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لهيئة تدابير الصحة 15معايير دولية لتدابير الصحة النباتية في الدورة 3تم التوصية باعتماد 

حيث تم إلغاء االجتماع الدوري لهيئة التدابير–( 2020)النباتية 

مسرد مصطلحات الصحة النباتية : 5مسودة التعديالت على المعيار الدولي رقم 1.

(1994-001)

(.005-2009)تحديد حالة اآلفة في منطقة ما : 8مشروع تعديل المعيار الدولي رقم 2.

لضغط شروط المعالجة باستخدام ا: مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية3.

(006-2014)الجوي المعدل كتدبير من تدابير الصحة النباتية 

في إطار أنشطة وضع المعايير2019
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NICORA
Sticky Note
Summary of recent Standard Setting activities (to NPPOs): Introduction: This is to provide an update in the standard setting activities in 2019 as well as an insight into the work that is on the horizon for the SC and consequently for the contracting parties. 2019 was a fruitful year for the SC, 3 ISPMs were recommended for adoption.(link to the report of the SC to the CPM-15 with more details (CPM 2020/21): https://www.ippc.int/en/publications/88150/)
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إلغاء مقابلة مايو2020
.تسعى لجنة المعايير جاهدة للتكيف واالبتكار من أجل الحفاظ على عملهم في عملية وضع المعايير

قراراً إلكترونياً منذ نوفمبر الماضي23تم اتخاذ -

2020ايو تتم مناقشة المزيد من العناصر عبر الشبكة الدولية من جدول أعمال لجنة المعايير لشهر م-االجتماعات االفتراضية -

مسودات للمعايير واعتمادها للتصعيد من أجل التداول 3قامت لجنة المعايير بالعمل من خالل نظام التعليقات اإللكتروني لمراجعة -

األول
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التداول حول المعايير

إطارفيالسلعمعاييرعليالتطويربمواصلةحزيران/يونيو17االستثنائيةجلستهفيالنباتيةالصحةتدابيرهيئةمكتبوافق

فريقأسيستأجلمنللتداولوالمواصفاتبالسلعالخاصالمعيارمسودةإلرسالاستعدادهأبدىكماالمعتادة،المعاييروضععملية

.السلعبمعاييرمعنيفني

:سبتمبر30المتعاقدة مدعوة لتقديم تعليقاتها على مسودات المعايير الدولية التالية بحلول ( الدول)األطراف 

معايير دولية للتداول األول4•

(مسرد مصطلحات الصحة النباتية)5على المعيار الدولي 2020تعديالت •

فيما يتعلق بإعادة التصدير12مراجعة مدققه للمعيار الدولي رقم •

عمليات التدقيق في سياق الصحة النباتية•

ةالمعايير القائمة على السلع لتدابير الصحة النباتي: مشروع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية•

(.للتداول األول5للتداول الثاني و7)معالجات الصحة النباتية 12•
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NICORA
Sticky Note
As a result of the efforts of the SC, the consultation period will take place as usual, contracting parties are invited to provide their comments on the following drafts that will be made available from the 1 July:The draft commodity standard has been developed by the Focus Group as assigned by CPM been reviewed by the SC at their 2019 November meeting. The SC expressed support for the development of commodity and pathway standards being under the mandate of the SC. The CPM-15 were to decide to submit the draft concept standard for consultation, which would then follow the normal Standard setting procedure.SC endorsed the focus group’s recommendation for a Technical Panel on Commodity Standards (TPCS). The draft specification for the Technical Panel on Commodity Standards (2019-009) was drawn up by the focus group and may also be approved for consultation.
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التداول حول المواصفات

(:أغسطس31التعليقات بحلول )مواصفات 3

مرفق للمعيار -( 009-2018)تصميم واستخدام نهج النظم لشهادات الصحة النباتية للبذور •

(الحركة الدولية للبذور)38الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

ملحق -تاحة مواصفات تحديد الحالة الصحية للفاكهة العائلة لذباب الفاكهة بناًء على المعلومات الم•
Tephritidae))تحديد حالة عائل الفاكهة لذباب الفاكهة )37للمعيار الدولي رقم 

(2019-009) (TPCS)الفريق الفني المعني بمعايير السلع•
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أعمال مستقبلية

آلفاتامخاطربتحليلالمتعلقةالمعاييرتنظيمإعادةإلىالحاجةالمعاييرلجنةناقشت
(PRA)هيئةارواقرتوجيهوطلبالمهمة،لهذهالتنظيميةالعمليةلتنفيذالخياراتورسم

بشأنالنباتيةةالصحلتدابيرالدوليالمعيارمسودةفإنوبالتالي،)النباتيةالصحةتدابير
.(التعليققيدالزالتاآلفاتمخاطرإدارة

CPMأعضاءالسبعة Bureau(النباتيةالصحةتدابيرهيئةعننيابة)

اآلفات؛مخاطرتحليلبالصلةذاتالمعاييرتنظيمإعادةعلىوافقت

رمخاطتحليلعمليةمراحلمنمرحلةلكلومالحقشاملمعيارهناكيكونأناقترح
.اآلفات
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(تابع)أعمال مستقبلية 

:اآلتينباتيةالالصحةلتدابيرالدوليللمعياربمسودةللتوصيةمتوافقلرأيالتوصلمنالمعاييرلجنةتتمكنلم

(002-2014)تيةالنباالصحةإجراءاتبتنفيذللكياناتالتصريححالةفيالنباتاتلوقايةالوطنيةالمنظماتمتطلبات

فيالتقدمكيفيةحولإرشاداتالمعاييرلجنةطلبت.(2020)(15رقمدوره)النباتيةالصحةتدابيربهيئةالعتمادها

CPMانظر)المسودة 2020/20).

CPMأعضاءالسبعة Bureau(النباتيةالصحةتدابيرهيئةعننيابة):

التصوريةاتاالهتمامبمناقشةالنباتيةالصحةتدابيرلهيئةوالسماحإلضافتهالنباتيةالصحةلتدابيرالدوليةالمعاييرمشروعتقديماقترح

أخبارتابع.البلدانهتواجالتيوالتحدياتالتفويضمفهوملمناقشةالمعنيةاألطرافلجميعاإلنترنتعبرندوةتنظيميتم
IPPاإلنترنتعبرالندوةوتاريخاألعماللجدول.
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(تابع)أعمال مستقبلية 

االجتماعات القادمة للجنة االعدادات

:مخطط لها أوائل العام المقبل( EWG)مجموعتان عمل للخبراء 

الستخدام أذون استيراد محددة: مجموعة عمل خبراء

بشأن متطلبات إنشاء مناطق خالية من 4لمراجعة المعيار الدولي رقم : مجموعة عمل خبراء
اآلفات

ثالثة مجاميع الجتماعات الهيئة الفنية

لجنة فنية حول المسرد

لجنة فنية لبروتوكوالت التشخيص

لجنة فنية حول معالجات الصحة النباتية
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قضايا أخرى ذات أولوية للجنة المعايير

.ICنفيذالتولجنةSCالمعاييرلجنةبينالتعاون
.2030-2020االستراتيجياإلطارمعليتواكببنجاح(FSI)والتنفيذالمعاييرعملإطاروتحديثصياغةإعادةتمت

التنفيذيةاالقضايلتنسيقالمثالسبيلعلىالبعض،بعضهمااجتماعاتلحضورممثلينبتعيينICوSCلجانمنلجنةكلتقوم

.للمعايير

النباتاتلوقايةليةالدولالتفاقيةاإلقليميةالعملورشفيللمشاركةمنطقةكلفيالمعاييرلجنةأعضاءيسعى.اإلقليميةالعملورش

.المداولةقيدالمعاييرحولالمناقشةوتسهيل

الوعيلزيادة.الخصوصوجهعلى(IYPH)النباتلصحةالدوليةالسنةالمعاييرلجنةتدعم.IYPHالنباتلصحةالدوليةالسنة

.النباتصحةحمايةفيالنباتيةالصحةومعاييرالنباتاتلوقايةالدوليةاالتفاقيةودورالنباتبصحة
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NICORA
Sticky Note
Collaboration between SC and IC. SC and the Implementation and Capacity Development Committee has had fruitful interactions in 2019 and will continue to do so. The Framework for standards and implementation (FSI) was successfully reformatted and updated to align with the Strategic Framework 2020-2030.  The SC and IC are both assigning representatives to attend each other’s meetings in order to coordinate the development of standards and the implementation work, for example by transmitting information on potential implementation issues related to each draft ISPM.
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امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات

(الفاو)منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

Email: ippc@fao.org

Web:

www.fao.org

www.ippc.int

www.fao.org/plant-health-2020

www.ippc.int/en/core-activities/standards-

setting/standards-committee/

االتصاالت

mailto:mirko.montuori@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC

