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ويرجى من السادة  عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ُطبع
اإلنرتنت ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على  املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.

 www.fao.orgعلى العنوان التالي: 

MP493/A 

A 

 النباتية الصحة تدابري هيئة

 احلادية عشرةالدورة 

 2016 أبريل/نيسان 8 – 4روما، 

 اعتماد معايري دولية لتدابري الصحة النباتية

 من جدول األعمال 2-9البند 

 النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 

 مقدمة -أواًل

 

عرض هذه الوثيقة مشاريع املعايري اليت اقرتحتها جلنة املعايري من أجلل اعتمادهلا ملن جانلب هيئلة تلدابري       َت -1

 باعتبارها معايري دولية لتدابري الصحة النباتية.)اهليئة( الصحة النباتية 

 

 امللحقلات يف  (CPM 2016/05بهلذه الوثيقلة )  لتدابري الصحة النباتية  األربعةمشاريع املعايري الدولية  وُأرفقت -2

 .04إىل  01 من

 

الشلوالل اجلوهريلة املمتلدة بلني يونيلواح يران       إبداء التعليقات بشلأن إن التعليقات اليت وردت خالل فرتة و -3

 1.(الدولية )البوابة ، متاحة عرب البوابة الدولية للصحة النباتية2015وسبتمرباأيلول 

 

                                                      
  :الشواغل اجلوهرية إبداء التعليقات بشأنفرتة   1

ispms-draft-concerns-substantial-setting/compiled-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core 

https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/compiled-substantial-concerns-draft-ispms
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/compiled-substantial-concerns-draft-ispms
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املقرتحة يف تقلارير للل ملن جلنلة      التنقيحات وراء سبا األاملناقشات و عن موج ات باإلضافة إىل ذلك، تردو -4

 2.الدولية البوابةعلى وهي متاحة أيضًا ( 7-جلنة املعايرياملعايري ومجاعة العمل التابعة للجنة املعايري )

 

ميكن االطالع على املعلومات األساسية بشأن مشاريع املعايري يف اخلانة اخلاصة باحلالة اليت ترد يف الصلححة  و -5

 .من املشاريعاألوىل من لل مشروع 

 

لغايات تبسيط اإلجراءات، ُتعرض مشاريع املعايري الدولية على شكل نصوص لري منسقة مع فقلرات مرقملة.   و -6

 .بعد اعتمادها شريتم تنسيقها وتهيئتها للنو

 

 مشاريع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية -ثانيًا

 

 املعايري الدولية التالية: مشروعي توصي جلنة املعايري اهليئة باعتماد -7
 

CPM 2016/05_01:  مسللرد مصللتلحات الصللحة النباتيللة    2014لعللام  5رقللم املعيللار الللدولي  تعللديالت( 

(001-1994) 

CPM 2016/05_02: حتديد حالة الحالهة العائلة لذبابة الحالهة (Tephritidae )(2006-031) 

 

 لصحة النباتية: معاجلات الصحة النباتيةدولية لمشاريع املعايري ال -ثالثًا

 

ملعيلار اللدولي رقلم    اب نيملحق )مشروعاالصحة النباتية التاليني معاجلات  مشروعيتوصي جلنة املعايري بعرض  -8

 ا:مإىل اهليئة العتماده( الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائحمعاجلات ) 28
 

CPM 2016/05_03:   معاجلة ذبا Bactrocera melanotus  وBactrocera xanthodes  يف الببايا 

( Carica papaya  حبرارة البخار )(2009-105) 

CPM 2016/05_04:  معاجلة ححار الذرة( األوروبيOstrinia nubilalis) (2012-009) بتعريض األلذية لإلشعاع 
 
تقلارير اجتماعلات الحريلق الحلع املعلع تعاجللات الصلحة        ف املتعاقدة بالعودة أيضًا إىل األطرا وجيدر تذلري -9

 معاجللات  بشلأن  4ردود جلنلة املعلايري عللى تعليقلات األعضلاء      وللذلك إىل ألي استيضاح ومعلومات إضلافية،   3النباتية

   .الدولية البوابةتاحة على املالصحة النباتية 

                                                      
  :متاحة على العنوان التالي 7 -هلا تقارير جلنة املعايري ومجاعة العمل التابعة   2

committee-setting/standards-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core 
 وقع:متاحة على املمجيع التقارير عن اجتماعات الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية   3
-panel-panels/technical-groups/technical-drafting-setting/expert-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core

treatments-phytosanitaryا  
member-setting/compiled-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core- :ردود جلنة املعايري على تعليقات األعضاء  4

standards-draft-commentsا  

https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/standards-committee
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/standards-committee
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatments/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatments/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/compiled-member-comments-draft-standards/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/compiled-member-comments-draft-standards/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/compiled-member-comments-draft-standards/
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 االعرتاضات الرمسية )باستثناء بروتوكوالت التشخيص( -رابعًا

 

( ملن  10)الصلححة   2-2القسم ) وضع املعايرياالتحاقية الدولية حلماية النباتات اخلاصة ب مع إجراءات متاشيًا -10

2015دليل إجراءات وضع املعايري لعام 
اعرتاضلات رييلة عللى مشلاريع املعلايري       تقلديم  لألطراف املتعاقلدة (، ميكن 5

 الدوليلة  معاجلات الصحة النباتية( وإرفاقها تربرات فنية واقرتاحات بتحسينها إىل أمانة االتحاقيلة  يف ذلكالدولية )تا 

. (2016) لهيئلة ل احلاديلة عشلرة   دورةاجتملاع الل   قبل انعقلاد  يومًا 14( يف مهلة أقصاها ippc@fao.org)على العنوان 

ظروف استثنائية، ميكن لرئيس اهليئة أن يقرتح عقلد   يف ظلونتيجة لذلك يعاد مشروع املعيار إىل جلنة املعايري. ولكن، 

 ذلك االعرتاض الريي واعتماد املعيار الدولي. إلغاءمناقشة حول االعرتاض الريي خالل اجتماع اهليئة بهدف 

 

 مناقشة. اعتماد املعيار الدولي من دون أيحال عدم ورود أي اعرتاض ريي، تقوم اهليئة ب يفو -11

 

( يف مهللة أقصلاها   ippc@fao.orgاالعرتاضات الريية إىل أمانة االتحاقية الدولية )عللى العنلوان    رفعجيب و -12

يتعلّين عللى   و. مع تأليد األمانة عللى اسلتالمها   1+ظهرًا توقيت لرينتش  12، يف متام الساعة 2016مارس/آذار  21

 واقرتاحلات واجل  اعرتاضلًا رييلًا، وإرفاقهلا تلربرات فنيلة       يشلروع معيلار   كلل م ل منحصللة  وثلائق ألعضاء أن يرسلوا ا

ل فيهلا  تحّصل  الدوليلة  البوابلة إضلافية للهيئلة عللى     وسلوف تنشلر األمانلة وثيقلةً     إىل أمانة االتحاقية الدولية. بتحسينها

 االعرتاضات الريية يف أقر  وقت ممكن عقب تلقيها أي اعرتاض ريي أو اعرتاضات ريية.

 

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية: بروتوكوالت التشخيص -خامسًا

 

آلفات اخلاضلعة  تشخيص ابروتولوالت  27ملعيار الدولي رقم اخلاصني باتشخيص الربوتولولي ل نُأرسل ملحقا -13

(، وتلا أنل      2015ألستساآ   15-2015يوليوامتوز  1) 6عني يومًابفرتة اإلبالغ احملددة خبمسة وأرخالل  للوائح

متاحلان عللى    هلذان  تشلخيص ال وبروتوللوال جلنة املعايري نيابًة عن اهليئة. اعتمدتهما ، عليهما اعرتاض ريي يرد أي

 .7النباتيةللصحة  الدولية البوابة
 

 آفة : 8 بروتولول التشخيصDitylenchus dipsaci  وآفةDitylenchus destructor (017-2004) 

 نوعمن  ذبابة: 9 بروتولول التشخيص Anastrepha Schiner (Genus Anastrepha Schiner) (015-2004) 

 

                                                      
  /publications/81596https://www.ippc.int/ar متاح على العنوان التالي: 2015فاقية الدولية لعام دليل إجراءات وضع املعايري  اخلاص باالت  5
 فرتة اإلبالغ اخلاصة بربوتوكول التشخيص:  6

dps-period-ispms/notification-setting/draft-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/coreا  

  اsetting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core التالي:متاحة على العنوان بروتوكوالت التشخيص املعتمدة   7

mailto:ippc@fao.org
https://www.ippc.int/ar/publications/81596/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/draft-ispms/notification-period-dps/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/ispms/
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التشلخيص   تلربوتوللوال ثالثلة مشلاريع   جلنة املعايري على  صادقت، قيد اإلعداد وثيقةيف حني لانت هذه الو -14

(، ويف حال 2016ينايرالانون الثاني  30-2015ديسمربالانون األول  15لحرتة اإلبالغ احملددة خبمسة وأربعني يومًا )

 ،اهليئةالتشخيص نيابًة عن  تلربوتولوال ية، سوف تعتمد جلنة املعايري هذه املشاريع الثالثةعدم ورود اعرتاضات ري

 :27رقم  الدولي للمعيار ا مالحقباعتباره
 

  (2004-018) الحيتوبالزما تشخيص:ال بروتولولمشروع 

 دودة تشخيص:ال مشروع بروتولول Bursaphelenchus xylophilus (016-2004) 

 دودة  تشخيص:ال مشروع بروتولول Xiphinema americanum sensu lato(025-2004) 

 

 النشر املشرتك لالتفاقات لرتمجة املعايري الدولية بصورة غري رمسية -سادسًا

 

ملن  النشر مدعّوة إىل البحث عن املعلومات بشأن املعلايري املعتملدة    املشارلة يف هاتاجل ستكون 2016عام ابتداء من  -15

 عند التلب.اجلهات املشارلة يف النشر إىل  MS Word نسقلية. وميكن إرسال الوثائق يف تقارير اهليئة أو البوابة الدو خالل

 

لنشر املشرتك أللراض الرتمجة لري الريية للمعلايري الدوليلة أن   اتحاق اوميكن ألي بلد رالب يف التوقيع على  -16

 .8جيد املعلومات الالزمة على البوابة الدولية
 

 التوصيات -سابعًا
 

 مدعوة إىل: تدابري الصحة النباتية هيئةإن  -17
 

اللواردة   (1994-001) مسرد مصتلحات الصحة النباتيلة  5رقم املعيار الدولي  التعديالت على اعتماد (1)

وحتلل حملههلا هلذه     5. وتبتل النسخات السابقة للمعيار الدولي رقلم  CPM 2016/05_01يف الوثيقة 

 النسخة املعتمدة حديثًا.

حتديلد حاللة الحالهلة العائللة لذبابلة      حلول   XXلتدابري الصلحة النباتيلة رقلم    املعيار الدولي  اعتماد (2)

 .CPM 2016/05_02 الوثيقة لما يرد يف (2006-031)( Tephritidae) الحالهة

 Bactroceraو  Bactrocera melanotus معاجللة ذبلا     XXمعاجلة الصلحة النباتيلة رقلم     اعتماد (3)

xanthodes  ( يف الببايا Carica papaya  حبرارة البخار )(2009-105) لملحق XX   للمعيار اللدولي

 .CPM 2016/05_03الوثيقة  لما يرد يف( معاجلات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح) 28رقم 

                                                      
activities/governance/standards-https://www.ippc.int/ar/core-اتحاقات النشر املشرتك متاحة على العنوان التالي:   8

agreements-setting/ispms/copublishingا  

https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/standards-setting/ispms/copublishing-agreements/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/standards-setting/ispms/copublishing-agreements/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/standards-setting/ispms/copublishing-agreements/
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بتعريض  (Ostrinia nubilalisمعاجلة ححار الذرة األوروبي ) XXمعاجلة الصحة النباتية رقم اعتماد  (4)

معاجللات الصلحة النباتيلة    ) 28للمعيلار اللدولي رقلم     XX لملحلق  (2012-009)األلذية لإلشلعاع  

 .CPM 2016/05_04الوثيقة لما يرد يف  (لآلفات اخلاضعة للوائح

بأن جلنة املعايري قد اعتمدت نيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتيلة بروتوللوالت التشلخيص     اإلحاطة علمًا (5)

 :(بروتولوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح) 27اخلمسة التالية لمالحق للمعيار الدولي رقم 
 

  آفة : 8بروتولول التشخيصDitylenchus dipsaci  وآفةDitylenchus destructor (017-2004) 

   ملن نلوع    ذبابلة : 9بروتولول التشلخيصAnastrepha Schiner (Genus Anastrepha Schiner) 

(015-2004) 

 التشخيص مشروع بروتولول XX : دودةBursaphelenchus xylophilus (016-2004) 

 التشخيص مشروع بروتولول XX: دودة  Xiphinema americanum sensu lato(025-2004) 

 التشخيص مشروع بروتولول XX : (2004-018)الحيتوبالزما 
 

 اإلحاطة علمًا بتغيري العملية اخلاصة باتحاقات النشر املشرتك. (6)

 


