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

 www.fao.org :على العنوان التالي

MC902/A 

A 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 الدورة السابعة

 3293 آذار/مارس 32 - 91 ،روما

 بروتوكوالت التشخيص ومعاجلات الصحة النباتية –العملية اخلاصة : اعتماد املعايري الدولية

 من جدول األعمال املؤقت 8-9-3البند 

 

 املقدمة- أواًل

 

للتشخيص وأربع معاجلات للصحة النباتية اليت توصي جلنة املعايري باعتمادها  تعرض هذه الوثيقة بروتوكولني -1

 (:اهليئة)من جانب هيئة تدابري الصحة النباتية 
 

  برتوكول تشخيص فريوس جدري اخلوخ : 1املرفقPlum pox virus (4002-000 ) 

  خنفساء احلبوب املشعرةبروتوكول تشخيص : 4املرفق  Trogoderma granarium (4002-006 ) 

 

 :ذباب الفاكهةالصحة النباتية ل اتمعاجل- 4
 

  فاكهة كوينزالند لربتقال احللو من ذبابة لدة والربباملعاجلة : 3املرفقBactrocera tryoni (4000-E406) 

  بالربودة من آفة والربتقال احللو معاجلة اليوسفي : 2املرفق Bactrocera tryoni  (4000-F406) 

  ( الكريفقققون)دة لليمقققون اجلنقققة  والرببقققاملعاجلقققة  :5املرفقققق citrus paradise    فاكهقققةالمقققن ذبابقققة 

 ceratitis capitata (4000-410) 

   الفاكهقة  مقن ذبابقة   اليوسقفي  صقنا  وهاقائن  أو لليوسقفي دة والرببق املعاجلقة  : 6املرفقق  ceratitis capitata  

(4000-414) 
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هيئقة تقدابري الصقحة    اجتماع يومًا قبل انعقاد  12إىل يف حالة عدم تلقي أي اعرتاٍض رمسي خالل فرتة تصل و- 3

اجتمقاع  ن انعققاد  مق يومقًا   12يف حالة تلقي اعرتاض رمسي قبل وأما . مشروع املعيار دون مناقشة تعتمد اهليئةالنباتية، 

كيفية املضي يف هذه املسألة، مبقا   وتقرر جلنة املعايري .الصحة النباتية، يعاد مشروع املعيار إىل جلنة املعايريهيئة تدابري 

وينبغي تقديم االعرتاضات الرمسيقة إىل   .العملية العاديةمن خالل يئة لالعتماد اهللى عرضه عمكانية إيف ذلك من خالل 

االتفاقيقة  )االتفاقية الدوليقة لوقايقة النباتقات    وستنشر أمانة . جنبا إىل جنب مع تفسري مفصل )ppc@fao.orgi(األمانة 

يف أقرب فرصة ممكنة لكقي تكقون األطقرا  املتعاققدة      للصحة النباتية االعرتاضات الرمسية على البوابة الدولية (الدولية

 .  على دراية بها قبل انعقاد اجتماع اهليئة

 

 (3222-220)( Plum pox virus) فريوس جدري اخلوخبرتوكول تشخيص - ألف

 . 3222 :30لتدابري الصحة النباتية رقم  كملحق للمعيار الدولي

 (برتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح)

 

قائمقة  إىل  (4002-000) (Plum pox virus) برتوكول تشخيص فقريوس جقدري اخلقوخ   أضافت جلنة املعايري  -2

 الفريوسقات والبالممقا النباتيقة   حتت موضقوع   4002تشرين الثاني /يف نوفمرب املواضيع املطروحة ملعايري االتفاقية الدولية

باستعراض املشروع أوال يف  (فريق اخلرباء) بروتوكوالت التشخيصبإعداد فريق اخلرباء الفين املعين وقام  (.4006-000)

ووافققت جلنقة املعقايري علقى     . 4002النهائية بواسطة الربيد اإللكرتوني عقام  ووضع صيغته  4006اجتماعه املنعقد عام 

بواسطة الربيد اإللكرتوني، وطرحته ألغراض مشقاورة األعضقاء    4002أيلول /ة اخلرباء يف سبتمربوراشاملشروع ألغراض م

واستعرض فريق اخلقرباء  . شروعتعليقا من األعضاء بشأن امل 402وتلقت أمانة االتفاقية الدولية . 4010 حزيران/يونيويف 

جلنة وبواسطة عملية اختاذ القرار إلكرتونيا، أوصت . 4011التعليقات وراجع املشروع بواسطة الربيد اإللكرتوني يف عام 

 .4011تشرين األول /املشروع لدى اهليئة يف أكتوبرباملعايري 

 

 Trogoderma granarium (3222-222)  احلبوب املشعرة خنفساءتشخيص برتوكول - باء

 3222: 30كملحق للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم 

 

 (Trogoderma granarium) خنفسققاء احلبققوب املشققعرة  تشققخيص  بروتوكققولأضققافت جلنققة املعققايري    -5

حتقت موضقوع    4002تشقرين الثقاني   /يف نقوفمرب  وحقة ملعقايري االتفاقيقة الدوليقة    رقائمة املواضيع املطإىل  (4002-006)

ووضقع يف   4005باستعراض املشروع أوال يف اجتماعقه املنعققد عقام    اخلرباء  فريقوقام . (000-4006) احلشرات والعث

ووافقت جلنة املعايري على املشقروع ألغقراض مشقاورة اخلقرباء يف     . 4002صيغته النهائية بواسطة الربيد اإللكرتوني عام 

وتلققت  . 4011حزيقران  /يونيقو لكرتوني، وطرحته ألغراض مشقاورة األعضقاء يف   بواسطة الربيد اإل 4002أيلول /سبتمرب

واستعرض فريق اخلرباء التعليقات وراجع املشروع بواسطة . تعليقا من األعضاء بشأن املشروع 362أمانة االتفاقية الدولية 

 املعايري باملشقروع لقدى اهليئقة يف    وبواسطة عملية اختاذ القرار إلكرتونيا، أوصت جلنة. 4011الربيد اإللكرتوني يف عام 

 .4014كانون الثاني /يناير -4011كانون األول /ديسمرب

mailto:ippc@fao.org
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  3220 :38الفاكهة كمالحق للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  ةمعاجلات ذباب- جيم

 (املعاجلات املتعلقة بالصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح) 

 

يف  (فريقق اخلقرباء  )فريقق اخلقرباء   إىل  (042-4002) معاجلقات ذبقاب الفاكهقة    موضقوع جلنة املعايري  أحالت- 6

 ةمعاجلقات ذبابق  ، وجهت أمانقة االتفاقيقة الدوليقة نقداء لطقرض مواضقيع حتقت إطقار         4000ويف عام . 4006أيار /مايو

لقذباب الفاكهقة    بقالربودة   اتاملعاجلق ، قّيم  فريق اخلرباء  4000كانون األول /املعقود يف ديسمرب ويف اجتماعها الفاكهة

مقة  ئبقالربودة إىل قا الثمقاني  املعاجلات ( 4002تشرين الثاني /نوفمرب)وأضافت جلنة املعايري . 4000استاابة لنداء عام 

أيقار  /ووبعد قرار اختذتقه جلنقة املعقايري بواسقطة الربيقد اإللكرتونقي يف مقاي       . حة ملعايري االتفاقية الدوليةواملواضيع املطر

املعقايري علقى املعاجلقات الثمقاني ألغقراض       خضع النص ملراجعة أخرى من قبل فريق اخلرباء، ووافقت جلنقة ، 4000

 :4000 حزيران/يونيوإىل مشاورة األعضاء يف ( أدناهالواردة )وأرسلت هذه املعاجلات . مشاورة األعضاء
 

  ذبابة الفاكهة  من  لربتقال احللولبالربودة املعاجلةceratitis capitata (4000-A106( 

  لليوسفي والربتقال احللو من ذبابة الفاكهة بالربودة املعاجلة ceratitis capitata (4000-B106) 

  لليمون من ذبابة الفاكهة بالربودة املعاجلة ceratitis capitata (4000-106C) 

  للربتقال احللو من ذبابة فاكهة كوينزالند بالربودة املعاجلةBactrocera tryoni (4000-206E) 

  ذبابة الفاكهة من ليوسفي والربتقال احللو لبالربودة عاجلة امل bactrocera tryoni (4000-206F) 

  لليمون من ذبابة فاكهة كوينزالند بالربودة املعاجلة bactrocera tryoni (4000-106G) 

  ( الكريفققون)لليمققون اجلنققة بققالربودة املعاجلققة citrus paradiseمققن ذبابققة الفاكهققة    ceratitis capitata 

(4000-110) 

  ألصنا  وهاائن املاندرين من ذبابة الفاكهة  بالربودة املعاجلة  ceratitis capitata (4000-112) 

 

وناقش فريق اخلرباء، يف اجتماعقه  . تعليقا عن املعاجلات الثماني كّلها 412وتلقت أمانة االتفاقية ما جمموعه - 0

4010متوم /املنعقد يف يوليو
ووضع فريق اخلقرباء الصقيغة النهائيقة    . ، الردود على التعليقات وراجع مشاريع املعاجلات1

انة املعاجلات الثمقاني لكقي   وأرسلت األم. 4010آب /ملشاريع املعاجلات بالربودة بواسطة الربيد اإللكرتوني يف أغسطس

لتزكيقة املعاجلقات بتوصقية لالعتمقاد مقن جانقب        4011آب /تتخذ جلنة املعايري قرارا بالربيد اإللكرتونقي يف أغسقطس  

أربع معاجلات فحسب مقن أصقل   بجلنة املعايري  وبواسطة اختاذ القرار أوصت، 4011تشرين األول /ويف أكتوبر. اهليئة

 .الثمانياملعاجلات 

 

                                                      
: على العنوان التالي 4010متوم /املنعقد يف يوليوع فريق اخلرباء ميكن االطالع على تقرير اجتما  1

https://www.ippc.int/index.php?id=1110739 

https://www.ippc.int/index.php?id=1110739
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 :وتوصى اهليئة باعتماد املعاجلات التالية- 2
 

  للربتقال احللو من ذبابة فاكهة كوينزالند بالربودة املعاجلةBactrocera tryoni (4000-206E) 

 ذبابة الفاكهة من ليوسفي والربتقال احللو ل بالربودةعاجلة امل bactrocera tryoni (4000-206F) 

  ( الكريفققون)لليمققون اجلنققة بققالربودة املعاجلققة citrus paradiseمققن ذبابققة الفاكهققة    ceratitis capitata  

(4000-110) 

  ألصنا  وهاائن املاندرين من ذبابة الفاكهة بالربودة املعاجلة ceratitis capitata (4000-112) 

 

 :هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىلإن - 0

 

 برتوكقققول تشقققخيص فقققريوس جقققدري اخلقققوخ، 4006 :40لحقققق للمعيقققار القققدولي رققققم مكتعتمقققد، أن  -10

Plum pox virus (4002-000) بهذه الوثيقة 1، الوارد كمرفق. 

 

 خنفسققاء احلبققوب املشققعرة بروتوكققول تشققخيص  ، 4006: 40للمعيققار الققدولي رقققم   لحقققمكتعتمققد، أن  -11

 Trogoderma granarium (4002-006) بهذه الوثيقة 4، الوارد كمرفق. 

 

الفاكهة، مشار إليها أدناه وورادة  ة، أربع معاجلات لذباب4000: 42الحق للمعيار الدولي رقم مكتعتمد، أن - 14

 :بهذه الوثيقة 6إىل  3يف املرافق من  
 

  للربتقال احللو من ذبابة فاكهة كوينزالند بالربودة املعاجلة :3املرفقBactrocera tryoni  (4000-206E) 

  ذبابة الفاكهة من ليوسفي والربتقال احللو ل بالربودةعاجلة امل:2املرفق bactrocera tryoni (4000-206F) 

  ( الكريفقققون)لليمقققون اجلنقققة   بقققالربودةاملعاجلقققة : 5املرفقققق citrus paradise    فاكهقققةالمقققن ذبابقققة 

 ceratitis capitata (4000-410) 

  من ذبابة اليوسفي صنا  وهاائنأو لليوسفي بالربودةاملعاجلة :6املرفق  ceratitis capitata  (4000-414) 


