
February 2022  CPM 2022/22 
 

 

NI238/A 

A 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 عشرة السادسةالدورة 

 2022أبريل/نيسان  21و 7و 5اجتماع افرتاضي، 
اعتماد قائمة مواضيع معايري االتفاقية  -توصيات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتية 

 الدولية لوقاية النبااتت
 من جدول األعمال 3-9البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وجلنة املعايري
 

 معلومات أساسية -اًل أو  
 .2021يف عام  )اهليئة( تستعرض هذه الوثيقة التوصيات اليت رفعتها جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتية -1
 2021وكانت جلنة املعايري قد اتفقت خالل اجتماعها املرّكز املعقود ابلوسااا ا ارتفضاةااية يف يونيورازيرا   -2

على  1
 قا مة  واةاااااااااااايا  عايري ارتتفاقية الدولية لوقاية النبا تأ  تقوم جمموعة صاااااااااااا رين  ا أعيااااااااااااا  جلنة املعايري ابسااااااااااااتعراض 

 التوصية حبذفها أو اليت تستوجب ت يري االتها.املواةيا( وحتديد املواةيا اليت ميكا  )قا مة
الواردن وانقشااات املواةااايا  2021أغساااآبر    4ابلوساااا ا ارتفضاةاااية يف  عقدت جمموعة العما اجتماًعاوقد  -3
بران ج عما جلنة املعايري وكيفية إدارن قا مة املواةاااايا يف املسااااتقبا. وقد   الل   ا خالل تآبي  املعايري اليت وةااااعتها يف 

 جمموعة العما  ا أجا تقييم  ا إالا كا  ينب ي التوصية حبذف  واةيا  ا القا مة. وهي تشما:
 أو عمرها؛ ةتوافر املواصف 
 واألولوية املسندن إىل املوةوع؛ 
  نتيجة  ساعي فري   هام؛  يف انتظاركانت املواةيا   إالاو ا 
  ا  عاجلة املوةوع. أت ني اخلربن الالز ة جملموعة عما اخلربا   ا أج أ كاو ا إالا 

                                                      
 /90092https://www.ippc.int/ar/publications/: املعقود ابلوسا ا ارتفضاةية لجنة املعايريارتجتماع املركز لتقرير  06-2021  1

https://www.ippc.int/ar/publications/90092/
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 ز املعقود ت إىل جلنة املعايري خالل اجتماعها املركّ دّ وق   ،قا مة املواةااااااايا ابساااااااتيدام هذه املعايري تعرةاااااااواسااااااات   -4
 2021أيلول ريف سااابتمرب ابلوساااا ا ارتفضاةاااية

التوصااايات  رفااملقضاات ووافقت على  جلنة املعايريللنظر فيها. وانقشااات  2
 (  ا أجا اعتمادها.2022إىل الدورن السادسة عشرن للهيئة )

 قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتتعديالت جلنة املعايري يف  -اثنًيا
ل جلنة املعايري قا مة املواةيا  ا خال تعّدلجرى تفويض جلنة املعايري إجرا  تعديالت على املواةيا وأولوايهتا. و  -5

 الصااااحة النباتية، الفري  الفين املعين مبساااارد  صااااآلحات نظر فيهاإةااااافة أو اذف أو تعديا  ا يلي: املصااااآلحات اليت ي
 و عاجلات الصااحة النباتية ،بروتوكورتت التشاايي عداد فري  اخلربا  الفين املعين إب اليت ينظر فيها وبروتوكورتت التشاايي 

 مبعاجلات الصحة النباتية.املعين  تقينالفري  ال اليت ينظر فيها
  واةاايا  عايري ارتتفاقية الدولية لوقاية النبا تبقا مة قاعدن البياانت اخلاصااة يلي  هذا القساام التعديالت يف  -6

 3واليت ابإل كا  ارتطالع عليها على البوابة الدولية للصحة النباتية.التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية 
بروتوكورتت ربعة أل النسخ املنقحة إدراجعلى قرار إلكضوين( بيري )ا، وافقت جلنة املع2021ويف ينايرركانو  الثاين  -7

يف بران ج عما فري  اخلربا  الفين املعين إبعداد بروتوكورتت التشااااايي   ا األولوايت التالية، حبساااااب  ا اتف   ي تشاااااي
 : 2021ازيرا  رهم يف يونيوععليه خالل اجتما

 3بروتوكول التشيي   تنقيح (Trogoderma granarium ا إسناد األولوية  )1. 
   27وتنقيح بروتوكول التشيي (Ips spp ا إسناد األولوية  )1 . 
   9وتنقيح بروتوكول التشيي (Anastrepha Genus)  2 ا إسناد األولوية. 
   25وتنقيح بروتوكول التشيي (Xylella fastidiosa ا إسناد األولوية  )2. 

يرجى الرجوع إىل تقارير جلنة املعايري يف اجتماعها املركّز املنعقد ابلوساااااا ا ارتفضاةاااااية خالل حاااااهر يونيورازيرا   -8
2021 

1
2واجتماعها املركز املنعقد ابلوسا ا ارتفضاةية خالل حهر سبتمربرأيلول  1

وسا ا املركز املنعقد ابلواجتماعها  2021،
 2021تشااااااريا الثاين ارتفضاةااااااية يف حااااااهر نوفمربر

لالطالع على مجيا التعديالت اليت أدخلت على قاعدن بياانت قا مة  4
 .2021املواةيا يف عام 

 .2021وترد يف  ا يلي التعديالت األخرى اليت أجرهتا جلنة املعايري خالل  -9

 :2021اجتماع جلنة املعايري يف يونيو/حزيران  -ألف

 : قا ت جلنة املعايري حبذف املصآلح التايل  ا قا مة املواةيا -10
 ( "006-2012" نآقة احلجر ) 

                                                      
   /90346https://www.ippc.int/ar/publications/ :املعقود ابلوسا ا ارتفضاةية تقرير ارتجتماع املركز للجنة املعايري 09-2021  2
 rds/liststanda-ippc-topics-setting/list-activities/standards-www.ippc.int/en/coreر قاعدن بياانت قا مة املواةيا:  3
   /90567https://www.ippc.int/ar/publications للجنة املعايري: الثاينتقرير اجتماع نوفمربرتشريا  11-2021  4

https://www.ippc.int/ar/publications/90346/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
https://www.ippc.int/ar/publications/90567/
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 2021وأةاااااااااااااااافاات جلنااة املعاااير بروتوكورتت التشاااااااااااااايي  التاااليااة إىل قااا مااة املواةاااااااااااااايا يف ينااايرركااانو  الثاااين  -11
 :2021 يونيورازيرا  إلكضوين( وأسندت األولوايت يف )بقرار
   3تنقيح بروتوكول التشيي Trogoderma granarium (2021-001)  1 ا إسناد األولوية  
   27وتنقيح بروتوكول التشيي Ips spp. ،(2021-004 )  1ا إسناد األولوية  
  9وتنقيح بروتوكول التشيي  رقم Genus Anastrepha (2021-002) ، 2 ا إسناد األولوية  
  25وتنقيح بروتوكول التشيي  رقم Xylella fastidiosa (2021-003 ) 2 ا إسناد األولوية 

 التوصيات املرفوعة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية -اثلثًا
 2021اجتماعا جلنة املعايري يف سبتمرب/أيلول ونوفمرب/تشرين الثاين  -ألف

(، 1توصااي جلنة املعايري حبذف املواةاايا التالية  ا قا مة املواةاايا بنا  على تقييمها وفًقا للمعايري أعاله )القساام  -12
 هبذه الوثيقة:  1ترد ةما اجلدول يف املرف   هيو 

 ( 001-2001فعالية التدابري) 
  (: اخلشاااااابية يف التجارن الدولية للوا ح)إخياااااااع  واد التعبئة  15وتنقيح املعيار الدويل لتدابري الصااااااحة النباتية رقم

 (010-2006 عايري  عاجلات  واد التعبئة اخلشبية يف التجارن الدولية )
 ( 004-2008 ناولة النفاايت الات خماطر  فات حمتملة خالل الراالت الدولية والتيل   نها بشكا   ا ) 
 ( 005-2008احلركة الدولية لألزهار واألغصا  املقآوعة ) 
 (007-2008لدولية للحبو  )احلركة ا 
 (  008-2008احلركة الدولية للمنتجات اخلشبية واملنتجات اليدوية املصنوعة  ا األخشا ) 
 ارتنتقال إىل عا ا  ناساااااب والتوطا، حبساااااب  ا هو  ساااااتيدم يف حتليا   كانيةاول  فهوم إ  لح  إرحاااااادات

ملاااعاااياااااااار الااااااادويل لاااتاااااااداباااري   ا فاااااااات اخلااااااااةااااااااااااااااعاااااااة لااالاااحاااجااار الااازراعاااي، ابياااملااايااااااااطااار ا فاااااااات يف  اااااااا 
 (010-2015) 11 رقم النباتية الصحة

ورتاظت جلنة املعايري قيمة بعض املواصاااافات اليت صااااي ت هلذه املواةاااايا لدى صااااياغة املعايري الدولية األخرى.  -13
حتليا خماطر  " ستكو   تااة جملموعة عما اخلربا  اليت تنقح  عايريالتدابري فعالية"اااااااااااااااة بفعلى سبيا املثال، املواصفة اخلاص

سامهات يف إطار أي دعون املصياغة  دعمتستكو   تااة إالا  ا ف األساسية السلا عايريتل  اليت صي ت ملا أ ّ  ،ا فات
 تقدمي  واةيا. إىل  ستقبلية 
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 القرارات -رابًعا
 إ  هيئة تدابري الصحة النباتية  دعون إىل القيام مبا يلي: -14
 ؛(  الثاينجلنة املعايري على قا مة املواةيا )اجلز ابلتعديالت اليت أجرهتا األخذ علمًا  (1)
 هبذه الوثيقة(؛  1، انظر املرف  الثالث على اذف املواةيا حبسب  ا أوصت به جلنة املعايري )اجلز واملوافقة  (2)
 .(الثالث  ا التعديالت الواردن أعاله )اجلز قا مة  واةيا  عايري ارتتفاقية الدولية  واعتماد (3)
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 قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على : التغيريات املقرتحة 1 الضميمة
 )مصنفة حبسب األولوية واجلهاز املعين ابلصياغة ومن مث حبسب احلالة( املعين مبعاجلات الصحة النباتّيةلفريق التقين ا: مواضيع جمموعات عمل اخلرباء و 2اجلدول  التربير املنطقي اإلجراء املقرتح اختاذه

اجلهاز املعين  األولوية العنوان احلايل رقم املوضوع  
 ابلصياغة

إىل  أضااااااااااااااااا اااااا 
 القائمة

املشااااارئ الرئيساااااي   
 ارياق اخلارباء رئايا  
)البلد، اتريخ  الفنيني
 التعيني(

املشااااااااااااااار ااااون 
ون داملسااااااااااااع
اتريخ  )البلاااد،
 (التعيني

رقااااااااااااااااااااام 
 احلالة املواصفة

 ذئاحل

 4األولوية 
 2001معّلق، أضيف يف 

 

عمل  جمموعة 4 فعالية التدابري 2001-001
 اخلرباء

الددددددددولث ال دددددددال دددددددة 
لددلدد دديددةددددددددة ا دد  ددتددددددددة 
لتدابري الصدددددددددددددد ة 

 ( 2001النباتية )

  

8 

 معّلق .00

 ذئاحل

اجتمدددان  ندددة ا عدددايري يف يوليو  و   خاللذف حددد  
)بسدددددددددددددددبدددو ة ل البيدددا   ا  لوبدددة لددددع   2021

 ا عا ا (

تن يح ا عيددال الدددود لتدددابري الصددددددددددددددد دة  2006-010
)إخضدددددددددددددددان موا  التعبةة  15النباتية ل   

اخلشدددددددددددددددبية يف التوالث الدولية للوا ح(  
معايري معا ا  موا  التعبةة اخلشدددددددددددددددبية 

 يف التوالث الدولية 

عمل  جمموعة 2
 اخلرباء

الدددددددددددددددولث األو  
هلددددديدددددةددددددددة تدددددددددابدددددري 
الصدددددددددددددد ة النباتية 

(2006) 

 Marinaالسدددددديدث 

ZLOTINA 
)الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو    
 ا دددددددددددددددددتددددددددددددددددد ددددددددددددددددددث،

 05-2016) 

السدددددددددددددددددددددددددددددددديدددددددددددددددددد 
Ezequiel 
FERRO 

)األلجدددددددندددددددتددددددد ، 
05-2016) 

31 

مشدددددددددددددد ون معيال  .04
 ود لتدابري الصددددددد ة 
 النباتية  يد الصياغة

 ذئاحل
لجنة التنفيذ وتنمية ل إحالة)

ر  يها، مع املواد ظللنالقدرات 
 األخرى قيد الصياغة(.

 2008يف  تأضيف
ابل جون إ  لمبدددا  دددد جتددداص ا وا دددددددددددددددفدددة إ  تن يح 

تو ددددددية ديةة تدابري الصدددددد ة النباتية بشدددددد   ا فا  
ا لوثة والنتا ج اليت تو دددددددددددددل إلي ا ف يق ا  ا  ا ع  

 .ابحلاوّ   الب  يّة
 عوا  إ  أعضدددددددددددددداء جمموعة عمل اخلرباء وج ت 

 ولكن ا مل ت ابل ابدتما  يذك 

مندددداولددددة النفددددا   تا   ددددا    فددددا   2008-004
حمددتددمددلددددددددة خددالل الدد حددال  الدددددددددولدديددددددددة 

 والتخلل من ا بشكل  من 

جمموعة عمل  2
 اخلرباء

الدولث ال ال ة هليةة 
تدددابري الصددددددددددددددد دة 

 (2008النباتية )

 Alvaroالسددددددددددددديد 

SEPULVEDA 
LUQUE 

 )شددددددددددددددددددددددددددديدددددددددددددلددددددددددددد ،
 05-2016) 

السدددددددددددددددددددددددددددددددديدددددددددددددددددد 
Pelenato 
FONOTI 

 )سدددددددددددددددددددددددددددامددددددددددددوا،
 05 2017 ) 55 

 موا فة معتمدث .03

 ذئاحل
)قد تكون املواصفة املعتمدة 
مفيدة كمرجع للمنظمات 

 2008يف  أضيفت
سددوف جتاص دذا ا وا ددفة ومشدد ون ا عيال الدود 
لتدابري الصدددددددددد ة النباتية إ  التن يح ةع لا إ  العمل 

احل كدددة الددددوليدددة لغ ددددال واألغصددددددددددددددددددا   2008-005
 ا   وعة

جمموعة عمل  4
 اخلرباء

الدولث ال ال ة هليةة 
تدددابري الصددددددددددددددد دة 

 (2008النباتية )

 Anaالسددددددددددددددديددددددددث 

Lilia 
MONTEALE

GRE LARA 

السددددددددددددددددددددددددددددديددددددددددددددددث 
Esther 

KIMANI 56 
 ةمعّل  .00
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لوقاية النبااتت أو  ةالوطني
للفريق الفين املعين مبعايري 

 السلع(

الدددذج أج ج م خ لا علع معدددايري السدددددددددددددددل ، مبدددا أ  
ا.   ة اق ا وضون واس  جدل

 )ا ددددددكسددددددددددددددددددددديدددددددد ، 
04-2012) 

 )كددددددددددديدددددددددددنددددددددددديدددددددددددا،
 11-2014) 

 ذئاحل
املعتمدة )قد تكون املواصفة 

مفيدة كمرجع للمنظمات 
لوقاية النبااتت أو  ةالوطني

للفريق الفين املعين مبعايري 
 السلع(

 2008يف  أضيفت
سددوف جتاص دذا ا وا ددفة ومشدد ون ا عيال الدود 
لتدابري الصدددددددددد ة النباتية إ  التن يح ةع لا إ  العمل 
الدددذج أج ج م خ لا علع معدددايري السدددددددددددددددل ، مبدددا أ  

ا.   ة اق ا وضون واس  جدل

جمموعة عمل  1 احل كة الدولية لل بوب 2008-007
 اخلرباء

الدولث ال ال ة هليةة 
الصددددددددددددددد دة تدددابري 

 (2008النباتية )

 Sophieالسددددددديدث 

PETERSON 
 )أسددددددددددددددددددددددددد الدددددددددديددددددددددا،

 05-2019) 

السدددددددددديدث شددددددددددذا 
مج وليددددددة عم  )
، الع بية مصددددددددددددد 

11-2015) 60 

 معّلق .00

 حذئ
)قد تكون املواصفة املعتمدة 
مفيدة كمرجع للمنظمات 

لوقاية النبااتت أو  ةالوطني
للفريق الفين املعين مبعايري 

 السلع(

 2008أضيف يف 
سددوف جتاص دذا ا وا ددفة ومشدد ون ا عيال الدود 
لتدابري الصدددددددددد ة النباتية إ  التن يح ةع لا إ  العمل 

ليس من الذج أج ج م خ لا علع معايري السددددددددددددددل . 
 األكيد ما إتا مت التشاول هبذا الش  

احل كدددة الددددوليدددة للمنتودددا  اخلشدددددددددددددددبيدددة  2008-008
وا نتودددددا  اليددددددويدددددة ا صدددددددددددددددنوعدددددة من 

 األخشاب 

جمموعة عمل  2
 اخلرباء

الدولث ال ال ة هليةة 
تدددابري الصددددددددددددددد دة 

 (2008النباتية )

 Rajeshالسددددددددددددديد 

RAMARATH

NAM  ،كدددددندددددددددا(
05-2017) 

السددددددددددددددددددددددددددددديددددددددددددددددث 
Marina 

ZLOTINA 
)الددددددددددددددددددددددددددددددو    
 ا ددددددددددددتدددددددددددد دددددددددددددث،

 11-2015) 

57 

مشددددددددددددددد ون معيدددال  04
 ود لتدابري الصددددددد ة 
 النباتية  يد الصياغة

 حذئ
فة املعتمدة ص)إدراج املوا

كمرجع جملموعة عمل اخلرباء 
املعنية بتنقيح املعيار الدويل 

 (11لتدابري الصحة النباتية رقم 

 4األولوية 
ل دذا ا ف و  كوزء من اسدددددددددددتع ا  و دل ميكن تنا

أةه أو  11ا عيال الدود لتدابري الصددد ة النباتية ل   
  د يصبح عدمي الصلة ج اء التن يح. 

مل ق إلشددددددددا ا  حول مف و  إمكاةية  2015-010
ا ةت ال إ  عا ل مناسدددددددددددددددو والتو ن، 
حبسددددددددددددددو ما دو مسددددددددددددددتخد  يف جليل 

ل ا فدددا  خي خدددا   ا فدددا  يف مدددا 
اخلاضعة لل و  الزلاع  اب عيال الدود 

  11لتدابري الص ة النباتية ل   

جمموعة عمل  4
 اخلرباء

الدددددددولث احلددددددا يددددددة 
عش ث هليةة تدابري 

النباتية الصدددددددددددددد ة 
(2016) 

 Marinaالسيدث 

ZLOTINA 
)الو    
 ا ت دث،

 05-2016) 

السددددددددددددددددددددددددددددديددددددددددددددددث 
Esther 

KIMANI 
 )كددددددددددديدددددددددددنددددددددددديدددددددددددا،

 05-2016) 
68 
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