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المعايير : مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

(  008-2019)القائمة على السلع لتدابير الصحة النباتية 

(1األولوية)

يوليو 1المشاورة األولى لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات من 

2020أغسطس 31إلى 

أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

اتورشة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النبات2020
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التطويرتاريخ 

2018-10

سية على معايير السلع األساأوصى فريق التركيز •
بإضافتها إلى برنامج العملوالمسارات  

والمسار بإضافتها إلى برنامج العمل•

2018-12

افة إلىأوصى مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية بإض•
برنامج العمل

2019-04

CPM-14أضافت هيئة تدابير الصحة النباتية  •
(008-2019)الموضوع إلى برنامج العمل 

2019-06

المسار قامت مجموعة التركيز المعنية بمعايير السلع و•
بصياغة مسودة المعيار

2019-10

مسودة فريق التخطيط االستراتيجي.استعرض•
وقدم تعليقات SPGالمعيار 

2019-11

ير نقحت لجنة المعايير مسودة المعيار الدولي لتداب•
الصحة النباتية بالتفصيل

2019-12

سودة وافق مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية على م•
المعيار  للتشاور

2020في عام  CPMتم إلغاء : مالحظة•

2020-07

على  (CPM)وافق مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية •
، المسودة للتشاور األول ونقلها إلى لجنة المعايير

باتباع عملية وضع المعايير العادية
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الخطوط العريضة للمتطلبات

وضع متطلبات الصحة النباتية لالستيرادينبغي أن تراعي األطراف المتعاقدة معايير السلع عند•

قوائم باآلفات والخيارات المقابلة لتدابير الصحة النباتيةهذه المعايير على تحتوي•

تشمل قوائم اآلفات تلك المعروفة بأنها مرتبطة بالسلعة المحددة واالستخدام المقصود•

مات عن اآلفات المعروفة بأنها مرتبطة بأنواع النباتات ولكن ليس بالسلعةمعايير السلع أيًضا معلوقد تتضمن •

في المعيارالحد األدنى من الشروط إلدراجها تستوفي هي تلك التي التدابير المذكورة •

وخاضعة للمراجعة والتعديلالنباتية أن تكون شاملة وخيارات تدابير الصحة بقوائم اآلفات ال يُقصد •

سيتم تقديم معايير السلع المحددة كملحقات لهذا المعيار
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خلفية

عناصر رئيسية 2
لالتفاقية الدولية 
لوقاية النباتات

تسهيل التجارة اآلمنة
حماية الزراعة والغابات 

والبيئة

معينةلسلعدوليةمعاييرتطويريقترح:2030-2020النباتاتلوقايةالدوليةلالتفاقيةاالستراتيجياإلطار

األسواقإلىالوصولالمفاوضاتوتسريعالتجارةلتبسيط
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نطاق

استخدامها يوفر هذا المعيار إرشادات بشأن الغرض من المعايير القائمة على السلع األساسية لتدابير الصحة النباتية و

ومحتواها ونشرها

انه معيار مفهوم وشامل

 لتدابير الصحة النباتية ملحقاتاألساسيةالمعايير المحددة القائمة على السلع يجب أن تكون

 األساسية قائمة على السلع محددةمعايير:

السلع األساسية التي يجري تداولها في التجارة الدولية•

تحديد اآلفات المرتبطة بهذه السلع•

خيارات للتدابير ذات الصلة الصحة النباتية•

اآلفات الملوثة أو التحويل من االستخدام المقصودنطاق هذا المعيار وملحقاته اعتبار ال يشمل 
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يةاألساسال تتأثر الحقوق السيادية بمعايير السلع 

وجب أي بم)تظل االلتزامات الدولية الحالية لألطراف المتعاقدة غير متأثرة 
WTO-SPS)االتفاقية الدولية لوقاية النباتات و 

ان المستوردةالتزامات إضافية على البلداألساسية ال تفرض معايير السلع 

وداالستخدام المقصيل عن التحواألساسية ال يشمل نطاق معايير السلع 

آفةأيظيمتنفإنذلك،ومع.األساسيةالسلعمعاييرفياآلفاتقوائمعرضيتم

ً يظل التقنيةللمبرراتخاضعا

لمنعنباتيةالالصحةتدابيربشأنخياراتالمتعاقدةلألطرافاألساسيةالسلعمعاييرتوفر

املةشتكونأنالخياراتهذهمنالمقصودوليس.ووضعهاللتنظيمالخاضعةاآلفاتدخول
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(: 1)المتطلبات 31/05/2018

واستخدامهااألساسية  الغرض من معايير السلع 

جارة اآلمنةدعم تطوير متطلبات الصحة النباتية عند االستيراد التي تسهل الت• الغرض

*راد عند االستيمتطلبات الصحة النباتية الواردة في معايير السلع عند وضع التدابيرفي ينبغي النظر 

عتماده الطرف المتعاقد بالموافقة عليه أو تسجيله أو اعلىفي هذا المعيار ال ينشئ أي التزام تدبيرإن إدراج 

لالستخدام في أراضيه

**المقصود هو أن توفر معايير السلع األساسية فوائد للبلدان المستوردة والمصدرة على السواء 
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(:1)المتطلبات 31/05/2018

الغرض من معايير السلع واستخدامها 

(تابع)

:ماكملحقات لهذا المعيار عنداألساسية ال يتم تطوير معايير السلع 

يم ال ينبغي أن يتم تنظ
السلعة ضمن نطاق 

اية االتفاقية الدولية لوق
النباتات

يوفر المعيار الدولي 
الحالي لتدابير الصحة 
النباتية بالفعل إرشادات 

كافية

ة ال توجد تدابير فعال
للصحة النباتية
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(  4و4-2القسمان )والتدابير ( 3-2القسم )ويرد وصف لمحتوى هذه األقسام في مسودة هذا المعيار، مع األساس الذي تستند إليه اآلفات 

في المعايير

(: 2)المتطلبات 

محتوى معايير السلع األساسية
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:خمسةيتم ترتيب معايير السلع األساسية التي تشكل الملحقات لهذا المعيار وفقاً ألقسام ال

نطاق
وصف السلعة 
واستخدامها 

المقصود
اآلفات

خيارات 
لتدابير الصحة 

النباتية
مراجع



31/05/2018

توفر العديد من 
المعايير الدولية لتدابير 

الصحة النباتية 
معلومات عن التحقق 

من االمتثال

7المعيار 

12المعيار 

18المعيار 13المعيار 

20المعيار 

(:3)المتطلبات 

التحقق من االمتثال
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رطاً من يعتبر التدبير من أجل إدراجه في معيار السلع األساسية عندما يكون، أو تم تعيينه، ش

، أو عندما يدرج في *واحد على األقلمتطلبات الصحة النباتية عند االستيراد من قبل طرف متعاقد

ترتيب ثنائي واحد على األقل

ما في وتؤخذ في االعتبار أيضاً إمكانية اإلجراء وجدواه عند النظر في إدراج تدبير

معيار السلع األساسية

(عاقدةوبالتالي قيد التشغيل بين اثنين على األقل من األطراف المت* )

(: 4)المتطلبات 

التدابير في معايير السلع األساسيةمعايير إدراج 
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:التاليةشروطالمنأكثرأوواحداستيفاءتمإذاأكبربشكلالمعيارفيالتضميندعميتم

 فعالالتدبيرتشير الخبرة المكتسبة من االستخدام في التجارة إلى أن

 فعالالتدبيرتشير الخبرة من االستخدام المحلي إلى أن

تشير األدلة التجريبية إلى أن التدبير فعال

لومات تشير المعلومات الواردة من تقييم المخاطر أو، عند االقتضاء ، من فحص وتقييم آخر مماثل للمع

فعالالتدبيرالعلمية المتاحة، إلى أن 

 ذات الصلة بـاآلفات أو السلع األساسية توجد معايير دولية معتمدة

 األساسيةتوجد معايير إقليمية ذات صلة باآلفات أو السلع

(: 4)المتطلبات 

التدابير في معايير السلع األساسيةشروط إدراج 

(تابع)
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( TPCS)األساسية الفريق التقني المعني بمعايير السلعمن قبل التدابيريتم تقييم 
التدبيرفئات وفقًا للثقة في 3وتنقسم إلى 

منخفضةمتوسطةعالية

حولماتالمعلومثل،لألدلةتراكميةمصادرهناككانتإذازيادتهاويمكنداعمةتحليالتأيدقةعلىالثقةتعتمد

القبولأواالستخدام

(: 5)المتطلبات 

التدابيرالثقة في 
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ع األساسية، التي بعد اعتمادها من جانب هيئة  تدابير الصحة النباتية، تُنشر على نحو منفصل المعايير الخاصة بالسل
ولية، على نحو منفصل تحتوي على قوائم باآلفات وخيارات تدابير الصحة النباتية للسلع التي يجري نقلها في التجارة الد

لهذا المعيارملحقاتعلى بوابة ك

وينبغي النظر في ذلكهذه الملحقات لها حالة من المعيار

ويجوز، حسب االقتضاء، عرض معايير السلع األساسية كملحقات لمعايير أخرى

(:6)المتطلبات 

نشر الملحقات
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أن يكون لها ينبغي أن تقدم األطراف المتعاقدة ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أي معلومات جديدة يمكن
.لصحة النباتية حاليًاتأثير على قوائم اآلفات أو قوائم الخيارات لتدابير الصحة النباتية التي اعتمدتها هيئة تدابير ا

يجب تقديم المعلومات المناسبة لدعم أي مطالبات

عملية وفقا لم األمر، لزالقوائم إذا وتنقيحبمراجعة البيانات األساسية سيقوم الفريق الفني المعني بمعايير السلع  
وضع المعايير

(: 7)المتطلبات 

المراجعة وإعادة التقييم
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وقاية أمانة االتفاقية الدولية ل

النباتات

منظمة األغذية والزراعة

(الفاو)األمم المتحدة 

ippc@fao.org:البريد اإللكتروني

:الموقع

www.fao.org

www.ippc.int

www.fao.org/plant-health-2020

جهات االتصال
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