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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 ىاملندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 مواضيع جديدة وتعديالت -مواضيع لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 في قائمة مواضيع معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 من جدول األعمال 3-9البند 

 إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن 
     

 معلومات أساسية -أوالا 
 
لخص هذه الوثيقة التعديالت املقرتح إدخاهلا على القائمة املعتمدة ملواضيييييييييييييييع معايري االتلاقية الدولية لوقاية تُ  -1

 واليت ميكن االطالع عليها على البوابة الدولية للصحة النباتية. 1النباتات )قائمة املواضيع(
 

 التعديالت التي أدخلتها لجنة المعايير على قائمة المواضيع -ثانياا 
 

: املصييييي لحات اهأو تغيري  هاأو حذفاملواضييييييع التالية تعّدل جلنة املعايري قائمة املواضييييييع من خالل إضيييييافة  (1)
وكوالت التشييخيص للنظر فيها، وبروتاللريق اللين املعين مبسييرد مصيي لحات الصييحة النباتية املعروضيية على 
اجلات الصيييييييييحة للنظر فيها، ومعفريق اخلرباء اللين املعين بإعداد بروتوكوالت التشيييييييييخيص  املعروضييييييييية على

 للنظر فيها.اللريق اللين املعين مبعاجلات الصحة النباتية  النباتية املعروضة على
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إدخال التعديالت على املواضيييييييييييييييع وأولويافا. و، راع الشييييييييييييييلافية، تُعرع مهمة نة املعايري وكيل جلمت تو  (2)
التعديالت التالية على هيئة تدابري الصييييييييحة النباتية )اهليئة(. وقد أدرجت يف قائمة املواضيييييييييع املتاحة على 

 البوابة الدولية للصحة النباتية.
 

 :2بما يلي 2016د في مايو/أيار قام اجتماع لجنة المعايير المنعق
 
(، 2015-001(، "مرفق احتجاز" )2013-005سلعة("، ) ا)بوصله القشرةحذف املص لحات التالية: " (1)

(، "اسيييييتئصيييييال" 2006-016(، "بلد املنشيييييأ" )2011-005" ) (، "مكافحة )آفة(2011-004"احتواء" )
 (. 2015-012(، "تلتيش" )003-2011)

 (،2016-003وجيييييية" )(، "نظم إيكول2016-002املصيييييييييييييي لحيييييات التييييياليييييية: "احتجييييياز" )إضييييييييييييييييييافييييية و  (2)
احلييدي"يية" ا،حيييائييية  قييانييةالت(، و"2016-005" )وئييلامل(، "2016-004"فرتة النمو"، )"موسييييييييييييييم النمو" و

(006-2016.) 
إىل برنامج عمل فريق اخلرباء  1( مع إسناد ا،ولوية 001-2016) "Ceratitisإضافة موضوع "جنس آفة و  (3)

  .تشخيصالاللين املعين بإعداد بروتوكوالت 
 Liberibacter spp. / Liberobacter sppا،خذ علما بتغيري اسيييييم مشيييييروع بروتوكول تشيييييخيص "آفة و  (4)

on Citrus spp.احلمضيات  يفCitrus spp (010-2004إىل "آفة ") Candidatus Liberibacter spp 
 (" من أجل إبراز التصنيف احلايل. 010-2004) Citrus sppيف احلمضيات 

 
 :3بما يلي 2016قام اجتماع لجنة المعايير المنعقد في نوفمبر/تشرين الثاني 

 
 احلادية عشيييييييييييرة اعلى حنو ما طلبته اهليئة يف دورف4اسيييييييييييتعراع قائمة املواضييييييييييييع احلالية والبيانات املقدمة  (1)

بها حبسييب ومعايري تربير املواضييييع املقرتحة وترتي الدولية مراعاة اإلطار االسيييرتاتيجال لالتلاقية، مع (2016)
يف تقرير  جرت اليتعني اثنني. وترد التلاصييييل الكاملة للمناقشيييات و ، وتقدمي توصيييية بإدراو موضيييا،ولوية

 .3اجتماع جلنة املعايري
 املواضيع: إدراو املوضوعني التاليني يف قائمة والتوصية ب (2)

 
 ، ا،هداف االسيييييييييرتاتيجية1)ا،ولوية  تدابري الصيييييييييحة النباتية للسيييييييييلع ا،سييييييييياسيييييييييية: 2015-002 )أ(

 ألف وباء وجيم(
 لسييييييييييييييلع اخلشييييييييييييييبيييييييةاسييييييييييييييتخييييييدام ُاج النُظم إلدارة املخيييييياطر املرتب يييييية حبركيييييية ا: 2015-004 )ب(

 ن باء وجيم(.ااالسرتاتيجي ، اهلدفان3)ا،ولوية 
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 (plum pox virus)فريوس جدري اخلوخ : 2روع بروتوكول التشيييييييييييخيص شيييييييييييموضيييييييييييوع مإضيييييييييييافة تنقي  و  (3)
 .لتشخيصاإىل برنامج عمل فريق اخلرباء اللين املعين بإعداد بروتوكوالت  1( مع إسناد ا،ولوية 007-2016)

 
 لماً بتغيري عناوين املواضيع التالية: اإلحاطة عو  (4)
 
  البابيامن "معاجلة مثرة Carica papaya var. Solo  حبرارة البخار ملكافحة ذبابة اللاكهةBactrocera 

dorsalis("109-2009 إىل "معاجلة مثرة البابيا )Carica papaya   حبرارة البخار ملكافحة ذبابة اللاكهة
Bactrocera dorsalis("109-2009 ًنظرا ) جيد،  باتية ملالن عاجلات الصحةإىل أن فريق اخلرباء اللين املعين مب

ابيا أصيييييييييناف أو أنواع مثرة البيف لدعم أي اختالفات ممكنة أدلة االسيييييييييتناد إىل املناقشيييييييييات اليت جرت، أي ب
(Carica Papaya من تقرير اجتماع فريق اخلرباء اللين املعين مبعاجلات الصييييييحة النباتية  2-5( )انظر القسييييييم

 .5(2016لعام 
  من "معيياجليية الكليمونتنيCitrus clementina var Clemenules  بييالربودة للتخلص من آفييةCeratitis 

capitata( "102-2010 إىل "معيييياجليييية الكليمونتني )Citrus clementina  بييييالربودة للتخلص من آفيييية
Ceratitis capitata( "102-2010 ن فريق اخلرباء اللين املعين مبعاجلات الصييييييييييييييحة النباتية خلص يف، )

إىل أنه ال توجد أية أدلة لدعم أن هذه املعاجلة ينبغال أن  2016املنعقد يف عام املباشيييييييييييييير اللعلال اجتماعه 
 (. 2016من تقرير اجتماع فريق اخلرباء لعام  4-5" فقط )انظر القسم Clemenulesتكون خاصة بصنف "

  ( 2005-003) "البلد املصدريف  ترتيبات التحقق من امت"ال الشحنات من قبل البلد املستورد: 1من "املرفق
 ترتيبات التحقق من امت"ال الشيييييييييييحنات من قبل البلد املسيييييييييييتورد يف: 1" إىل "امللحق 20باملعيار الدويل رقم 

من تقرير اجتماع جلنة املعايري  5-4" )انظر القسييييييييييييم 20( باملعيار الدويل رقم 2005-003" )البلد املصييييييييييييدر
 (.2016/تشرين ال"اين نوفمرباملنعقد يف 

 
بالربودة للتخلص من ذبابة  Valenciaو Citrus sinensis var Navel إزالة املوضيييييييييييوع "معاجلة الربتقال و  (5)

( من قائمة املواضيييييييييييع نظرا إىل أن فريق اخلرباء 103-2010) "Ceratitis capitataفاكهة البحر املتوسطططططططططط  
 Citrus sinensis اللين املعين مبعاجلات الصيييييييحة النباتية دمج بني اجلدول الرمين ملشييييييياريع معاجلة الربتقال 

var Navel وValencia   بططططالربودة للتخلص من ذبططططابططططة فططططاكهططططة البحر املتوسطططططططططططططCeratitis capitata 
بالربودة للتخلص من ذبابة فاكهة البحر املتوس   Citrus sinensisالربتقال ومشروع معاجلة  (103-2010)

Ceratitis capitata (206A -2007 من تقرير اجتميياع فريق اخلرباء اللين املعين  1-5( )انظر القسيييييييييييييم
 (. 2016مبعاجلات الصحة النباتية املنعقد يف سبتمرب/أيلول 
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 القرارات -ثالثاا 
 
 الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلال:إن هيئة تدابري  -2
 

، إىل ة الدوليةاالسرتاتيجية لالتلاقي إضافة املواضيع التالية مع اإلشارة إىل ا،ولوية املسندة إليها وا،هداف (1)
 قائمة مواضيع معايري االتلاقية الدولية:

 
  ،1، مع إسيييييييييييييينييياد ا،ولويييية (2015-002) تيييدابري الصييييييييييييييحييية النبييياتيييية للسييييييييييييييلع ا،سيييييييييييييييياسيييييييييييييييييية )أ(

 ؛وا،هداف االسرتاتيجية ألف وباء وجيم
(، مع إسييييييييناد 2015-004اسييييييييتخدام ُاج الُنظم إلدارة املخاطر املرتب ة حبركة السييييييييلع اخلشييييييييبية ) )ب(

 ، واهلدفني االسرتاتيجيني باء وجيم لالتلاقية الدولية.3ا،ولوية 
 

 ؛االتلاقية الدولية مع إدخال التعديالت الساللة الذكرواعتماد قائمة املواضيع ملعايري  (2)
وال لب إىل ا،مانة إدراو هذه التغيريات يف قائمة املواضييييييييييع ملعايري االتلاقية الدولية ونشيييييييييرها على البوابة  (3)

 .6الدولية للصحة النباتية
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