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

 www.fao.org على العنوان التالي:

MM649/A 

A 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 العاشرةالدورة 

 0265 مارس/آذار 02-61 ،روما

 قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالتعديالت يف 

 من جدول األعمال 6-7-8البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة 

 

 أساسية تمعلوما -أواًل

 

اليت اعتمدتها هيئة تدابري الصحةة   1ميكن االطالع على قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -1

 النباتية )اهليئة( على البوابة الدولية للصةة النباتية. 

 

 هذه الوثيقة التعديالت املقرتحة. وتلخص -2

 

 تعديالت جلنة املعايري على قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -ثانيا

 

من خالل إضافة املواضيع التاليحة أو   قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتتعّدل جلنة املعايري  -3

لدراسحتها    الفريحق الفحا املعحا بحدليل مصحللةات الصحةة النباتيحة       حذفها أو تعديلها: املصحللةات املعروضحة علحى    

املعروضة على الفريق الفا املعا بربوتوكوالت التشخيص لدراستها ومعاجلات الصحةة النباتيحة    بروتوكوالت التشخيص

 ريق الفا املعا مبعاجلات الصةة النباتية لدراستها.املعروضة على الف
 

                                                      
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات:قائمة املواضيع ملعايري   1

 https:// https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards


CPM 2015/10 2 

وقد جرى تفويض عملية إجراء تعديالت يف املواضيع وأولوياتها إىل جلنة املعايري. وُتعحر  التعحديالت التاليحة     -4

 . تقائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاعلى اهليئة حرصًا على الشفافية. وقد أدرجت على 

 

 :02622اجتماع جلنة املعايري يف مايو/أيار 

 

  غّيححرت عنححوانMovement of growing media in association with plants for planting in 

international trade (2002-004  ليصححب )International movement of growing media in 

association with plants for planting   (2002-004.) 

  غّيححرت عنححوانLiriomyza spp.  (2002-010  ليصححب )Genus Liriomyza (2002-010 وعنححوان )

Genus Anastrepha ssp.  (2004-012  ليصب )Genus Anastrepha (2004-012.) 

    غّيحححرت عنحححوان مصحححللةاتbark (2013-002  ليصحححب )bark as a commodity (2013-002 )

 contaminating pest, contamination (2012-001.)يصب  ( ل2012-001) contaminating pestو

   أدخلت جمددًا مصللendangered area (2014-009.) 

   حذفت مصللpest list (2012-014.) 

 

 جلنة املعايري بواسطة آلية القرارات اإللكرتونية:

 :02623اجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاني 

 

    غحريت عنحوانAuthorization of non-NPPO entities to perform phytosanitary actions     ليصحب
Authorization of entities other than national plant protection organizations to perform 

phytosanitary actions  2إىل  3وغريت األولوية املسندة إليه من. 

   الفحححا املعححا بإعحححداد بروتوكحححوالت تشححخيص  فحححات حمحححددة  فريححق ااحححرباء  غححريت عنحححوان موضحححوع 

Xiphinema americanum  (2004-022   ليصحححب )Xiphinema americanum sensu lato   

(2004-022.) 

   غححريت عنححوانUse of permits as import authorization      20)امللةححق باملعيححار الححدولي رقححم: 

Guidelines for a phytosanitary import regulatory system) (2002-002   ليصحب )Use of specific 

import authorization       20)امللةحق باملعيحار الحدولي رقحم :Guidelines for a phytosanitary import 

regulatory system) (2002-002 مع إسناده األولوية )3بداًل من  4 . 

                                                      
 :2014تقرير اجتماع جلنة املعايري يف مايو/أيار   2
  https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee 
 :2014 أيار/مايوتقرير اجتماع جلنة املعايري يف   3
 https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee
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   فصحلتSulfuryl fluoride fumigation of wood packaging material  (2000-101  إىل موضحوعني )

 Sulfuryl ( و2000-101A)  Sulfuryl fluoride fumigation of insects in debarked woodمنفصحلني:  

fluoride fumigation of nematodes and insects in debarked wood (2000-101B.) 

  :اقرتحت موضوعًا جديدًا على اهليئةRevision of dielectric heating section    معاجلحات  ) 1)امللةحق

إخضحاع محواد التعبئحة ااشحبية يف الت حارة      ) 12( باملعيحار الحدولي رقحم    معتمدة مقرتنة مبواد التعبئة ااشبية

 ((.الدولية للوائ 

   :غريت األولويات املسندة للمواضيع التاليحةSafe handling and disposal of waste with potential pest 

risk generated during international voyages  (2002-004  محن )؛ مراجعحة املعيحار الحدولي    2إىل  3 

 Minimizing pest؛ 4إىل  2( مححن 002-2009( )متللبححات إنشححاء املنححاطق اااليححة مححن ا فححات ) 4رقححم 

movement by air containers and aircrafts  (2002-002  محن )؛ 3إىل  1International movement 

of wood products and handicrafts made from wood  (2002-002 مححححن )؛2إىل  1 

Guidance on pest risk management  (2014-001  محن )؛ 2إىل  1Requirements for the use of 

irradiation as a phytosanitary measure   2إىل  3( من 000-2014( )12)مراجعة املعيار الدولي رقم. 

 ( عن 2014ناقشت جلنة املعايري بإجياز االقرتاحني اللذين أعادتهما اهليئة يف دورتها التاسعة ) معايري حتديد

 .توحيحد العناصحر الوصحفية يف دحهادات الصحةة النباتيحة      و حالة املضيف لآلفات استنادًا إىل املعلومات املتاحة

وطلبت جلنة املعايري إىل األمانة احلصول على مزيد من املعلومات من اجلهات اليت قدمت االقرتاحني والللحب  

 إليها عرضهما جمددًا مشفوعني بالتفاصيل املللوبة ردًا على النداء املقبل القرتاح مواضيع.
 

 التوصيات   -ثالثًا
 
 إّن هيئة تدابري الصةة النباتية مدعوة إىل: -2
 
 إضافة املواضيع التالية: اعتماد -1
 

 Revision of dielectric heating section   ( معاجلات معتمدة مقرتنة مبواد التعبئة ااشبية) 1)امللةق

 ((.إخضاع مواد التعبئة ااشبية يف الت ارة الدولية للوائ ) 12باملعيار الدولي رقم 
 
 :ات الصةة النباتيةالفريق الفا املعا مبعاجلحذف موضوع  اعتماد -2
 

 Sulfuryl fluoride fumigation of wood packaging material (2000-101.) 
  

 تبعًا لذلك إضافة املوضوعني التاليني للفريق الفا املعا مبعاجلات الصةة النباتية: اعتماد -3
 

 Sulfuryl fluoride fumigation of insects in debarked wood  (2000-101A) 

 Sulfuryl fluoride fumigation of nematodes and insects in debarked wood  (2000-101B.) 
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 للمواضيع التالية: 2األولوية اجلديدة  اعتماد -4
 

 Safe handling and disposal of waste with potential pest risk generated during international 

voyages  (2002-004) 

 International movement of wood products and handicrafts made from wood  (2002-002) 

 Guidance on pest risk management  (2014-001) 

 Requirements for the use of irradiation as a phytosanitary measure   مراجعة املعيار الدولي( 

 (.000-2014( )12رقم 
 
 التالي: ضوعللمو 3األولوية اجلديدة  اعتماد -2
 

 Minimizing pest movement by air containers and aircrafts  (2002-002) 
 
 للموضوعني التاليني: 4األولوية اجلديدة  اعتماد -2
 

 Use of specific import authorization   تلبيق االوط التوجيهية لنظام : 20)امللةق باملعيار الدولي رقم

 (.002-2002) (لوائ  الصةة النباتية على الواردات

  (.002-2009) (متللبات إنشاء املناطق ااالية من ا فات) 4مراجعة املعيار الدولي رقم 
 
 بالعناوين اجلديدة للمواضيع واملصللةات التالية: أخذ العلم -0
 

 International movement of growing media in association with plants for planting   
(2002-004) 

 Genus Anastrepha  (2004-012) 

 Xiphinema americanum sensu lato  (2004-022) 

 Genus Liriomyza  (2002-010) 

 contaminating pest, contamination  (2012-001) 

 bark as a commodity  (2013-002) 
 
 .pest list  (2012-014)( وحذف مصلل  2014-009)  endangered areaبإضافة مصلل   أخذ العلم -2
 
اليت اعتمدتها اهليئة يف ضوء  قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالللب إىل األمانة حتديث  -9

 ذلك ونشر النسخة احملدثة على البوابة الدولية للصةة النباتية. 


