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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية . المناخ

 www.fao.org :ت المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليومعظم وثائق اجتماعا. منها
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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 الثامنةالدورة 

 1223 نيسان/أبريل 21 - 8 ،روما

 قائمة المواضيع الخاصة بمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 من جدول األعمال 4-2-8البند 

 الدولية لوقاية النباتات من إعداد أمانة االتفاقية

 

 معلومات أساسية- أوالً 
 
معررايير الخاصررة ب التغييرات المقترحرة علررى قائمررة المواضريعبرر مرروج ا هررذه الوثيقرة عرر ت - 1

 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
مرن لننرة المعرايير  2112عرام المنعقدة في طلبت الدورة السابعة لهيئة تدابير الصحة النباتية  - 2

وأن ، ألهداف االستراتينية لإلطار االستراتيني لالتفاقية الدوليةل مواضيع تخصيصأن تستعر  
مرن الخبرب  صرناعات اليدويرةالمنتنرات الخبربية وال " ينبغري بلرورة موضرو  ما إذا كران تنظر في

 موضرررررررررررررررررررررررررررررررررو بملحقرررررررررررررررررررررررررررررررررا   ليصرررررررررررررررررررررررررررررررررب (" 112-2112) الخرررررررررررررررررررررررررررررررررام
 ."(120-2112) الحركة الدولية للخبب إدارة مخاطر الصحة النباتية في "
 
 : 1بما يلي 2112نيسان /قامت لننة المعايير في اجتماعها المنعقد في أبريلو - 3
 

 ةمعررايير االتفاقيررة الدوليررالخاصررة بالتاليررة إلررى قائمررة المواضرريع  المصررحلحات إضررافة 
مصررحلحات  بمسررردالمعنرري  الخبررراا الفنيررينفريررق يهررا باعتبارهررا مواضرريع سررينظر ف

 والمنرراطق المعرضررة للخحررر ال ينررة انصرروأزهررار وأ  اآلفررة الملوثررة: الصررحة النباتيررة
  ومنحقة الحنر ومستوى التحمل وموقع اإلنتاج والمنحقة المحمية

 مررن قائمررة المواضرريع الخاصررة بمعررايير  الخمسررة التاليررة العالجررات( مواضرريع) حررذف
عرردم ورود أ  لإمررا هنرر  قررد تررم توجيرر  رسررالتين إلررى النهررة المقدمررة و ،االتفاقيررة الدوليررة

مرن قائمرة المواضريع  العالجرات ، وإما هن النهة المقدمة قد طلبت حرذفعليهما جواب
 :الخاصة بمعايير االتفاقية الدولية

 
  البخار لذباب الفاكهة على  بحرارةالمعالنةMangifera indica (2112-132) 
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  الميثيررررل آلفرررررة التبخيررررر بيوديررررردBursaphelenchus xylophilus وColeoptera 
Cerambycidae 

 (112-2112)في مواد التعبئة الخببية 
  آلفة المعالنة الحراريةBactrocera cucumis  علىCucurbita pepo (2110-111) 
  بحرررارة البخررار آلفررةالمعالنررة Bactrocera tryoni علررى Lycopersicon esculentum 

(2110-114) 
  آلفة بالتبريدالمعالنةCeratitis capitata   علىCitrus paradisi (2111-111.) 

 
 استعرا  المعايير الدوليرة لتردابير الصرحة النباتيرة ": أولويات كل من بتغيير التوصية 

ملحررق ) التصرراري  كتررراليص لالسررتيراد اسررتخدام "و 4إلررى اهولويررة  "(2112-112)
 المعيررررررررررررررررررررررررار الرررررررررررررررررررررررردولي لترررررررررررررررررررررررردابير الصررررررررررررررررررررررررحة النباتيررررررررررررررررررررررررة

 (الخحوط التوجيهية لنظام تحبيق لروائ  الصرحة النباتيرة علرى الرواردات 2114 :21رقم 
 .3إلى اهولوية  "(2112-112)

 
2112تبرين الثاني /قامت لننة المعايير في اجتماعها المنعقد في نوفمبرو - 4

 :بما يلي 2
 

 علرى تخصريص المواضريع إلرى اههرداف االسرتراتينية لإلطررار سرتعرا  والموافقرة الا
فرري قائمررة المواضرريع الخاصررة بمعررايير  ةمبينرر ياالسررتراتيني لالتفاقيررة الدوليررة، كمررا هرر

 .االتفاقية الدولية
 المنتنرات الخبربية  " موضرو  بلرورةببأن ما إذا كان ينبغري  القرار تأجيلب اتخاذ قرار

إدارة مخراطر  "كملحق لموضرو   "(112-2112) من الخبب الخام صناعات اليدويةوال
مررن  مواصرفةإلرى أن تقردم ال "(120-2112) الصرحة النباتيرة فري الحركرة الدوليرة للخبرب

 .أجل الموافقة عليها
  االتفاقيرة الدوليرة إلرى قائمرة المواضريع الخاصرة بمعرايير  "قائمرة اآلفرات " ارةعبإضافة

 .مصحلحات الصحة النباتية بمسرد المعنيالخبراا الفنيين فريق كي ينظر فيها 
 
يمكن االطال  على قائمة المواضيع الخاصة بمعايير االتفاقيرة الدوليرة علرى البوابرة الدوليرة  - 5

: للصرررررررررررررررررررررررررحة النباتيرررررررررررررررررررررررررة مرررررررررررررررررررررررررن لرررررررررررررررررررررررررال  هرررررررررررررررررررررررررذا الرررررررررررررررررررررررررراب 
https://www.ippc.int/index.php?id=stds_work_programme&no_cache=1&L=3. 

 

 التوصيات-  ثانيا
 

 :هيئة تدابير الصحة النباتية مدعوة إلىإّن  - 2
 

كما ترد في قائمة المواضيع  االستراتينية للمواضيعاههداف بتخصيص  ألذ العلم (1)
 الخاصة بمعايير االتفاقية الدولية

https://www.ippc.int/index.php?id=stds_work_programme&no_cache=1&L=3  
 

قائمة المواضيع الخاصة بمعايير االتفاقية الدولية كما ترد علرى بوابرة االتفاقيرة  اعتماد (2)
 .https://www.ippc.int/index.php?id=stds_work_programme&no_cache=1&L=3الدولية 

 
استعرا  المعايير الدولية لتردابير الصرحة " : المواضيع التالية اتأولويتغيير  اعتماد (3)

 النباتيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
ملحررق ) التصرراري  كتررراليص لالسررتيراد اسررتخدام" و ،4إلررى اهولويررة  "(2112-112)
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الخحوط التوجيهية لنظرام تحبيرق  2114 :21رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
 .3إلى اهولوية  "(112-2112) (الوارداتلوائ  الصحة النباتية على 

 
أن تحدث قائمة المواضيع الخاصرة بمعرايير االتفاقيرة الدوليرة وفقرا باهمانة  الحلب إلى (4)

 .نبر النسخة المحدثة على بوابة االتفاقية الدوليةبأن ت، وما تقدمل
 


