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 مقدمة  -  أواًل 
ابإلضجيةة ىل  اسجتشجرال للامل الذ   ،2020و  2019  يأنشجةة ننة املايي    عيم عن  سجلاًل يقّدم هذا التقرير   -1

يلوح   األةق لللنة، وابلتييل لألطرال املتايقدة. وميكن االطالع على التقيرير التفصججججججلللة ال  ذدعا هذو املالومي  على 
 1البوابة الدوللة للصحة النبيذلة.

  الصججججججحة النبيذلة اعتمدئمي هل ة ىلذ وضججججججات ماليرين اولل  ادن  لتداب  2019  ا ي مثمرً أمّتت ننة املايي  عيمً  -2
ر، وبروذوكول ذشججججججحلً واعًدا اعتمدذا ننة املايي  ابلنليبة 2019ذداب  الصججججججحة النبيذلة (ايفل ةر   اورئي الراباة عشججججججرة (

  ،2020  عيمالللنة كذلك للتوصلة بثالدة مايي  اوللة لتداب  الصحة النبيذلة كي ذاتمدهي ايفل ة      أزمات  قدعن ايفل ة. و 
االعتمجيا املممع للماجيي  الجدوللجة الثالدجة ىل  الجدورة ا جيم ججججججججججججججة   أججّلألغلجت الجدورة. وابلتجييل،    19-كوةلجد  ةججيئحج   جرّاء ولكن

 .2021عيم       أيًضياويل واعد وسبع مايني  للصحة النبيذلة العتمياهي    مالير  ىلضيةة  معر  2021عشرة للهل ة (  عيم  
أبرزهي امل جججججججججيلة   ة  التنملة وايوكمة ملايي  ال جججججججججلع كينت   أبعميل أخرى عدة  كمي اضجججججججججةلات ننة املايي  -3

لشواغل بشأن الرتخلً للهل ي  بتنفلذ ىلجراءا  الصحة النبيذلة، واالهتميم إبعياة ذنظلا املايي  اىل   ةرقوامل يرا ، والت
الهي ىل  حت ججججج  التايون بلنهي وب  ننة التنفلذ املتصجججججلة بتحللل ايطر ا ةي . وةضجججججاًل عن ذلك ذواصجججججل ننة املايي  سججججج 

 وذنملة القدرا  التيباة لالذفيقلة الدوللة لوقيية النبيات  (ننة التنفلذر.
صجججت ننة املايي    -4 السجججتاراي كلفلة ارذبيم عملهي ابإلطير االسجججرتاذللي لالذفيقلة    الوقت باض كذلكوقد خصجججّ

؛ وبكلفلة اعا اسججججججتهالل ال ججججججنة الدوللة للصججججججحة النبيذلة، مارتةًة لذو الفرصججججججة ايفيمة للتوعلة 2030-2020الدوللة للفرتة 
 صحة النبيذلة   محيية صحة النبي .ابلصحة النبيذلة وبدور االذفيقلة الدوللة لوقيية النبيات  (االذفيقلة الدوللةر ومايي  ال

وياتمد ذقدم عمل ننة املايي  على صججججججالد وضججججججع مايي  اوللة لتداب  الصججججججحة النبيذلة، اعتميًاا كلًلي على التمام  -5
 ا رباء من مجلع منيطق الايمل وعلى امل جججججججيلي  الفنلة ال  يوةّروةي. ويشجججججججمل األمر األطرال املتايقدة واملنظمي  اإلقللملة
لوقيية النبيات  واملنظمي  الدوللة. ويكت جججججي التمام األطرال املتايقدة بتمويد خرباء بصجججججفة أعضجججججيء   ننة املايي  ضجججججرورًة 
علوية ابلن ججججججججججججبة ىل  عمل الللنة، ويتلل لالذفيقلة الدوللة ىلويز مهمتهي بوصججججججججججججفهي املنظمة املانلة بوضججججججججججججع املايي     يل 

 التاللقجي  القّلمجة الواراة من األطرال املتاجيقجدة واملنظمجي  اإلقللملجة لوقجييجة النبجيات  الصججججججججججججججحجة النبجيذلجة. وابإلضجججججججججججججججيةجة ىل 
ي من م ججججججججيعدة ذلك األطرال واملنظمي    ذنظلا باض االجتميعي . واملنظمي  الدوللة، اسججججججججتفيا  ننة املايي  أيضججججججججً 

 ذمويدهي أبعضيء وخرباء للشيركوا   عمللة وضع املايي .م من األطرال املتايقدة   وذوّا ننة املايي  التنويا ابلدعا املقدّ 
وي ججججججّلا هذا التقرير الضججججججوء على امل ججججججيلي  ايفيمة ال  قدمهي كل من ننة املايي  وأعضججججججيء ةرق ا رباء الفنل   -6

ز ذقّدم   أكثر من وا رباء املانّل  ابلصججججججججليغة واملشججججججججرة  على مشججججججججيريع املايي  الدوللة لتداب  الصججججججججحة النبيذلة. وقد أعر  
، وقد ذةّلب ذلك م جججججيلي  كب ة من 2قيئمة املواضجججججلع ملايي  االذفيقلة الدوللةموضجججججوع على   100 ب  ي منموضجججججوعً  50

كججيةججة املانل ، أ  ننججة املاججيي ، وةرق ا رباء الفنل ، وا رباء، واألطرال املتاججيقججدة واملنظمججي  اإلقللملججة لوقججييججة النبججيات ، 
 ومنظمي  أخرى، وأمينة االذفيقلة الدوللة.

 
 setting-activities/standards-https://www.ippc.int/coreالصفحة اإللكرتونلة ا يصة بوضع املايي :   1
topics-setting/list-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core-:  يئمجة املواضججججججججججججججلع ملاجيي  االذفجيقلجة الجدوللجة لوقجييجة النبجيات قج  2

standards/list-ippc 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
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، واصججلت ننة املايي  سججالهي لتفي بتوقاي  ايفل ة، وواصججلت أوسججيم االذفيقلة الدوللة 2020و  2019 يو  عيم -7
عملهي على صجججليغة املايي  من خالل عمللة هياةة وفجججفيةة وفجججيملة. وهي مي كينت لتنلل   ذلك لوال اعرتاةلة مو في 

 املايي  التيباة ألمينة االذفيقلة الدوللة وذفينلها.وعدة وضع 

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اليت اعتمدهتا جلنة املعايري - اثنًيا 
 ابلنيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية

 : 2019اعتمد  ننة املايي  بروذوكوال  التشحلً التيللة ابلنليبة عن ايفل ة   ةرباير/فبيم  -8
 امللحق ابملاليرر Bactrocera dorsalis  )2006-026: بروذوكول ذشجججججججججحلً  ةة  29بروذوكول التشجججججججججحلً   ر1(

 .27 رقا الدويل

 املشاورات  -  اثلثًا
ومايني  الصجججججحة النبيذلة وبروذوكوال  التشجججججحلً   النبيذلة، الصجججججحة داب مت النظر   مشجججججيريع املايي  الدوللة لت -9

والفريق الفين املاين   ،ر7-املاجيي الواراة حتجت هجذا الق ججججججججججججججا وذنقلحهجي من قبجل ننجة املاجيي ، ومججيعجة الامجل التجيباجة يفجي (ننجة 
اء الفين املاين مب ججججججججرا مصججججججججةلحي  الصججججججججحة النبيذلة، وةريق ا رباء الفين املاين إبعداا بروذوكوال  التشججججججججحلً وةريق ا رب 

 مبايني  الصحة النبيذلة.
جرى ذقدمي مشجيريع مايني  الصجحة النبيذلة الثمينلة التيللة ومشجروع بروذوكول ذشجحلً واعد، من أجل    وقد -10

 :  2019يف عام  التشيور بشأةي للمرة األو   
 ر؛  2017-015ابإلفايع (   Bactrocera dorsalisمشروع ماينة الصحة النبيذلة: ماينة  ةة   ر1(
 ، Prunus aviumابلربواة على مثير    Ceratitis capitataومشججججججججروع ماينة الصججججججججحة النبيذلة: ماينة  ةة  ر2(

 ؛ ر Prunus persica   )2017 -022Aو   Prunus domesticaو 
 ، Prunus aviumابلربواة على مثير    Bactrocera tryoniومشجججججججروع ماينة الصجججججججحة النبيذلة: ماينة  ةة   ر3(

 ؛ ر Prunus persica   )2017 -022Bو   Prunus domesticaو 
 الكرمجججة  ابلربواة على نبجججي    Ceratitis capitataومشجججججججججججججججروع ماجججينجججة الصجججججججججججججججحجججة النبجججيذلجججة: ماجججينجججة  ةجججة   ر4(

 )2017 -023A  رVitis vinifera ؛ 
 ابلربواة على نبجججي  الكرمجججة   Bactrocera tryoniومشجججججججججججججججروع ماجججينجججة الصجججججججججججججججحجججة النبجججيذلجججة: ماجججينجججة  ةجججة   ر5(

 )2017 -023B ر  Vitis vinifera ؛ 
 ر؛  2017-025ابإلفايع (   Bactrocera tauومشروع ماينة الصحة النبيذلة: ماينة  ةة   ر6(
 ر؛  2017-026ابإلفايع (   Carposina sasakii   ةة ومشروع ماينة الصحة النبيذلة: ماينة   ر7(
 ر؛  2017-031ابإلفايع (   Anastrepha  جنس ومشروع ماينة الصحة النبيذلة: ماينة   ر8(
 . ر Striga spp   )009-2008ومشروع بروذوكول ذشحلً لاشبة االسرتيغي   ر9(
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 : 2019يف عام  وقّدمت مشيريع املايي  األرباة التيللة للتشيور بشأةي ملرة اثنلة   -11
 ؛ ر 1994-001(   م را مصةلحي  الصحة النبيذلة :  2018لايم    5رقا   الدويل  مشروع ذاديال  املالير  ر1(
 ر؛ 2009-005(   حتديد عيلة ا ةي    منةقة مي :  8رقا    الدويل   ومشروع ذنقلل املالير  ر2(
  املتةلبي  املفروضجججججججججة على املنظمي  الوطنلة لوقيية النبيات    عيل ومشجججججججججروع مالير اويل لتداب  الصجججججججججحة النبيذلة:  ر3(

 ر؛ 2014-002(   الرتخلً يفل يٍ  لتنفلذ ىلجراءا  للصحة النبيذلة 
 النبيذلة متةلبي  اسجججججججججتحدام مايني  انو املاّدل كتداب  للصجججججججججحة  ومشجججججججججروع مالير اويل لتداب  الصجججججججججحة النبيذلة:  ر4(

 ر؛ 006- 2014( 
وقّدمت مشججيريع املواصججفي  الثالدة، ومشججيريع املايي  الدوللة األرباة ومشججيريع مايني  الصججحة النبيذلة ا م ججة  -12

 :2020يف عام التيللة للتشيور بشأةي للمرة األو  
ذصجججججملا  –  1ايركة الدوللة للبذور: امللحق    –  38: املالير الدويل  38مشجججججروع مواصجججججفة: ملحق ابملالير الدويل  ر1(

 ؛ر2018-009  النظا إلصدار الشهياا  اإللكرتونلة لصحة البذور واستحدامهي (ةُ 
مشججججججججروع مواصججججججججفة: مايي  حتديد عيلة الايئل لذابد الفيكهة ابالسججججججججتنيا ىل  املالومي  املتيعة (ملحق ابملالير  ر2(

 ر؛ 2018-011ر (37الدويل 
 ر؛009-2019( فريق ا رباء الفين املاين مبايي  ال لعمشروع مواصفة: مشروع مواصفة ل ر3(
ر   مي خً ىلعياة التصجججدير فجججهياا  الصجججحة النبيذلة: (12مالير اويل: التنقلل املرّكم للمالير الدويل   مشجججروع ر4(

 ؛ر2015-011(
 ر؛ 2015-014مشروع مالير اويل: املراجاة   سليق الصحة النبيذلة ( ر5(
م ججججرا مصججججةلحي  الصججججحة النبيذلة   - 5للمالير الدويل   2020و 2019مشججججروع مالير اويل: ذاديال  عيمي   ر6(

 ر؛1994-001(
 ؛ر2019-008مشروع مالير اويل: املايي  القيئمة على ال لع من أجل ذداب  الصحة النبيذلة ( ر7(
 ر؛ 2017-011ابإلفايع على الثمير ( Tortricidaeمشروع ماينة للصحة النبيذلة: ماينة  ر8(
على أنواع الربذقجيل ابلربواة    Thaumatotibia leucotretaمشججججججججججججججروع ماجينجة للصججججججججججججججحجة النبجيذلجة: ماجينجة  ةجة   ر9(

Citrus sinensis )2017-029 ر؛ 
النبججججيذلججججة: ماججججينججججة  ةججججة   ر10(  على أنواع الربذقججججيل ابلربواة    Bactrocera zonataمشججججججججججججججروع ماججججينججججة للصججججججججججججججحججججة 

Citrus sinensis )2017-013 ر؛ 
البحججججججير   ر11( ماججججججينججججججة  رارة  النبججججججيذلججججججة:  للصججججججججججججججحججججججة  ماججججججينججججججة  املاججججججدل    –مشججججججججججججججروع  التفججججججيحانو  ة  عثججججججّ  ضججججججججججججججججججججد 

 (Cydia pomonella)وعثّة الفيكهة الشجججججججججرقلة (Grapholita molesta) التفيح   Malus pumila  والدراق
Prunus persica )2017-037/038؛ر 
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 ر.2017-036ابإلفايع ( Sternochetus frigidusمشروع ماينة للصحة النبيذلة: ماينة  ةة  ر12(
 
 :2020 عامالتيللة للتشيور بشأةي مرة اثنلة    ةالنبيذلة ال با مايني  الصحة مشيريع وقدمت -13
 ر؛ 2017-015ابإلفايع ( Bactrocera dorsalisمشروع ماينة الصحة النبيذلة: ماينة  ةة  ر1(

  ،Prunus aviumابلربواة على مثجير    Ceratitis capitataمشججججججججججججججروع ماجينجة الصججججججججججججججحجة النبجيذلجة: ماجينجة  ةجة  ر2(
 ؛رPrunus persica )2017-022Aو Prunus domesticaو

  ،Prunus aviumابلربواة على مثير   Bactrocera tryoniمشججججججججججججججروع ماينة الصججججججججججججججحة النبيذلة: ماينة  ةة   ر3(
 ؛رPrunus persica )2017-022Bو Prunus domesticaو

 Vitis viniferaالكرمةابلربواة على نبي   Ceratitis capitataمشججروع ماينة الصججحة النبيذلة: ماينة  ةة   ر4(

(023A-2017)؛ 

 Vitis vinifera ابلربواة على نبي  الكرمة  Bactrocera tryoniمشجروع ماينة الصجحة النبيذلة: ماينة  ةة  ر5(
)2017-023B؛ر 

  ر؛026-2017(ابإلفايع  Sasakii Carposinaة  ةمشروع ماينة الصحة النبيذلة: ماينة  ر6(
 .ر031-2017(ابإلفايع  Anastrepha  ةة مشروع ماينة الصحة النبيذلة: ماينة ر7(

 ِقبل اهليئةالتوصية ابعتماد مشاريع املعايري من  -  رابًعا
 ( 2021يف دورهتا اخلامسة عشرة )

على التوصجلة ابعتميا مشجيريع املايي  الثالدة   2019واةقت ننة املايي  خالل اجتميعهي   نوةمرب/ذشجرين الثي   -14
 وملحقيئير:  CPM 2020/07نظر أيًضي الودلقة رقا ار (2020التيللة من قبل الدورة ا يم ة عشرة للهل ة (

 ؛ر1994-001( م را مصةلحي  الصحة النبيذلة: 2018لايم  5مشروع ذاديال  املالير رقا  ر1(
 ؛ر2009-005( حتديد عيلة ا ةي    منةقة مي: 8ومشروع ذنقلل املالير رقا  ر2(
 النبيذلةمتةلبي  اسجتحدام مايني  انو املاّدل كتداب  للصجحة ومشجروع املالير الدويل لتداب  الصجحة النبيذلة:  ر3(

 .ر2014-006(
 
الدويل لتداب  ، مل ذتمكن ننة املايي  من التواةق بشجججججأن التوصجججججلة مبشجججججروع املالير 2019  نوةمرب/ذشجججججرين الثي   -15

 املتةلبجي  املفروضجججججججججججججججة على املنظمجي  الوطنلجة لوقجييجة النبجيات    عجيل الرتخلً يفل جيٍ  لتنفلجذملانون "ا  النبجيذلجةالصججججججججججججججحجة 
، وابلتييل أعّد  ننة املايي  (2020)" لكي ذاتمدو الدورة ا يم ة عشرة للهل ة  ر2014-002(  النبيذلةىلجراءا  للصحة  

 .ودلقًة من أجل ذقدميهي ىل  ايفل ة
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قججججيم املكتججججب خالل اجتمججججيعججججا   يوللو/متوز  2020ومرة أخرى، نظرًا ىل  ىللغججججيء اورة ايفل ججججة   عججججيم   -16  ،2020 
ابستاراي امل ألة ةأوصى أبن ذذهب ننة املايي  ىل  التوصلة ابعتميا مشروع املالير الدويل للدورة املقبلة للهل ة. وواةقت 

لدى الدورة ا يم جججججة  على التوصجججججلة ابملالير الدويل  2020ننة املايي    اجتميعهي املاقوا   فجججججهر نوةمرب/ذشجججججرين الثي  
 وملحقيئير. CPM 2021/15ر من أجل اعتمياو (انظر أيًضي الودلقة 2021عشرة للهل ة (

 دعم األطراف املتعاقدة ألنشطة وضع املعايري -  خامًسا
كمي   ال ججنوا  ال ججيبقة، واصججلت األطرال املتايقدة واملنظمي  الدوللة اعمهي لألنشججةة املتالقة بوضججع مايي   -17

 .لوقيية النبيات  االذفيقلة الدوللة
وينبغي ذوجلا فجججكر خيىل ىل  البلدان ال  اعمت االجتميعي  املانلة بوضجججع املايي ، ولتقدميهي اعًمي علنًلي من  -18

 خالل ىلعيرة مو ف  لألمينة، وهي:
 املراجاي    سججججججججليق الصججججججججحةكندا، لتقدميهي م ججججججججيلًة ميللة من أجل عقد لقيء  موعة عمل ا رباء بشججججججججأن " •

 . 2019وللدعا الذ  قدمتا   استضيةة االجتميع وافرتاكهي   ذنظلما عيم  ر2015-014(" النبيذلة
والشجججججابة املشجججججرتكة ب  منظمة األغذية والمراعة والوكيلة الدوللة للةيقة الذرية السجججججتضجججججيةتهي اجتميع الفريق الفين  •

 .2019لني، النم ي عيم املاين مبايني  الصحة النبيذلة   ةل
السججججججججججتضججججججججججيةتهي   La Torbe Universityو AgriBio-Centre for Agri Bioscienceوأسججججججججججرتاللي ومركم   •

 .2019اجتميع ةريق ا رباء الفين املاين إبعداا بروذوكوال  التشحلً عيم 
 لوعدة وضع املايي  لدى أمينة االذفيقلة الدوللة.  2019وةرن ي لتقدميهي اعًمي علنًلي ابملو ف  عيم  •

ا ونتةلع ىل  اسججججججتمرارهي   امل ججججججتقبل. كمي نوّا أن نشججججججكر انهي  ال  ر هذو اإلسججججججهيمي  ذقديرًا كب ً وىلنني نقدّ  -19
  نرجو  وحنن.  االجتميعي   ىللغيء  ذوجب  2020ع ال يئد عيم  . ولكن جرّاء الوض2020ابار  ىل  اختيذ ذرذلبي  كهذو لايم  

 .املقبلة ال نوا    التايونلة انهوا ذلك مواصلة

ةضجاًل عن ذلك، ذوا ننة املايي  فجكر مو في وعدة وضجع املايي  التيباة ألمينة االذفيقلة الدوللة على ذنظلمها  -20
عول موضججججججججججججججوع "ذاميم ىلارا  مفهوم الرتخلً للهل جي  من أججل  2020الجدورة األو  عرب اإلنرتنجت لالذفجيقلجة الجدوللجة عجيم 

ي من  150وال  فججججججججججير  ةلهي أكثر من   2020أكتوبر/ذشججججججججججرين األول  20ذنفلذ ىلجراءا  الصججججججججججحة النبيذلة"     فججججججججججحصججججججججججً
ب منظمة وطنلة لوقيية النبيات  وكذلك مشججججججججججججججيركون من عدة منظمي  ىلقللملة لوقيية النبيات  ومنظمي  اوللة ومكيذ 88

 ملدانلة للمنظمة.
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 قضااي أخرى حبثتها جلنة املعايري - سادًسا

 معايري السلع ومساراهتا -   ألف
، ذنيولت ننة املايي  املنيقشججي  ال  أجرئي  موعة الرتكلم املانلة مبايي  ال ججلع وم ججيرائي   2019  مييو/أاير   -21

ر. ونظر  ننة املايي    الفوائد 2019ومي ذالهي من نواذ  للدورة الراباة عشججججججججججججججرة للهل ة ( 2018أكتوبر/ذشججججججججججججججرين األول 
 ، وضجججججججججججرورة ىلاراخاملفيهلمياملمكنة ال  ميكن اسجججججججججججتحدامهي للمالير    الن جججججججججججبلة لنميذخ ايوكمة املحتلفة وللتداب  االنتقيللة

مشيركة القةيع باد املرعلة األوللة. وةلمي أقّر  ننة املايي  أبن  موعة الرتكلم ذقع ضمن نةيق املكتب، أعربت عن اعمهي 
 ألن ذكون صليغة مايي  ال لع وم يرائي ضمن والية ننة املايي ، مع ذنفلذ ذدب  لإلفرال الدائا من قبل ننة املايي . 

. 2019، ذبجيعثجت ننجة املاجيي    نواذ  لقجيء  موعجة الرتكلم   يونلو/عميران  2019و  نوةمرب/ذشججججججججججججججرين الثجي   -22
وأيّد  التوصجججلي  الصجججيارة عن  موعة الرتكلم وال  ذقضجججي أبن ذقتصجججر املايي  على ال جججلع بدون أن ذتضجججمن امل جججيرا ، 

أوصجججت ننة املايي  أبن يبقى املالير . و املفيهلميووجود أن ذكون مايي  ال جججلع ذلك على فجججكل مالعق مرةقة ابملالير  
ر. وىلذا مي قرر  الدورة ا يم ججججة 2020بلد  موعة الرتكلم عىت صججججدور قرار عن الدورة ا يم ججججة عشججججرة للهل ة ( املفيهلمي

  للتشجججججيور بشجججججأنا، ينبغي اذبيع اإلجراءا  االعتلياية لوضجججججع املايي . ونظر  املفيهلميالاشجججججرة للهل ة ذقدمي مشجججججروع املالير 
ننة املايي    اقرتاح  موعة الرتكلم الذ  يقضجججججي بتشجججججكلل ةريق ةين ماين مبايي  ال جججججلع، وأيّد  ذوصجججججلة  موعة الرتكلم 
أبن يكون املشجججججججججرل على الفريق الفين املاين مبايي  ال جججججججججلع عضجججججججججًوا   ةريق املهيم املاين ابملواضجججججججججلع. وقّدمت ننة املايي  

مايي  ال جلع، وأوصجت بتحصجلً مشجرل على كل مالير لل جلع. وأوصجت كذلك أبن ذقرر  ذاللقيئي بشجأن عمللة صجليغة  
بنف جججججججهي الشجججججججروم املةلوبة إلاراخ ذداب  ضجججججججمن مايي  ال جججججججلع بدعا من الفريق الفين املاين مبايي  ال جججججججلع، ولكنهي أقر  

حتديثي  ةنلة سجججرياة للتداب    . ونوقشجججت ا للي  املمكنة لضجججمين  املفيهلميبوجود ذكر فجججروم اإلاراخ ضجججمن املالير 
(مشجججججججججججروع املالير الدويل بشجججججججججججأن املايي   املفيهلميعيل ذوةر أالة جديدة. ومن مث  ثت ننة املايي    مشجججججججججججروع املالير 

الذ   ر2019-009( و  مشروع املواصفة للفريق الفين املاين مبايي  ال لع  ،ر2019-008(  ال لالة لتداب  الصحة النبيذلة
 صيغتا  موعة الرتكلم، وعرضت ذاديال  مقرتعة لكي ينظر املكتب ةلهي. 

ومشجججججروع   املفيهلميللهل ة، واةق املكتب على هيذ  امل جججججواذ ، أ  مشجججججروع املالير   2020ومع ىللغيء اورة عيم   -23
ي صججليغة ىلطير مايي  ال ججلع ىل   املواصججفة لفريق ا رباء الفين، من أجل ةرتة التشججيور. وةضججاًل عن ذلك. أعيل املكتب أيضججً

. 6مواصججججججججججججججفة الفريق الفين املاين ابملالير الدويل  ، واةقت ننة املايي  على2020ننة املايي . و  نوةمرب/ذشججججججججججججججرين الثي  
وسجججلقوم هذا الفريق الفين انديد بدعا عمل االذفيقلة الدوللة    يل صجججون المراعة وذل ججج  التليرة املأمونة، مبوجب ىلطير  

 مايي  ال لع وجدول األعميل اإلمنيئي لالذفيقلة الدوللة. 
 اآلفات   خماطر   بتحليل   املتصلة   املعايري -   ابء

ي بشججججججججججججججأن ذنقلل ماجيي  حتللجل اجيطر ا ةجي  وىلعجياة ذنظلمهجي، وذلجك باجد النظر     -24 انقشججججججججججججججت ننجة املاجيي  اقرتاعجً
. و  اجتميعهي املاقوا   نوةمرب/ذشججرين ر2014-001( مشججروع املالير الدويل بشججأن ىلاارة ايطر ا ةي  ل ةي  ايلرية

، نظر  ننة املايي    سججججججتة خليرا  إلعياة ذنظلا مايي  ايطر حتللل ا ةي  وهي: مشججججججروع املالير الدويل 2019الثي  
الدويل من املالير  3ر؛ وذنقلل الق ججججا  1(ا لير    11إلاارة ايطر ا ةي  انديد امل ججججتقل، بدون أ  ذنقلل للمالير الدويل 

واملالير الدويل امل جججججججتقل بشجججججججأن ىلاارة ايطر ا ةي   11ر؛ وذنقلل املالير الدويل 2بشجججججججأن ىلاارة ايطر ا ةي  (ا لير   11
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مالجير   –ر؛ وأرباجة ماجيي  4مالجير واعجد لكجل مرعلجة من مراعجل حتللجل اجيطر ا ةجي  (ا لجير  –ر؛ ودالدجة ماجيي  3(ا لجير 
ر؛ ومالير واعد 5ر ا ةي ، ومالير لكل مرعلة من مراعل حتللل ايطر ا ةي  (ا لير  فجججججججيمل بشجججججججأن عمللة حتللل ايط

ر. وعقب املنيقشجججي ، اعت 6فجججيمل لامللة حتللل ايطر ا ةي  مع ملحق لكل مرعلة من مراعل حتللل ا ةي  (ا لير  
ىلعججياة التنظلا املقرتع  ملاججيي  اججيطر حتللججل للتنقلل و   5و  2ىل  النظر   ا لججيرين    2020ننججة املاججيي  اورة ايفل ججة   عججيم  

 ا ةي  واختيذ القرار بشأن ا لير املنيسب. 
، انقش املكتب هذو امل ججججججججألة   اجتميعا االةرتاضججججججججي   2020ونظرًا ىل  عدم قدرة ايفل ة على عقد اورئي لايم   -25

، العتبيرو األكثر اسججججتفيضججججة. وسججججلنت  6. وانقش مكتب ايفل ة ا ليرا  املتيعة ةوقع اختليرو على ا لير  2020يوللو/متوز  
عن ذلك مالير واعد فيمل مع ملحق لكل مرعلة من املراعل الثالث لتحللل ايطر ا ةي . وابلتييل ةقد أوصى مكتب  

عياة ذنظلا املايي  املتصجججججججججججلة بتحللل ايطر ا ةي ، وأضجججججججججججيل بشجججججججججججأن ىل 6ايفل ة ننة املايي  أبن أتخذ   االعتبير ا لير  
 موضوع "ىلعياة ذنظلا مايي  حتللل ايطر ا ةي " ىل  قيئمة املواضلع، بنيء عللا.

 ىلطير لتحللل(  2وقد صجججججججججيغت ننة املايي  املواصجججججججججفة مبوجب ذلك. وسجججججججججول يايا ذنظلا كل من املالير الدويل  -26
ر، ومشججججججججججججججروع املالير الدويل بشججججججججججججججأن ىلاارة ايطر ا ةي  حتللل ايطر ا ةي  ايلرية( 11 ر واملالير الدويلايطر ا ةي 

 ضمن مالير موعد. ر2014-001( ايلرية
وسججول ذقوم ننة املايي  عمي قريب ابسججتاراي مشججروع املواصججفة بشججأن ىلعياة ذنظلا مايي  حتللل ايطر ا ةي   -27
 التاللقي  اإللكرتو .ر ابستحدام نظيم 2020-001(

 السنة الدولية للصحة النباتية  -   جيم

يامل أعضجججيء ننة املايي  بصجججورة متواصجججلة    يالئا لتل ججج  ذنفلذ ال جججنة الدوللة للصجججحة النبيذلة وامل جججيلة    -28
الللنة التوجلهلة الدوللة لل جنة الدوللة للصجحة النبيذلة بشجأن مبيارا  هذو األخ ة وأنشجةتهي من وجهة نظر ةنلة،   جب  

خيىل من خالل ذاملا برانم  الفايللي  م جتالنة ابيفوية املرئلة لل جنة الدوللة مقتضجى اييل. وذ جيها ننة املايي  بشجكل  
للصجججججحة النبيذلة، ونشجججججر الدعوة ىل  ذقدمي امل جججججيلي  والدعوة ىل  ذقدمي قصججججًج ىلن جججججينلة الةيبع ذتصجججججل ابلصجججججحة النبيذلة، 

 ة. وىلطالع أمينة ال نة الدوللة للصحة النبيذلة على أ  ةايللي  ذا  صلة لذو األخ  
 حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  -  دال

 2020و  2019قجدمجت ننجة املاجيي  م جججججججججججججججيلجي  ملحو جة ىل  علقجي  الامجل اإلقللملجة لالذفجيقلجة الجدوللجة لاجيمي  -29
وذلك ىلمي من خالل مشيركة عضو واعد على األقل من ننة املايي    كل علقة عمل أو من خالل قليم املشرة  بتقدمي 
حتديثي  ومواا بشجججججأن مشجججججيريع املايي  الدوللة خالل ةرتة التشجججججيور. وسجججججلتا ذنفلذ جهد مشجججججرت  مع أمينة االذفيقلة الدوللة 

 لة واإلقللملة لوقيية النبيات  ال  كينت وراء التنفلذ النيجل يلقي  الامل. وننة التنفلذ واملكتب واملنظمي  الوطن
ابلوسيئل االةرتاضلة، وأولت اهتميًمي خيًصي   2020وقد عقد  علقي  الامل اإلقللملة لالذفيقلة الدوللة   عيم   -30

لة انيرية أو امل جججتقبللة الراملة ىل  ىلاامة ةت الضجججوء على املبيارا  اإلقللمىل  التوعلة بقضجججياي الصجججحة النبيذلة ىلقللمًلي، وسجججلّ 
. وقد ذضمنت منيقشي  بشأن مشيريع املايي  الدوللة، وال نة الدوللة 2020أدر ال نة الدوللة للصحة النبيذلة ملي باد عيم 
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الل الفرتة ر، واإلطير االسججججججججرتاذللي لالذفيقلة الدوللة خ2021للصججججججججحة النبيذلة، والدعوة ىل  ذقدمي املواضججججججججلع (سججججججججتفتل    
 ، واألولواي  اإلقللملة. 2020-2030

 التعاون بني جلنة املعايري وجلنة التنفيذ  -  هاء

كين التفيعل ب  أنشجججةة وضجججع املايي  وأنشجججةة التنفلذ مثمرًا جًدا. وقد جرى ذاديل ن جججق ىلطير املايي  والتنفلذ  -31
. وقد أّاى انهد املشجججججرت  ب  مو في وعدة 2030-2020وحتديثا بنليح للت جججججق مع اإلطير االسجججججرتاذللي خالل الفرتة  

التنفلذ والتل جججج  وب  نظرائها   وعدة وضججججع املايي ، ابلتايون مع مطازر  اإلطير املشججججرت  ب  ننة املايي  وننة التنفلذ، 
من  4-8للهل ة (البند   ىل  جال اإلطير أسجهل اسجتحداًمي. وقد رُةع ىلطير املايي  والتنفلذ انديد ىل  الدورة ا يم جة عشجرة

 جدول األعميلر من أجل ىلقرارو رمسًلي. 
، علّنت ننة املايي  عضجججججوين من أعضجججججيئهي بصجججججفة لثل ولثل منيود لدى ننة 2018و  نوةمرب/ذشجججججرين الثي    -32

 . دعا عمل األطرال املتايقدة   االذفيقلة الدوللة بصورة أةضلالتنفلذ لضمين التايون ب  الللنت  ول
د اأبت ننة املايي  على جتملع واسجججججتاراي مالومي  بشجججججأن املشجججججيكل املمكنة للتنفلذ املتصجججججلة بكل مشجججججروع  وق -33

مالير، من خالل التاللقي  الواراة ضجججمن املشجججيورا ، وطلبت م جججيلة ا رباء املانل  بصجججليغة املالير، وقد أرسجججلت ذلك 
 جججججج  سجججججج  هذو املالومي ، قيم لثل ننة املايي  بتلملع كل امل ججججججيلي  ىل  ننة التنفلذ لكي ذتبيعا بشججججججأةي. وبغلة حت

 م يئل التنفلذ املتصلة ابملايي  املوصى ابعتمياهي وقّدمهي ملنيقشتهي خالل اجتميع ننة التنفلذ   نوةمرب/ذشرين الثي . 
ة. وواةقت كل من ورّعبت ننة املايي  بتال  مو ف لالذصجججججيل لدى ننة التنفلذ بشجججججأن كل مالير قلد الصجججججليغ -34

ننة املايي  وننة التنفلذ على قليم لثللهمي الذين حيضججججججججججرون كل من علقي  الامل اإلقللملة لالذفيقلة الدوللة ابلتواصججججججججججل 
مي بلنها قبل اناقيا علقة الامل، مبي يضججمن ذن ججلًقي أةضججل. وينبغي للمشججرل على مشججروع املالير املاّ  أن يتايون مع   

 التنفلذ من أجل صليغة الاري التف    وىلاراخ أس لة/مواضلع ملنيقشة م يئل التنفلذ املمكنة. نظ و لدى ننة 
ي على ذنقلل  -35 اإلطير االسججججججرتاذللي للمايي  والتنفلذ مب ججججججيعدة  فججججججكلوقد عملت ننة املايي  وننة التنفلذ أيضججججججً

ل القراءة لقيعدة البليان  هذو ال  ذضجججججججا مطازر  اإلطير واألمينة. وقد نت  عن هذا التايون النيجل ن جججججججق واضجججججججل وسجججججججه
املايي  اييللة واملواضلع وغ هي من مواا مرجالة، وقد يّ ر حتديد الثغرا  ب هولة أكرب ابعتبيرو ىلرفيًاا لصليغة املواصفي  

 وغ  ذلك من مواا لدعا التنفلذ. 
واعترب  ننة املايي  أن التفيعال  بلنهي وب  ننة التنفلذ جيرية على قدم وسجججججججججججججيق وسجججججججججججججول ذتنيمى مع ذةور  -36

 ذداب  ننة التنفلذ وأنشةتهي. 
أنشججةة لللنة التنفلذ. وقد    اقرتعت ننة املايي  مشججيركة باض أعضججيئهي    موعي  أو    موعي  ةرعلة أو   -37

املايي  لتمثلل هذو األخ ة لدى اجملموعة الفرعلة املانلة بنظيم االسجججججججججججججتاراي واعا التنفلذ؛ ةتا اختلير مت ذال  لثل عن ننة  
مي اخت  عضججججو  ل ؛ ة ر 2020-002(  عضججججو من ننة املايي  ملتيباة ذةوير اورا  التاللا اإللكرتو  بشججججأن حتللل ايطر ا ةي  

. وسججججججول ذقوم ننة ر 2020-003(  بشججججججأن ىلصججججججدار الشججججججهياا  للتصججججججدير   خر منهي ملتيباة ذةوير اورا  التاللا اإللكرتو  
 . املايي  أيًضي بتال  عضو لكي يشير    الشبكة غ  الرمسلة للتليرة اإللكرتونلة و  الربانم  ا يىل ابلتليرة اإللكرتونلة 
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 ( 7-مجاعة العمل التابعة للجنة املعايري )جلنة املعايري -   واو

ابلنظر   التاللقججي     2019قججيمججت مجججيعججة الامججل التججيباججة لللنججة املاججيي  (مجججيعججة الامججلر خالل اجتمججيعهججي عججيم   -38
 وهي:  2018الواراة خبصوىل مشيريع املايي  األرباة خالل ةرتة التشيور األو  عيم 

 ؛ر1994-001( الصحة النبيذلة مصةلحي م را : 2018لايم  5مشروع ذاديال  املالير رقا  ر1(
 ؛ر2009-005( حتديد عيلة ا ةي    منةقة مي: 8ومشروع ذنقلل املالير رقا  ر2(
 ؛ر2014-002( الرتخلً يفل يٍ  لتنفلذ ىلجراءا  للصحة النبيذلةومشروع املالير الدويل لتداب  الصحة النبيذلة:  ر3(
 متةلبي  اسجججتحدام مايني  انو املاّدل كتداب  للصجججحة النبيذلةومشجججروع املالير الدويل لتداب  الصجججحة النبيذلة:  ر4(

 ؛ر2014-006(
على أن ختضججججع مجلع مشججججيريع املايي  ملشججججيورة اثنلة، ولكنهي غّ   عنوان مشججججروع املالير  -7وواةقت ننة املايي  -39
  املتةلبي  املفروضججججة على املنظمي  الوطنلة لوقيية" ىل  "ر2014-002( الرتخلً يفل يٍ  لتنفلذ ىلجراءا  للصججججحة النبيذلة"

 ".ر2014-002( النبيذلةالنبيات    عيل الرتخلً يفل ي  لتنفلذ ىلجراءا  للصحة 
ر  7-، مل ذاقجد مججيعجة الامجل التجيباجة لللنجة املاجيي  (ننجة املاجيي 2020ونظرًا ىل  الوضججججججججججججججع الاجيملي ال جججججججججججججججيئجد عجيم   -40

اجتميًعي يفي كين املقرر ةلا منيقشجججججة عمللة وضجججججع املايي ، ومايي  ال جججججلع واملايي  املتصجججججلة بتحللل ايطر ا ةي  ومشجججججروع  
ابلةرق االةرتاضججلة من أجل اسججتاراي املايي   2021. ومن املقرر عقد االجتميع التييل يفي   مييو/أاير  املواصججفي  امتمل

 الدوللة ال  كينت قد قدمت للمشيورة األو .
 موجز عن القرارات اإللكرتونية  -   زاي

بروذوكوال  التشججججحلً ومايني  بغلة ذ ججججريع وذ ة وضججججع املايي  الدوللة واملواصججججفي  والادا الكب  من مشججججيريع   -41
الصجججججججججحة النبيذلة والبّت   القضجججججججججياي الايلقة األخرى، كينت ننة املايي  وال ذمال ذتحذ قرارا  بوسجججججججججيئل ىللكرتونلة (منتداي   

 ، أدبتت ذلك األاوا  املبتكرة أللتهي القصوى   ضمين عمل ننة املايي . 19- وعمللي  ذصويتر. وخالل جيئحة كوةلد 
التيللة ابإلضجيةة ىل  قرار ىللكرتو  مشجرت  بلنهي  21، اختذ  ننة املايي  القرارا  اإللكرتونلة الججججججججججججججج 2019م و  عي -42

 وب  ننة التنفلذ:
- 2020_06_May_eSC: املواةقة على ودلقة ايفل ة بشأن ىلعياة ذنظلا حتللل ايطر ا ةي ؛ 
- 2020_05_May_eSC:  الرتخلً؛املواةقة على ودلقة ايفل ة بشأن 
- 2020_03_May_eSC:  اختلير أعضيء الفريق الفين املاين مبايني  الصحة النبيذلة؛ 
- 2020_04_May_eSC: اختلير أعضيء ةريق ا رباء الفين املاين إبعداا بروذوكوال  التشحلً؛ 
- 2020_02_May_eSC:   ابلامل ايرار  اسججججتاراي االعرتاي على ماينة ا شججججب ابيرارة بواسججججةة الت ججججح

 ؛ر2017-114(
- 2020_01_May_eSC: استحدام انو املادل   طرق املاينة ابإلفايع؛ 
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- 2019_01_Nov_eSC: املواةقة على ذقدمي مشججججججججججججججروع بروذوكول التشججججججججججججججحلً بشججججججججججججججأن عشججججججججججججججبة االسججججججججججججججرتيغي 
Striga spp  )2008-009 للتشيور بشأنا؛ر 

- 2019_02_Nov_eSC:   12اختلجير خرباء للمشجججججججججججججججيركجة    موعجة عمجل ا رباء املانلجة ابلتنقلل املرّكم للمالجير 
 ؛ر2015-011ر   مي خً ىلعياة التصدير (فهياا  الصحة النبيذلة(

- 2019_01_May_eSC: اختلير خرباء للمشيركة   الفريق الفين املاين مبايني  الصحة النبيذلة؛ 
- 2019_02_May_eSC:  اختلير خرباء للمشججججيركة    موعة عمل ا رباء املانلة ابملراجاي    سججججليق الصججججحة

 ؛ر2015-014( النبيذلة
- 2019_03_May_eSC:  املواةقة على ذقدمي مشججججججججججروع بروذوكول ذشججججججججججحلً للتشججججججججججيور بشججججججججججأنا: ماينة جنس

Anastrepha  ؛ر2017-031(ابإلفايع 
- 2019_04_May_eSC:  ذقدمي مشجججججججججججججروع بروذوكول ذشجججججججججججججحلً للتشجججججججججججججيور بشجججججججججججججأنا: ماينة  ةةاملواةقة على 

 Carposina Sasakii  ؛ر2017-026(ابإلفايع 
- 2019_05_May_eSC:  املواةقة على ذقدمي مشجججججججججججججروع بروذوكول ذشجججججججججججججحلً للتشجججججججججججججيور بشجججججججججججججأنا: ماينة  ةة

Bactrocera tau  ؛ر2017-025(ابإلفايع 
- 2019_06_May_eSC:  مشجججججججججججججروع بروذوكول ذشجججججججججججججحلً للتشجججججججججججججيور بشجججججججججججججأنا: ماينة  ةةاملواةقة على ذقدمي 

Bactrocera dorsalis ؛ر2017-015( ابإلفايع 
- 2019_07_May_eSC:   5: ودلقة ذوضججججججججججلحلة للمالير الدويل رقا التفصججججججججججلليمراجاة م ججججججججججرا املصججججججججججةلحي 

 ؛2019(م را مصةلحي  الصحة النبيذلةر، ن حة عيم 
- 2019_08_May_eSC:  املواةقة على ذقدمي مشجججججججججججججروع بروذوكول ذشجججججججججججججحلً للتشجججججججججججججيور بشجججججججججججججأنا: ماينة  ةة

Ceratitis capitata    ابلربواة على مثججججيرPrunus avium  وPrunus domestica  وPrunus persica 
)2017-022A؛ر 

- 2019_09_May_eSC:  املواةقة على ذقدمي مشجججججججججججججروع بروذوكول ذشجججججججججججججحلً للتشجججججججججججججيور بشجججججججججججججأنا: ماينة  ةة
Bactrocera tryoni  ابلربواة على مثججججيرPrunus avium   وPrunus domestica  وPrunus persica 

)2017-022B؛ر 
- 2019_10_May_eSC: املواةقة على ذقدمي مشجججججججججججججروع بروذوكول ذشجججججججججججججحلً للتشجججججججججججججيور بشجججججججججججججأنا: ماينة  ةة 

Ceratitis capitata ابلربواة على نبي  الكرمةVitis vinifera  )2017-023A؛ر 
- 2019_11_May_eSC:  املواةقة على ذقدمي مشجججججججججججججروع بروذوكول ذشجججججججججججججحلً للتشجججججججججججججيور بشجججججججججججججأنا: ماينة  ةة

Bactrocera tryoni ابلربواة على نبي  الكرمةVitis vinifera  )2017-023B؛ر 
- 2019_12_May_eSC:  اختلير خب  مدعو للمشجججججججججيركة    موعة عمل ا رباء املانلة ابملراجاي    سجججججججججليق

 ؛ر2015-014(الصحة النبيذلة 
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- 2019_13_May_eSC: املواةقة على عري مشججججججججججججججروع بروذوكول التشججججججججججججججحلً بشججججججججججججججأن عشججججججججججججججبة االسججججججججججججججرتيغي 
 Striga spp.)2008-009 للتشيور بشأنا؛ر 

- 2019_01_Nov_ eSCIC: .املواةقة على ىلطير املايي  والتنفلذ 
 التيللة: 37الج اإللكرتونلة القرارا  املايي  اختذ  ننة ،2020عيم  و  -43

- 2021_01_May_eSC:   ماجينجة  ةجة  28ذقجدمي مشججججججججججججججروع ملحق ابملالجير الجدويل Bactrocera dorsalis 
 من أجل اعتمياو؛ ر 2017-015)ابإلفايع 

- 2021_02_May_eSC: ماجججينجججة  ةجججة28ملحق ابملالجججير الجججدويل    مشججججججججججججججروع  ذقجججدمي :Carposina Sasakii  
  ؛من أجل اعتمياو 2017-026))ابإلفايع 

- 2021_03_ May _eSC:  ماينة جنس28ذقدمي مشجججججروع ملحق ابملالير الدويل : Anastrepha ابإلفجججججايع 
 من أجل اعتمياو؛ ر031-2017)

- 2021_04_May_eSC: ماينة  ةة28ملحق ابملالير الدويل   مشجججروع ذقدمي :Ceratitis capitata   ابلربواة
 ؛من أجل اعتمياور Prunus persica (2017-022Aو Prunus salicinaو ،Prunus avium على مثير

- 2021 _05_May_eSC :  ماينة  ةة  28ملحق ابملالير الدويل   مشججججججججججروع  ذقدمي :Bactrocera tryoni  ابلربواة
 ؛ من أجل اعتمياو ر  Prunus persica  )2017 -022Bو  Prunus salicina، و Prunus aviumعلى مثير  

- 2021_06_May_eSC: ماينة  ةة 28ملحق ابملالير الدويل   مشجججروع ذقدمي :Ceratitis capitata  ابلربواة
 ؛من أجل اعتمياو رVitis vinifera  )2017-023Aعلى نبي  الكرمة

- 2021_07_May_eSC:  ماينة  ةة 28ملحق ابملالير الدويل   مشجروعذقدمي :Bactrocera tryoni  ابلربواة
 ؛من أجل اعتمياو رVitis vinifera )2017-023Bعلى نبي  الكرمة 

- 2021_08_May_eSC:  اختلير لثل  عن ننة املايي  للمشججججججججججججيركة   اجملموعي  الفرعلة املشججججججججججججرتكة ب  ننة
 التنفلذ وننة املايي ؛ 

- 2021_09_May_eSC: ؛الصحة النبيذلة مصةلحي  مب را املاين الفين للفريق الروسلة ابللغة خرباء اختلير  
- 2020_01_Nov_eSC: ىلنشجججججيء(متةلبي   4 الدويل املالير تنقللب املانلة ا رباء عمل  موعةأعضجججججيء  اختلير 

 ر؛2009-002ر (ا ةي  من ا يللة املنيطق
- 2020_02_Nov_eSC: املاين مبايني  الصحة النبيذلة فينال الفريق عمل برانم  استاراي 
- 2020_03_Nov_eSC: لتاملا عمللة وضع املايي  على املواضلع؛  مكنةامل ةرقال 
- 2020_04_Nov_eSC:  ذراخلً االسجججت اا   سجججتحداماباختلير خرباء للمشجججيركة    موعة عمل ا رباء املانلة

 ؛ر2008-006(  امداة
- 2020_05_Nov_eSC: ةريق ا رباء الفين املاين إبعداا بروذوكوال  التشحلً؛  عمل برانم  استاراي 
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- 2020_06_Nov_eSC: برانم  عمل الفريق الفين املاين مب را مصةلحي  الصحة النبيذلة؛  استاراي 
- 2020 _07_Nov_eSC :  ؛ 2020مييو/أاير   –   2019  اإللكرتونلة لللنة املايي  نوةمرب/ذشرين الثي    ابلقرارا    موجم   
- 2020_08_Nov_eSC: مبايي  ال لع؛  اينامل فينال فريقالو  ال لع بشأن الدويل املالير على املشرة  أتكلد 
- 2020_09_Nov_eSC:  ؛ىلعياة ذنظلا مايي  حتللل ايطر ا ةي  
- 2020_10_Nov_eSC:  ا رباء الفين املاين إبعداا بروذوكوال  التشحلً؛  لفريق نبي  عيملاختلير 
- 2020_11_Nov_eSC: املدعوين؛  وا رباءاملاين مبايني  الصحة النبيذلة  فينال الفريق عضوية 
- 2020_07_May_eSC: ماينة  :28مشروع امللحق ابملالير الدويل    املواةقة على التشيور بشأن  Tortricidae 

 ر؛2017-011على الثمير ( ابإلفايع
- 2020_08_May_eSC: بشججأن املاينة ابلربواة  28ابملالير الدويل امللحق  مشججروع   املواةقة على التشججيور بشججأن

  ؛رCitrus sinensis )2017-029على  Thaumatotibia leucotreta ةة 
- 2020_09_May_eSC: املاينة ابلربواة لذاببة:  28الدويل مشروع امللحق ابملالير   املواةقة على التشيور بشأن 

Bactrocera zonata أنواع الربذقيل   Citrus Sinensis )2017-013؛ر 
- 2020_10_May_eSC:   ماينة  رارة البحير : 28الدويل مشجججروع امللحق ابملالير  املواةقة على التشجججيور بشجججأن

   (Grapholita molesta) وعثّة الفيكهة الشجججججرقلة (Cydia pomonella) ضجججججد عثّة التفيح  انو املادل  –
  ؛3 ولويةاأل –ر Prunus persica  )2017-038والدراق Malus pumila التفيح

- 2020_11_May_eSC:  الشجججججججججهياا  اإللكرتونلة للبذور إلصجججججججججدار ألنظمةا مشجججججججججروع مواصجججججججججفة ذصجججججججججملا ة 
 ؛للتشيور ر2018-009( ايركة الدوللة للبذورر – 38(امللحق ابملالير الدويل  واستحدامهي

- 2020_12_May_eSC: ايي  حتديد عيلة الايئل لذابد الفيكهة اسججججججججتنيًاا ىل  املالومي  مل  ةمشججججججججروع مواصججججججججف
 ؛للتشيور ر2008-011( ر37املتيعة (امللحق ابملالير الدويل لتداب  الصحة النبيذلة رقا 

- 2020_13_May_eSC:   الصججججججججججججججحجججة النبجججيذلجججة ملشجججججججججججججججججيورة اثنلجججة: ماجججينجججة  ةجججة  ماجججينجججةاملواةقجججة على مشججججججججججججججروع 
Ceratitis capitata    مثجججججججير عجلجى   Prunus persicaو  Prunus salicinaو  ،Prunus aviumابلجربواة 

)2017-022A؛ر 
- 2020_14_May_eSC: الصججججججججججججججحججة النبججيذلججة: ماججينجة  ةجة   ماججينجةمشججججججججججججججروع   املواةقججة على التشجججججججججججججججيور بشجججججججججججججججأن

Bactrocera tryoni    مثجججججججير على   Prunus persicaو  Prunus salicinaو  ،Prunus aviumابلربواة 
)2017-022B؛ر 

- 2020_15_May_eSC:   ماينة  ةة  لةالنبيذ لصجججحةاماينة    مشجججروع على التشجججيور بشجججأناملواةقة :Ceratitis 

capitata ابلربواة على نبي  الكرمةVitis vinifera  )2017-023A؛ر 
- 2020_16_May_eSC: النبججيذلججة: ماججينجة  ةجة  لصججججججججججججججحججةامشججججججججججججججروع ماججينجة  التشجججججججججججججججيور بشجججججججججججججججأن    املواةقججة على

Bactrocera tryoni ابلربواة على نبي  الكرمةVitis vinifera  )2017-023B؛ر 
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- 2020_17_May_eSC: 2020-2019للفرتة    5املالججير الججدويل    ذاججديال   ناملواةقججة على التشججججججججججججججججيور بشججججججججججججججججأ 
 ؛ر1994-001(

- 2020_18_May_eSC: بشجأن التنقلل املركم للمالير الدويل  دويلال اليرامل: مشجروع  ناملواةقة على التشجيور بشجأ
 ؛ر2015-011((فهياا  الصحة النبيذلةر   مي خً ىلعياة التصدير  12

- 2020_19_May_eSC: النبيذلة الصجحة  سجليق   املراجاة: دويلال اليرامل: مشجروع  ناملواةقة على التشجيور بشجأ 
  ؛ر2015-014(

- 2020_20_May_eSC: ماجججينجججة 28ابملالجججير الجججدويل    لحقامل: مشججججججججججججججروع  ناملواةقجججة على التشججججججججججججججججيور بشججججججججججججججججأ :
 ؛ر2017-026(ابإلفايع   Carposina sasakii ةة

- 2020_21_May_eSC: ةجة ماجينجة: 28ابملالجير الجدويل    لحقامل: مشججججججججججججججروع  ناملواةقجة على التشجججججججججججججججيور بشجججججججججججججججأ  
Sternochetus frigidus  ؛ر2017-036(ابإلفايع 

- 2020_22_ May_eSC:  ماينة جنس28لحق ابملالير الدويل املشجججججججججروع  : معلى التشجججججججججيور بشجججججججججأناملواةقة : 
Bactrocera dorsalis  ر؛ 2017-015( ابإلفايع 

- 2020_23_May_eSC: ةجة ماجينجة: 28ابملالجير الجدويل    لحقامل: مشججججججججججججججروع  ناملواةقجة على التشجججججججججججججججيور بشجججججججججججججججأ  
genus Anastrepha  ر2017-031(ابإلفايع. 

 فرق اخلرباء وجمموعات عمل اخلرباء -  حاء

 عملها. عنذشرل ننة املايي  على عمل ةرق ا رباء الفنل  و موعي  عمل ا رباء. ويرا أاانو موجم  -44

 فريق اخلرباء الفين املعين إبعداد بروتوكوالت التشخيص

والتشججججحلً الدقلق قياران على التحفلف من  اثر ذفشججججي ا ةي ،   ججججب مي من املارول أن الكشججججف املبكر  -45
. وىلن ةريق ا رباء الفين املاين إبعداا بروذوكوال  التشججججججججججججحلً التيبع لالذفيقلة الدوللة هو عبيرة 19-أ هرذا جيئحة كوةلد

كوال  ذشجججججججججحلً اوللة لدل اعا عن  موعة من ا رباء الدولل  املالن  من قبل ننة املايي ، من أجل صجججججججججليغة بروذو 
املواءمة ب  ىلجراءا  كشجف ا ةي  وحتديدهي عول الايمل. وي جيها ذلك   ذاميم الشجفيةلة   عمللي  ذشجحلً ا ةي  

، الصججيارة عن ايفل ة  7ا يضججاة للوائل، وي ججيعد   عل النماعي  ب  الشججركيء التليري . و  ججب مي الت عللا التوصججلة  
لق وال ججججججريع ل ةي  يشججججججكل مرذكمًا إلصججججججدار فججججججهياا  الصججججججحة النبيذلة وعمللي  ذفتلش الواراا  ةإن التشججججججحلً الدق

 وذةبلق مايني  الصحة النبيذلة املنيسبة.
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 ويشججججمل برانم  عملا سججججتة  4من عشججججرة أعضججججيء  3ويتألف ةريق ا رباء الفين املاين إبعداا بروذوكوال  التشججججحلً -46
مشججججروع بروذوكول ذشججججحلً   مراعل ذةوير   19كين لديا   2021ختصججججصججججي  أو مواضججججلع. وبدًءا من ينيير/كينون الثي  

اتلفة، مع اإلفجججججيرة ىل  أن ماظمهي   املراعل األوللة للتةوير   عمللة وضجججججع املايي . ويامل الفريق ذبًاي ألعكيم املالير 
 ر.  يضاة للوائلبروذوكوال  التشحلً ل ةي  ا( 27الدويل 

التشجججججيور بشجججججأنا   يوللو/متوز  للتار  Striga sppوقد رُةع بروذوكول ذشجججججحلً واعد (بشجججججأن عشجججججبة االسجججججرتيغي   -47
بشجأن ذنقلل  2019. وأضجيةت ننة املايي  موضجوًعي واعًدا جديًدا خالل اجتميعهي املاقوا   نوةمرب/ذشجرين الثي   2019

على الثمرةر ب جججججججججججججبب وروا مالومي   (Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa: 5بروذوكول التشجججججججججججججحلً رقا  
. وقد أارخ هذا 5وصوةة   بروذوكول التشحلً رقا  جديدة عن اعتميل الكشف اإلجيييب الكيذد ابستحدام الوسيئل امل

ويشرل   ."قلد التةوير"  لا سلحضع للتنقللأصبل باد ذلك    ولكناضمن قيئمة املواضلع بصفة "ماّلق"   بدايةاملوضوع  
للم جججججججيعدة   ضجججججججمين جواة بروذوكوال  التشجججججججحلً واذ جججججججيقهي   5خب ًا   بلدان متاداة 40الفريق على عمل أكثر من 

 مي بلنهي.   
نظر الق جججججججا الرابع "املشجججججججيورا " اأُوم برانم  عمل هذا الفريق من خالل عدا من املشجججججججيورا  (  2019عيم    و  -48

  اسجتضجيةا مركم  ملبورن، أسجرتاللي  2019أعالور ومنتدي  ىللكرتونل  ادن ، واجتميع واعد مبيفجر عقد   أغ جةس/ د 
Centre for Agri Bioscience –AgriBio 6. وذرا حميضر اجتميعي  الفريق على البوابة الدوللة للصحة النبيذلة. 

اضجججججججججججةر الفريق ىل  أتجلل اجتميعا الوجيهي وباض مقرتعي  الامل املتصجججججججججججلة بصجججججججججججليغة بنوا   ،2020و  عيم  -49
جدول األعميل، وال سجججلمي   مي خً التشجججبلك ب  ذشجججحلصجججي  املحتربا  ضجججمن اإلطير االسجججرتاذللي لالذفيقلة للفرتة 

وخالل  لى صجججالد برانم  عملا.غ  أّن الفريق قد عقد دالدة اجتميعي  بصجججورة اةرتاضجججلة إلعراز ذقدم ع  .2020-2030
ذلك االجتميعي ، اختير الفريق مطلف  جملموعي  الصججججججججججليغة املحتلفة، وانقش أةضججججججججججل الوسججججججججججيئل للت ججججججججججريع   صججججججججججليغة 
ي أبعضججججججججيء جدا   عداا ا رباء وذلقى من أمينة  الربوذوكوال  والتحةلا لاملا   ال ججججججججنة املقبلة. وقد رعب الفريق أيضججججججججً

 . 2030-2020امل تلدا  بشأن أنشةة ننة املايي  واإلطير االسرتاذللي لالذفيقلة الدوللة للفرتة  االذفيقلة الدوللة  خر

 الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

. ويلتمم أعضجيء الفريق بوضجع مايي  اوللة لتداب  الصجحة النبيذلة وماينيٍ  7يتألف هذا الفريق من ذ جاة أعضجيء -50
  مايني  الصججحة النبيذلة ل ةي (  28للصججحة النبيذلة ذت ججا اوائي الايللة وذ ججتو  املتةلبي  ال  ينً عللهي املالير رقا  

 ر.ا يضاة للوائل
  

 
الويججججججب  3 على  التشججججججججججججججحلً  بروذوكوال   املاين إبعججججججداا  الفين  ا رباء  ةريق  activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-:  صججججججججججججججفحججججججة 

protocols/-diagnostic-panel-lpanels/technica-groups/technical-drafting-setting/expert 
 /https://www.ippc.int/ar/publications/81560ا رباء الفين املاين إبعداا بروذوكوال  التشحلً: قيئمة ةريق  4

 /https://www.ippc.int/ar/publications/2582 موعي  صليغة بروذوكوال  التشحلً لالذفيقلة الدوللة:   5
الجتشججججججججججججججحجلجً:    ذجقجججججججيريجر   6 بجروذجوكجوال   إبعجججججججداا  املجاجين  الجفجين  ا جرباء  ةجريجق  activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core-اججتجمجججججججيعجججججججي  

protocols-diagnostic-nelpa-panels/technical-groups/technical-drafting-setting/expert/ 
 /https://www.ippc.int/ar/publications/81655قيئمة أعضيء الفريق الفين املاين مبايني  الصحة النبيذلة:   7

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/ar/publications/81560/
https://www.ippc.int/ar/publications/81560/
https://www.ippc.int/ar/publications/81560/
https://www.ippc.int/ar/publications/2582/
https://www.ippc.int/ar/publications/2582/
https://www.ippc.int/ar/publications/2582/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/ar/publications/81655/
https://www.ippc.int/ar/publications/81655/
https://www.ippc.int/ar/publications/81655/
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لً ودالدة مشججججيريع مايي  اوللة (بشججججأن املتةلبي  مشججججروع بروذوكول ذشججججح  26ويتألف برانم  عمل الفريق من  -51
 املتالقة ابألنواع التيللة من املايني : املايني  الكلمليئلة واملايني  ابإلفايع وابنو املاّدلر.

وجيوز لألطرال املتايقدة واملنظمي  اإلقللملة لوقيية    8ال ذمال الدعوة ىل  ذقدمي مايني  للصججججججججججججحة النبيذلة مفتوعًة.  -52
، أو نشجججججججرهي كموارا م جججججججيها لي. وذبقى 28النبيات  ذقدمي مايني  للصجججججججحة النبيذلة للتا اعتمياهي كمالعق ابملالير الدويل 

 9م يلة.   31 ، ةقد ورا  2017الدعوة مفتوعة  لا ميكن ذقدمي املايني    أ  وقت. ومبي أن الدعوة قد ةتحت عيم  
عقد الفريق اجتميًعي وجيهًلي   ةللني، النم جججججي ابسجججججتضجججججيةة الشجججججابة املشجججججرتكة ب  املنظمة والوكيلة    2019و  عيم  -53

 .10الدوللة للةيقة الذرية، واجتميًعي اةرتاضًلي واعًدا. ويرا حمضرا االجتميع  على البوابة الدوللة للصحة النبيذلة
مشجججججججروًعي لربوذوكوال  ذشجججججججحلً وأوصجججججججى أبرباة منهي   16، انقش األخ  2019وخالل اجتميعي  الفريق عيم  -54

. و ا   كلفلة امل ججججججججججيلة   خةة ذنملة اإلطير االسججججججججججرتاذللي لالذفيقلة الدوللة للفرتة 2020ملشججججججججججيورة أو  بشججججججججججأةي    
بروذوكوال  التشججججججججحلً. سججججججججلمي   صججججججججليغة مايي  ال ججججججججلع، ونظر   طرق لتب ججججججججلا عمللة صججججججججليغة  وال  2020-2030

واسجتاري أيضجًي أتد  ختمين انو املاّدل   ةايللة املايني  ابإلفجايع، ورةع النتيئ  ال  ذوصجّل ىلللهي ىل  ننة املايي  وهل ة 
 ذداب  الصحة النبيذلة.

ن    يل ، وقّدم ا رباء الرئل لو 2019 عيم  وقد قدمت مثينلة بروذوكوال  ذشحلً لتحضع ىل  مشيورة أو    -55
 املايني  أجوبًة على التاللقي  ال  أالت لي األطرال املتايقدة. 

، اضججججججججججةر الفريق ىل  أتجلل اجتميعا الوجيهي، ةاقد سججججججججججباة اجتميعي  اةرتاضججججججججججلة عفي ًي على 2020و  عيم  -56
قدمت للمشججججججججججيورة برانم  عملا. وخالل ذلك االجتميعي  انقش الفريق ونّقل مثي  مايني  للصججججججججججحة النبيذلة كينت قد 

، وواةق على االسججججتلياب  للتاللقي  الواراة   املشججججيورة، وأوصججججى ابملواةقة على التشججججيور بشججججأن ماينة 2019األو  عيم  
جديدة واعدة للصججججحة النبيذلة، وانقش م ججججيليذا   املطمتر الدويل للصججججحة النبيذلة، ونظر   التاللقي  ال  أبديت خالل 

. كمي استكمل االستلياب  الدنت   2020عيم    ال بع للصحة النبيذلة ال  قدمت للمشيورة الثينلة  املشيورة عول املايني 
وبدأ الامل على ذنقلحي   ،2020من أصجججججججل اس مايني  للصجججججججحة النبيذلة كينت قد خضجججججججات للمشجججججججيورة األو  عيم 

 خةوم ذوجلهلة الستحدام اإلفايع   الصحة النبيذلةر. ( 18املالير الدويل 
وسججول يواصججل الفريق ذقللما للم ججيلي  ال  طلب بشججأةي مالومي  ىلضججيةلة من انهي  امل ججيلة، وسججلواصججل  -57

الامل على مشججججيريع مايني  الصججججحة النبيذلة ال  هي   مرعلة املراجاة من عمللة وضججججع املايي ، وسججججللتمس م ججججيلي  
 لمايني  امل تحدمة   التليرة الدوللة. أخرى ل

ويواصجججججل الفريق كذلك اذصجججججيلا مبلموعة أ يث ذداب  الصجججججحة النبيذلة، وننة ا ليرا  التقنلة لربوملد امللثلل من  -58
 خالل أمينة األوزون.

  

 
 /treatments-setting/calls-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/coreالدعوة ىل  ذقدمي مايني  الصحة النبيذلة:    8
 /treatments-setting/calls-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/coreالدعوة ىل  ذقدمي مايني  الصحة النبيذلة:   9

setting/expert-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core-اجتمجججيعججي  الفريق الفين املاين مباجججينججي  الصججججججججججججججحجججة النبجججيذلجججة:    ذقجججيرير  10

treatments-phytosanitary-panel-els/technicalpan-groups/technical-drafting/ 
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https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/calls-treatments/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatments/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatments/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatments/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatments/
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 فريق اخلرباء الفنيني املعين ابحلجر احلرجي

وهو يتنيول امل جججيئل الفنلة ا يصجججة مب جججيئل   11من سجججباة أعضجججيء يتألف ةريق ا رباء الفنل  املاين ابيلر ايرجي -59
ايلر الصججججججحي املتالقة خلةي  ا شججججججب ومواا التاب ة ا شججججججبلة وأنواع األفججججججلير. كمي يامل هذا الفريق بشججججججكل ودلق مع 

ومايني  املالير الفريق الفين املاين مبايني  الصججججججججحة النبيذلة   صججججججججليغة التوجلهي  املتالقة مبايني  ال ججججججججلع ا شججججججججبلة 
 .15الدويل رقا 

ألن املواضججججججججججججججلع املجدرججة   برانم  عملجا مالقجة ابنتظجير ذوةر املميجد من  2020و 2019  يومل جيتمع الفريق   عجيم -60
 املالومي .

أن ذوصججي  ل ةريق ا رباء مبي أن أ  مواضججلع متبقلة   2020قرر  ننة املايي  لدى اجتميعهي   سججبتمرب/أيلول  -61
ميكن أن ذنظر ةلهي  موعة عمل للحرباء، قد ذتضجججججججججمن األعضجججججججججيء ال جججججججججيبق  للفريق الفين ابملاين ابيلر ايرجي. وجير  

 من جدول األعميلر. 3-9نظر البند اذقدمي هذو التوصلة ىل  ايفل ة للنظر ةلهي. (

 مصطلحات الصحة النباتية الفريق الفين املعين مبسرد

على اراية بنظا الصججججججججججحة النبيذلة وميثلون مًاي مجلع اللغي  الرمسلة للمنظمة.  12يتألف هذا الفريق من مثينلة خرباء -62
 مصةلًحي مدرًجي   برانم  عمل الفريق. 22وهني  عيلًلي 

اسجججججتضجججججيةتا منظمة األغذية والمراعة   رومي  2019وعقد الفريق اجتميًعي وجيهًلي واعًدا   نوةمرب/ذشجججججرين الثي    -63
علا اسججججججججججججججتاري املواضججججججججججججججلع املدرجة   برانم  عملا، وال  ذنيولت مصججججججججججججججةلحي  مثل "التفتلش" و"ن ججججججججججججججبة ايدوث" 

ةق الفريق على متجيباجة الامجل على مصججججججججججججججةلحجي   و"ىلجراءا  الةوارئ" وغ هجي. ةضججججججججججججججاًل عن ذلجك وخالل االجتمجيع، وا
"املراقبة" و"املراقبة امداة" واملراقبة الايمة" ةضاًل عن "هوية (الشحنةر" و"سالمة (الشحنةر" (النيجتة عنهير و"أمن الصحة 

 املقبل.  النبيذلة (للشحنةر"، وابلتييل ىلعيلة أ  ذوصلي  ىل  ننة املايي  والاواة ىل  ذنيول التايريف   الايم
ر فهياا  الصحة النبيذلة(  12وقد صيغ الفريق ودلقة منيقشة جملموعة عمل ا رباء املانلة بج"التنقلل املرّكم للمالير   -64
"، وأوصججججججى بتفيا  اسججججججتحدام مصججججججةلل "عيلة الصججججججحة النبيذلة" لدى ذاديل ر011-2015(مي خً ىلعياة التصججججججدير    

 . 12من املالير  5الق ا 
املنيقشجججججججججة االسجججججججججرتاذلللة بشجججججججججأن عمل الفريق على التأد  امتمل لإلطير االسجججججججججرتاذللي لالذفيقلة الدوللة وذرّكم    -65

   عمل ةرق ا رباء الفنل ، واعتميال  زاياة مشيركة الفريق   استاراي االذ يق ب  اللغي .  2030-2020 للفرتة
ونظر الفريق   اجمليال  ال  بوسججججججاا امل ججججججيلة ةلهي، وعلا ميكنا التأد    الامل امل ججججججتقبلي لألجهمة الر سججججججلة  -66

لالذفيقلة الدوللة. وسجججججججّلا الفريق الضجججججججوء على أللة عملا ابلن جججججججبة ىل  عمللة وضجججججججع املايي  لالذفيقلة الدوللة، مبي   ذلك 
 وضلحلة لتل   التنفلذ. املواءمة ب  املصةلحي  وىلنتيخ واثئق ذ

  

 
 /https://www.ippc.int/ar/publications/1191أعضيء ةريق ا رباء الفنل  املاين ابيلر ايرجي:   11
 /https://www.ippc.int/ar/publications/8069 قيئمة أعضيء الفريق الفين املاين مب را مصةلحي  الصحة النبيذلة:  12

https://www.ippc.int/ar/publications/1191/
https://www.ippc.int/ar/publications/1191/
https://www.ippc.int/ar/publications/1191/
https://www.ippc.int/ar/publications/8069/
https://www.ippc.int/ar/publications/8069/
https://www.ippc.int/ar/publications/8069/
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، اضججججججججججججججةر الفريق ىل  أتجلجل اجتمجيعجا الوججيهي ةتجيبع أعمجيلجا من خالل االجتمجيع االةرتاضججججججججججججججي 2020و  عجيم  -67
ر. وابلتييل، اسججججججججججتاري الفريق االذ ججججججججججيق 2021وينيير/كينون الثي    2020(املق ججججججججججا ىل  جمئ : اي ججججججججججمرب/كينون األول 

مشججيريع املايي  الدوللة، وفججرع     واملصججةلحي  والرتمجة وكذلك التاللقي  املتصججلة مب ججرا املصججةلحي  ال  ورا  بشججأن
ةرتة التشجججججججججججيور األو . كمي عمل الفريق على مقرتعي  ملصجججججججججججةلحي /ذايريف جديدة أو منقحة (مواضجججججججججججلع برانم  عمل 

 . الفريقر، سلتا جتملاهي ضمن مشروع ذاديال  جديد للم را، لتقدم ىل  ننة املايي  م تقباًل 

  روع معيار دويل لتدابري الص      حة النباتية بش      يفن املراجعات يف س      ياق جمموعة عمل اخلرباء املعنية بتطوير مش       
 الصحة النباتية 

ُعقد لقيء  موعة عمل ا رباء املانلة بتةوير مشجججججججججروع مالير اويل لتداب  الصجججججججججحة النبيذلة بشجججججججججأن املراجاي     -68
. وقد فجججججججججيركت الوكيلة الكندية 2019يونلو/عميران    7ىل    3  ذورنتو، كندا من   ر2015-014(سجججججججججليق الصجججججججججحة النبيذلة 

لتفتلش األغذية   ذنظلا هذا اللقيء. أمي املالير الذ  صجججججججلل خالل ذلك اللقيء ةلوةر ذوجلهي  للمنظمي  الوطنلة لوقيية  
 ججججججطوللي  النبيات  بشججججججأن ذنفلذ املراجاي    سججججججليق الصججججججحة النبيذلة. كمي يتلل ةهًمي مشججججججرتًكي ملصججججججةلل "املراجاي " ومل

املنظمجي  الوطنلجة لوقجييجة النبجيات  وانهجي  القجيئمجة ابملراجاجة وذلجك ا جيضججججججججججججججاجة يفجي، وياري ىلجراءا  ختةلا املراجاجي  
وذنفلذهي. ويصججججججف املالير الانيصججججججر األسججججججيسججججججلة السججججججتحدامي  املراجاي  ال  ذركم على ذنفلذ ىلجراءا  الصججججججحة النبيذلة، 

صجججججججججججججّدر ال  جتريهي املنظمة الوطنلة لوقيية النبيات    البلد املصجججججججججججججّدر، ومراجاي  نظيم ةلهي مراجاة ايفل ي    البلد امل مبي
فججججهياا  الصججججحة النبيذلة ال  ذنفذهي املنظمة الوطنلة لوقيية النبيات  للبلد امل ججججتورا   البلد املصججججّدر، ومراجاي  ايفل ي  

ي  من غ  املنظمي  الوطنلة لوقيية النبيات ، امل ججموح يفي أبااء  ىلجراءا  للصججحة النبيذلة. ونظر   موعة عمل ا رباء أيضججً
   م يئل ذنفلذ مشروع املالير.

 12جمموعة عمل اخلرباء بشيفن تطوير تنقيح مشروع املعيار 

ر   مي فججهياا  الصججحة النبيذلة(  12  الدويل رقا التنقلل املرّكم للماليرُعقد لقيء  موعة عمل ا رباء املاين بجججججججججججججججج" -69
. أمي ايفدل الرئل جي 2019اي جمرب/كينون األول   12ىل    9"   املقر الرئل جي للمنظمة   رومي من ىلعياة التصجديرخً 

من هذا التنقلل ةهو ذقدمي فججججروم أكثر ذفصججججلاًل إلعداا وىلصججججدار فججججهياا  الصججججحة النبيذلة   عيال  ىلعياة التصججججدير، 
التصجدير، مع اسجتحدام صجحلل للمصجةلحي  وبشجكل أخً، ىلذا اعت  لضجمين ذوة  وصجف أوضجل وأملل مل جيئل ىلعياة

 اييجة، مصةلحي  "ايفوية" و"أمن الصحة النبيذلة" و"ال المة".
وابلتييل، رّكم عمل  موعة عمل ا رباء على األق جججججججججججيم ال  ذتأدر مبصجججججججججججةلحي  "هوية (الشجججججججججججحنةر و"سجججججججججججالمة   -70

يل ذاديال  طفلفة على النً  لا ذصججججججبل فججججججروم ىلعداا (الشججججججحنةر" و"أمن الصججججججحة النبيذلة (للشججججججحنةر" لدل ىلاخ
وىلصججججدار فججججهياا  الصججججحة النبيذلة   عيال  ىلعياة التصججججدير موصججججوةة بشججججكل واضججججل وغ  ملتبس، بفضججججل االسججججتاينة 

 ابملصةلحي  الصحلحة. 
صججججججدير وقد قيمت  موعة عمل ا رباء،   ججججججب مي ارأتذا ضججججججروراًي، بتنقلل النً الذ  يتنيول عيال  ىلعياة الت -71

لضججمين مميد من الوضججوح   وصججف اعتبيرا  وفججروم ىلعداا وىلصججدار فججهياا  الصججحة النبيذلة لغياي  ىلعياة التصججدير، 
ا (من اون ذكر املصجججةلحي   وفجججرعت بوضجججوح عمللة ىلصجججدار فجججهياا  الصجججحة النبيذلة إلعياة التصجججدير أبسجججلود مب جججّ



CPM 2021/17 

19 

بوجا   12  الدويل رقا ايييل من املالير 6 رباء بتنيول الق ججججججججا  الثالدة املذكورة   النقةة ال ججججججججيبقةر. وقيمت  موعة عمل ا
خيىل، وقدمت مقرتعي  لللنة املايي  من أجل التوسجع   باض اييال  اإلضجيةلة النموذجلة إلعياة التصجدير، وىلسجداء 
ي   ذنفلذ املالير املنّقل من قبل األطرال املتايقدة، وعدا  م جججيئل  ذوجلهي  ىلضجججيةلة. و ثت  موعة عمل ا رباء أيضجججً

 ايي .التنفلذ املمكنة لرةاهي ىل  ننة امل

 4بصياغة مشروع منقح للمعيار الدويل  املعنية جمموعة عمل اخلرباء

 متةلبي  ىلنشجججججججججيء املنيطق ا يللة( 4  رقا عقد اجتميع اةرتاضجججججججججي جملموعة عمل ا رباء املانلة بتنقلل املالير الدويل -72
قبل عقدين من الممن ذقريًبي  4 رقا . ومنذ اعتميا املالير الدويل2020اي جججججمرب/كينون األول  11ىل    07ر من من ا ةي 

وذوةر مالومجي  ججديجدة، جرى اقرتاح ذنقلل هجذا املالجير. وابإلضججججججججججججججيةجة ىل  ذلجك، مت اعتمجيا ماجيي  ججديجدة ذتنجيول انوانجب 
املحتلفة للمنيطق ا يللة من ا ةي ، وابلتييل ةمن فجأن التنقلل أن يوةر ىلرفجياا  أكثر اذ جيقًي بشجأن ىلنشجيء منيطق خيللة 

ن ا ةي  وايفيظ عللهي. ومبي أةي املرة األو  ال  ذلتقي ةلهي  موعة الامل اةرتاضجًلي ةهي مل ذتمكن من ىلنتيخ م جواة   م
غضججون الوقت املحصجًج البيلل ا ججة أايم وسججيعت  ونصججف، ةقرر  أن ختصججلً أايم ىلضججيةلة هو أمر ضججرور  من أجل 

ديججة. ومن املقرر متججيباججة االجت بنلججة رةع الودلقججة ىل  ننججة املاججيي      2021مججيع   ينججيير/كججينون الثججي   ىلنتججيخ م ججججججججججججججواة  ججُ
 اجتميعهي خالل فهر مييو/أاير. 

  (2008-006)جمموعة عمل اخلرباء املعنية ابستخدام تراخيص االسترياد احملددة 

ولكنا قد ألغي. وسجججججججججول ياقد االجتميع  2020ابألرجنت  عيم   بوينس  يرسكين من املممع عقد االجتميع    -73
 . 2021بداًل من ذلك ابلوسيئل االةرتاضلة   ةرباير/فبيم 

 القرارات  - اسابعً 
 ىلن هل ة ذداب  الصحة النبيذلة مدعوة ىل  القليم مبي يلي: -74
 .2020و 2019 لايميأخذ الالا ابلتقرير عول أنشةة ننة املايي   ر1(


