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 مقدمةا-اأوًلا

ابإلضافة إىل استشراٍف للعمل املستقبلي للجنة،  ،2021عن أنشطة جلنة املعايري يف عام  يقّدم هذا التقرير سجًل  -1
اجلارية والق  د املفروضبببببببة علا اتوتماعاا عضببببببب ر ا عضبببببببا ،  19-وبسبببببببب  وايدة   ف د .وابلتايل لألطراف املتعاقدة

عن اوتماع جمم عة  بصببب رة افياضببب ة، فضبببًل  2021عقدا جلنة املعايري اوتماعي ماي /أاير ون فمرب/تشبببرين ال ا  يف عام 
ا مرّ زة إضبببببببببببببباف ة يف العمل التابعة للجنة املعايري )الدورة السببببببببببببببابعة للجنة املعايريلك علوًة علا ملع، ع قدا اوتماعا

أبريل/ن سببباو، وي ن  /رزيراو، وسببببتمرب/أيل م ون فمرب/تشبببرين ال ا  للي  ز علا املسبببايل امللّدة الط ق يتّي التطر  إل  ا يف 
ج للوتماعاا اتفياضبببب ةك ونت جًة لذلع،  انظرً  2021اوتماعي ماي /أاير ون فمرب/تشببببرين ال ا   لل قت احملدود املخصببببّ

اتنينتك والتقارير املفّصلة توتماعاا جلنة  عرب 2022ة املعايري وا مانة نقل سري اتوتماعاا اتفياض ة لعام تن ي جلن
 متارة علا الب ابة الدول ة للصدة النبات ةك 2واملعل ماا الداعمة اإلضاف ة 1املعايري

ة إىل اعتماد أربعة معايري دول ة وقد أفضببببببببببا العمل املنتل الذي اضببببببببببطلعت با جلنة املعايري يف السببببببببببن اا ا  ري  -2
لك 2021لتدابري الصبببببدة النبات ة وسببببببل معاجلاا للصبببببدة النبات ة يف الدورة ا امسبببببة عشبببببرة    ة تدابري الصبببببدة النبات ة )

آ ر يف  وبروت   ًت  2021يف عام  اابلن ابة عن ا بروت   م تشبببببببخ ج واردً  اإضبببببببافًة إىل ملع، اعتمدا جلنة املعايري أيضبببببببً 
نظر القسببببببببي ال ا  أ  ل )2022هبما يف دورهتا السببببببببادسببببببببة عشببببببببرة ) ا، ينتظراو أو أت ذ ا   ة علمً 2022يناير/ ان و ال ا  

 .لCPM 2022/24ال ث قة و 
ما اضبببببببببببطلعت جلنة املعايري ععمام أ را عدة أبر ها اسبببببببببببتعراا اقياراا امل اضببببببببببب ل للمعايري وبروت   تا   -3

، واملسبببايفة يف ال التنم ة وام  مة ملعايري السبببلل 2021لم الدع ة إىل تقدمي امل اضببب ل يف عام التشبببخ ج الط ق ّدمت  
والتطر  إىل الشببببب األ بشبببببلو الي  ج لل   اا بتنف ذ إورا اا الصبببببدة النبات ة، واتهتمام اعادة تنظ ي املعايري املتصبببببلة 

 إىل حتسبببببع التعاوو ب ن ا وبع جلنة التنف ذ وتنم ة القدراا وفضبببببًل عن ملع، تسبببببعا جلنة املعايريبتدل ل خماطر اآلفااك 
صببببت جلنة املعايري أيضببببً ا)جلنة التنف ذلك وأ ريً  بعض ال قت تسببببتعراا   ف ة ارتبال عمل ا ابإلطار اتسببببيات جي  ا،  صببببّ

 ك2030-2020للتفاق ة الدول ة للفية 
دول ة لتدابري الصببببببدة النبات ة، اعتماًدا  لً ا علا التزام ويعتمد تقدم عمل جلنة املعايري علا صببببببع د وضببببببل معايري  -4

ا ربا  من مج ل مناطق العاق وعلا املسبببببببايفاا الفن ة الط ي فّروااك ويشبببببببمل ا مر ا طراف املتعاقدة واملنظماا اإلقل م ة 
ة أعضببا  يف جلنة املعايري يف اللجاو ويكتسببي التزام ا طراف املتعاقدة بت فري  ربا  بصببف ل قاية النبااتا واملنظماا الدول ةك

الفن ة املختلفة وجمم عاا ا ربا  املعن ة ابلصببببب اأة ضبببببرورًة ر  ية ابلنسببببببة إىل عمل اللجنةك  ما أنا يت ل للتفاق ة الدول ة 
مة ال اردة من وابإلضبببببافة إىل التعل قاا الق ّ إجنا  م مت ا ب صبببببف ا املنظمة املعن ة ب ضبببببل املعايري يف جمام الصبببببدة النبات ةك 

ا من دعي تلع  ا طراف املتعاقدة واملنظماا اإلقل م ة ل قاية النبااتا واملنظماا الدول ة، اسبببببببببببببتفادا جلنة املعايري أيضبببببببببببببً
ولذا، قد ت ّد جلنة املعايري التن يا ابلدعي املقّدم من ا طراف املتعاقدة ا طراف واملنظماا يف تنظ ي بعض اتوتماعااك 

 ا  و ربا  ل شار  ا يف عمل ة وضل املعايريكيف تزويدها ععض

املسايفاا ا امة الط قدمت ا جلنة املعايري وجمم عاا ا ربا  املعن ة ابلص اأة الط ويسّلط هذا التقرير الض   علا  -5
  .ات ةتشبببببببببببمل فر  ا ربا  الفن ع وجمم عاا عمل ا ربا ، واملشبببببببببببرفع علا مشببببببببببباريل املعايري الدول ة لتدابري الصبببببببببببدة النب

                                                      
 committee-setting/standards-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core/لصفدة الشبك ة للجنة املعايري: ا 1
 setting-activities/standards-https://www.ippc.int/coreالصفدة الشبك ة وضل املعايري:  2

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting
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وقد تطّل   ،3قايمة امل اضبب ل ملعايري اتتفاق ة الدول ة م ضبب ع علا 100م ضبب ًعا من بع  50أ  ر من وقد أررِ  تقّدم يف 
ملع مسببببببببببببببايفاا ٍ برية من  افة املعن ع، أي جلنة املعايري، وفر  ا ربا  الفن ع، وا ربا ، وا طراف املتعاقدة واملنظماا 

 النبااتا، ومنظماا أ را، وأمانة اتتفاق ة الدول ة )املشار إل  ي يف ما يلي ابسي "ا مانة"لكاإلقل م ة ل قاية 

 ما أو العمل التعاو  واملؤثر للجنة املعايري وا مانة، وخباصببببببة امل وفع يف وردة وضببببببل املعايري التابعة  ا، يت ل  -6
و ببببباملة واتسبببببتجابة لت قعاا اتتفاق ة الدول ة وا م عة  اسبببببتمرار وضبببببل املعايري الدول ة من  لم عمل ة جمدية، و بببببفافة

 التابعة  اك 

 

اااملعايرياالدوليةالتدابرياالصحةاالنباتيةااليتااعتمدهتااجلنةااملعايريا-اااثنيًا
 ابلنيابةاعناهيئةاتدابرياالصحةاالنباتية

بروتوكولاالتشخخخخ ي ا، 2021اعتمدا جلنة املعايري ابلن ابة عن ه  ة تدابري الصبببببدة النبات ة، يف أأسبببببط /آ   -7
ا اال خخخخخخخخخخخ ي خخخخخخاا30رقم اعشخخخخخخخخخخخبخخخخخخة اواspp Strigaا4بشخخخخخخخخخخخخخخخخ   االتشخخخخخخخخخخخ ي ارقم اب ترياا31بروتوكول اابشخخخخخخخخخخخخخخخخ  

LiberibacterCandidatus اtdلتدابري الصدة النبات ةلك 27)امللرق ابملع ار الدويل رقي ا5احلمضياتا 

 

 مشاوراتاالتفاقيةاالدوليةالوقايةاالنبااتتا-اااثلثًا

مت النظر يف مشبببباريل املعايري الدول ة لتدابري الصببببدة النبات ة، ومعاجلاا الصببببدة النبات ة وبروت   تا التشببببخ ج  -8
والفريق الفين املعين  ل،7- ا )جلنة املعايريالتابعة ال اردة حتت هذا القسببببببببببببببي وتنق د ا من قبل جلنة املعايري، ومجاعة العمل 

مبسبببببببرد مصبببببببطلداا الصبببببببدة النبات ة، وفريق ا ربا  الفين املعين اعداد بروت   تا التشبببببببخ ج وفريق ا ربا  الفين املعين 
 6املشاريل للمشاوراا التال ة:  ضعتمبعاجلاا الصدة النبات ةك و 

 2021املشاورةااألوىلايفاعاما

 االدوليةالتدابرياالصحةاالنباتيةمشاريعااملعايري

ل، 2014-007ل )الت و   ة تسبببببببتخدام اإل بببببببعاع  تدبري للصبببببببدة النبات ةا ط ل ) 18الدويل رقي تنق ل املع ار  -
 1ا ول ية 

 ل مسببببببببببببببرد مصببببببببببببببطلداا الصببببببببببببببدة النبات ةلتدابري الصببببببببببببببدة النبات ة ) 5مشببببببببببببببروع تعديلا املع ار الدويل رقي  -
 1ل، ا ول ية 001-1994)

 4ل، ا ول ية 2009-002ل )متطلباا إنشا  املناطق ا ال ة من اآلفاا) 4تنق ل املع ار الدويل رقي  -
 4ل، ا ول ية 2008-006استخدام ترا  ج اتسترياد احملّددة ) -

                                                      
ippc-topics-setting/list-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-ايري اتتفبباق ببة الببدول ببة ل قببايببة النبببااتا: قببايمببة امل اضببببببببببببببب ل ملعبب 3

standards/list 
 /90164https://www.ippc.int/en/publications/ا:spp Strigaبشلو عشبة اتسييغا  30قي بروت   م التشخ ج ر  4
 يف وقت وضل هذه ال ث قة    ة تدابري الصدة النبات ة،  انت فية اإل طار لربوت   م التشخ ج ما  الت واريةك 5
 https://www.ippc.int/en/standards/consultations/مشاوراا اتتفاق ة الدول ة ل قاية النبااتا:  6

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
https://www.ippc.int/en/publications/90164/
https://www.ippc.int/en/standards/consultations/
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 مشروعابروتوكولاالتش ي 

 2ل، ا ول ية 2004-010اممض اا )يف  Candidatus Liberibacterبروت   م التشخ ج بشلو بكترياي  -

 مشروعامعاجلةاالصحةاالنباتية

 ك3ل، ا ول ية 2017-027ابإل عاع )  Pseudococcus jackbeardsleyiمعاجلة آلفة  -

 2021املشاورةاالثانيةايفاعاما

 مشاريعااملعايرياالدوليةالتدابرياالصحةاالنباتية

 1ل، ا ول ية 008-2019النبات ة )املعايري السلع ة لتدابري الصدة  -
لتدابري الصببببببدة النبات ة )مسببببببرد مصببببببطلداا  5للمع ار الدويل رقي  2020و 2019عامي مشببببببروع التنق دع يف  -

 1ل، ا ول ية 001-1994الصدة النبات ةل )
 2ل، ا ول ية 2015-014املراوعاا يف س ا  الصدة النبات ة ) -
 2ل، ا ول ية 2015-011التصدير )ما  ج إعادة  يف )  اداا الصدة النبات ةل 12التنق ل املرّ ز للمع ار  -

 مشاريعامعاجلاتاالصحةاالنباتية

 1ل، ا ول ية 2017-011ابإل عاع )علا الفا  ة  Tortricidaeمعاجلة آفة  -
 2ل، ا ول ية 2017-013ابلربودة ) Citrus Sinensis يف أن اع الربتقام Bactrocera zonata معاجلة ماببة -
 2ل، ا ول ية 2017-036ابإل عاع )  Sternochetus frigidusمعاجلة آفة  -
 2ل، ا ول ية 2017-025ابإل عاع )  Zeugodacus tauمعاجلة آفة  -

ة التفببببا  –معبببباجلببببة عرارة البخببببار  - ة الفببببا  ببببة الشببببببببببببببرق ببببة Cydia pomonella اجل  املعببببدم ضبببببببببببببببببد ع ببببّ  وع ببببّ
Grapholita molesta  يف البببببتبببببفبببببببا Malus pumila  والبببببببدرا Prunus persica (037/038-2017 ،ل

 3ا ول ية 

 2021املشاورةابش  امشروعااملواصفاتايفاعاما

 1ل، ا ول ية 2020-001اآلفاا )إعادة تنظ ي معايري حتل ل خماطر  -
ا
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(اابعتمادامشاريعا2022توصيةاالدورةاالساد ةاعشرةاهليئةاتدابرياالصحةاالنباتيةا)ا-اارابعًا
 املعايرياالدوليةالتدابرياالصحةاالنباتية

، التعل قاا املقّدمة  لم 2021 لم اوتماع ا اتفياضبببببي لعام اسبببببتعرضبببببت جلنة املعايري يف دورهتا السبببببابعة،  -9
، وصبببببادقت علا إ ضببببباع املشببببباريل التال ة للمعايري الدول ة لتدابري الصبببببدة النبات ة 2020املشببببباورة ا وىل املنعقدة يف عام 

 2021:7ملشاورة اثن ة يف عام 

 1ل، ا ول ية 2019-008النبات ة )املعايري السلع ة لتدابري الصدة  -
لتدابري الصببببببدة النبات ة )مسببببببرد مصببببببطلداا  5للمع ار الدويل رقي  2020و 2019مشببببببروع التنق دع يف عامي  -

 1ل، ا ول ية 1994-001الصدة النبات ةل )
 2ل، ا ول ية 2015-014املراوعاا يف س ا  الصدة النبات ة ) -
 2ل، ا ول ية 2015-011ما  ج إعادة التصدير ) يف )  اداا الصدة النبات ةل 12 ل املرّ ز للمع ار الدويل التنق -

، علا 2021واتفقت جلنة املعايري بعد ملع، يف اوتماع ا اتفياضببببببببببي املنعقد يف ن فمرب/تشببببببببببرين ال ا  يف عام  -10
ل ابعتماد هذه املشاريل ا ربعة للمعايري الدول ة لتدابري 2022ت ص ة ه  ة تدابري الصدة النبات ة يف دورهتا السادسة عشرة )

، علا 2021الصببببببببدة النبات ةك وإضببببببببافًة إىل ملع، اتفقت جلنة املعايري، من  لم قرار إلكيو  يف ن فمرب/تشببببببببرين ال ا  
لصببدة النبات ة ا مسببة ل ابعتماد مشبباريل معاجلاا ا2022ت صبب ة ه  ة تدابري الصببدة النبات ة يف دورهتا السببادسببة عشببرة )

 :لCPM 2022/24ال ث قة التال ة )ا نظر 
 1ل، ا ول ية 2017-011ابإل عاع )علا الفا  ة  Tortricidaeمعاجلة آفة  -
 2ل، ا ول ية 2017-013ابلربودة ) Citrus Sinensis يف أن اع الربتقام Bactrocera zonata معاجلة ماببة -

 2ل، ا ول ية 2017-036ابإل عاع )  Sternochetus frigidusمعاجلة آفة  -
 2ل، ا ول ية 2017-025ابإل عاع )  Zeugodacus tauمعاجلة آفة  -
ة التفببببا  –معبببباجلببببة عرارة البخببببار  - ة الفببببا  ببببة الشببببببببببببببرق ببببة Cydia pomonella اجل  املعببببدم ضبببببببببببببببببد ع ببببّ   وع ببببّ

Grapholita molesta  يف الببببتببببفبببببببا Malus pumila  والبببببببدرا Prunus persica (037/038-2017 ،ل
 3ا ول ية 

 

 دعمااألطرافااملتعاقدةاألنشطةاوضعااملعايريا-ااخامسًا

 ما يف السببن اا السببابقة، واصببلت ا طراف املتعاقدة واملنظماا الدول ة دعم ا لألنشببطة املتعلقة ب ضببل معايري  -11
يف املاية من  لم  100لت فري دعي ع ين بنسبببببببببة اتتفاق ة الدول ة ل قاية النبااتاك وجي  ت و ا  ببببببببكر  اا إىل الربا يل 

ل ردة وضبببببببببل املعايري التابعة لألمانةك نعر  عن تقديرا  ذه املسبببببببببايفة ونتطّلل إىل  2022-2021إعارة م وفع يف الفية 
 م اصلة هذا التعاوو يف السن اا املقبلةك

                                                      
 /90128https://www.ippc.int/en/publications/: 2021تقرير اتوتماع اتفياضي املر ز للجنة املعايري يف دورهتا السابعة يف عام  7

https://www.ippc.int/en/publications/90128/
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 املعاملاالرئيسيةايفاعملاجلنةااملعايريا-اا اد ًا

 املواضيعاملعايرياالتفاقيةاالدوليةالوقايةاالنبااتتقائمةاترشيدا -1

قايمة إىل أنا وو  أو تشمل  2021أ ارا جلنة املعايري يف اوتماع ا اتفياضي املر ز املنعقد يف ي ن  /رزيراو  -12
وامل اضببب ل الط ق حتر  امل اضببب ل الط  انت واردة علا القايمة لفية ط يلة، امل اضببب ل ملعايري اتتفاق ة الدول ة ل قاية النبااتا 

، رع ق ي ود  ربا  بشببلاالك و او علا اللجنة تق  ي ما إما  انت امل اضبب ل ما  الت ضببرورية، إّا أقّرا عنا )م ًل  اتقدمً 
ا من املف د إدراو ا ضببمن قايمة يف رام ل، يبق4، م اضبب ل ا ول ية رىت ل  تعّذر التقدم ابلعمل يف بعض امل اضبب ل )م ًل 

ديد اماوة للم اضبببب لك ولذا، اتفقت جلنة املعايري علا أو تق م جمم عة صببببغرية من أعضببببا  اللجنة ابسببببتعراا قايمة مّت حت
ت صببب اا للوتماع اتفياضبببي املر ز للجنة املنعقد يف وأعّدا ا م عة الصبببغرية بعد ملع  8امل اضببب ل ملعاجلة هذه املسبببللةك

واتفقت علا اقيا  تغ رياا علا قايمة امل اض ل، وأوصت ه  ة تدابري الصدة ك فاستعرضت ا اللجنة، 2021سبتمرب/أيل م 
 9كلCPM 2022/22ال ث قة نظر ا  ل ابعتماد التغ رياا املقيرة )2022النبات ة يف دورهتا السادسة عشرة )

 إعادةاتنظيمامعايرياحتليلاخماطرااآلفاتاوتنقيحهاا-72املواصفةا -2

، مشببروع امل اصببفة من 2020ال ا  اسببتعرضببت جلنة املعايري، منذ اوتماع ا اتفياضببي املنعقد يف ن فمرب/تشببرين  -13
 لم نظام التعل قاا اإللكيو  للتفاق ة الدول ة ل قاية النبااتا، وع را علا اتوتماع اتفياضببببببببببي املرّ ز للجنة املنعقد 

يل الط أاثرها أعضببببا  اللجنة واسببببتعراا نظام التعل قاا اإللكيو ك وبعدها، ملناقشببببة ورّل املسببببا 2021يف أبريل/ن سبببباو 
ل لعرضببببا علا 2020-001) إعادة تنظ ي معايري حتل ل خماطر اآلفااصببببادقت جلنة املعايري علا مشببببروع امل اصببببفة بشببببلو 

 10 ذا امل ض عك 1ا ول ية  دل اسنا2022مشاورة أوىل، وأوصت ه  ة تدابري الصدة النبات ة يف دورهتا السادسة عشرة )

اتفياضي املرّ ز املنعقد و لم استعراا جمم عة عمل جلنة املعايري لقايمة امل اض ل، اتفقت اللجنة يف اوتماع ا  -14
لتدابري  11علا الت صببببببببببب ة املقّدمة من جمم عة العمل ا الة م ضببببببببببب ع ملدق املع ار الدويل رقي  2021يف سببببببببببببتمرب/أيل م 

ا اصببببة مبف  م انتقام اآلفة إىل عايل مناسبببب  واإلنشببببا   ما ي سببببتخدم يف حتل ل خماطر الت و  اا بشببببلو الصببببدة النبات ة 
ل من قايمة امل اضبببببببببببب ل، وأوصببببببببببببت عو تنظر جمم عة ا ربا  اإللكيون ة املعن ة اعادة تنظ ي 2015-010) اآلفاا امجرية

ابري لتد 11ل يف إمكان ة معاجلة املسببببببببللة  جز  من اسببببببببتعراا املع ار الدويل رقي 2020-001معايري حتل ل خماطر اآلفاا )
 11الصدة النبات ةك

، مشروع امل اصفة املقّدم 2021اتفياضي املنعقد يف ن فمرب/تشرين ال ا  واستعرضت جلنة املعايري، يف اوتماع ا  -15
قد عّدلا استجابًة إىل التعل قاا ال اردة يف املشاورة، ك و او املشرف 2021أأسط /آ   -للمشاورة ال ان ة يف ي ل  /مت  

وق ّدمت النسبببببببخة املنّقدة تسبببببببتعراضببببببب ا من وان  جلنة املعايري من  لم نظام التعل قاا اإللكيو ك وقامت اللجنة يف 
 اصببفة اوتماع ا ب ضببل اللمسبباا ا  رية علا اسببتعراا مشببروع امل اصببفة، وعاجلت املسببايل العالقة، وصببادقت علا امل

                                                      
 /90092https://www.ippc.int/en/publications/: 2021تقرير اتوتماع اتفياضي املرّ ز للجنة املعايري املنعقد يف ي ن  /رزيراو  8
 /90346https://www.ippc.int/en/publications/: 2021تقرير اتوتماع اتفياضي املرّ ز للجنة املعايري املنعقد يف سبتمرب/أيل م  9

 /89821https://www.ippc.int/en/publications/: 2021ملرّ ز للجنة املعايري املنعقد يف أبريل/ن ساو تقرير اتوتماع اتفياضي ا 10
 /90346https://www.ippc.int/en/publications/: 2021تقرير اتوتماع اتفياضي املرّ ز للجنة املعايري املنعقد يف سبتمرب/أيل م  11
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لك وسببببب ف تصبببببدر الدع ة إىل تقدمي ا ربا  يف 2020-001)إعادة تنظ ي معايري حتل ل خماطر اآلفاا وتنق د ال ) 72رقي 
 12ك2022عام 

التطّوراتايفابنوداجدولاأعمالاالتنميةالإلطاراال خخخخخخخخخخخ اتي االوتفاقيةاالدوليةالوقايةاالنبااتتا -3
 2030-2020للف ةا

بن د ودوم أعمام التنم ة لإلطار اتسبببببببببببيات جي للتفاق ة الدول ة ل قاية يف تقّدم  اسبببببببببببايفت جلنة املعايري أيضبببببببببببً  -16
)املعايري الدول ة لتدابري )املشببببببببببببببار إل  ا يف ما يلي ابسببببببببببببببي "بن د ودوم أعمام التنم ة"ل  13 2030-2020النبااتا للفية 

الصببببدة النبات ة ا اصببببة ابلسببببلل واملسبببباراا  وإعداد ت و  اا بشببببلو اتسببببتعانة ابلك ااا من ا طراف ال ال ة  و بببببكة 
وردة وضبببل املعايري  ، إىل أو2021ي ل  /مت   املخترباا التشبببخ صببب ةلك وأ بببارا جلنة املعايري يف اوتماع ا اتفياضبببي يف 

ة ت تتمتل مبا يكفي من امل ارد جل ة امل وفع لتخصببببب صببببب ي لبن د التنم ة هذه، وعّ نت بعض أعضبببببا  اللجنة التابعة لألمان
 ج اا اتصبام  ذه البن د، واتفقت علا أو  ل و ة اتصبام سب ف تق د جمم عة صبغرية من ا عضبا  اآل رين يف جلنة 

وق ّدم التقرير املررلي إىل جلنة املعايري  14م أعمام التنم ةكاملعايري بشبببببببلو تط ير أفكار ر م   ف ة إررا  تقدم يف بن د ودو 
اتفقت اللجنة علا أو تق م ا م عاا الصببببببببببغرية من  ، ر ث2021سبببببببببببتمرب/أيل م يف اوتماع ا اتفياضببببببببببي املنعقد يف 

ال ا   م عة أعضبببببببببببببا  اللجنة، بدعي من ا مانة، بتنق ل واثيق مناقشبببببببببببببة اللجنة ر م هذه البن د لتقد  ا إىل اتوتماع 
ورأي بعض التددايا جل ة الت و ف بسب  إعادة  15الي  ز املعن ة بتنف ذ اإلطار اتسيات جي    ة تدابري الصدة النبات ةك

تنظ ي أمانة اتتفاق ة الدول ة ل قاية النبااتا، واصبببل م وّف  وردة وضبببل املعايري ت فري الدعي للجنة املعايري وجمم عة الي  ز 
 دابري الصدة النبات ةك   ة ت
 2021مشاركةاجلنةااملعايريايفاحلقاتاالعملااإلقليميةالوتفاقيةاالدوليةالوقايةاالنبااتتايفاعاما -4

الذين سبببببايف ا  16أعضبببببا  اللجنة 2021ا تارا جلنة املعايري يف اوتماع ا اتفياضبببببي املنعقد يف أبريل/ن سببببباو  -17
الط انعقدا بص رة  2021بشكل  بري يف تنظ ي وسري رلقاا العمل اإلقل م ة للتفاق ة الدول ة ل قاية النبااتا يف عام 

افياضبب ةك وابإلضببافة إىل املشببار ة ا دية يف امل اضبب ل املختلفة يف رلقاا العمل املنظمة يف مج ل ا قال ي، عرضببت جلنة 
وت ّد اللجنة أو تشببببببببببببببكر  17ماا عن أنشببببببببببببببطت ا الط ت قّدم  ل عام  لم رلقاا العمل اإلقل م ةكاملعايري آ ر املعل  

ا مببانببة، وجلنببة التنف ببذ وتنم ببة القببدراا، ومكتبب  ه  ببة تببدابري الصببببببببببببببدببة النبببات ببة، واملنظمبباا ال طن ببة ل قببايببة النبببااتا، 
الط رقّقت جنا  رلقاا العمل اإلقل م ة للتفاق ة  واملنظماا اإلقل م ة ل قاية النبااتا، علا اإلدارة املشببي ة السببلسببة

 ك2021يف عام 

                                                      
امل اصفة   :90567www.ippc.int/en/publications///https/: 2021تقرير اتوتماع اتفياضي املرّ ز للجنة املعايري املنعقد يف ن فمرب/تشرين ال ا   12

 /90498https://www.ippc.int/en/publications/إعادة تنظ ي معايري حتل ل خماطر اآلفاا وتنق د ا:  -72رقي 
 AR3995https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB: 2030-2020اإلطار اتسيات جي للتفاق ة الدول ة ل قاية النبااتا للفية  13
 /90084https://www.ippc.int/en/publications/: 2021  /مت   تقرير اتوتماع اتفياضي املرّ ز للجنة املعايري املنعقد يف ي ل 14
 /90346https://www.ippc.int/en/publications/: 2021تقرير اتوتماع اتفياضي املرّ ز للجنة املعايري املنعقد يف سبتمرب/أيل م  15
 /89821https://www.ippc.int/en/publications/: 2021تقرير اتوتماع اتفياضي املرّ ز للجنة املعايري املنعقد يف أبريل/ن ساو  16
activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core-: 2021رلقبببببباا العمببببببل اإلقل م ببببببة للتفبببببباق ببببببة الببببببدول ببببببة ل قببببببايببببببة النبببببببااتا يف عببببببام  17

/workshop-regional-ippc-2021workshops/-ippc-ent/regionaldevelopm 
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 أنشطةاأعضاءاجلنةااملعايرياواملراقبو االصامتو ايفااجتماعاتاجلنةااملعايري -5

إمكان ة رضبببب ر م وفع إضبببباف ع  2021اقشببببت جلنة املعايري يف اوتماع ا اتفياضببببي املنعقد يف أبريل/ن سبببباو  -18
 اية النبااتا توتماعاا جلنة املعايري " مراقبع صامتع" للتشج ل علا تك ين ف ي أوسل نطاقً من املنظماا ال طن ة ل قا

لعمل اا وضبببببببببببل املعايريك واتفقت اللجنة علا اتقيا ، وأوضبببببببببببدت أنا جي  أو ينطبق علا اتوتماعاا اتفياضببببببببببب ة، 
وتماعاا اتفياضبب ة للجنة " مراقبع صببامتع"، ومسدت ملم لع إضبباف ع من املنظماا ال طن ة ل قاية النبااتا مراقبة ات

إضببببببافًة إىل ملع، طلبت اللجنة من ا مانة عرا هذا القرار علا مكت  ه  ة تدابري الصببببببدة  18من دوو املشببببببار ة ف  اك
إىل السبببببما  ملم لع إضببببباف ع من  2021باك وأ بببببار مكت  ا   ة يف اوتماعا املنعقد يف ماي /أاير  االنبات ة لإلراطة علمً 

 19املنظماا ال طن ة ل قاية النبااتا ابمض ر " مراقبع صامتع" يف اتوتماعاا اتفياض ة للجنة املعايريك

، 2021وهبدف تشج ل املشار ة املك ّفة  عضا  جلنة املعايري من مج ل أقال ي املنظمة يف عمل اللجنة، ط لة عام  -19
ا عن رضببببببببب ر أعضبببببببببا  اللجنة ومشبببببببببار ت ي يف مج ل اتوتماعاا اتفياضببببببببب ة للجنة املعايري رفظت ا مانة إرصببببببببباي ا

 هبذه ال ث قةلك 1نظر امللدق ا  واملنتدايا اإللكيون ة، ما عدا اتوتماع اتفياضي السابل للجنة )
 تعزيزاالتعاو ابنياجلنةااملعايرياوجلنةاالتنفيذاوتنميةاالقدرات -6

تعزيز التفاعلا بع جلنة املعايري وجلنة التنف ذ وتنم ة القدرااك ولت فري وو ة نظر من  اأيضبببببببً  2021 ببببببب د عام  -20
، اتفقت جلنة املعايري يف اوتماع ا اتفياضبببببببببي املر ز  اوية تنف ذ املعايري الدول ة لتدابري الصبببببببببدة النبات ة عند وضبببببببببع ا م ًل 

أنا جي   دع ة أعضا  جلنة التنف ذ وتنم ة القدراا إىل جمم عاا عمل ا ربا   خربا ،  علا 2021املنعقد يف أبريل/ن ساو 
دل ل إورا اا وضل معايري علا تعديل  اأو  مم لع للجنة التنف ذ وتنم ة القدرااك و ذه الغاية، اتفقت جلنة املعايري أيضً 

وعلا ضبببببّما إىل امل اصبببببفاا املسبببببتقبل ة يف وضبببببل املعايري ع ث يعك  هذه التغ رياا،  20اتتفاق ة الدول ة ل قاية النبااتا
من  االببدول ببة لتببدابري الصببببببببببببببدببة النبببات ببةك ومّت تع ع عببّدة و لع عن اللجنببة للمشبببببببببببببببار ببة يف جمم عبباا عمببل ا ربا  بببد ً 

  ة وإضبببببببببببببافًة إىل ملع، طلبت جلنة املعايري من ا مانة عرا هذا القرار علا مكت  ا  21ك2021أ ت بر/تشبببببببببببببرين ا وم 
إىل أو جلنة املعايري اتفقت علا دع ة  2021أاير باك وأ ببببببببببببببار مكت  ا   ة يف اوتماعا املنعقد يف ماي / الإلراطة علمً 

دل ل إورا اا  من 1-6أعضببببببببا  جلنة التنف ذ وتنم ة القدراا إىل رضبببببببب ر جمم عاا عمل ا ربا ، وعلا تعديل القسببببببببي 
 22بناً  علا ملعكوضل معايري اتتفاق ة الدول ة ل قاية النبااتا 

وجتدر اإل ببببببببببارة إىل نشببببببببببال آ ر، وه  العمل التعاو  بع جلنة املعايري وجلنة التنف ذ وتنم ة القدراا علا إطار  -21
ك وا تارا جلنة املعايري، يف ا سببببببببببببببن ايً املعايري والتنف ذ الذي تتشببببببببببببببارجل جلنة املعايري وجلنة التنف ذ وتنم ة القدراا بتددي 

، بطل اللجنة لإلطار، وقامت بتددي ا يف اوتماع ا اتفياضي املنعقد 2021ن ساو اوتماع ا اتفياضي املنعقد يف أبريل/

                                                      
 /89821https://www.ippc.int/en/publications/: 2021تقرير اتوتماع اتفياضي املرّ ز للجنة املعايري املنعقد يف أبريل/ن ساو  18
 /89901https://www.ippc.int/en/publications/: 2021-05ة تدابري الصدة النبات ة تقرير مكت  ه   19
 /89901https://www.ippc.int/en/publications/: 2021-05تقرير مكت  ه  ة تدابري الصدة النبات ة  20
.ippc.int/en/corehttps://www-ل: 2022س ف تنعك  هذه التددي اا يف اإلورا  بعد انعقاد الدورة السادسة عشرة    ة تدابري الصدة النبات ة ) 21

/manual-procedure-setting-standard-activities/ippc 
 /89901https://www.ippc.int/en/publications/: 2021-05تقرير مكت  ه  ة تدابري الصدة النبات ة  22
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https://www.ippc.int/en/publications/89901/
https://www.ippc.int/en/core-activities/ippc-standard-setting-procedure-manual/
https://www.ippc.int/en/core-activities/ippc-standard-setting-procedure-manual/
https://www.ippc.int/en/core-activities/ippc-standard-setting-procedure-manual/
https://www.ippc.int/en/publications/89901/
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عو تق م ه  ة  2021اوتماع ا اتفياضي املنعقد عام وأوصت جمم عة التخط ط اتسيات جي يف  23ك2021يف ي ل  /مت   
طلبت من ا مانة إعداد ورقة للدورة السبببادسبببة ل اقرار اإلطار، و 2022ابري الصبببدة النبات ة يف دورهتا السبببادسبببة عشبببرة )تد

ل بشببببببببلو طريقة بديلة لعرا مضببببببببم و اإلطار هبدف تبسبببببببب ط عمل ة جتم ل القايمة وامفا  عل  ا 2022عشببببببببرة لل   ة )
 24لكCPM 2022/09  قةال ثنظر ا  لتدسع قابل ة استخدام ا و فض التكال ف )

بشبببكل ا بببط يف أنشبببطة ا م عاا وا م عاا الفرع ة التابعة للجنة التنف ذ وتنم ة  اوتشبببارجل جلنة املعايري أيضبببً  -22
، يف االقدراا، وتسببببببباهي يف إعداد ا دلّة وامل اد التدريب ة املن طة بلجنة التنف ذ وتنم ة القدرااك وأراطت جلنة املعايري علمً 

، ابلتدبدي باا املقبّدمبة من و لي جلنبة املعبايري إىل جلنبة التنف بذ وتنم بة 2021اوتمباع با اتفياضببببببببببببببي املنعقبد يف ي ل  /مت   
القدراا وا م عاا، وا م عاا الفرع ة والفر  التابعة  ا )أي ا م عة الفرع ة املعن ة بنظام اتسببببببببتعراا ودعي التنف ذ، 

، والفريق التدريب ةابماوايا البدرية، والفريق املعين ابمل ارد املسبببببببببببببباهي هبا، والفريق املعين اب دلة وامل اد وفريق امل ام املعين 
املعين ابلتزاماا رفل التقارير ال طن ة، والفريق املعين عداة تق  ي القدراا يف جمام الصببدة النبات ة، والفريق املعين ةفة الذب م 

 25الط قد تؤثر علا عمل جلنة املعايريك 4Fusarium Wilt TR  من الن ع اتست ايي الرابل

 :ااملعايرياوالتنفيذ2021مشاركةاجلنةااملعايريايفاالدعوةاإىلاتقدميااملواضيعالعاما -7
العمل ة الط تشبببببمل  -26: املعايري والتنف ذ2021افتتا  الدع ة إىل تقدمي امل اضببببب ل لعام  اأيضبببببً  2021 ببببب د عام  -23

املشبببي ة لألمانة، وجلنة املعايري، وجلنة التنف ذ وتنم ة القدراا، وفريق امل ام املعين ابمل اضببب ل الذي يضبببّي ا نشبببطة املنسبببقة 
عن مكت  ه  ة تدابري الصببببببببببببببدة النبات ة، وثلثة و لع عن جلنة املعايري وثلثة و لع عن جلنة التنف ذ وتنم ة  اواردً  و ًل 

وبفضببل ا نشببطة الفعالة، وامل مرة واملنظمة الط قام هبا أصببدا  املصببلدة املذ  روو أعله، ورا تنظ ي ندوة  27القدرااك
إلكيون ة مجعت بع و لي مكت  ا   ة، وجلنة املعايري وجلنة التنف ذ وتنم ة القدراا وا مانة ملسبببببببببببباعدة ا طراف املتعاقدة 

ا تقدمي اقياراا امل اضبببببببب ل ا اصببببببببة هبي ضببببببببمن الدع ة إىل تقدمي امل اضبببببببب ل لعام واملنظماا اإلقل م ة ل قاية النبااتا عل
التعاون ة السلسة بنجا  الدع ة إىل تقدمي امل اض ل، فقد مسدت اإلدارة  28، من  لم استماراا إلكيون ة تلقاي ةك2021

، اعداد ت صببب اتا بشبببلو 2021 ان و ا وم وقام فريق امل ام املعين ابمل اضببب ل، يف اوتماعا اتفياضبببي املنعقد يف ديسبببمرب/
ه  ة تدابري الصببببدة النبات ة يف دورهتا السببببادسببببة عشببببرة  ورفع ا إىل 2021ال اثيق ا اصببببة ابلدع ة إىل تقدمي امل اضبببب ل لعام 

 لكCPM 2022/27ال ث قة نظر ا  ) 29لك2022)
، ابستعراا الت ص اا 2021املنعقد يف ن فمرب/تشرين ال ا  وقامت جلنة املعايري، يف اوتماع ا اتفياضي املرّ ز  -24

املقدمة من فريق امل ام املعين ابمل اضببببب ل إىل جلنة املعايري يف ما يتعلق بسببببببعة معايري مقيرة وسببببببعة بروت   تا تشبببببخ ج 
                                                      

تقرير اتوتماع   /89821https://www.ippc.int/en/publications: 2021تقرير اتوتماع اتفياضبببببي املرّ ز للجنة املعايري املنعقد يف أبريل/ن سببببباو  23
 /90084https://www.ippc.int/en/publications/ :2021اتفياضي املرّ ز للجنة املعايري املنعقد يف ي ل  /مت   

 group-planning-activities/governance/strategic-https://www.ippc.int/en/core/الصفدة الشبك ة  م عة التخط ط اتسيات جي:  24
 /49008https://www.ippc.int/en/publications/: 2021تقرير اتوتماع اتفياضي املرّ ز للجنة املعايري املنعقد يف ي ل  /مت    25
and-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-: املعايري والتنف ذ: 2021الصبببببببببببببببفدة الشببببببببببببببببك ة للدع ة إىل تقدمي امل اضببببببببببببببب ل لعام  26

/implementation-and-standards-topics-for-implementation/call 
for-implementation/call-and-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-الصبببببببببببفدة الشببببببببببببك ة لفريق امل ام املعين ابمل اضببببببببببب ل:  27

/topics-on-force-implementation/task-and-standards-topics 
ل: 2021للتفبببببببباق ببببببببة الببببببببدول ببببببببة ل قببببببببايببببببببة النبببببببببااتا )ي ن  /رزيراو  2021نببببببببدوة إلكيون ببببببببة بشببببببببببببببببببببببلو الببببببببدع ة إىل تقببببببببدمي امل اضببببببببببببببب ل لعببببببببام  28
/topics-for-call-on-webinar-ic/ippc-area/sc-https://www.ippc.int/en/work 

 /90554https://www.ippc.int/en/publications/: 2021تقرير اتوتماع اتفياضي لفريق امل ام املعين ابمل اض ل املنعقد يف ديسمرب/ ان و ا وم  29

https://www.ippc.int/en/publications/89821؛
https://www.ippc.int/en/publications/90084/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/strategic-planning-group/
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https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/task-force-on-topics/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/task-force-on-topics/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/task-force-on-topics/
https://www.ippc.int/en/work-area/sc-ic/ippc-webinar-on-call-for-topics/
https://www.ippc.int/en/publications/90554/
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قدمة من فريق امل ام ة، اسببببببببتعرضببببببببت جلنة املعايري الت صبببببببب اا املوإثر هذه العمل ك 2021للدع ة إىل تقدمي امل اضبببببببب ل لعام 
مبا يف ملع املع ار السبببببلعي ا وم لتدابري الصبببببدة النبات ة بشبببببلو امر ة الدول ة  واتفقت عل  ا بشبببببلو أربعة معايري مقيرة،

الت صبببببب اا بشببببببلو مع ارين مقيرع آ رينك أري أو جلنة املعايري أورا مناقشبببببباا مك فة  الفا  ة املانغ ، وقّدمت أيضببببببً 
قي  بشبببببلو الت فري امللم و لألأذية وأريها من املع نة اإلنسبببببان ة، املقّدم من منظمة وقاية النبااتا يف احمل ط ر م املع ار امل
يف هذا امل ضبببب ع،  ببببّكلت جلنة املعايري  اإىل أو فريق امل ام املعين ابمل اضبببب ل ق ي ِا باك وهبدف املضببببي قدمً  اا ادئ، نظرً 

ر م   ف ة  اام ا مل و لي جلنة التنف ذ وتنم ة القدراا بصبب اأة اقيا  يعرا أفكارً جمم عًة صببغرية تتللف من سببتة و لع ق
 االتقّدم هبذا امل ض ع املقي  وا تصاصاا جمم عة تر  ز  اصة هب  ة تدابري الصدة النبات ةك واستعرضت جلنة املعايري أيضً 

 30ستة بروت   تا تشخ ج وأضافت ا إىل قايمة امل اض لك

دا اإللكيو  املشببببببيجل للجنة املعايري تسببببببتعراا اتقيا  بشببببببلو تشببببببك ل جمم عة صببببببغرية اتبعة    ة وف تل املنت -25
تدابري الصبببببببببدة النبات ة معن ة ابلت فري امللم و لألأذية واملع نة اإلنسبببببببببان ة، وق ّدم بعدها إىل ه  ة تدابري الصبببببببببدة النبات ة يف 

 لكCPM 2022/23 ال ث قة نظرا  ل )2022دورهتا السادسة عشرة )
 العمليةااإلل  ونيةالصنعاالقراراتايفاجلنةااملعايري -8

هبدف التعج ل ب ضبببببل مشببببباريل املعايري الدول ة لتدابري الصبببببدة النبات ة، وامل اصبببببفاا، وبروت   تا التشبببببخ ج  -26
ل اإللكيون ة ومعاجلاا الصبببببببببدة النبات ة والتطّر  إىل املسبببببببببايل العالقة، تسبببببببببتخدم جلنة املعايري امل م من  لم ال سببببببببباي

 31)املنتدايا واستطلعاا الرأيلك

، نّظمت جلنة املعايري املنتدايا اإللكيون ة السبببببببببببببببعة والعشببببببببببببببرين التال ة للجنة املعايري ومنتدا 2021ويف عام  -27
 بع جلنة املعايري وجلنة التنف ذ وتنم ة القدراا: اواردً  امشي ً  اإلكيون ً 

 املعايريقراراجلنةا رقماالقرارااإلل  وين

2021_eSC_May_01 مشبببببببببببببببروع معاجلة الصبببببببببببببببدة النبات ة تعتماده: معاجلة ماببة الفا  ة الشبببببببببببببببرق ة Bactrocera dorsalis ابإل بببببببببببببببعاع 
 ل015-2017)

2021_eSC_May_02 مشروع معاجلة الصدة النبات ة تعتماده: معاجلة ماببة ا  خ Carposina sasakii ( ل2017-026ابإل عاع 

2021_eSC_May_03 مشروع معاجلة الصدة النبات ة تعتماده: معاجلة ون  ماببة الفا  ة  Anastrepha (031-2017ل 

2021_eSC_May_04 :معاجلة ماببة الفا  ة املت سبط ةامشبروع معاجلة الصبدة النبات ة تعتماده Ceratitis capitata  ابلربودة يف مثار الكر 

Prunus avium     ال ااب والربق Prunus  salicina   وا  خ والنكتارين Prunus persica(2017-022Aل 

2021_eSC_May_05   :معاجلة ماببة فا  ة   ينزتندمشببببروع معاجلة الصببببدة النبات ة تعتماده Bactrocera tryoni  ابلربودة يف مثار الكر 

Prunus avium   والربق   ال ااب Prunus salicina   وا  خ والنكتارين Prunus persica(2017-022Bل 

2021_eSC_May_06 امل افقة علا التشببببببببباور بشبببببببببلو مشبببببببببروع معاجلة الصبببببببببدة النبات ة: معاجلة آفة Ceratitis capitata علا نباا الكرمة  
Vitis vinifera ( 023-2017ابلربودةAل 

2021_eSC_May_07 الصبببببببببدة النبات ة: معاجلة آفة امل افقة علا التشببببببببباور بشبببببببببلو مشبببببببببروع معاجلة Bactrocera tryoni علا نباا الكرمة 
 Vitis vinifera ( 023-2017ابلربودةBل 

2021_eSC_May_08 للجنة التنف ذ وتنم ة القدراا ا ت ار و لع عن جلنة املعايري للمشار ة يف ا م عاا الفرع ة 

                                                      
 90440ps://www.ippc.int/en/publications/htt/: 2021تقرير اتوتماع اتفياضي املرّ ز للجنة املعايري املنعقد يف ن فمرب/تشرين ال ا   30
  تقرير اتوتماع /90092https://www.ippc.int/en/publications/: 2021تقرير اتوتماع اتفياضببي املرّ ز للجنة املعايري املنعقد يف ي ن  /رزيراو  31

 /90567https://www.ippc.int/en/publications/: 2021املعايري املنعقد يف ن فمرب/تشرين ال ا   اتفياضي للجنة

https://www.ippc.int/en/publications/90440/
https://www.ippc.int/en/publications/90092/
https://www.ippc.int/en/publications/90567/


CPM 2022/30 

 املعايريقراراجلنةا رقماالقرارااإلل  وين

2021_eSC_May_09 ق الفين املعين مبسرد مصطلداا الصدة النبات ةا ت ار  ربا  ابللغة الروس ة للفري 

2021_eSC_May_10 الت ص اا لتنق ل بروت   تا التشخ ج املعتمدة 

2021_eSC_May_11  اجل  املعدم ضببببببببببببببد ع ّة  –: معاجلة عرارة البخار 28امل افقة علا التشبببببببببببببباور بشببببببببببببببلو مشببببببببببببببروع امللدق ابملع ار الدويل
والببدرا   Malus pumila يف التفببا  Grapholita molesta الفببا  ببة الشبببببببببببببببرق ببةوع ببّة  Cydia pomonella التفببا 

Prunus persica (2017-037 ل038-2017و 

2021_eSC_May_12 امل افقة علا التشاور بشلو مشروع معاجلة الصدة النبات ة: معاجلة آفة Pseudococcus jackbeardsleyi ابإل عاع  
 ل2017-027)

2021_eSC_May_13 امل افقة علا التشاور بشلو مشروع معاجلة الصدة النبات ة: معاجلة آفة Zeugodacus tau ل025-2017) ابإل عاع 

2021_eSC_May_14  معاجلة28امل افقة علا التشببببببببببببببباور بشبببببببببببببببلو مشبببببببببببببببروع امللدق ابملع ار الدويل : Tortricidae  علا ال مار ابإل بببببببببببببببعاع 

 ل2017-011)

2021_eSC_May_15  معاجلة ماببة28امل افقة علا التشبببببببببببببببباور بشببببببببببببببببلو مشبببببببببببببببروع امللدق ابملع ار الدويل : Bactrocera zonata  يف أن اع
 ل013-2017ابلربودة ) Citrus Sinensis الربتقام

2021_eSC_May_16 معاجلة آفة Sternochetus frigidus ( ل036-2017علا املانغ  املستنبتة ابإل عاع 
2021_eSC_May_17  الت ص اا بشلو تعريف نطا  بروت   م تشخ ج طعيGenus Ceratitis (2016-001ل 

2021_eSC_May_18 مشروع بروت   م التشخ ج بشلو عشبة اتسييغا Striga spp ( ل009-2008للم افقة عل ا 

2021_eSC_May_19  امل افقة علا التشبببببببببباور بشببببببببببلو مشببببببببببروع بروت   م تشببببببببببخ ج بكتريايCandidatus Liberibacter  يف اممضبببببببببب اا 

 ل2004-010)

2021_eSC_May_20  ا ت ار ا ربا   م عة عمل ا ربا  بشببببببببلو امللدق )املعايري لتدديد رالة عايلة الفا  ة لذاب  الفا  ة ابتسببببببببتناد إىل
الفا  ة العايلة لذاب  حتديد رالة لتدابري الصبببببببببببببببدة النبات ة ) 37ل للمع ار الدويل رقي 011-2018املعل ماا املتارة )

 ل(Tephritidae) الفا  ة

2021_eSC_Nov_01  ا ت ار ا ربا   م عة عمل ا ربا  بشببببببلو تصببببببم ي امللدق واسببببببتخدام ا  ل النظي إلصببببببدار  بببببب اداا الصببببببدة النباتّ ة
 لللبذور امر ة الدول ةلتدابري الصدة النبات ة ) 38للمع ار الدويل رقي  (009-2018) للبذور واستخدام ا 

2021_eSCIC_Dec_01  اسبببببتعراا اتقيا  لتشبببببك ل جمم عة تر  ز اتبعة    ة تدابري الصبببببدة النبات ة بشبببببلو الت فري امللم و لألأذية وأريها من
 املع نة اإلنسان ة

2022_eSC_May_01  معاجلة لتدابري الصبببببببدة النبات ة بشبببببببلو  28للمع ار الدويل رقي امل افقة علا اعتماد مشبببببببروع امللدقTortricidae  علا
 ل011-2017ال مار ابإل عاع )

2022_eSC_May_02  لتدابري الصبببببدة النبات ة بشبببببلو معاجلة ماببة 28للمع ار الدويل رقي امل افقة علا اعتماد مشبببببروع امللدق Bactrocera 

zonata يف أن اع الربتقام Citrus Sinensis ( ل013-2017ابلربودة 

2022_eSC_May_03  لتببببدابري الصبببببببببببببببدببببة النبببببات ببببة بشببببببببببببببببببلو معبببباجلببببة آفببببة 28للمع ببببار الببببدويل رقي امل افقببببة علا اعتمبببباد مشبببببببببببببببروع امللدق  
Zeugodacus tau ل025-2017)  ابإل عاع 

2022_eSC_May_04  لتببببدابري الصبببببببببببببببدببببة النبببببات ببببة بشببببببببببببببببببلو معبببباجلببببة آفببببة 28للمع ببببار الببببدويل رقي امل افقببببة علا اعتمبببباد مشبببببببببببببببروع امللدق  
Sternochetus frigidus ( ل2017-036ابإل عاع 

2022_eSC_May_05  اجل   –لتدابري الصببببدة النبات ة بشببببلو معاجلة عرارة البخار  28للمع ار الدويل رقي امل افقة علا اعتماد مشببببروع امللدق
ة التفبببببا  ة الفبببببا  بببببة الشبببببببببببببببرق بببببة Cydia pomonella املعبببببدم ضبببببببببببببببببببد ع بببببّ   يف التفبببببا  Grapholita molesta وع بببببّ

Malus pumila   والدراPrunus persica (2017-037 ل038-2017و 

2022_eSC_May_06  بكترياي اعتماد مشروع بروت   م تشخ جCandidatus Liberibacter ( ل010-2004يف اممض اا 
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 األنشطةااإلل  ونيةاجملموعاتااخلرباءااملعنيةاابلصياغةا -9

 ويرد أداه م وز عن عمل اكتشرف جلنة املعايري علا عمل جمم عاا عمل ا ربا ك  -28

 فريقااخلرباءاالفينااملعيناإبعدادابروتوكولتاالتش ي 

ه  عبارة عن  32فريق ا ربا  الفين املعين اعداد بروت   تا التشببخ ج التابل للتفاق ة الدول ة ل قاية النبااتاإو  -29
ص اأة بروت   تا تشخ ج دول ة هبدف دعي امل ا مة جمم عة من ا ربا  الدول ع املع نع من قبل جلنة املعايري، من أول 

ويسبببببببببباهي ملع يف تعزيز الشببببببببببفاف ة يف عمل اا تشببببببببببخ ج اآلفاا  .بع إورا اا  شببببببببببف اآلفاا وحتديدها ر م العاق
عن ا   ة،  الصببادرة 7عل ا الت صبب ة وعسبب  ما دلت  ا اضببعة لل ايل، ويسبباعد يف رل النزاعاا بع الشببر ا  التجاريعك

لتشببببببخ ج الدق ق والسببببببريل لتفاا يشببببببكل مرتكزًا إلصببببببدار  بببببب اداا الصببببببدة النبات ة وعمل اا تفت   ال ارداا فإو ا
وتطب ق معاجلاا الصبببببببببدة النبات ة املناسببببببببببةك ويتللف فريق ا ربا  الفين املعين اعداد بروت   تا التشبببببببببخ ج من عشبببببببببرة 

مشبببروع  19 او لديا   2021يناير/ ان و ال ا  ويشبببمل برامل عملا سبببتة أصبببصببباا أو م اضببب ل، وبدً ا من  33أعضبببا 
بروت   م تشببببببببببببخ ج يف مرارل تط ير خمتلفة، مل اإل ببببببببببببارة إىل أو معظم ا يف املرارل ا ول ة للتط ير يف عمل ة وضببببببببببببل 

ورأي أو الفريق   تا التشببببخ ج لتفاا ا اضببببعة لل ايللك بروت  ) 27املعايريك ويعمل الفريق تبًعا  ركام املع ار الدويل 
، ينّفذ برامل العمل من  لم اوتماعاا افياضببببب ة انعقدا نسبببببة من ا يف عام 2019ق يتمكن من اتوتماع منذ عام 

 ج ن ة بشببببببلو اسببببببتعراا مشبببببباريل بروت   تا تشببببببخك علوًة علا ملع، اأذ الفريق العديد من القراراا اإللكيو 2021
  وواثيق أ را مقّدمة إىل جلنة املعايري وامل افقة عل  اك

 الفريقاالفينااملعينامبعاجلاتاالصحةاالنباتية

ويلتزم أعضا  الفريق ب ضل معايري دول ة لتدابري الصدة النبات ة ومعاجلاٍا  34هذا الفريق من سبعة أعضا كيتللف  -30
معاجلاا الصببدة النبات ة لتفاا ) 28للصببدة النبات ة تتسببي ا دهتا العال ة وتسببت يف املتطلباا الط ينج عل  ا املع ار رقي 

نبات ة ومشببببببروعي معايري دول ة )بشببببببلو مشببببببروع معاجلة للصببببببدة ال 16من ويتللف برامل عمل الفريق لك ا اضببببببعة لل ايل
ورأي أو الفريق ق يتمكن من املتطلباا املتعلقة اب ن اع التال ة من املعاجلاا: املعاجلاا الك م اي ة واملعاجلاا ابإل بببعاعلك 

تة من ا يف عام 2019اتوتماع منذ عام   ك 2021، ي نّفذ برامل العمل من  لم اوتماعاا افياضبببببببببببببب ة انعقدا سبببببببببببببب
وجي   لألطراف املتعاقدة واملنظماا اإلقل م ة ل قاية النبااتا تقدمي معاجلاا للصببببببببببببببدة النبات ة ل تي اعتمادها  ملرق 

ومنذ  .، أو نشبببببرها  م ارد مسببببباهي هباك وتبقا الدع ة مفت رة ع ث  كن تقدمي املعاجلاا يف أي وقت28ابملع ار الدويل 
أنا ابلنسبببة إىل عدة مشبباريل ملعاجلاا الصببدة  اوترظ الفريق أيضببً  35كيفةمسببا 35، وردا 2017ف تدت الدع ة يف عام 

 لم فية املشببببببببببباورة ال ان ةك واقشبببببببببببت جلنة املعايري هذه املسبببببببببببللة  لم  ا بريً   االنبات ة، ت ت قّدم تعل قاا تسبببببببببببّب  تغ ريً 
، واتفقت علا ت صبببببب ة ه  ة تدابري 2021وسبببببببتمرب/أيل م اتوتماعع اتفياضبببببب ع املرّ زين للجنة املعايري يف ي ن  /رزيراو 

                                                      
setting/expert-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-الصببببببفدة الشبببببببك ة لفريق ا ربا  الفين املعين بربوت   تا التشببببببخ ج:  32

/protocols-diagnostic-panel-lpanels/technica-groups/technical-drafting 
 /81560https://www.ippc.int/en/publications/ بربوت   تا التشخ ج: قايمة أعضا  الفريق الفين املعين 33

 /81655https://www.ippc.int/en/publications/قايمة أعضا  الفريق الفين املعين مبعاجلاا الصدة النبات ة:  34
 treatments-setting/calls-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core/الدع اا لتقدمي املعاجلاا ومج ل ال اثيق:  35

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/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/en/publications/81560/
https://www.ippc.int/en/publications/81655/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/
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 ل بت سببببببببببببببري عمل ببة وضببببببببببببببل معبباجلبباا الصببببببببببببببدببة النبببات ببة 2022الصببببببببببببببدببة النبببات ببة يف دورهتببا السبببببببببببببببادسبببببببببببببببة عشببببببببببببببرة )
 لكCPM 2022/21 ال ث قةنظر ا  )

 الفريقاالفينااملعينامبسردامصطلحاتاالصحةاالنباتية

مسبببرد مصبببطلداا الصبببدة النبات ة ) لتدابري 5الدويل رقي ع ار ابإلضبببافة إىل التدديث والتدسبببع املسبببتمرين للم -31
يف أنشببطة جلنة املعايري وجمم عاا  اأيضببً  36ل، يسبباهي الفريق الفين املعين مبسببرد مصببطلداا الصببدة النبات ةالصببدة النبات ة

ا ربا  املعن ة ابلصبببب اأة، ا مر الذي ي ظ ر أيف تا وق متا يف عمل ة وضببببل املعايريك وي قّدم اتسببببتعراا الذي يق م با الفريق 
ت ة و  ل و علا دراية بنظي الصدة النبا 38من سبعة  ربا  اويتللف هذا الفريق رال ً  37ملراوعة جلنة املعايريك  نشطتا سن ايً 

مصببببطلًدا مدرًوا يف برامل عمل الفريقك وقد انعقد اتوتماع ا  ري  20وهناجل رالً ا  .مًعا مج ل اللغاا الرمس ة للمنظمة
ك وهبدف ضماو اتستمرار السل  لعمل ة وضل املعايري 2021ديسمرب/ ان و ا وم  16إىل  8للفريق بص رة افياض ة يف 

إىل التعل قباا  ال قبايبة النببااتا، وتليف فياا أت ري ط يلبة يف تط ير املعبايري، تطّر  الفريق مسبببببببببببببببقبً يف اتتفباق بة البدول بة 
املتصبببببببببببببلة ابلفريق ر م مشببببببببببببباريل املعايري الدول ة لتدابري الصبببببببببببببدة النبات ة املقدّمة للمشببببببببببببباورة ا وىل عرب نظام التعل قاا 

لا الردود ال اردة يف اتوتماع واسبببببببتعرا ما تبّقا من برامل اإللكيو ك وبعد ملع، وضبببببببل الفريق اللمسببببببباا ا  رية ع
 ل و"إورا اا الصببببببببببببببدة النبات ة" 2020-006العملك  ذلع، اق  الفريق مصببببببببببببببطلدي "عمل اا الصببببببببببببببدة النبات ة" )

، وسببب  عرضببباو علا جلنة 2022ل، اللذين سببب ف يتي إدراو ما يف مشبببروع التعديلا اجلديد يف املسبببرد لعام 007-2020)
علا اقياراا التعديلا يف "الت صبببب اا العامة بشببببلو اسببببتخدام  ا، عمل الفريق أيضببببً اك وأ ريً 2022عايري يف ماي /أاير امل

للتفاق ة الدول ة ل قاية  املصببببببببببطلداا يف املعايري الدول ة لتدابري الصببببببببببدة النبات ة" وعلا نّج املقدمة يف دل ل ا سببببببببببل  
  طة عملاك ل، واستعرا2019النبااتا )

 4جمموعةاعملااخلرباءااملعنيةابصياغةامشروعامنقحاللمعياراالدويلا

ومنذ اعتماد  39ك2021، انت ت منا يف يناير/ ان و ال ا  2020يف عام رأي أو هذه ا م عة اب بببببببببببببرا عمل ا  -32
ن ا سببببا  منذ ر ايل عقدين من الزمن، أاثرا سبببلسبببلة م لمتطلباا إنشبببا  املناطق ا ال ة من اآلفاا) 4الدويل املع ار 

، أصبببببببببببببببدت تت فّر معل ماا عمل جلنة املعايريك أوًت  إىل برامل 4اماوة إىل تنق ل املع ار وضببببببببببببببّي مراوعة املع ار الدويل 
معايري وديدة تتعّلق ا ان  خمتلفة من املناطق ا ال ة  ا،  انت ه  ة تدابري الصبببببببببدة النبات ة اعتمدا ترقً اوديدة  واثن ً 

ل، واملع ار الدويل Tephritidae فصببببببب لة منطقة  ال ة من آفة ماب  الفا  ة إنشبببببببا ) 26الدويل من اآلفاا، م ل املع ار 
 انشببببرا ا مانة مؤ رً ، ال  وأ ريً اآلفااواملناطق الط ينخفض ف  ا انتشببببار  اآلفااعياف ابملناطق ا ال ة من ات) 29رقي 
 إلقامة املناطق ا ال ة من اآلفاا واحملافظة عل  اك  امًل  دل ًل 

                                                      
activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-للفريق الفين املعين مبسبببببببببببببببرد مصبببببببببببببببطلدباا الصبببببببببببببببدبة النببات بة: الصبببببببببببببببفدبة الشببببببببببببببببك بة  36

/5-ispm-terms-phytosanitary-glossary-panel-panels/technical-groups/technical-drafting-setting/expert 
سبببببرد مصبببببطلداا الصبببببدة النبات ة يف تقرير اتوتماع اتفياضبببببي املرّ ز للجنة املعايري املنعقد يف الفين املعين مبيرد اتسبببببتعراا ا  ري  نشبببببطة الفريق  37

 /90092https://www.ippc.int/en/publications/:  2021ي ن  /رزيراو 
 /8069https://www.ippc.int/en/publications/ل: 26-11-2021النبات ة )الصدة الفين املعين مبسرد مصطلداا أعضا  الفريق  38
  )متطلباا إنشببببببببببببا  املناطق ا ال ة من اآلفاا 4بصبببببببببببب اأة مشببببببببببببروع منقل للمع ار الدويل : تقرير جمم عة عمل ا ربا  املعن ة 2020-12/2021-01 39
 /89755https://www.ippc.int/en/publications/ل: 002-2009)

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-glossary-phytosanitary-terms-ispm-5/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-glossary-phytosanitary-terms-ispm-5/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-glossary-phytosanitary-terms-ispm-5/
https://www.ippc.int/en/publications/90092/
https://www.ippc.int/en/publications/8069/
https://www.ippc.int/en/publications/89755/
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 (2008-006جمموعةاعملااخلرباءااملعنيةااب ت داماتراخي اال تريادااحملددةا)

، 2021يف فرباير/ بببببببال  اافياضبببببب ً  ااحملددة اوتماعً املعن ة ابسببببببتخدام ترا  ج اتسببببببترياد عقدا جمم عة ا ربا   -33
ت و   بة لنظبام تطب ق ل ايل الصببببببببببببببدبة النببات بة علا ا ط ل ال) 20و باو هبدف با الري سببببببببببببببي إعبداد ملدق ابملع بار البدويل 

وسبببببببببب نطبق ملدق املع ار علا املنظماا ال طن ة ل قاية النبااتا الط تسببببببببببتخدم ترا  ج اتسببببببببببترياد احملددة  40ال ارداالك
بشببلو اسببتخدام ترا  ج اتسببترياد احملددة عرب  امتسببقً  اهتا، وسببتضببل إطارً لتدديد متطلباا الصببدة النبات ة ا اصببة ب اردا

حتديد اماتا الط جي   ف  ا اسببببببتخدام اك واتفقت جمم عة العمل علا املضببببببم و واملفاه ي الط سببببببتك و مشببببببم لة لدا 
 اجمم عة العمل، وع رضبت ترقً ك ويف ال قت ماتا، أ ثريا العديد من املسبايل الري سب ة  لم اوتماع صب اأة ملدق املع ار

ل دور ترا  ج اتسببببببببببببببترياد احملبددة يف اإلطبار 1، وعلا ووبا ا صبببببببببببببب ا: )2021علا عنبايبة جلنبة املعبايري يف مباي /أاير 
ل وامل اد ا اضبببببببعة لل ايل ابلنسببببببببة إىل ترا  ج اتسبببببببترياد احملددة  2التنظ مي للصبببببببدة النبات ة لدا ا طراف املتعاقدة  )

ل واماتا الط يك و ف  ا اسببتخدام ترا  ج اتسببترياد احملددة 4اا ا اصببة بيا  ج اتسببترياد احملددة  )واتسببتمار  ل3)
سببببببببببت ردة، واملنظمة ال طن ة ل قاية ل ومسببببببببببؤول اا املنظمة ال طن ة ل قاية النبااتا يف البلد املسببببببببببت رد، واجل ة امل5  )امليمً 

 النبااتا يف البلد املصّدر واجل ة املصدرةك

جمموعةاعملااخلرباءااملعنيةاابمللحقابشخ  اتصخميما اااألنظمةاإلصخداراالشخهاداتااإلل  ونيةاللبذوراوا خت دامهاا
 )احلركةاالدوليةاللبذور(اا38(اابملعياراالدويلا009-2018)

ملدق تصببببببم ي ال ا نظمة لصبببببب اأة  2021تشببببببرين ا وم يف أ ت بر/ اافياضبببببب ً  اعقدا جمم عة العمل اوتماعً  -34
)امر ة الدول ة للبذورل ابتسببببتناد  38ل ابملع ار الدويل 2018-009إلصببببدار الشبببب اداا اإللكيون ة للبذور واسببببتخدام ا )

تسببتخدام ال ا نظمة إلصببدار الشبب اداا  اعامً  اومن املفيا أو ي فّر امللدق إطارً  41عل  اك املصبباد  70إىل امل اصببفة 
للتنف ذ علا الصبببع د العامليك و او هدف امللدق ت فري ت و  اٍا م ّردة بشبببلو   ار بديل  ااإللكيون ة، وسببب ك و مليمً 

مّتسببببببببببببببق لفدج  بببل  ببببببببببببببدنبببة علا ربببدة ومعببباينبببة الببببذورك ومن املقرر عرا مشببببببببببببببروع امللدق علا جلنبببة املعبببايري يف 
  ك2022سبتمرب/أيل م  30  إىل ي ل  /مت   1، ر ث س تي النظر يف امل افقة علا عرضا للمشاورة ا وىل يف 2022 ماي /أاير

لتحديداحالةاالفاكهةاالعائلةالذابباالفاكهةاابل خخخخخخخخخخختناداإىلااملعلوماتاجمموعةاعملااخلرباءااملعنيةامبلحقااملعايريا
 (Tephritidae) ديداحالةاالفاكهةاالعائلةالذابباالفاكهة)حتا37(اابملعياراالدويلا2018-011)املتاحةا

 37لصبببببببببببببب اأة ملدق ابملع ار الدويل  2022 ان و ال ا  /يف يناير اافياضبببببببببببببب ً  اعقدا جمم عة العمل اوتماعً  -35
املصببباد  عل  اك ويرّومل امللدق تتسبببا  املصبببطلداا املسبببتخدمة مل املصبببطلداا املعّرفة يف  71ابتسبببتناد إىل امل اصبببفة 

، ويضببببببل معايري متسببببببقة و ببببببفافة لتدديد رالة الفا  ة العايلة لذاب  الفا  ة ابتسببببببتناد إىل املعل ماا 37املع ار الدويل 
املتباربةك و باو ا بدف تليف حتبدايا جتباريبة مسببببببببببببببتقبل بة ر م وو   أو عبدم وو   أو تق م املنظمباا ال طن بة ل قباية 

تلفةك ومن املقرر أو ي عرا مشببببببببروع امللدق علا جلنة النبااتا ا ضبببببببباع ماببة فا  ة اددة لل ايل ابلنسبببببببببة إىل ع ايل خم
 30ي ل  /مت   إىل  1ر ببث سبببببببببببببب تي النظر يف امل افقببة علا عرضبببببببببببببببا للمشببببببببببببببباورة ا وىل يف ، 2022املعببايري يف مبباي /أاير 

 ك 2022سبتمرب/أيل م 

                                                      
 /89644https://www.ippc.int/en/publications/ل: 2008-006املعن ة ابستخدام ترا  ج اتسترياد احملددة )تقرير جم عة عمل ا ربا  : 02-2021 40
تصببببم ي ال ا نظمة إلصببببدار الشبببب اداا اإللكيون ة للبذور واسببببتخدام ا:  :38تقرير جمم عة عمل ا ربا  املعن ة ابمللدق ابملع ار الدويل : 10-2021 41
/90591https://www.ippc.int/en/publications/ 

https://www.ippc.int/en/publications/89644/
https://www.ippc.int/en/publications/90591/
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 القراراتا-اا ابعًا

 إو ه  ة تدابري الصدة النبات ة مدع ة إىل: -36

 ك2021عنشطة جلنة املعايري يف عام  ااإلراطة علمً  ل1)
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 activities by FAO regions at all 2021 SC virtual meetings’ SC members: 1امللحق 
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