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خلفيــــــة

هيئة تدابير الصحة النباتية-
الدورة )2016( 11

لجنة المعايير نوفمبر/تشرين
الثاني ()2015

أمانة االتفاقية الولية لوقاية النبات
()2015

• أضافت الموضوع في ابريل/نيسان
( 2016درجة أولوية )2

• ادراج توصيات لجنة المعايير في برنامج
العمل

• الدعوة للمواضيع :الموضوع "تم التقديم لموضوع
المراجعة في سياق الصحة النباتية"

لجنة المعايير نوفمبر/تشرين الثاني ()2017

مجموعة خبراء األعمال ()2019

• اعتمدت لجنة المعايير المواصفه ( 66المراجعه في سياق الصحة النباتية)
وتم التوصية بتغييرها لدرجة أولوية (1اعتمدت من قبل هيئة تدابير الصحة
النباتية-الدورة في  13في ابريل/نيسان )2008

• المسودة األولي

لجنة المعايير شهر ابريل/نيسان ()2020
• نظام التعليق اإللكتروني مسودة المراجعة
• اعتماد المداولة األولي

المداولة األولي ()2020
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اشتراطات عامة
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للمداولة األولي
بسبب القيود على السفر نتيجة وباء كورونا  19واتساقا مع سياسة الفاو ،تم إلغاء مقابلة لجنة المعايير لشهر مايو/ايار
2020

اعتمدت لجنة المعايير
مسودة المعيار للمداولة
األولي
 1يوليو/تموز 30 -
سبتمبر/أيلول 2020

راجعت لجنة المعايير
مسودة المعايير الدولية
لتدابير الصحة النباتية،
ابتدا ًء من  20أبريل
 .2020عقب المضيف
على التعليقات وراجع
المسودة

مواصلة األعمال األساسية
للجنة المعايير ،وافقت
لجنة المعايير على
استخدام نظام التعليق
OCSاإللكتروني
لمراجعة مسودة المعيار
الدولي لتدابير الصحة
النباتية

IPPC – OCS
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نقـاط عامــة للتعليقــات

يصف المعيار الغرض واإلجراءات الخاصة بأنشطة المراجعة في سياق الصحة النباتية،
مع مراعاة جميع العناصر المشار إليها في التوصيف رقم 66
يشتمل ذلك على الظروف التي قد تؤدي إلى إجراء مراجعة وكذلك معايير وإجراءات
التخطيط المنوطة بعمليات المراجعة تلك والتحضير لها وكذا تنفيذها
تدعم إرشادات حول عملية اختيار المراجعين :يصف المعايير وإجراءات ومتطلبات
االعتماد واختيار المراجعين واعتمادهم الذين من شأنه أن يتيح للمنظمات الوطنية لوقاية
النبات (أو الكيانات المخولة من قبلهم) من إجراء عمليات المراجعة
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نقـاط عـامــة للمـداولـة
)تابع(

تحديد مدى حدوث المراجعات ،وتسوية الخالفات حول نتائج المراجعات ،واالتفاق
على الترتيبات المالية بين األطراف المعنية

• أي أنه ،أوالً يتم ذكر االعتبارات العامة أوال
لتؤخذ في االعتبار لعمليات المراجعة ،ثم
• خطوات تنفيذ (أداء) المراجعة
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تم اقتراح هيكل المسودة
ليكون متسلسال من
القضايا األكثر شمولية
إلى الخاصة:
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اعتبـارات التنفيــذ الممكنــة

مدعوون للتعليق
وبعرض القضايا
المحتملة والمتعلقة
بالتنفيذ

المنظمات القطرية واإلقليمية
لوقاية النباتات والمنظمات
األخرى ذات الصلة

على سبيل المثال :أدوات اإلرشاد للمراجعة،
وتدريب المراجعين ،و اإلطر القانونية أو
التنظيمية الضرورية لدعم تفويض الكيانات
غير المنظمات الوطنية لوقاية النباتات
إلجراء عمليات المراجعة ،إلخ.
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روابط مفيده
الوثائق الكاملة للمعايير الدولية للصحة النباتية( :النص
الكامل للمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية)

• https://www.ippc.int/en/core-activities/standardssetting/member-consultation-draft-ispms/
تقرير اجتماع مجموعة عمل الخبراء لصياغة المعيار الدولي
لتدابير الصحة النباتية:

• https://www.ippc.int/en/publications/87497/
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االتصاالت
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
Email: ippc@fao.org
Web:
www.fao.org
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

