
CPM 2022/27 February 2022 
 

 

NI256/A 

A 

 

 النباتية الصحة تدابري هيئة

 الدورة السادسة عشرة

 2022أبريل/نيسان  21و 7و 5اجتماع افرتاضي، 

 2021توصيات فريق املهام املعين ابملواضيع يف إطار دعوة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام 
 توصيات فريق املهام إىل هيئة تدابري الصحة النباتية -املعايري والتنفيذ  إىل اقرتاح مواضيع:

 إىل اقرتاح مواضيع 2021يف دورهتا السادسة عشرة يف ما يتعلق ابلردود على دعوة عام 

 من جدول األعمال 7-8البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 يةمعلومات أساس -ّوالا أ
دعو  فرت  السرررررررتتح مورتاي :واملرررررريمل ا ااتن وعم ية الترت ي ،  ،(2018يف دورهتا الثالثة عشرررررر     ،اعتمدت اهليئة -1

وتتألف . 1:ااتن تربت  ا واملرريم ا حرت ة وت تيا ا  سررو ايولوتة، واصتتررايررات ف تا ا  امل ا اع ) واملرريم  ف تا ا  امل(
 2ثة ممث ح عن جلرتة ا ااتن وثالثة ممث ح عن جلرتة الترت ي  وترتمية الحدرات.هليئة وثالاف تا ا  امل :ن :كتو 

( أن عم ية الدعو  ا شرررررتىلة قد تحدا :واملرررريم ود ل ت ب االية 2019م ظت اهليئة يف دورهتا ال اباة عشرررر    و  -2
  .3 2021 وسيتم ترتحيح ا وتاسيط ا ل دعو  ا حا ة قد تحدا ا وامليم يف عامل

                                                      
ل الرررررتررررررررايعررررر ررررر  الررررر ابررررر   (2018ترررررحررررر تررررر  الرررررررردور  الرررررثررررررررالرررررثررررررررة عشرررررررررررررررررررر   هلررررريرررررئررررررررة ترررررررردابرررررن التررررررررررررررررررررحررررررررة الررررررترررررارررررررراتررررريررررررررة  ميررررركرررررن ام رررررال  عررررر ررررر    1

https://www.ippc.int/ar/publications/85963/ 
 لالرررررتررررررررايعررررر رررررر  الررررر ابررررر   (2019ترررررحرررررر تررررر  الرررررررردور  الررررر ابررررراررررررررة عشرررررررررررررررررررر   هلررررريررررررئررررررررة ترررررررردابرررررن التررررررررررررررررررررحررررررررة الررررررتررررررارررررررراتررررريررررررررة  ميررررركررررررن ام رررررال  عررررر رررررر    2

https://www.ippc.int/ar/publications/87271/ 
 hhttps://www.ippc.int/ar/publications/87222/ لع   ال اب  التاي ف تا ا  امل ومئحته الداص ية اصتتاياتميكن ام ال  ع     3

https://www.ippc.int/ar/publications/85963/
https://www.ippc.int/ar/publications/87271/
https://www.ippc.int/ar/publications/87222/
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 املعايري والتنفيذ :إىل اقرتاح مواضيع 2021دعوة عام  - نياااث
. ويف 2021سرررررررررررررراتمرب أت و   15:رررراتو أحر و    4قد اورتاي :واملرررررررررررررريم يف  2021مت فتح )ب دعو  عررررامل  -3

 ساعد  اي  اف ا تااود   اورتاي :وامليمقد  2021دعو  عامل ، نظمت اي:انة ندو  قلكرتونية بشأن 2021تونيو  زت ان 
. 4 ات اجلدتد  اليت ستدرج يف ب ان:ج عمل امت اوية الدوليةاورت واتة الرتاااتت ع   حتسح لود  اميمية لو وا رتظمات اإلو 

ب وتوىلومت تشررررررررر ي ( :ن  7:وارد ل ترت ي ، و 3:ااتن، و 7اورتاً ا ل مواملررررررررريم   17وحب و  هناتة الدعو ، ت حت اي:انة 
 .5رتظمات اإلو يمية لوواتة الرتاااتت( :ن ا 2:ن اي  اف ا تااود  و:رتظمتح اثرتينت   8

 2021االجتماع االفرتاضي لفريق املهام املعقود يف أكتوبر/ تشرين األول  - لثاااث

 جلنة التنفيذ وتنمية القدراتو  جلنة املعايري وتوصياته املرفوعة إىل
:ن ألل اسررررررررتا ا   2021أىلتوب  تشرررررررر تن ايو   6قد  4عحد ف تا ا  امل التماًعا افرتاملررررررررًيا صال  ال رت  :ن  -4
 ات ا وامليم وأسرتدوا قلي ا عال:ات دون ا. وع   أعضاء ال  تا تحييمات أولية : ّت ة مورت 6 ات ا وامليم ا حد:ةااورت 

اسررتا ا  امورتا ات الوارد  :ن ب داهنم. واسررت د:ت ا ت التحييمات ىلمرتط ا ل مرتاوشررات اليت ل ت صال  التماعات 
 مية الحدرات.رتجلرتة ا ااتن وجلرتة الترت ي  وت  تا قدوشّك ت أساس التوييات اليت رفا ا ال  ،ف تا ا  امل

:ااتن تربت  ا واملررررررريم ا حرت ة وت تيا ا  سرررررررو اسرررررررتا   ف تا ا  امل اورتا ات ا واملررررررريم ا حد:ة ع   ملررررررروء و  -5
ىلل عضررررررو :ن أعضرررررراء ال  تا تحييم ايم اورتا ات ا واملرررررريم الوارد  ع   ملرررررروء ثالثة   تودقد ذلك،  وقملررررررافةً . 7ايولوتة
ا شررررك ة واايارات ا حرت ة دى يرررر ة ( :1ل  ات مبا تيسرررر  عم يات ا حارنةتا يحالحيامل بقسرررررتاد عال:ات و ألل  :نأسررررئ ة 

 واد ا حرت ة. ومت حتدتد :ااتن د  ىل اتة ا( و:3ا وملو  :ن :رتظور عا ي؛  دى ي ة :و ( 2:ن :رتظور امت اوية الدولية؛  
  8مت التش ي  ا حرت ة وت تيا ا حبسو ايولوتة.قملافية واست دا: ا مستا ا  ب وتوىلو 

وانوش ف تا ا  امل  تتألف :ن أسرررررئ ة لتحييم ا واملررررريم ا حد:ة وال اناحاد املتما . 9واسرررررت د:ت وائمة : لاية -6
 عالية( )مسرررررترتاد قد تحييم اجلدار  وامسرررررتححاو و:دى التوافا :م  5 :تدنية( قد  0عال:ة :ن له ىلل :وملرررررو  وأسررررررتد 

 :تدنية( ىلما يف عم ية وملرررم  4 عالية( قد  1، وأولوتة قشرررارتة :ن اتن تربت  ا واملررريم ا حرت ة وت تيا ا  سرررو ايولوتة:ا
 ا ااتن اليت ت تو ا وامليم  سو اجلدوى و:دى اإلحلاي.

                                                      
مورتاي  2021ا تا ة ل ام ور ع   الترررررررررررر حة اإللكرتونية بشررررررررررررأن عدعو  امت اوية الدولية لاامل  ميكن ام ال  ع   تسررررررررررررايالت الرتدو  اإللكرتونية  4

 topics-for-call-on-webinar-ic/ippc-area/sc-https://www.ippc.int/ar/work/ ع   ال اب  التايل (ع2021:وامليم  تونيو  زت ان 
ع    ا ااتن والترت ي  بشرررررأن عالدعو  قد افرتاي :واملررررريمل رتا ات ا واملررررريم ا حد:ة ا تا ة ل ام ور ع   التررررر حة اإللكرتونيةاوميكن ام ال  ع     5

-https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and لالررررررررررررررررر ابررررررررررررررررر  الرررررررررررررررررتررررررررررررررررراي

/implementation 
 لعررر ررر  الررر ابررر  الرررترررررررراي 2021لرررترررمررررررررا  امفررررتاملررررررررررررررررري لررر ررر ترررا ا ررر ررررررررامل ا رررارررحرررود يف أىلرررتررروبررر   تشررررررررررررررررر ترررن ايو  ميررركرررن ام رررال  عررر ررر  ترررحررر تررر  ام  6
/https://www.ippc.int/ar/publications/90360 
 https://www.ippc.int/ar/publications/89854/ لع   ال اب  التايميكن ام ال  ع   :ااتن تربت  ا وامليم ا حرت ة وت تيا ا  سو ايولوتة   7
 https://www.ippc.int/ar/publications/89799/ لع   ال اب  التاية ميكن ام ال  ع   :ااتن ت تيو ب وتوىلومت التش ي   سو ايولوت  8
 2018ا احود يف أىلتوب  تشرررر تن ايو   :ن تح ت  التما  ف تا ا  امل 6   فاا - لتحييم اورتا ات ا واملرررريم ا حد:ة   لايةاام ال  ع   الحائمة  ميكن  9

 s/86953https://www.ippc.int/ar/publication/ ع   ال اب  التايل

https://www.ippc.int/ar/work-area/sc-ic/ippc-webinar-on-call-for-topics/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/ar/publications/90360/
https://www.ippc.int/ar/publications/89854/
https://www.ippc.int/ar/publications/89799/
https://www.ippc.int/ar/publications/86953/
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نوفمرب  تش تن  ع   جلرتة ا ااتن وجلرتة الترت ي  وترتمية الحدرات يف التماعي ما امفرتامليح ا احودتن يفوع ملت  -7
والتويررررررررريات وىل لك ايولوحت ا حرت ة  قلي ا التحييمات ا ولز  ل  تا ا  امل :شررررررررر وعة )لاال:ات ا سررررررررررتد  2021الثاين 

. واستا ملت جلرتة ا ااتن توييات ف تا ا  امل خبتوص ب وتكومت التش ي  ا حرت ة يهنا مورتا ات ا وامليم ا رتاساة
ترتدرج ملررررمن نطاو اصتتررررايرررر ا  :واملرررريم عمل ف تا اارباء ال ع ا اع اعداد ب وتوىلومت التشرررر ي (. واسررررتا ملررررت 

 ييات ف تا ا  امل بشأن اورتا ات ا وامليم ا حد:ة، :م اإلشار  قد الط اات احملدد  ل  تا ا  امل.ال ارتتان تو 
 التوفري املأمون للمعونة الغذائيةبشرررررأن  020-2021ومل تتويرررررل ف تا ا  امل قد توافا يف احراء  و  ا وملرررررو   -8

 فضرررررررر ا اهلادئ(. ورأى ف تا ا  امل أن نطاو امورتاي  :رتظمة وواتة الرتاااتت يف احملي   وغريها من املعوانت اإلنسااااااانية
ية ائالغ ا اونة  لالسرررررررت الم وم تشرررررررمل ميكن أن تشرررررررمل أك شررررررريء ميكن أن تكون واباًل  قذ ،ل غاتة ليكون نطاو :ايار

تيسررررن ( الرتظ  يف تح ي  نطاو ا وملررررو  ا حرتي ل1واورتي ف تا ا  امل   ا ا اوانت اإلنسررررانية ايص ى. فحسررررو، بل أتضررررً 
( أو الرتظ  يف تغين 3( أو الرتظ  يف تغين ا وملو  :ن اورتاي لوملم :ايار قد اورتاي لوملم :ورد ل ترت ي ؛  2وملم :ايار؛  

احلالية ل  يئة عالتوفن ا أ:ون ل ماونة الغ ائية وغناا :ن ا اوانت اإلنسرررررانية  رتم  9:وملرررررو  امورتاي لتادتل التويرررررية روم 
  :ن وملم :ايار. تية صال   امت الطوارئع، بدًم دصو  احفات الرتاا

 تقرير االجتماع املركز االفرتاضي للجنة املعايري - ابعاار 
 2021املعقود يف نوفمرب/تشرين الثاين 

، توييات ف تا ا  امل بشأن 2021انوشت جلرتة ا ااتن، يف التماع ا امفرتاملي ا احود يف نوفمرب تش تن الثاين  -9
. ووافحت جلرتة ا ااتن ع   :اظم تويررررريات ف تا ا  امل وود:ت تا يحات قملرررررافية 10ي :واملررررريم قد اورتا  2021دعو  عامل 

 خبتوص باض اورتا ات ا وامليم. 
بشااااأن تنقيع املعيار الدو   010-2021وصالفًا لتويررررررية ف تا ا  امل، أويررررررت جلرتة ا ااتن املررررررافة ا وملررررررو   -10

 (Tephritidaeة من اآلفات لذابب مثار الفاكهة )فصااااااااايلة : إنشااااااااااا من قة  الي26لتدابري الصاااااااااحة النباتية رق  
) ايار  ، بدًم :ن : حا3قسرررررررررررررررتاد ايولوتة ، :م 26 نيوزت رتدا(، قد ب ان:ج الامل ىلترتحيح لكا:ل ن  ا ايار الدوي روم 

 .26الدوي روم 
شررررارم ممث و جلرتة ا ااتن يف ، نظ ت جلرتة ا ااتن يف اورتاي ف تا ا  امل أبن ت020-2021املوضاااوع و)لرتسرررراة قد  -11

ا رتاوشررررررررات :م ممث ي جلرتة الترت ي  وترتمية الحدرات ل سررررررررم افاو ا سررررررررتحال. ىلما ات حت جلرتة ا ااتن ع   أن تتود  موعة 
:تغ   قعداد وثيحة ل  يئة، مبا تشمل اصتتايات  موعة ت ىليز حمتم ة اتباة ل  يئة، وأن تا   :سود  الوثيحة ع   جلرتة 

  وجلرتة الترت ي  وترتمية الحدرات لغ   التا يا ع ي ا يف :رتتدى قلكرتوين :شرتم.ا ااتن
 ووافحررررررت جلرتررررررة ا ارررررراتن ع   رأك ف تا ا  ررررررامل الرررررر ك : ررررررادت أن اورتا ي ب توىلوي التشرررررررررررررر ي  ا حررررررد:ح -12
 رتدا(  نيوزت Spodoptera frugiperda: دودة احلشاااااااد ا ريفية 27بشاااااااأن ملحق املعيار الدو  رق   2021-016)
 ىليرتيا(( :ن  Spodoptera frugiperda : دودة احلشد ا ريفية27بشأن ملحق املعيار الدو  رق   022- 2021و

                                                      
ل ع   ال اب  الترررررررراي 2021ح ت  املتمررررررررا  ا  ىلز امفرتاملرررررررررررررررري ل ارتررررررررة ا ارررررررراتن ا احود يف نوفمرب تشرررررررررررررررر تن الثرررررررراين تميكن ام ال  ع     10
/https://www.ippc.int/ar/publications/90440 

https://www.ippc.int/ar/publications/90440/
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شررررأهنما أن تكّمالن باضرررر ما احص  وترتاغي قعدادوا ىلربتوىلو  تشرررر ي  وا د وقملررررافت ما قد ب ان:ج الامل :م قسرررررتاد 
  .1ايولوتة 

 وائمة :واملررررررريم :ااتن امت اوية الدولية لوواتةالتشررررررر ي  ا ويررررررر   ا يف وأدرلت جلرتة ا ااتن ايم ب توىلومت  -13
 .(CPM 2022/22والوثيحة  2انظ  اجلدو    11 وائمة ا وامليم( الرتاااتت

 االجتماع االفرتاضي للجنة التنفيذ وتنمية القدرات - مسااا 
 2021املعقود يف نوفمرب/تشرين الثاين 

، تويرريات 2021ماع ا امفرتاملرري ا احود يف نوفمرب تشرر تن الثاين انوشررت جلرتة الترت ي  وترتمية الحدرات، يف الت -14
. وات حت ال ارتة :م :اظم تويريات ف تا ا  امل وود:ت تا يحات 12قد اورتاي :واملريم 2021ف تا ا  امل بشرأن دعو  عامل 

 009-2021وملررو  قملررافية ع   باض اورتا ات ا واملرريم. ىلما ات حت ال ارتة :م تويررية ف تا ا  امل الحاملررية املررافة ا 
 .13 ىلرتدا( قد وائمة :وامليم جلرتة الترت ي  وترتمية الحدرات بشأن دليل إجراا عمليات املراجعة يف سياق الصحة النباتية

:م اورتاي جلرتة ا ااتن الحاملررررررررررررري انشررررررررررررراء  موعة ت ىليز اتباة ل  يئة :ارتية جلرتة الترت ي  وترتمية الحدرات مل تت ا و  -15
ين جلرتة الترت ي  وترتمية الحدرات رأت أنه مثة  الًيا عدًدا وياسررررررًيا :ن  موعات الرتىليز الرتشررررررطة  020-2021ملوضاااااوع اب

يف عمل اجملموعة ا ترررغ   :ن أعضررراء جلرتة ا ااتن وا رتتدى اإللكرتوين الال ا  التاباة ل  يئة. ولكرت ا وافحت ع   ا شرررارىلة
 ا شرتم بح جلرتة ا ااتن وجلرتة الترت ي  وترتمية الحدرات. 

 اجملموعة املصغرة املشرتكة بني جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات - ادسااس
 رتاوشرررررة وثيحة جلرتة ا ااتن اليت  2021رب ىلانون ايو  دتسرررررم 2عحدت اجملموعة ا ترررررغ   التماًعا افرتاملرررررًيا تومل  -16

تتضررررررررمن اورتاً ا انشرررررررراء  موعة ت ىليز اتباة ل  يئة تال )لتوفن ا أ:ون ل ماونة الغ ائية وغناا :ن ا اوانت اإلنسررررررررانية. 
ال ك انتاب ح ا ال د  ص ت  ،التأىليد ع   أن :د   موعة الرتىليز ا حرت ة سرررتحتتررر  ع   تو:ح قد ثالثة أحملب ضرررل و 

و)لرتظ  قد ذلك، رأى ممث و جلرتة الترت ي  وترتمية  .تررررررررغ   اجلرتة الترت ي  وترتمية الحدرات قد  د :ا صال  التما  اجملموعة 
الحدرات ا شررررارىلون يف اجملموعة ا تررررغ   أنه ميكن ل ارتة الترت ي  وترتمية الحدرات دعم ع   وثيحة جلرتة ا ااتن ع   اهليئة، 

 امل  موعة الرتىليز لتشمل   اي ً حدمل و ة تادتل الرت  لتحدتد :د  نشاط جلرتة الرتىليز ا حرت ة، وتغين التيغة اليت تش تط
 ا اجملموعة ا تررررغ   تتمحور تاايارات الثالثة ا شررررار قلي ا أعالت اليت  دداا ف تا ا  امل. وىلانت يرررريغة الوثيحة اليت انوشرررر

ث ي جلرتة الترت ي  وترتمية الحدرات ا ت ا سرررررررألة ابحاء اايارات : تو ة )لرتسررررررراة قد  و  ا ااتن، وسرررررررتااا قسررررررر ا:ات مم
  موعة الرتىليز ا حرت ة  ستاود :سألة حتدتد أفضل :سار ل امل قد  موعة الرتىليز(. 

                                                      
https://www.ippc.int/ar/core-لع   ال اب  التررررررايميكن ام ال  ع   وررررررائمررررررة :واملررررررررررررررريم :ارررررراتن امت رررررراويررررررة الرررررردوليررررررة لوورررررراتررررررة الرتاررررررااتت   11

activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/ 
اااية  ةاإللكرتونيع   الت حة  2021ح ت  املتما  امفرتاملي ل ارتة الترت ي  وترتمية الحدرات ا احود يف نوفمرب تش تن الثاين ت ميكن ام ال  ع    12

-https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/capacity-developmentلع   ال اب  التراي ب ارترة الترت ير  وترتميرة الحردرات

committee/ 
ctivities/capacitya-https://www.ippc.int/ar/core-ل ع   ال اب  التررايميكن ام ال  ع   وررائمررة :واملررررررررررررررريم جلرتررة الترت يرر  وترتميررة الحرردرات   13

development/list-topics-ippc-implementation/list 

https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
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 17واناحررررد :رتترررردى قلكرتوين :شرررررررررررررررتم بح جلرتررررة ا ارررراتن وجلرتررررة الترت يرررر  وترتميررررة الحرررردرات صال  ال رت  :ن  -17
ا ا ا رتتدى اليت ص   قلي ا رتتائج ميكن ام ال  ع   ال. و 2022ترتات  ىلانون الثاين  3قد  2021مرب ىلانون ايو  دتسرررر

  .(CPM 2022/23 اإللكرتوين يف وثيحة جلرتة ا ااتن 

 2021االجتماع االفرتاضي لفريق املهام املعقود يف ديسمرب/كانون األول  - ابعااس
لوملررم ال مسررات ايصن  ع   تويررياته  2021دتسررمرب ىلانون ايو   16ومل عحد ف تا ا  امل التماًعا افرتاملررًيا ت -18

 .14قد اهليئة يف دورهتا السادسة عش  
ف تا ا  امل قد :رتاوشررررررررررررررات جلرتة ا ااتن وجلرتة الترت ي  وترتمية الحدرات وات ا :م اورتا ات جلرتة ا ااتن  وأشررررررررررررررار -19

 .26مل ىلترتحيح لكا:ل ن  ا ايار الدوي روم قد ب ان:ج الا 010-2021املوضوع الحاملية بض ور  قملافة 
وتا   ا واملرررريم اليت أويرررر   ا ف تا ا  امل، )مت او :م جلرتة ا ااتن وجلرتة الترت ي  وترتمية الحدرات، ع   اهليئة  -20

ة . وجيو قدراج ا واملرررررررريم ا ول ة قد جلرت1يف دروهتا السررررررررادسررررررررة عشرررررررر   :ن ألل اعتماداا ع   الرتحو ا اّح يف اجلدو  
ا ااتن يف وائمة ا واملررررريم بيرتما ترتاغي قدراج ا واملررررريم ا ول ة قد جلرتة الترت ي  وترتمية الحدرات يف وائمة ا واملررررريم ااايرررررة 

 .(CPM 2022/11  )لترت ي  وترتمية الحدرات
( يسرررااب 3 اجلدو  ااض ا واملررريم ا حد:ة بعشررر    لسرررادسرررةايف دورهتا تويرررية اهليئة ف تا ا  امل ع   عدمل ووافا  -21

ا ا واملررررررريم ،هلا يف املتماعات ا احود  :ربرات ود:ت شرررررررّ   اليت ميكن :ااجلت ا بشررررررركل أفضرررررررل :ن صال   وانوش أتضرررررررً
ام ال  يف احلواشررري  نا واملررريم ايص ى ا درلة يف وائمة ا واملررريم ووائمة ا واملررريم ااايرررة )لترت ي  وترتمية الحدرات.  ميك

 (.2021 تا ا  امل وجلرتة ا ااتن وجلرتة الترت ي  وترتمية الحدرات ا احود  يف عامل ع   تحارت  املتماعات امفرتاملية لكل :ن ف
ومل تتم تويررية اهليئة يف دورهتا السررادسررة عشرر   باد  اورتا ات مل تتضررمن :ا و:ات ىلافية عن ا واملرريم. ورغم أن  -22

شام ف تا ا  امل :حد:ي امورتا ات فحد د ، ف تا ا  امل واي:انة توليا :تاباة امورتا ات غن ا كتم ة :م اي  اف ا تااو
، :شررررررررررنًا قد أنه :ن ا ز:م 2023ع   الرتظ  يف حتسررررررررررح اورتا اهتم :ن ألل قعاد  تحدمي ا صال  الدعو  الحاد:ة يف عامل 

 . 2022عحد دورات تدرتاية   ا الشأن صال    حات الامل اإلو يمية اليت ترتظم ا امت اوية الدولية يف عامل 

 املستخلصة الدروس - نااماث
ال ك أجنزته اي:انة :ن ألل وملررررررررررررررم اسررررررررررررررتمارات لتحدا اورتا ات ت حائية ع   اإلنرتنت  ا  امل الاملف تا  أو ّ  -23

( وزحد  لود  2( تاسرررررررررري  عم ية تحدا امورتا ات وتسرررررررررر تم وتنهتا،  1قد اورتاي :واملرررررررررريم  دف   2021لدعو  عامل 
( وقنشاء واعد  بياانت جبميم امورتا ات 4ت يف ايوسامل اإللزا:ية،  ( وملمان عدمل ولود قغ ام3اورتا ات ا وامليم،  

 ( وتح يل عوء الامل ع   أيحاب ا ت حة ا ارتيح.5ا حد:ة،  
و)إلملررررررررافة قد ذلك، أو  ف تا ا  امل برتحل الحائمة ا  لاية لتحييم ا واملرررررررريم ا حرت ة قد اسررررررررتمار  قلكرتونية، مبا  -24

 :ن لانو ف تا ا  امل. الوارد ا وامليم  تورتا امتيّس  التحييم ايوي 

                                                      
ل عرر رر  الرر ابرر  الررترررررررراي 2021لرر رر تررا ا رر ررررررررامل ا رراررحررود يف دتسرررررررررررررررررمرررب ىلررررررررانررون ايو  ميرركررن ام ررال  عرر رر  تررحرر ترر  املررتررمررررررررا  امفرررتاملررررررررررررررررري   14

https://www.ippc.int/ar/publications/90554/ 

https://www.ippc.int/ar/publications/90554/
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ا بتاسرررررررررري  عم ية اسررررررررررتا ا  امورتا ات الوارد  :ن صال  تادتل الحائمة ا  لاية لتحييم  -25 ووامل ف تا ا  امل أتضررررررررررً
 .15اورتا ات ا وامليم ا حد:ة

 التوصيات - اتسعاا
 اهليئة :دعو  قد الحيامل مبا ت يل قنّ  -26
 

قد اورتاي :وامليمل ا ااتن والترت ي  ع   حنو :ا او :ا و   2021لدعو   اعتماد ا وامليم ا وي   ا استاابةً  (1 
 . 1يف اجلدو  

قد اورتاي :واملرريمل ا ااتن والترت ي  ع   حنو :ا  2021لدعو   واعتماد ايولوحت ا ويرر   ا ل مااتن اسررتاابةً  (2 
 . 1او :ا و  يف اجلدو  

 رتة ا ااتن وجلرتة الترت ي  وترتمية الحدرات د:ج ا وامليم ا اتمد  يف وائمة :وامليم ىلل :رت ما.والط و :ن جل (3 
 .2وايص  ع ًما بتوييات ف تا ا  امل بشأن :وامليم جلرتة ا ااتن ا ايرتة يف اجلدو   (4 
   توفن الدعم وتشررررررررررررررايم اي  اف ا تااود  وا رتظمات اإلو يمية لوواتة الرتاااتت واي  اف ا  تمة ايص ى ع (5 

 الالزمل لتحدا :وامليم ذات أولوتة عالية.
والط و :ن :كتو اهليئة :رتاوشررة واورتاي   تحة ل مضرري ودً:ا ل مواملرريم اليت مل توصر  ا ف تا ا  امل، ع   حنو  (6 

 .3:ا او :ا و  يف اجلدو  
 

                                                      
 .2021ىلانون ايو  بتح ت  املتما  امفرتاملي ل  تا ا  امل ا احود يف دتسمرب  5 ا  فا –الحائمة ا  لاية ا اّسطة لتحييم اورتا ات ا وامليم ا حد:ة   15
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 توصيات فريق املهام املعين ابملواضيع يف ما يتعلق ابملعايري وموارد التنفيذ املقرتحة :1اجلدول 

الطرف املتعاقد/ املنظمة  العنوان رقم املوضوع
ملخص فريق  رسائل الدعم اإلقليمية لوقاية النبااتت

 املهام
األولوية املوصى هبا 

 (4-1لفريق املهام )
املواد املوصى هبا لفريق 

 املهام

2021-011 
)املعايري السلعية  XXملحق املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

 Mangiferaاحلركة الدولية لثمار املاجنو )بعنوان  لتدابري الصحة النباتية(

indica) 

آسيا هيئة وقاية النبات يف 
 واحمليط اهلادئ

منظمة وقاية النبااتت 
أوصى فريق  يف احمليط اهلادئ

املهام ابلنظر يف 
اقرتاحات 

املواضيع املقدمة 
 هذه. 

1 

 املعايري
2021-018 

)ملحق املعيار  (موسم النموأثناء تفتيش ال)مبا يف ذلك  احلقليالتفتيش 
 2 - لياابنا : اخلطوط التوجيهية للتفتيش( 23الدويل رقم 

2021-010 
إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذابب مثار  :26تنقيح املعيار الدويل رقم 

 3 أسرتاليا يوزيلندان (Tephritidaeالفاكهة )فصيلة 

منظمة وقاية النبااتت  كندا دليل إجراء عمليات املراجعة يف سياق الصحة النباتية  2021-009
 موارد التنفيذ 1 يف أمريكا الشمالّية

 نة املعايري إىل قائمة املواضيعجلضافتها الحًقا أفريق املهام واليت أوصى هبا  ليتابرتوكوالت التشخيص  :2اجلدول 

الطرف املتعاقد/ املنظمة  العنوان رقم املوضوع
 اإلقليمية لوقاية النبااتت

األولوية املوصى هبا 
 ملخص فريق املهام (4-1لفريق املهام )

 1 نيوزيلندا وكينيا Spodoptera frugiperdaدودة احلشد اخلريفية  :27ملحق املعيار الدويل رقم  2021-016

 أوصى فريق املهام إبعداد بروتوكوالت التشخيص هذه

 Drosophila suzukii ذاببة :27ملحق املعيار الدويل رقم  2021-017

(Diptera: Drosophilidae) 1 يوزيلندان 

2021-025 
 فريوس فاكهة الورد البين للطماطم :27ملحق املعيار الدويل رقم 

(Tomato brown rugose fruit virus) 1 لصنيا 

2021-013 
 Bactrocera zonata ذاببة :27ملحق املعيار الدويل رقم 

(Saunders, 1842) 2 صرم 

 2 نيوزيلندا البطاطس.يف Dickeya sppبكترياي  :27ملحق املعيار الدويل رقم  2021-014
 3 نيوزيلندا Heterobasidion annosumفطر  :27ملحق املعيار الدويل رقم  2021-015
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 فريق املهامهبا  اليت مل يوص  اقرتاحات املواضيع  :3اجلدول 

 العنوان رقم املوضوع
الطرف املتعاقد/ 
املنظمة اإلقليمية 

 لوقاية النبااتت
 ملخص فريق املهام املواد املقرتحة رسائل الدعم

منظمة وقاية النبااتت  التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنسانية 2021-020
 يف احمليط اهلادئ

هيئة وقاية النبات يف آسيا واحمليط 
 اهلادئ، مجهورية كوراي

فريق املهام إبضافة اقرتاحات املواضيع هذه  مل يوص   املعايري
 إىل قائمة املواضيع.

 الياابن متطلبات استخدام خمتربات االختبار 2021-012

- 

 النكا سري إصدار الشهادات احلقلية للفواكه واخلضر املوجهة للتصدير 2021-019
 كينيا منهجيات أخذ العينات :31تنقيح املعيار الدويل رقم  2021-023
 أوكرانيا وضع برانمج ترخيص الستخدام التبخري 2021-024

 موارد التنفيذ
بصياغة  مل يكن فريق املهام يف وضع يسمح له كينيا منهجية أخذ العينات احلقلية 2021-021

 االقرتاح مل يكن مكتمًًل.أن التوصية نظرًا إىل 
 


