
CPM 2020/15 February 2020 
 

 

أثرها على البيئة وتشـــــجيع اتصـــــاالت أكثر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انســـــجاًما مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املســـــتطاع من 
 www.fao.org وميكن االطالع على هذه الوثيقة وعلى غريها من الوثائق على موقع املنظمة مراعاة للبيئة.
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الخامسة عشرة

 2020أبريل/نيسان  3 -مارس/آذار  30روما، 

 توصيات لجنة المعايير إلى هيئة تدابير الصحة النباتية

 من جدول األعمال 3-10البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة 
 

 معلومات أساسية - أوالً 
 
 .تستعرض هذه الوثيقة التوصيات اليت رفعتها جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتية -1
 

 تعديالت لجنة المعايير في قائمة المواضيع - اثانيً 
 لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
القســـــــــــم التعديالت املقرتحة يف قائمة مواضـــــــــــيع اهليئة لقاعدة بيانات معايري االتفاقية الدولية لوقاية يلخص هذا  -2

 .1النباتات واليت باإلمكان االطالع عليها على البوابة الدولية للصحة النباتية
 
املعــايري بتعــديـل قـائمــة وقـد جرى تفويض جلنــة املعــايري إجراء التعــديالت على املواضــــــــــــــيع وأولويـاهتـا. وتقوم جلنــة  -3

املواضيع من خالل إضافة أو حذف أو تعديل ما يلي: املصطلحات اليت يتعني على الفريق الفين املعين مبسرد املصطلحات 
الصــــحة النباتية لكي  معاجلاتوبروتوكوالت التشــــخيص لكي ينظر فيها فريق اخلرباء الفين املعين بربوتوكوالت التشــــخيص و 

 .الصحة النباتية مبعاجلاتلفين املعين ينظر فيها الفريق ا
 

                                                      
 standards/list-ippc-topics-setting/list-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core قاعدة بيانات قائمة املواضيع:   1
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http://www.fao.org/
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واالجتماع املنعقد  2 2019 يرجى الرجوع إىل تقارير جلنة املعايري يف اجتماعها املنعقد خالل شــــــــــــــهر مايو/أيار -4
لالطالع على مجيع التعديالت اليت أدخلت على قاعدة بيانات قائمة املواضيع  3 2019 خالل شهر نوفمرب/تشرين الثاين

 .2019يف عام 
 
مبراجعة وتغيري املشــــرفني على بعض  2019وقامت جلنة املعايري يف االجتماع الذي عقدته خالل شــــهر مايو/أيار  -5

املواضــــيع املدرجة ضــــمن قائمة املواضــــيع. وتوجهت جلنة املعايري بالشــــكر إىل املشــــرفني املنتهية واليتهم وإىل معاونيهم على 
 .قّدموه من مسامهات ما
 
بإضافة ما يلي إىل قائمة  2019وأوصت جلنة املعايري يف االجتماع الذي عقدته خالل شهر نوفمرب/تشرين الثاين  -6

  :املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 .1املعايري املستندة إىل السلع األساسية من أجل تدابري الصحة النباتية، األولوية  :2019-008 •

 .1الفريق الفين املعين مبعايري السلع األساسية، األولوية  :2019-009 •
 
 .2019وترد يف ما يلي التعديالت األخرى اليت أجرهتا جلنة املعايري خالل سنة  -7
 

 2019اجتماع لجنة المعايير في مايو/أيار  -ألف 
 
 أضافت جلنة املعايري البنود التالية إىل قائمة املعايري:  -8

 )044-2018("اإلجراء الطارئ"  •

 )045-2018"إجازة (شحنة ما)" ( •

  )046-2018"املراقبة العامة" ( •

 )047-2018"املراقبة احملددة" ( •

 
 وأضافت جلنة املعايري بروتوكوالت التشخيص التالية إىل قائمة املواضيع:  -9
 

• Pyricularia oryzae (syn. Magnaporthe oryzae) on Triticum 
• Microcyclus ulei 
• Puccinia graminis f. sp. tritici UG 99 
• Moniliophthora roreri 
• Amaranthus palmeri 
• Solanum rostratum 

                                                      
 https://www.ippc.int/en/publications/87249/ تقرير جلنة املعايري: 05-2019  2
 https://www.ippc.int/en/publications/88030/ تقرير جلنة املعايري: 2019- 11  3
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 الصحة النباتية التالية إىل قائمة املواضيع:  معاجلاتوأضافت جلنة املعايري  -10

 
 .)Omphisa anastomosalis )2018-042املعاجلة باإلشعاع يف حالة  •

 
 :2019اجتماع لجنة المعايير في نوفمبر/تشرين الثاني  -باء 

 
 Phyllosticta citricarpa (McAlpine)( 5أضــــافت جلنة املعايري تنقيح بروتوكول التشــــخيص رقم  )1(

Aa  يف الفاكهة) إىل برنامج العمل اخلاص بفريق اخلرباء الفين املعين بربوتوكوالت التشخيص مع اإلشارة
 .إىل أّن احلالة "عالقة"

 
 القرارات -ثالثًا 

 
 هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: إنّ  -11

 
 ؛املواضيع التالية مع حتديد األولويات إىل قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إضافة )1(

 
إســــناد  )، مع008-2019( املعايري املســــتندة إىل الســــلع األســــاســــية من أجل تدابري الصــــحة النباتية (أ)

 1األولوية 
 1)، مع إسناد األولوية 009-2019( فريق اخلرباء الفين املعين مبعايري السلع األساسية (ب)

 
 قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية مع إدخال التعديالت السالفة الذكر؛ واعتماد )2(

 
والطلب إىل األمانة إدراج هذه التغيريات يف قائمة املواضـيع ضـمن قاعدة بيانات معايري االتفاقية الدولية  )3(

 ية للصحة النباتية.لوقاية النباتات على البوابة الدول


