
 
 CPM 2023/07 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 من جدول األعمال 9-1البند  تقرير جلنة املعايري 
 

 10من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

 تقرير جلنة املعايري
 من جدول األعمال  9-1البند 

 (من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت)

 مقّدمة

لعمل الذي يلوح يف األفق حملة عن اويقدم أيًضا ، 2022عام يف جلنة املعايري اليت قامت هبا ألنشطة اهذا التقرير ستعرض ي [1]
اجتماعان افرتاضيان  :اجتماعات ةوعقدت جلنة املعايري هذا العام أربع .ألطراف املتعاقدةإىل ا جنة، وابلتايلابلنسبة إىل الل

ا، وللمرة األوىل منذ ان يف أبريل/نيسان ويوليو/متوز، واجتماعها "العادي" يف مايو/أاير الذي ُعقد بصورة افرتاضية أيضً ز مرك  
ا اجتماع جمموعة العمل وهناك أيضً وري يف نوفمرب/تشرين الثاين. شكل حضبعقد جتماع ا، 2019نوفمرب/تشرين الثاين 

واملعلومات  1التقارير املفص لة الجتماعات جلنة املعايريميكن االطالع على و  .التابعة للجنة املعايري، الذي ُعقد بصورة افرتاضية
 على البوابة الدولية للصحة النباتية. 2الداعمة اإلضافية

وذلك هيئة تدابري الصحة النباتية جلنة املعايري يف السنوات األخرية إىل اعتماد ثمر الذي اضطلعت به وقد أفضى العمل امل [2]
 ( معاجلات للصحة النباتية.5) النباتية ومخس( معايري دولية لتدابري الصحة 3ثالثة )خالل دورهتا السادسة عشرة ل )اهليئة(

 يئة.اهلابلنيابة عن  (1)واحد تشخيص بروتوكول  2022يف عام إضافًة إىل ذلك، اعتمدت جلنة املعايري و 
 :كما اضطلعت جلنة املعايري أبعمال أخرى عدة كانت أبرزها [3]

املنعقدة يف  )االتفاقة الدولية( النبااتتالتفاقية الدولية لوقاية ل مبعايري السلعالندوة اإللكرتونية اخلاصة  (أ)
املنعقدة  وضع املعايرياالتفاقية الدولية لإجراءات حول  3، والندوة اإللكرتونية2022فرباير/شباط 

 .2022 مارس/آذار يف
 مواصلة التعاون بني جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات. (ب)
يف الدورة املواضيعية حول املعايري  النباتية ملنظمة التجارة العامليةاتفاق الصحة والصحة التعاون مع أمانة  (ج)

، واملشاركة الناشطة ألعضاء جلنة املعايري يف حلقات العمل الدولية املتصلة بتحليل خماطر اآلفات لالتفاقية
 .2022عام اليت عقدت يف  الدولية اإلقليمية لالتفاقية
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تصميم هنج النظم إلصدار ريًة لتنقيح وحتسني مسودة غصا جمموعًة وشك لت جلنة املعايري أيضً  (د)
( احلركة الدولية للبذوربشأن  38)امللحق ابملعيار الدويل رقم  اإللكرتونية للبذور واستخدامها الشهادات

 .أبكلمها( ابالستناد إىل التعليقات الواردة من جلنة املعايري 2018-009)
ثالث جمموعات عمل أشرفت على عملية إلكرتونية لصنع القرارات، و  16إضافًة إىل ذلك، أجرت جلنة املعايري  (ه)

 ا.خبريً  45، واليت تضم أكثر من الدولية رباء واللجان الفنية األربعة التابعة لالتفاقيةمن اخل
م اخلرباء ويعتمد التقدم يف عمل جلنة املعايري يف جمال وضع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية بشكل كامل على التزا [4]

وهنا. وهذا يشمل األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية مالفنية اليت يقد   اإلسهاماتأقاليم العامل وعلى ل ك من
التزام األطراف املتعاقدة بتوفري خرباء كأعضاء يف جلنة املعايري، ويف اللجان الفنية  النبااتت ومنظمات دولية أخرى. كما أن

تحقيق مهمتها بوجمموعات عمل اخلرباء املختلفة يتس م أبمهية أساسية حلسن سري جلنة املعايري. فهو يسمح لالتفاقية الدولية 
وردت من  حة النباتية. وإضافًة إىل التعليقات القي مة اليتالوحيدة لوضع املعايري يف جمال الص ةابعتبارها املنظمة الدولي

دعمها يف تنظيم  ا علىاألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت واملنظمات الدولية، اعتمدت جلنة املعايري أيضً 
ته األطراف املتعاقدة يف توفري أعضاء بعض االجتماعات واألنشطة األخرى. ولذا، تود  جلنة املعايري أن تقر  ابلدعم الذي قد م

 وخرباء للجنة املعايري للمشاركة يف عملية وضع املعايري وتعزيزها.

اليت تضم  أعضاء  الصياغة من اخلرباءوجمموعات اهلامة اليت قد متها جلنة املعايري  اإلسهاماتالتقرير الضوء على هذا سل ط وي [5]
املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. وُأحرز تقد م مشاريع املشرفني على مسودة اللجان الفنية وجمموعات عمل اخلرباء، و  يف

، 4قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتموضوع مدرج على  100ا من أصل موضوعً  50يف أكثر من 
ملحوظة من مجيع املعنيني، أي جلنة املعايري، واللجان الفنية، واخلرباء، واألطراف املتعاقدة، إسهامات تطل ب ذلك  قدو 

 )املشار إليها يف ما يلي ابسم "األمانة"(.الدولية واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت، ومنظمات دولية أخرى وأمانة االتفاقية 

املعايري  وعلى وجه اخلصوص، املوظفني يف وحدة وضع املعايري، مبواصلة وضعالعمل التعاوين للجنة املعايري واألمانة، ومسح  [6]
 الدولية من خالل عملية جمدية وشفافة وشاملة تستجيب لتوقعات االتفاقية الدولية واجملموعة التابعة هلا.

 يئة اهلبروتوكوالت التشخيص اليت اعتمدهتا جلنة املعايري ابلنيابة عن 
)بوتوكوالت  27كملحق للمعيار الدويل رقم   ،يئةاهلكما ذُكر أعاله، جتدر اإلشارة إىل أن جلنة املعايري اعتمدت ابلنيابة عن  [7]

  :بروتوكول التشخيص التايلتشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح(، 

 (2004-010) يف أنواع احلمضيات( ‘spp’ Candidatus Liberibacter. بكترياي) 31 رقم بروتوكول التشخيص -

 مشاورات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

قد خضعت  ،ومعاجلات الصحة النباتية، الوارد ذكرها يف هذا القسم املعايري الدولية وبروتوكوالت التشخيص شاريعإن م [8]
، (7-)جلنة املعايريجمموعة العمل التابعة للجنة املعايري املؤلفة من سبعة أعضاء و للبحث والتنقيح من جانب جلنة املعايري، 

الفين املعين  والفريق، املعين بربوتوكوالت التشخيص فينال والفريق والفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية،
 5وخضعت املشاريع للمشاورات التالية:بربوتوكوالت الصحة النباتية والفريق الفين املعين مبعايري السلع. 
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 2022املشاورة األوىل لعام 
 مشاريع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية: [9]

املعايري ((: Tephritidaeة )ديد حالة الفاكهة العائلة لذابب الفاكه)حت 37ملعيار الدويل رقم ابمشروع امللحق  -
 1(، األولوية 2018-011) لتحديد حالة الفاكهة العائلة لذابب الفاكهة ابالستناد إىل املعلومات املتاحة

(، 1994-001)مسرد مصطلحات الصحة النباتية( ) 5على املعيار الدويل رقم  2022شروع التعديالت لعام م -
  1األولوية 

 مشروع بروتوكول التشخيص [10]
 Mononychelus tanajoa  (006-2018) آفة -

 Genus Ceratitis  (001-2016) ذاببة -

 2022املشاورة الثانية لعام 

 لتدابري الصحة النباتية:مشاريع املعايري الدولية  [11]

(، 2014-007( )لصحة النباتيةيف استخدام اإلشعاع ال خطوط توجيهية) 18مشروع تنقيح املعيار الدويل رقم  -
 1 األولوية

(، 2009-002( )الية من اآلفاتاخلناطق املإنشاء  متطلبات) 4مشروع املعيار الدويل: تنقيح املعيار الدويل رقم  -
 4األولوية 

(: اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات) 20ملعيار الدويل رقم ابمشروع امللحق  -
 4(، األولوية 2008-006استخدام تراخيص االسترياد احملددة )

 (1994-001)( مسرد مصطلحات الصحة النباتية) 5على املعيار الدويل رقم  2021تعديالت عام مشروع  -
 معاجلة الصحة لنباتيةمشروع  [12]

 (2017-027) ابإلشعاع  Pseudococcus jackbeardsleyi معاجلة آفة -

 املواصفات اريع حول مش 2022عام مشاورة 
 (Mangifera indica) بعنوان احلركة الدولية لثمار املاجنو 46: ملحق املعيار الدويل رقم الدويليار املع ةمواصف شروعم -

 1، األولوية (011-2021)

( الفاكهةمثار إنشاء مناطق خالية من اآلفات لذابب ) 26املعيار الدويل رقم تنقيح  ر الدويل:ااملعية مواصف شروعم -
 2(، األولوية 010-2021(( )Tephritidaeفصيلة )

  بعنوان 23ملحق املعيار الدويل رقم  :ر الدويلااملعية مواصف شروعم -

  2(، األولوية 2021-018) و(موسم النمالتفتيش احلقلي )مبا يف ذلك التفتيش أثناء 
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 النباتية  ابعتماد مشاريع املعايري الدولية لتدابري الصحة (2023) يئة يف دورهتا السابعة عشرةاهلتوصية 
(: اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات)  20ملحق املعيار الدويل رقم مشروع  -

 4(، األولوية 2008-006االسترياد احملددة )استخدام تراخيص 

(، 2014-007( )لصحة النباتيةيف استخدام اإلشعاع ال خطوط توجيهية) 18رقم ملحق املعيار الدويل مشروع  -
 1األولوية 

 (1994-001)( مسرد مصطلحات الصحة النباتية) 5على املعيار الدويل رقم  2021مشروع تعديالت عام  -

 األطراف املتعاقدة ألنشطة وضع املعايريالدعم املقّدم من 
لألنشطة املتصلة بوضع معايري  ميف السنوات السابقة، تقدمي الدع واصلت األطراف املتعاقدة واملنظمات الدولية، كما [13]

الفرتة  يف املائة يف 100االتفاقية الدولية. وينبغي توجيه شكٍر خاص للربازيل على توفري الدعم بشكل مسامهة عينية بنسبة 
نقد ر هذه و يف املائة من هذا الوقت لوحدة وضع املعايري.  80ألمانة االتفاقية الدولية، حيث مت  ختصيص  2021-2022

تلق ت االتفاقية الدولية مسامهة عينية أخرى من أسرتاليا ما هذا التعاون يف السنوات القادمة. كاستمرار املسامهة ونتطل ع إىل 
 يف جمال احلاوايت البحرية.الدولية ، لدعم أنشطة االتفاقية 2022ثاين بدأت يف نوفمرب/تشرين ال

وكندا ومنظمة وقاية النبااتت يف أورواب والبحر املتوسط الدعم ألنشطة وضع املعايري من  وشيلي من إيطاليا كما قد مت كل   [14]
 اجتماعات جمموعات الصياغة من اخلرباء.خالل استضافة 

 عمل جلنة املعايري املعامل البارزة الرئيسية يف
 لسلعاخلاصة اب عايريامل حولالندوة اإللكرتونية لالتفاقية الدولية 

تيسري التجارة  يفوالبيئة و  ،أساسي يف عمل االتفاقية الدولية يف احلفاظ على الزراعة القائمة على النبااتت يتمثل عنصر   [15]
وضع املعايري اخلاصة  2030-2020الدولية اآلمنة. ويف إطار هذه اجلهود، يشمل اإلطار االسرتاتيجي اجلديد لالتفاقية 

قد املعايري اخلاصة ابلسلع تكون ن يف أ 2030أحد جماالت النتائج الرئيسية املتوقعة حبلول عام يكمن ابلسلع واملسارات. و 
 النباتية. لمنتجاتلمنة اآلتجارة وعج لت، وبس طت التجارية الفاوضات املنسقة امللصحة النباتية ا تدابريسه لت ابالقرتان مع 

يئة يف دورهتا الرابعة عشرة اهلرباهتم اإلقليمية وتيسري الندوة اإللكرتونية. وأشارت خوكان أعضاء جلنة املعايري حاضرين لتبادل  [16]
وحتقيق املستوى تيسري التجارة اآلمنة، وتنسيق التدابري،  لسلع مشالاخلاصة ابعايري املإىل أن القيمة االسرتاتيجية والغرض من 

األمثل من كفاءة استخدام املوارد، والدعم واملساعدة من البلدان النامية، واحلفاظ على أمهية االتفاقية الدولية وأتثريها. 
تمع  جمل، ومن املسل م به أن هذا التوج ه اجلديد قد ميثل حتدايً ليةا لالتفاقية الدو ا جديدً توجهً املعايري اخلاصة ابلسلع وتوف ر 

 إىل ما يلي: املعايري اخلاصة ابلسلع الندوة اإللكرتونية لالتفاقية الدولية حول  وهدفت. الدويل لصحة النباتيةا

 .املعايري اخلاصة ابلسلعوضع يف جمال لتقدم احملرز الدويل اب لصحة النباتيةتعريف جمتمع ا -

 .الفريق الفين املعين مبعايري السلع وعمل أعضاء تطلباتزايدة فهم املو  -

 على املستويني اإلقليمي والعاملي.املعايري اخلاصة ابلسلع حتديد الشركاء احملتملني لوضع و  -
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 وضع املعايرياالتفاقية الدولية اخلاصة ب إجراءاتالندوة اإللكرتونية حول 

وشرح كيف ميكن ألصحاب تنظيم هذه الندوة اإللكرتونية للتعريف إبجراءات وضع املعايري وفهلها بشكل أفضل  جرى [17]
أصحاب العديد من شفافة وشاملة، يواجه عملية وضع املعايري عملية وضع املعايري. ويف حني أن املسامهة يف املصلحة 

يف  إسهاماتقدمي ت يةكل خطوة وكل نوع من املعايري، وكيف  ابلنسبة إىل اتعمل اإلجراء يةصلحة صعوبة يف فهم كيفامل
 .إجراءات وضع املعايري

تيسري الندوة اإللكرتونية وتوفري توجيهات حول كيفية تقدمي االقرتاحات واملسامهة يف عملية يف دور جلنة املعايري متثل و  [18]
تشك ل هذه األخرية  ا ألنة لوقاية النبااتت هام  جدً واإلقليميقطرية الصياغة. وأشارت جلنة املعايري إىل أن عمل املنظمات ال

من البلدان وإعداد مواقف مشرتكة وهُنُج متسقة، واالتفاق يف هناية املطاف  اإلسهاماتاالتصال للتواصل ومجع  جهات
  وتنفيذها.على اعتماد املعايري

 التالية:كتساب فهٍم أفضل للجوانب ابمسحت الندوة اإللكرتونية ألصحاب املصلحة وقد  [19]

 إجراءات وضع املعايري ودور املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. -

 اء.اليت تقوم هبا جلنة املعايري وجمموعات الصياغة من اخلرب  ةاملفص لل واألنشطة اعماأل -
 "مساعدي املشرفني" واخلرباء الدوليني الذين يسامهون يف عمليات صياغة املعايريكذلك أدوار "املشرفني"، و  -

 واستعراضها.
 واإلقليمية لوقاية النبااتت يف إجراءات وضع املعايري.قطرية أدوار املنظمات ال -
، وبروتوكوالت التشخيص، ومعاجلات الصحة النباتية عايري ملشاريع املعايري الدوليةتفاصيل إجراءات وضع امل -

 ومصطلحات الصحة النباتية.
 عمليات التشاور حول املعايري الدولية. -
 .دولية واملشاركة يف إجراءات وضع املعايريعايري واضيع واقرتاحات جديدة يف وضع ممبسامهة امل -

 تعزيز التعاون بني جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات

كما يف السنوات السابقة، توفري استعراض األقران لواثئق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وقد مت واصلت جلنة املعايري،   [20]
دعون إىل اجتماعات جمموعات ال يزال أعضاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يُ إضافًة إىل ذلك، و  لجنة.إىل ال إسهامات

ملواصفات. كما أن هذه املمارسة اليت ابتت شائعة عمل اخلرباء كخرباء مدعوين، وهذا ُمدرج بصورة خاصة يف مشاريع ا
عمل االتفاقية الدولية. وهذا مدعوم   يف فعاليةالاآلن تدعم التعاون بني جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وحتف ز 

جلنة املعايري إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وإرسال عضو واحد  منا بتبادل األعضاء املراقبني، أي إرسال عضو واحد أيضً 
 من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات إىل جلنة املعايري.

 العملية اإللكرتونية لصنع القرارات يف جلنة املعايري

اتية ومعاجلة مسائل ومعاجلات الصحة النب وبروتوكوالت التشخيص هبدف التعجيل بوضع مشاريع املعايري الدولية واملواصفات [21]
 لوسائل اإللكرتونية )املنتدايت واستطالعات الرأي( بني االجتماعات، حسب االقتضاء.تستعني جلنة املعايري ابعالقة أخرى، 
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 القرارات الواردة أدانه من خالل استخدام االتصاالت اإللكرتونية:اختاذ إجراء أنواع املناقشات و وميكن  [22]

 (2005من اخلرباء )جلنة املعايري، نوفمرب/تشرين الثاين  جملموعات الصياغة املصادقة على ترشيحات خمتارة -
 (2005املصادقة على الواثئق اإليضاحية )جلنة املعايري، نوفمرب/تشرين الثاين  -
 (2008لهيئة، لالثالثة  العملية اخلاصة( )الدورة - 4املوافقة على مشاريع املعايري الدولية ملشاورة األعضاء )اخلطوة  -
 (2008، لهيئةلالعملية اخلاصة( )الدورة الثالثة  - 4النظر يف تعليقات األعضاء )اخلطوة  -
العملية  - 6ابلنسبة إىل مشاريع املعايري الدولية اليت يتم تعديلها نتيجة التعليقات )اخلطوة قدًما حتديد كيفية املضي  -

 (2008لهيئة، لاخلاصة( )الدورة الثالثة 
ا من انعقاد يومً  14ابلنسبة إىل مشاريع املعايري الدولية اليت تلق ت اعرتاضات رمسية قبل قدًما حتديد كيفية املضي  -

 (2008لهيئة، لالعملية اخلاصة( )الدورة الثالثة  - 7يئة )اخلطوة دورة اهل
 (2009)جلنة املعايري، نوفمرب/تشرين الثاين وضع مشاريع املواصفات واملصادقة عليها ملشاورة األعضاء  -
املعايري،  واللجان )جلنةملشرفني )ابلنسبة إىل املواصفات، ومشاريع املعايري الدولية إىل االتعديالت املقد مة  -

 (2009نوفمرب/تشرين الثاين 
)جلنة املعايري، نوفمرب/تشرين الثاين  بشكل حضوريأي مهام أخرى تقررها اهليئة أو جلنة املعايري خالل اجتماع  -

2005) 
 (2005ئية احملددة ابلتشاور مع األمانة ورئيس جلنة املعايري )جلنة املعايري، نوفمرب/تشرين الثاين احلاالت االستثنا -

يف نوفمرب/تشرين الثاين، اإلجراءات املنبثقة عن اجتماعات اللجنة يف مايو/أاير املعقود خالل اجتماعها اتبعت جلنة املعايري، و  [23]
عملية القرارات اإللكرتونية. واتفقت جلنة املعايري على ضرورة تعديل عملية ، يف ما يتعلق ابستعراض 2022ويوليو/متوز 

 القرارات اإللكرتونية الختيار اخلرباء يف جمموعات عمل اخلرباء على النحو التايل:

 لدى اختيار اخلرباء جملموعات عمل اخلرباء، يعرب  أعضاء جلنة املعايري عن تفضيلهم من قائمة من اخلرباء املرشحني، -
 من خالل النظر يف خربة املرشحني واملمثلني اإلقليميني.

مرت بة حسب األفضلية، مث يتم اختيار العدد األقصى من اخلرباء املسموح جتمع األمانة هذه املعلومات ضمن قائمة،  -
 هبم لكل مواصفة ابالستناد إىل هذا الرتتيب،

ا، خيضع املرشحون الذين حيصلون على قدٍر اء حامسً يف حال مل يكن اختيار املنصب األخري يف جمموعة عمل اخلرب   -
 متساٍو من التأييد الستطالع رأي،

اللجنة،  ويف حال تعذ ر التوصل إىل توافق يف اآلراء، يوضح رئيس جلنة املعايري ما هي النقاط الرئيسية ابلنسبة إىل -
 ويُطلب إىل جلنة املعايري اختاذ القرار النهائي.

 من اخلرباءأنشطة جمموعات الصياغة 
 تشرف جلنة املعايري على عمل جمموعات عمل اخلرباء واللجان الفنية. ويرد أدانه ملخص لعملها. [24]
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 الفريق الفين املعين بربوتوكوالت التشخيص

 قطريةهو مبثابة جمموعة من اخلرباء من املنظمات ال 6الفريق الفين املعين بربوتوكوالت التشخيص والتابع لالتفاقية الدولية [25]
تعي نهم جلنة املعايري لوضع بروتوكوالت تشخيص دولية من أجل دعم االتساق واإلقليمية لوقاية النبااتت ومنظمات دولية، 

لشفافية يف تشخيص اآلفات اخلاضعة زايدة احول العامل. وهذا يساهم يف حتديدها بني إجراءات الكشف عن اآلفات و 
، فإن التشخيص اهليئة نالصادرة ع 7التجاريني. وكما تشري إليه التوصية  للوائح، ويساعد يف حل  النزاعات بني الشركاء

يشكل مرتكزًا إلصدار شهادات الصحة النباتية وعمليات تفتيش الواردات وتطبيق معاجلات الصحة الدقيق والسريع لآلفات 
 .النباتية املناسبة

ا موضوعً  27ويشمل برانمج عمله ستة ختصصات و 7ويتألف الفريق الفين املعين بربوتوكوالت التشخيص من عشرة أعضاء [26]
. فات اخلاضعة للوائح(آلا)بروتوكوالت تشخيص  27يف عمله املعيار الدويل رقم  بع الفريق الفينأو بروتوكول تشخيص. ويت  

 31خالل الفرتة من  بشكل حضوريا افرتاضية يف أبريل/نيسان ويوليو/متوز واجتماعً  وقد عقد الفريق الفين اجتماعات
املتوسط  يف املقر الرئيسي ملنظمة وقاية النبااتت يف أورواب والبحر 2022نوفمرب/تشرين الثاين  4أكتوبر/تشرين األول إىل 

يف عملية وضع املعايري هذا العام، كما انقش تقدًما مشاريع بروتوكوالت تشخيص  ةسبع)ابريس، فرنسا(. وحقق ما جمموعه 
وعلى ضرورة أن تقوم األطراف املتعاقدة  الضوء على وجود طلب كبريسل ط ني عمله، و تحسالكفيلة بالفريق الفين السبل 

ىل تقدمي مواضيع ويف االستقصاء إبوضع بروتوكوالت تشخيص دولية، كما هو مبني  يف الدعوة األخرية لالتفاقية الدولية 
ا(. وأشار الفريق الفين إىل قريبً الدراسة نشر بشأن استخدام بروتوكوالت التشخيص )ستُ الدولية الذي قام به مرصد االتفاقية 

ا هلذا العمل، قد تربز احلاجة إىل فرتتني من املشاورات يف عام عمله يف السنوات املقبلة، ودعمً  حجم يفزايدة متوقعة 
جرى ستكون الفرتة األوىل املقرتح إجراؤها يف يناير/كانون الثاين خاصة مبشاريع بروتوكوالت التشخيص، كما و . 2024
ودعم عمل االتفاقية الدولية يف حتقيق أهدافها  ،ساهم إىل حد  كبري يف وضع معايري عالية اجلودةهذا من شأنه أن يا، و سابقً 

 احملددة يف اإلطار االسرتاتيجي.

 مبعاجلات الصحة النباتية الفريق الفين املعين

واإلقليمية لوقاية  القطريةبتقييم واثئق املعلومات املقدمة من املنظمات 8يقوم الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية [27]
. كما يوف ر الفريق التوجيهات للجنة املعايري يف ما يتعلق هاووضع تهاومراجعمعاجلات الصحة النباتية النبااتت، وابستعراض 

 مبسائل خاصة مبعاجلات الصحة النباتية.

)معاجلات  28ىل املعيار الدويل رقم إالصحة النباتية بتقييم واثئق املعاجلات ابالستناد ويقوم الفريق الفين املعين مبعاجلات  [28]
(. ويعمل الفريق الفين بتوجيه من جلنة املعايري ويرفع هلا تقارير. ويف قواعد احلجر الصحيالصحة النباتية لآلفات اخلاضعة ل

، ومن مشرف )ممثلو جلنة املعايري(. 9نباتية من عشرة أعضاءالوقت احلايل، يتألف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة ال
 واملعاجلات الكيميائية( ،وتشمل خربة أعضاء الفريق: اإلشعاع، والتبخري، واجلو  املعد ل
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groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/ 
 https://www.ippc.int/en/publications/81560/: الفريق الفين املعين بربوتوكوالت التشخيصقائمة أعضاء   7
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drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatments/ 
  https://www.ippc.int/en/publications/81655/قائمة أعضاء الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية:  9
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لكرتونية ملعاجلات الصحة النباتية، إلويشرف الفريق الفين املعين مبعاجلة الصحة النباتية على املعلومات بشأن أداة البحث ا [29]
الدولية مورد يتيح البحث عن معاجلات الصحة النباتية املستخدمة يف التجارة الدولية )املعاجلات املعتمدة يف االتفاقية  يوه

 ىل املعلومات وخيارات املعاجلة لدعم التجارة اآلمنة.إوغريها(، وتعزيز وصول األطراف املتعاقدة 

واحد بشكل : اجتماعان افرتاضيان واجتماع 2022عام يف ثة اجتماعات الفريق الفين املعين مبعاجلة الصحة النباتية ثالوعقد  [30]
يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما. وميكن لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت حضوري 

ضم ها كموارد مساهم هبا، أو اعتمادها كمالحق من أجل استعراضها وتقييمها غرض تقدمي معاجلات الصحة النباتية ل
لكي )على عكس مواضيع أخرى(،  االدعوة إىل تقدمي معاجلات الصحة النباتية مفتوحً ابب بقى ي. و 28ملعيار الدويل رقم اب

10البياانت يف أي وقت.جمموعات أو تقييمها، و  طلبات الستعراض املعاجلاتتقدمي يتسىن 
 

 مصطلحات الصحة النباتية الفريق الفين املعين مبسرد

ا أيضً  11، يساهم الفريق الفينوحتسينه (مسرد مصطلحات الصحة النباتية) 5ىل استمرار حتديث ملعيار الدويل رقم إإضافًة  [31]
أمهية عملية وضع املعايري وقيمتها. ويُقد م كل عام مدى يف أنشطة جلنة املعايري وجمموعات الصياغة من اخلرباء، اليت تبني  

ويف الوقت احلاضر، يتألف الفريق الفين  12ألنشطة جلنة املعايري وخططها للعمل املستقبلي الستعراض جلنة املعايري. املخ صً 
ا مجيع لغات املنظمة. كما أن املشرف على الفريق عضو  معرفة بنظم الصحة النباتية، وميثلون معً  لديهم 13من تسعة خرباء

 ا يف جلنة املعايري.أيضً 

ا يف املسرد. وُعقد االجتماع ا/تعريفً مصطلحً  18عمل احلايل للفريق الفين استحداث أو تنقيح أو حذف ويضم برانمج ال [32]
يف املقر الرئيسي  2022ديسمرب/كانون األول  2نوفمرب/تشرين الثاين إىل  28 الفرتة من األخري للفريق الفين بنسٍق خمتلط يف

 يف سانتياغو، شيلي.( IICA)ملعهد البلدان األمريكية من أجل التعاون يف ميدان الزراعة 

 الفريق الفين املعين مبعايري السلع  

اخلاصة ابلسلع  عايريامل) 46عمله بعد اعتماد املعيار الدويل رقم  14ا والتابع لالتفاقية الدوليةبدأ الفريق الفين األحدث نشوءً  [33]
موضوع احلركة الدولية لثمار املاجنو دراج لهيئة، وإبلخالل الدورة السادسة عشرة ( من أجل تدابري الصحة النباتية

(Mangifera indica يف برانمج عمل جلنة املعايري. وعقد الفريق الفين اجتماعه األول بصورة افرتاضية يف مايو/أاير )2022 
 46وضع املعايري، واملعيار الدويل رقم الدولية اخلاصة ب االتفاقيةملية حة عن عتزويدهم بلمول بعضهم بعضليلتقي أعضاؤه 

جدول أعمال املدرجة على أحد البنود الثمانية املعايري اخلاصة ابلسلع ل وضع للفريق الفين. ويشك   التوجيهيةواملواصفة 
حدى أولوايت برانمج عمل جلنة املعايري يف إل ، كما يشك  2030-2020الدولية التنمية يف اإلطار االسرتاتيجية لالتفاقية 

أدل ة علمية ستدعم وضع أساليب و املستندة إىل املعايري اخلاصة ابلسلع السنوات املقبلة. ومثة توافق واسع النطاق على أن 
 حل األطراف املتعاقدة.لصحة النباتية واتساق التدابري لتيسري التجارة اآلمنة واملبس طة، لصاابا خاصة مربر ة فنيً استرياد متطلبات 

                                                      
 treatments-setting/calls-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core/ تقدمي معاجلات:إىل الدعوة   10
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setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-glossary-phytosanitary-terms-ispm-5/ 
د املعقو  يرد االستعراض األخري ألنشطة الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية يف تقرير االجتماع االفرتاضي املركز للجنة املعايري 12
 /https://www.ippc.int/en/publications/90092: 2021يونيو/حزيران  يف
 https://www.ippc.int/en/publications/8069 (2022-07-02عضوية الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية )  13
14  -on-panel-panels/technical-groups/technical-drafting-g/expertsettin-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core

commodity-standards/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/
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/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-on-commodity-standards/
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 10من  9الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

بعد مصادقة جلنة املعايري  2022افرتاضي اثٍن للفريق الفين املعين مبعايري السلع يف ديسمرب/كانون األول  وُعقد اجتماع   [34]
بشأن احلركة الدولية لثمار املاجنو. واستعرض الفريق املواصفة ومثاين واثئق وردت خالل دعوة االتفاقية  73املواصفة رقم  على

. ومن املعايري اخلاصة ابلسلعا املعايري إلدراج معاجلات الصحة النباتية يف إىل تقدمي مواد إعالمية داعمة، وانقش أيضً الدولية 
لوقاية النبااتت يف قطرية ، ابستضافة املنظمة ال2023يف يناير/كانون الثاين  للفريق الفينحضوري اجتماع أول املقرر عقد 

 Mangiferaبشأن احلركة الدولية لثمار املاجنو ) 46ول مللحق املعيار الدويل رقم أليُقد م املشروع ا الياابن. ومن املتوقع أن

indica 2023( إىل جلنة املعايري الستعراضه يف عام . 
 37ملعيار الدويل رقم اب لحقامل ،الفاكهة ةلذابب عائلةال ملعايري لتحديد حالة الفاكهةابجمموعة عمل اخلرباء املعنية 

(011-2018) 
 17 الفرتة من ا يفاجتماعا افرتاضيً  حالة الفاكهة العائلة لذاببة الفاكهةلتحديد  عقدت جمموعة عمل اخلرباء املعنية ابملعايري [35]

(. واتفقت اجملموعة 2018-011) 37ملعيار الدويل رقم ابيناير/كانون الثاين، وكانت مهمته الرئيسية إعداد امللحق  28إىل 
ا عن حتديد هنا مسؤولة دائمً ألوقاية النبااتت، قطرية لاملنظمات ال هوعلى أن اجلمهور املستهدف لوضع مشروع امللحق 

 حالة العائلة.

االتساق يف املصطلحات اخلاصة حبالة  أوجه عدم أن لدى وصف سبب وضع امللحق والغرض منه، إىل ،أشارت اجملموعةو  [36]
إن الغرض من وضع امللحق من مث، فو  ؛لوقاية النبااتتالقطرية عات جتارية بني املنظمات ز انمأن تؤدي إىل العائلة ميكن 

 زعات.انهذه املدة على تاليف عيف املسايف جزء منه تمثل ي
 (2015-004ج النظم يف إدارة خماطر اآلفات املرتبطة حبركة األخشاب )ابستخدام نُ  جمموعة عمل اخلرباء املعنية

بشكل ا اجتماعً  ابستخدام هُنُج النظم يف إدارة خماطر اآلفات املرتبطة حبركة األخشابعقدت جمموعة عمل اخلرباء املعنية  [37]
احلركة ) 39ملعيار الدويل رقم ابلوضع ملحق  2022يونيو/حزيران  17إىل  13 الفرتة من يف فانكوفر، كندا يف حضوري

 (.الدولية لألخشاب

لوقاية النبااتت القطرية نص  لوصف نطاق امللحق، تذكر فيه أنه يوف ر توجيهات للمنظمات بصياغة جمموعة العمل قامت و  [38]
لنظم للتخفيف من آاثر خماطر اآلفات املرتبطة ابحلركة الدولية لمن هنج  بشأن استخدام تدابري حمددة للصحة النباتية كجزءٍ 

ا على اتباع نطاق ن واخليزران اهلندي. واتفقت اجملموعة أيضً ، ابستثناء اخليزراالراتنجيات وخشب كاِسيات البذورخلشب 
، لو ثةيف مشروع امللحق. غري أن اجملموعة أشارت إىل أمهية اآلفات امل لو ثةىل اآلفات املإ، وعدم التطر ق 39املعيار الدويل رقم 

 املسألة. لتناول هذه 39دويل رقم يئة نطاق املعيار الاهليف إمكانية أن تعد ل وحث ت ممثل جلنة املعايري على النظر 

 (2020-001موعة عمل اخلرباء املعنية إبعادة تنظيم املعايري اخلاصة بتحليل خماطر اآلفات وتنقيحها )جم

يف ة خمتلطبصورة ا عقدت جمموعة عمل اخلرباء املعنية إبعادة تنظيم املعايري اخلاصة بتحليل خماطر اآلفات وتنقيحها اجتماعً  [39]
إعادة تنظيم ) 72ا للمواصفة رقم ملعاجلة املهام املسندة إليها وفقً  2022نوفمرب/تشرين الثاين  11إىل  7 الفرتة من ميالنو يف

15(.املعايري اخلاصة بتحليل خماطر اآلفات وتنقيحها
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 10من  10الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

ذات الصلة ابملراحل  11( واملعيار الدويل رقم تحليل خماطر اآلفاتل إطار) 2ا من املعيار الدويل رقم وأدرجت اجملموعة أقسامً  [40]
(، 2014-001تحليل خماطر اآلفات، إضافًة إىل مشروع معيار دويل بشأن إدارة خماطر اآلفات لآلفات احلجرية )لالثالث 

أدرجت اجملموعة مواد عامة، مثل ما لكل مرحلة من مراحل حتليل خماطر اآلفات. ك 3و 2و 1املالحق  وضعمن أجل 
 إدراج أن للمعيار املتكامل اجلديد. وأشارت اجملموعة إىل الرئيسيمعلومات أساسية وتوجيهات بشأن الواثئق، يف النص  

ا للمستخدم، فأبقت هذه املالحق منفصلة، الرئيسي لن يكون مالئمً النص   يف 11صلي رقم ألملعيار الدويل اامالحق 
املعيار خمتلف أجزاء يف التكميلية اليت مت توزيعها علومات امل نقلعلومات الضرورية يف النص الرئيسي. ومت  وأدرجت فقط امل

إىل ثالثة مالحق إضافية: امللحق  ،النبااتت كآفات حجريةو حول املخاطر البيئية، والكائنات احلي ة املعد لة،  11الدويل رقم 
 على التوايل.، 6وامللحق  5وامللحق  4

 القرارات

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: [41]

 .2022عام يف اليت قامت هبا جلنة املعايري نشطة األابلتقرير عن  ااإلحاطة علمً  (1)


