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 معلومات أساسية

 

واليت ميكنن   1تلخص هذه الوثيقة التعديالت املقرتحة يف القائمة املعتمدة ملواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 االطالع عليها على البوابة الدولية للصحة النباتية.

 

 التعديالت اليت أجرتها جلنة املعايري يف قائمة املواضيع

 

تعّدل جلنة املعايري قائمة املواضيع من خنالل إضنافة أو حنذو أو ت نيري املواضنيع التالينة: املصن لحات         - 1

املعروضة على فريق اخلرباء الفننيني املعنب بقائمنة املصن لحات للنظنر فيهنات وبروتولنوالت الت نخيص         

ق اخلرباء الفنيني املعب بإعداد بروتولوالت الت خيص للنظر فيهات ومعاجلات الصنحة  املعروضة على فري

 النباتية املعروضة على فريق اخلرباء الفنيني املعب مبعاجلات الصحة النباتية للنظر فيها.  

وألغننراا ال ننفافيةت ت عننرا . جننرت تفننويت التعننديالت علننى املواضننيع وأولوياتهننا إىل جلنننة املعننايري  - 2

تعديالت التالية على هيئة تدابري الصحة النباتية. وقد جرت إدخاهلا بالفعل يف قائمة املواضنيع املتاحنة   ال

 على البوابة الدولية للصحة النباتية. 

 

 :20152اجتماع جلنة املعايري يف مايو/أيار 

 

" exclusion"ت (2013-016) (اإلجناةة األولينة  " )pre-clearance"أل ت حالة "مل يبت فيه بعد" للمص لحات  - 1

( 2011-003) (استئصنال " )eradication"( 2011-002) (تقليص" )suppression".(2010-008) (استبعاد)

"containment( "احتواء) (و2011-004 )"control( "مكافحة) (2011-005). 

 املعاجلنة رنرارة البخنار ملكافحنة  فنة     معاجلة الصحة النباتينة ب نأن    حذفت من قائمة املواضيع م روع - 2

Mangifera indica var. Manila Super (108-2009) لعدم تلقي املعلومات اإلضافية امل لوبة. 

 phytosanitary"و (2012-005) (مسنتوت التحمنل  " )tolerance level"حذفت املصن لحات التالينة:    - 3

status( " الصننحة النباتيننة حالننة) (و2010-004 )"authorize, accredit, certify( "  تننأ ن وتعتمنند

 ل اخلاص بها.( بعدما أجنز العم2013-004) (وتصادق

   أضافت املص لحات التالية: - 4

(1) "confinement facility"  و (2015-001) ز(احلج)مرفق"quarantine )( 2015-002)" )احلجر

  .(2015-003) (االختبار) "test"و

لتعّذر اإلفادة عنن   Gymnosporangium spp. (008-2004)حذفت م روع بروتولول الت خيص ب أن  - 5

 .جديدة خماطر أو حاالت تفٍش

                                                 
   standards-ippc-topics-setting/list-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core :قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  1
 /https://www.ippc.int/en/publications/81111: 2015تقرير اجتماع جلنة املعايري يف مايو/أيار   2
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 املناولة السليمة والنتخلص منن النفاينات    نأوصت هيئة تدابري الصحة النباتية رذو املوضوع التالي ب أ - 6

( لعدم توافر الرتشنيحات  2008-004) اليت قد ينتج عنها خ ر تف ي  فة ما اثناء عمليات النقل الدولية

 .الكافية إلن اء جمموعة عمل إلكرتونية تتوىل وضع معيار دولي بهذا ال أن

 

 :20153جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاني  اجتماعنتائج 

 

 (.2015-012( و"التفتيش" )2015-013أضافت املص لحني التاليني: "الفئة السلعية" ) - 1

وافقت على حالة "مل يبت فيه بعد" بالنسبة إىل م روع معاجلات الصحة النباتية التالينة بانتظنار إجنراء     - 2

 : ودة وباحلرارةللمعاجلة بالرب Ceratitis capitataمزيد من البحوث حول االختالفات يف استجابة  فة 
 

مننن  فننة  صبننالربودة للننتخلValenciaو  Navelمننن نننوعي   Citrus sinensisمعاجلننة الربتقننال  (1)

Ceratitis capitata (2010-103) 

 Ceratitis capitata (2007-206A)بالربودة للتخلص من  فة  Citrus sinensisمعاجلة الربتقال  (2)

 Ceratitis capitata بالربودة للتخلص منن  فنة   Citrus reticulata x C. sinensisمعاجلة املندرين  (3)

(2007-206B) 

 Ceratitis capitata (2007-206C)بالربودة للتخلص من  فة  Citrus limonمعاجلة الليمون احلامت  (4)

 Ceratitis capitata (2007-210)بالربودة للتخلص من  فة  Citrus paradisiمعاجلة ليمون اجلنة  (5)

 Ceratitis capitataبالربودة للتخلص من  فنة   Citrus reticulataوهجائن املندرين  معاجلة أصناو (6)

(2007-212) 

 Bactroceraبناحلرارة البخارينة ملكافحنة  بابنة الفالهنة       Carica papaya var. Soloمعاجلنة الباباينا    (7)

dorsalis (2009-109) 

 Ceratitis capitataدة للتخلص منن  فنة   بالربو Citrus clementina var Clemenulesمعاجلة الكليمونتني  (8)

(2010-102) 

 Ceratitis capitata (2010-106)باحلرارة البخارية للتخلص من  فة  Mangifera indicaمعاجلة املان ا  (9)
 
 أحاطت علمًا بت يري عنوان معاجلة الصحة النباتية التالية: - 3

 Bactrocera melanotusمن "املعاجلة بناهلواء املندفوع املرتفنع احلنرارة ملكافحنة  بنابيت الفالهنة         (1)

 املعاجلنة رنرارة  ( ليصنب  " 2009-105يف الباباينا )  B. Xanthodes (Diptera: Tephritidae)و

 Bactrocera melanotus البخنننننننننننار ملكافحنننننننننننة  بنننننننننننابيت الفالهنننننننننننة  

( بعدما اتضن  إثنر مناق نات    2009-105يف البابايا ) B. Xanthodes (Diptera: Tephritidae)و

 الفريق الفب املعب مبعاجلات الصنحة النباتينة أننه ال توجند اختالفنات منن حينل الفعالينة بنني         

                                                 
  /https://www.ippc.int/en/publications/81824 :2015تقرير اجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب/ت رين الثاني   3
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املعاجلة ررارة البخار واملعاجلة باهلواء املدفوع املرتفع احلرارةت مما يعب أّن اهلواء املدفوع املرتفع 

 خر من أشكال حرارة البخار. احلرارة هو شكل  
 
 أحاطت علمًا بت يري عناوين م اريع بروتولوالت الت خيص التالية:    - 4

 
 Candidatus Liberibacter ليصننب  " Liberibacter solanacearum( "2013-001)مننن " (1)

solanacearum( "2013-001)  .مبا يراعي التصنيف العلمي احلالي 

ليصنب    Fusarium moniliformis / moniliforme syn.  F. Circinatum" (2006-021)منن "  (2)

"Fusarium circinatum (2006-021) .مبا يراعي التصنيف العلمي احلالي 

ليصننننب   Dendroctonus ponderosae syn. Scolytus scolytus (2006-019)مننننن " (3)

"Dendroctonus ponderosae " (2006-019 ) على اعتبار أّن هذا األخري هو االسم الصحي  لآلفة

 .ولكنه نوع خمتلف عنه Dendroctonus ponderosaeليس مرادفًا لن  Scolytus scolytusوألّن 
 
لعندم وجنود العندد الكنايف      Anoplophora spp. (2004-020)حذفت م روع بروتولول الت خيص ب أن  - 5

 من الرتشيحات إلن اء جمموعة صياغة.
 
أحاطت علمًا بالتحديل الوارد من فريق اخلرباء الفنيني املعب باملناطق اخلالية من اآلفنات وبننهج الننظم     - 6

علنى   2015لذباب مثار الفالهة والذي متحور عمله يف االجتماع الذي عقده يف شهر ألتوبر/ت نرين األول  

تكرار وتوحيد التوجيهات املقدمة علنى  إعادة تنظيم املعايري الدولية اخلاصة بذبابة مثار الفالهة لتجّنب ال

وعالوة على  لكت اقرتح الفريق بعت التحنديثات الفنينة مسنل ًا الضنوء علنى أهمينة املعنايري        . حنو ألرب

يف منا يتعلنق بالتصننيف وال عننوم     الدولينة النيت ينب ني ثننديثها يف ضنوء املسنتجدات العلمينةت خاصننةً      

واألهداو االسرتاتيجية ألف وباء  2املوضوع وإسناده األولوية وأوصت جلنة املعايري بإضافة هذا . اجلديدة

 .وجيم من أهداو االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
( إىل 2008-005قامت بتعديل عنوان م روع املعيار الدولي من احلرلة الدولية ألةهنار الق نف والفنروع )    - 7

 (.  2008-005احلرلة الدولية ألةهار الق ف وأوراق ال جر والنبات )
 

واستعرضت أيضًا جلنة املعايري الردود الواردة على النداء الذي توجهه أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لل سنتني 

اقرتاحنًا   11ت األمانة ما جمموعه قوتل. 2015أغس س/ ب  14يونيو/حزيران إىل  5القرتاح مواضيع وهو نداء امتد من 

 . 4وهي متاحة على البوابة الدولية للصحة النباتية ع رضت على جلنة املعايري
 

واستعرضت جلنة املعايري قائمة املواضيع احلالية واالقرتاحات الواردة مع مراعاة اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقينة ومعنايري   

الكاملنة للمناق نات ضنمن     وتنرد التفاصنيل  . تربير املواضيع املقرتحة وإسناد األولوية هلا وأوصت بإضافة أربعة مواضنيع 

 . 3تقرير اجتماع جلنة املعايري

 

                                                 
  https://www.ippc.int/core-activities/calls-topicsاقرتاحات املواضيع للمعايري الدولية للصحة النباتية:   4
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 التوصيات

 

 إّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:
 

املواضيع التالية مع اإلشارة إىل األولوية املسندة لكل منها واألهداو االسرتاتيجية لالتفاقية الدولينة   إضافة - 1

 لوقاية النباتاتت إىل قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات:  
 

( 2015-002ع )م روع املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ب أن ثليل خماطر اآلفات يف السل (1)

له واألهداو االسرتاتيجية ألنف وبناء وجنيم منن أهنداو االتفاقينة الدولينة         1مع إسناد األولوية 

 لوقاية النباتات

-003م روع املعيار الدولي لتندابري الصنحة النباتينة ب نأن التندقيق يف سنياق الصنحة النباتينة )         (2)

بناء وجنيم منن أهنداو االتفاقينة      له واألهداو االسنرتاتيجية ألنف و   2( مع إسناد األولوية 2015

 الدولية لوقاية النباتات  

م روع امللحق ب أن التوجيهات اخلاصة مبفهوم مكّون اإلن اء احملتمنل لتحلينل خمناطر اآلفنات      (3)

لتدابري الصحة النباتية )ثلينل خمناطر اآلفنات     11( للمعيار الدولي رقم 2015-010احلجرية )

هداو االسرتاتيجية ألف وباء وجنيم منن أهنداو االتفاقينة     له واأل 4احلجرية( مع إسناد األولوية 

 الدولية لوقاية النباتات  

لتندابري الصنحة النباتينة ب نأن إصندار شنهادات الصنحة النباتينة          12مراجعة املعيار الدولي رقم  (4)

له واهلدو االسرتاتيجي جيم من أهنداو االتفاقينة الدولينة     2( مع إسناد األولوية 011-2015)

   باتاتلوقاية الن
 

بإعادة تنظيم معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اخلاصة بنذباب الفالهنة والتحنديثات     اإلحاطة علمًا - 2

الفنية ال فيفة  ات الصلة وإضافة هذا الن اط إىل قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولينة لوقاينة النباتنات    

ف وبناء وجنيم منن أهنداو االتفاقينة الدولينة لوقاينة        له واألهداو االسرتاتيجية ألن  2مع إسناد األولوية 

 النباتات

املوضوع عن املناولة السليمة والتخلص من النفايات اليت قد ينتج عنها خ نر تف ني  فنة منا اثنناء       حذو - 3

   ( من قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات2008-004عمليات النقل الدولية )

 واضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع إدخال التعديالت السالفة الذلر قائمة امل اعتماد - 4

إىل األمانة إدراج هذه الت يريات يف قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ون نرها   ال لب - 5

 .5على البوابة الدولية للصحة النباتية
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