
 

 CPM 2023/11 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 من جدول األعمال 10البند  لتدابري الصحة النباتية اعتماد املعايري الدولية

 

 7 من 1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة السابعة عشرة

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اعتماد

 من جدول األعمال 10البند 

 )من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت(
 

 قدمةامل

هذه الوثيقة مشــــــروع املعايري الدولية لتدابري الصــــــحة النباتية اليت اقرتحت جلنة املعايري (اللجنة) اعتمادها من جانب تعرض  ]1[
وتعرض الوثيقة أيًضا بروتوكوالت التشخيص اليت اعتمدهتا  هيئة تدابري الصحة النباتية (اهليئة) خالل دورهتا السابعة عشرة.

 .ت، فضًال عن األنشطة املتعلقة ابملعايري املعتمدةاللجنة نيابًة عن اهليئة، إن وجد

يعرض التنويه ابملســــــامهات يف أنشــــــطة وضــــــع املعايري، أمساء مجيع اخلرباء الذين شــــــاركوا يف وضــــــع املعايري الدولية  :1املرفق  ]2[
كوالت التشــخيص اليت )، أو بروتو 2023لتدابري الصــحة النباتية أو مالحقها اليت اعتمدهتا اهليئة يف دورهتا الســابعة عشــرة (

وتدعو اللجنة اهليئة إىل اإلعراب عن تقديرها وشــــكرها للخرباء  ).2023أخذت اهليئة علًما هبا يف دورهتا الســــابعة عشــــرة (
 الفاعلة يف وضع هذه املعايري. مأو األطراف املتعاقدة أو املنظمات الدولية على مسامهاهت يف جمموعات الصياغة

 هبذه الوثيقة 4إىل  1 من وهي ترد يف املالحقالتوصية أبربعة معايري دولية (مبا فيها املالحق) العتمادها 
)CPM 2023/11( 

 ميكن االطالع على املعلومات األساسية بشأن مشاريع املعايري يف اخلانة اخلاصة حبالة كلٍّ منها. ]3[

على البوابة  2022وميكن االطالع على التعليقات اليت وردت خالل فرتة املشـــــــــــاورات بني يونيو/حزيران وســـــــــــبتمرب/أيلول  ]4[
 .1الدولية للصحة النباتية

املؤلفة و ا هلة بعتالاوجمموعة العمل ري ايعاملجلنة وترد موجزات عن املناقشــــــات واألســــــباب الكامنة وراء التنقيحات يف تقارير  ]5[
 2 ، وهي متاحة على البوابة الدولية للصحة النباتية.ءمن سبعة أعضا

ولتبســـيط عملية إعداد الواثئق، تعرض مشـــاريع املعايري الدولية لتدابري الصـــحة النباتية العتمادها على شـــكل نصـــوص غري  ]6[
قة مع فقرات مرّقمة يف ملفات منفصــــلة على البوابة الدولية للصــــحة النباتية. املشــــاريع، جيري تنســــيقها وبعد اعتماد 3 منســــّ

 وتوصي جلنة املعايري أبن تعتمد اهليئة مشاريع املعايري األربعة التالية: هتيئًة لنشرها.

 5على املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  2021مشروع التعديالت لعام  :CPM 2023/11_01الوثيقة  )1(

 )1994-001) (مسرد مصطلحات الصحة النباتية(
                                                      

 ispms-draft-consultation-setting/member-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core/تعليقات املشاورات اجملّمعة:  1
activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-تقارير جلنة املعايري وجمموعة العمل املؤلفة من سبعة أعضاء والتابعة للجنة املعايري:  2

setting/standards-committee/ 
 activities/governance/cpm-https://www.ippc.int/ar/core/الصفحة الرئيسية هليئة تدابري الصحة النباتية:  3

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/cpm/


CPM 2023/11 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اعتماد 

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 7من  2الصفحة 

مشروع امللحق ابملعيار الدويل املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية الصحة النباتية  :CPM 2023/11_02الوثيقة  )2(
استخدام تراخيص االسترياد احملددة  )التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات اخلطوط( 20رقم 

 4)، األولوية 2008 -006(
تطلبات استخدام م( 18مشروع تنقيح املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  :CPM 2023/11_03الوثيقة  )3(

 1)، األولوية 2014- 007) (الصحة النباتيةالتشعيع كتدبري من تدابري 
مشروع امللحق ابملعيار الدويل املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية الصحة النباتية  :CPM 2023/11_04الوثيقة  )4(

 3))، األولوية 2017-027(ابإلشعاع  Pseudococcus jackbeardsleyi(معاجلة آفة  28رقم 

  االعرتاضات

من دليل إجراءات وضــع معايري االتفاقية الدولية  5-3(القســم تبًعا إلجراءات وضــع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  ]7[
) يف مهلة ippc@fao.org( االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت)، جيوز لألطراف املتعاقدة أن تقدم إىل أمانة 4لوقاية النبااتت

)، اعرتاضــات على مشــاريع املعايري الدولية (مبا يف ذلك 2023أقصــاها ثالثة أســابيع قبل انعقاد دورة اهليئة الســابعة عشــرة (
املعنية أن تبذل قصــــــــــارى على األطراف املتعاقدة و  معاجلات الصــــــــــحة النباتية) مرفقًة مبربرات فنية واقرتاحات للتحســــــــــني.

وســـــيضـــــاف االعرتاض إىل جدول أعمال الدورة الســـــابعة عشـــــرة للهيئة  جهدها للتوصـــــل إىل اتفاق قبل انعقاد دورة اهليئة.
  ) بشأن سبيل املضي قدًما.2023) اليت ستتخذ قرارًا خالل دورهتا السابعة عشرة (2023(

، يف متام الســــــــاعة 2023مارس/ آذار  6يف موعد أقصــــــــاه ) ippc@fao.orgرســــــــال االعرتاضــــــــات إىل األمانة (إويتعني  ]8[
وينبغي لألطراف املتعاقدة أن ترســل إىل األمانة بريًدا  )، مع رســالة أتكيد من جانب األمانة.1(توقيت غرينتش +  12:00

ليها، مشـــــــفوًعا ابملربر الفين لكل مشـــــــروع من مشـــــــاريع املعايري الدولية املعرتض ع إلكرتونًيا مع إرفاق الواثئق ذات الصـــــــلة
ويف حال رغبت األطراف املتعاقدة يف إبداء اعرتاض، يتعني عليها اســــــتخدام  ات لتحســــــني مشــــــروع املعيار الدويل.واقرتاح

 5ة الدولية للصحة النباتية.باالستمارة املتاحة على البوا

) على البوابة الدولية للصــحة النباتية 2023عشــرة (وســوف تنشــر األمانة وثيقًة إضــافية صــادرة عن اهليئة يف دورهتا الســابعة  ]9[
ل فيها االعرتاضـــات يف أقرب وقت ممكن عقب تلقيها االعرتاض أو االعرتاضـــات، وســـيتم إخطار األطراف املتعاقدة  تفصـــّ

لبّت وُتشّجع مجيع األطراف املتعاقدة على استعراض االعرتاضات مباشرًة وبذل قصارى جهدها ل عن طريق البوابة الدولية.
ا أبنه ميكن إحالة التعديالت التحريرية  ).2023فيها قبل انعقاد دورة اهليئة الســـابعة عشـــرة ( ونذّكر األطراف املتعاقدة أيضـــً

ا البســيطة إىل األمانة، ا إىل األمانة اليت  ،ويف حال كانت هناك شــواغل أخرى ال تســتوجب اعرتاضــً ميكن إحالتها هي أيضــً
 عملية التنقيح املقبلة للمعيار الدويل. ستحتفظ هبا للنظر فيها خالل

إجراء أي دون ن مويف حال عدم ورود أي اعرتاض، ســـــــــتعتمد اهليئة يف دورهتا الســـــــــابعة عشـــــــــرة مشـــــــــاريع املعايري الدولية  ]10[
 .ةشاقنم

 ، دعت اللجنة رئيســــــــــــة اهليئة إىل إاتحة ما يكفي من الوقت2017وخالل اجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب/تشــــــــــــرين الثاين  ]11[
  كي تقرر ما إذا كانت االعرتاضات مشفوعًة ابملربرات الفنية واقرتاحات التحسني على مشروع املعيار الدويل.لللهيئة 

                                                      
  https://www.ippc.int/en/publications/85024/دليل إجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت:  4
 https://www.ippc.int/en/publications/85331/منوذج لتقدمي االعرتاضات على اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية:  5

https://www.ippc.int/en/publications/85024/
https://www.ippc.int/en/publications/85024/
https://www.ippc.int/en/publications/85024/
https://www.ippc.int/en/publications/85024/
https://www.ippc.int/en/publications/85331/


 CPM 2023/11 الدولية لتدابري الصحة النباتيةاعتماد املعايري 

 

 7 من 3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

االطالع على التعديالت يف ترمجة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اليت اعتمدهتا هيئة تدابري الصحة النباتية 
  )2022يف دورهتا السادسة عشرة (

 دمةاملق

) إجراًء خيص جمموعات مراجعة اللغات هبدف تصـــــحيح األخطاء التحريرية يف 2010اعتمدت اهليئة يف دورهتا اخلامســـــة ( ]12[
) 2017واعتمدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشــرة ( النســخ املعتمدة للمعايري الدولية لتدابري الصــحة النباتية ابللغات املختلفة.

ملعايري احملددة اليت استعرضتها إحدى ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إبخطار اهليئة ابيسمح  6تغيريًا يف هذا اإلجراء
وهذا يعين أن  ســــــــــــــابًقا. حلالايف نصــــــــــــــوص املعايري، كما كان الفعلية جمموعات مراجعة اللغات، من دون إبراز التغيريات 

وثيقة وإمنا ســــتنشــــر على الصــــفحة املخصــــصــــة للمعايري املعايري اليت اســــتعرضــــتها جمموعات مراجعة اللغات لن ترفق هبذه ال
 .هوزهاج، فور 7املعتمدة يف البوابة الدولية للصحة النباتية

وتقدم أمانة االتفاقية الدولية املعلومات بشــــــأن إنشــــــاء جمموعات مراجعة اللغات والعملية ذات الصــــــلة على البوابة الدولية  ]13[
 .8للصحة النباتية

 لغاتإنشاء جمموعات مراجعة ال

يتوّجب تعيني منّسق جملموعة مراجعة اللغة الفرنسية مبا أّن هذه اجملموعة مل تقم ابستعراض أي معايري لسبع سنوات متتالية  ]14[
 .االفرنسية ال يزال شاغرً جمموعة مراجعة اللغة ق منسّ منصب مبا أّن 

 )2022مراجعة املعايري اليت اعتمدهتا اهليئة يف دورهتا السادسة عشرة (

لتدابري الصـــحة النباتية (مبا يشـــمل مخس معاجلات للصـــحة النباتية) اعتمدهتا اهليئة يف التســـعة دولية العايري املتلقت األمانة  ]15[
) مع التعديالت املقرتحة من قبل جمموعات مراجعة اللغات العربية والصـــــــينية والروســـــــية 2022دورهتا الســـــــادســـــــة عشـــــــرة (

ري الدولية للصـــحة النباتية إىل أقســـام الرتمجة يف املنظمة اليت اســـتعرضـــت وأحالت األمانة هذه املعاي .واإلســـبانية على التوايل
ل إىل توافق يف اآلراء بني أقســـام الرتمجة يف املنظمة وجمموعات مراجعة اللغات بشـــأن  بدورها التغيريات املقرتحة. ومت التوصـــّ

فاقيـة الدوليـة التغيريات املقرتحة يف املعـايري ومن مث أدرجت أمانة االت مجيع التغيريات املقرتحة، لكـل من اللغـات املذكورة.
 الدولية املنّقحة املنشورة على البوابة الدولية للصحة النباتية عند توافرها.

 اتفاقات النشر املشرتك للرتمجات غري الرمسية للمعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

 الوقت الراهن إبدارة عشرة اتفاقات للنشر املشرتك.تقوم وحدة وضع املعايري لدى أمانة االتفاقية الدولية يف  ]16[

وجيدر تذكري الناشـرين املشـرتكني ابلسـعي إىل احلصـول على معلومات عن املعايري املعتمدة من خالل تقارير اهليئة أو البوابة  ]17[
  بناًء على طلبهم.للناشرين املشرتكني  MS Wordوسرتسل ملفات املعايري املعتمدة على شكل  الدولّية للصّحة النباتّية.

                                                      
 : 12)، املرفق 2017انظر تقرير الدورة الثانية عشرة للهيئة ( 6

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2017/09/CPM_12_REPORT_withISPMS_Arabic-2017-08-02.pdf   
  setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core/املعايري الدولية املعتمدة املتاحة على البوابة الدولية للصحة النباتية:  7
review-setting/ispms/language-activities/governance/standards-https://www.ippc.int/en/core-جمموعات مراجعة اللغات:  8

groups/  

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2017/09/CPM_12_REPORT_withISPMS_Arabic-2017-08-02.pdf
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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CPM 2023/11 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اعتماد 

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 7من  4الصفحة 

وبوسع أية منظمة قطرية أو إقليمية لوقاية النبااتت ترغب يف التوقيع على اتفاق نشر مشرتك مع املنظمة للرتمجة غري الرمسية  ]18[
 9 للمعايري الدولية وواثئق أخرى، أن جتد املعلومات الالزمة على البوابة الدولية للصحة النباتية.

 القرارات

 ة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:إّن هيئة تدابري الصح ]19[

 مسرد مصطلحات الصحة( 5على املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  2021مشروع التعديالت لعام  اعتماد )1(
 ؛01_(CPM 2023/11)ة ) الوارد يف الوثيق1994-001() النباتية

اخلطوط التوجيهية لنظام ( 20مشــــــــروع امللحق ابملعيار الدويل لتدابري الصــــــــحة النباتية الصــــــــحة النباتية رقم اعتماد و  )2(
، الوارد 4)، األولوية 2008 -006استخدام تراخيص االسترياد احملددة ( )لوائح الصحة النباتية على الواردات تطبيق

 ؛CPM 2023/11_02يف الوثيقة 
تطلبات اسـتخدام التشـعيع كتدبري من تدابري م( 18النباتية رقم ار الدويل لتدابري الصـحة مشـروع تنقيح املعي اعتمادو  )3(

 ؛CPM 2023/11_03 ، الوارد يف الوثيقة1)، األولوية 2014- 007) (الصحة النباتية
 آفةمعاجلة ( 28رقم مشـــــــروع امللحق ابملعيار الدويل املعيار الدويل لتدابري الصـــــــحة النباتية الصـــــــحة النباتية  اعتمادو  )4(

Pseudococcus jackbeardsleyi الـــــــوارد يف الـــــــوثـــــــيـــــــقـــــــة ،3))، األولـــــــويـــــــة 2017-027( ابإلشــــــــــــــــــــعـــــــاع 
CPM 2023/11_04؛ 

أبن املعايري الدولية التســـــــعة التالية (مبا يف ذلك املالحق) قد اســـــــتعرضـــــــتها جمموعات مراجعة اللغات  علًما واألخذ )5(
العربية والصـــــــينية والروســـــــية واإلســـــــبانية وأقســـــــام الرتمجة يف املنظمة، وأبن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت قد 

 ة سابًقا على البوابة الدولية للصحة النباتية:أدرجت التعديالت بناء على ذلك واستبدلت النسخ املعتمد
مســــرد مصــــطلحات الصــــحة ( 5على املعيار الدويل لتدابري الصــــحة النباتية رقم  2020و 2019تعديالت عامي  -

 ؛)النباتية
 ) (التنقيح املرّكز)؛شهادات الصحة النباتية( 12املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  -
املعايري اخلاصـــــــة ابلســـــــلع األســـــــاســـــــية من أجل تدابري الصـــــــحة ( :46املعيار الدويل لتدابري الصـــــــحة النباتية رقم  -

 )؛النباتية
 )؛املراجعة يف سياق الصحة النباتية( 47املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  -
الصــــــــــحة النباتية لآلفات اخلاضــــــــــعة لقواعد معامالت ( 28املالحق ابملعيار الدويل لتدابري الصــــــــــحة النباتية رقم  -

 : )الزراعي احلجر
 ابإلشعاع على الفاكهة؛ Tortricidaeمعاجلة حشرة  :40معاجلة الصحة النباتية رقم  ⋅
 ابلربودة على أنواع الربتقــــال Bactrocera zonataمعــــاجلــــة آفــــة  :41معــــاجلــــة الصــــــــــــــحــــة النبــــاتيــــة رقم  ⋅

Citrus sinensis؛ 
 ابإلشعاع؛ Zeugodacus tauمعاجلة آفة  :42معاجلة الصحة النباتية رقم  ⋅
 ابإلشعاع؛ Sternochetus frigidusمعاجلة آفة  :43معاجلة الصحة النباتية رقم  ⋅
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 CPM 2023/11 الدولية لتدابري الصحة النباتيةاعتماد املعايري 

 

 7 من 5الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

ة التفـــاح  :44معـــاجلـــة الصــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة رقم  ⋅ ة الفـــاكهـــة الشــــــــــــــرقيـــة  Cydia pomonellaمعـــاجلـــة عثـــّ وعثـــّ
Grapholita molesta يف التفــاح وMalus pumila  والــدراقPrunus persica  اجلّو  –حبرارة البخــار

 .املعّدل
إىل األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت املشــاركة يف جمموعات مراجعة اللغات،  التوّجه ابلشــكرو  )6(

 الدولية، مبا يشــــــمل إضــــــافًة إىل أقســــــام الرتمجة يف املنظمة، على جهودها وعملها الدؤوب لتحســــــني نســــــخ املعايري
 املالحق، مبختلف اللغات؛

  :2022عام  يفمبسامهات األعضاء يف جلنة املعايري الذين غادروا اللجنة  التنويهو  )7(
 ، األرجنتنيEzequiel FERROالسيد  -

 

  



CPM 2023/11 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اعتماد 

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 7من  6الصفحة 

 التنويه ابملسامهات يف أنشطة وضع املعايري -1املرفق 

لتدابري الصحة مسامهاهتم الفاعلة يف وضع ما يلي من معايري دولية على فرق الصياغة يف لخرباء لنوّد اإلعراب عن امتناننا  ]20[
 :2023 مدت يف عاماعتُ  اليت هاأو مالحقالنباتية 

 
ــاتيــة رقم  :1اجلــدول  ــاتيــة الصــــــــــحــة النب  20مشــــــــــروع امللحق ابملعيــار الــدويل املعيــار الــدويل لتــدابري الصــــــــــحــة النب

اســــــــــتخــدام تراخيص االســــــــــترياد احملــددة  التوجيهيــة لنظــام تطبيق لوائح الصــــــــــحــة النبــاتيــة على الواردات) (اخلطوط
)006- 2008( 

املنظمة اإلقليمية لوقاية البلد/ 
 النبااتت/ املنظمة

 الدور اسم اخلبري

 مشرف Álvaro SEPÚLVEDA LUQUE السيد  شيلي

 عضو Beatriz Sara SPREAFICO السيدة األرجنتني

 عضو Bussakorn MPELASOKA السيدة أسرتاليا

 عضو Tiago Rodrigo LOHMANN السيد الربازيل

 عضو Tamara Isabel Gálvez REYES السيدة شيلي

أورواب  يفمنظمة وقاية النبااتت 
 والبحر املتوسط

 عضو Samuel BISHOP السيد

 عضو Teppei SHIGEMI السيد الياابن

 عضو Dorothy C. WAYSON السيدة الوال�ت املتحدة األمريكية

 خبري مدعوّ  Sultan-Makhmud SULTANOV السيد أوزبكستان

 

  



 CPM 2023/11 الدولية لتدابري الصحة النباتيةاعتماد املعايري 

 

 7 من 7الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

  :18مشروع امللحق ابملعيار الدويل املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية الصحة النباتية رقم  :2اجلدول 
 الصحة النباتيةابري تطلبات استخدام التشعيع كتدبري من تدم

املنظمة اإلقليمية لوقاية البلد/ 
 النبااتت/ املنظمة

 الدور اسم اخلبري

 مشرف David OPATOWSKI السيد إسرائيل

 خبري مدعّو، مشرف مساعد Guy HALLMAN السيد ابحث يف علم احلشرات

 عضو Michael ORMSBYالسيد  نيوزيلندا

 عضو Eduardo WILLINK السيد  األرجنتني

 عضو Scott MYERS السيد  الوال�ت املتحدة األمريكية

 عضو Daojian YU السيد الصني

 عضو Toshiyuki DOHINOالسيد  الياابن

 Walther Enkerlinالسيد  النمسا
HOEFLICH 

 عضو

 عضو Meghan NOSEWORTHYالسيدة  كندا

 عضو Guoping ZHANالسيد  الصني

 عضو Takashi KAWAIالسيد  الياابن

 


	هيئة تدابير الصحة النباتية
	الدورة السابعة عشرة
	اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
	البند 10 من جدول الأعمال
	(من إعداد أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات)
	المقدمة
	التوصية بأربعة معايير دولية (بما فيها الملاحق) لاعتمادها وهي ترد في الملاحق من 1 إلى 4 بهذه الوثيقة (CPM 2023/11)
	الاعتراضات
	الاطلاع على التعديلات في ترجمة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي اعتمدتها هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها السادسة عشرة (2022)
	المقدمة
	إنشاء مجموعات مراجعة اللغات
	مراجعة المعايير التي اعتمدتها الهيئة في دورتها السادسة عشرة (2022)
	اتفاقات النشر المشترك للترجمات غير الرسمية للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
	القرارات
	المرفق 1- التنويه بالمساهمات في أنشطة وضع المعايير



