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هيىةذتدابريذالصحةذالنياتيةذ
م

الدورةذالعاشرة
روما،ذ02-61ذمارس/آذارذ0262

اعًمادذمعاوريذدوليةذلًدابريذالصحةذالنياتية
اليندذ0-8ذمنذجدولذاألعمال
منذإعدادذأمانةذاالتفاقيةذالدوليةذلوقاوةذالنياتات
م

أوالً-ذ مقدمة

م

-1م تَ عرضمػذهماظوثقؼةمعشارؼعمادلعاؼريماظيتماضرتحؿفامجلـةمادلعاؼريمعنمأجللماسؿؿادػلامعلنمجاغلبمػقؽلةمتلدابريم
اظصقةماظـؾاتقةم(اهلقؽة)مباسؿؾارػامععاؼريمدوظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقة.م
م
-2م إنمعشارؼعمادلعاؼريماظدوظقةماظؿلعةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةمػيمادلؾقؼاتمعلنمم11مإىلم19مادلرصؼلةمبمفلذهماظموثقؼلةمم
(اظوثقؼةم.)CPM 2015/06م
م

ثانياً-ذ معلوماتذأساسية

م
-3م إنماظؿعؾقؼاتماظيتموردتمخاللمصرتةمإبداءماظؿعؾقؼلاتمبشلأنمماظشلواشلماجلوػرؼلةمادلؿؿلدةمبلنيمؼوغقلوم/حزؼلرانمم
ودؾؿؿرب/أؼؾولم،2114معؿاحةمسربماظؾوابةماظدوظقةمظؾصقةماظـؾاتقةم(اظؾوابةماظدوظقة)1.م
1ممhttps://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/compiled-substantial-concerns-draft-ispmsم

رُؾعمسددمحمدودمعنمػذهماظوثقؼةمعنمأجلماحلدّمعنمتأثرياتمسؿؾقاتمادلـظؿةمسؾىماظؾقؽةموادللاػؿةميفمسدمماظؿأثريمسؾىمادلـاخ.موؼرجىمعنماظلادةم
ادلـدوبنيموادلراضؾنيماظؿؽرّممبإحضارمغلكفممععفممإىلماالجؿؿاساتموسدممرؾبمغلخمإضاصقةمعـفا.موععظمموثائقماجؿؿاساتمادلـظؿةمعؿاحةمسؾىماإلغرتغتم
سؾىماظعـوانماظؿاظي:مwww.fao.org
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م

-4م باإلضاصةمإىلمذظك،متردمعوجزاتمادلـاضشلاتموأدلؾااماظؿـؼققلاتمادلؼرتحلةميفمتؼلارؼرمطللمعلنمجلـلةمادلعلاؼريم
ومجاسةماظعؿلماظؿابعةمظؾفـةمادلعاؼريم(جلـةمادلعاؼري)7-مسؾىماظؾوابةماظدوظقة2.م
م
-5م ميؽنماالرالعمسؾىمادلعؾوعاتماألدادقةمبشأنمعشارؼعمادلعاؼريميفماخلاغةماخلاصةمباحلاظةماظليتمتلردميفماظصلػقةم
األوىلمعنمطلمعشروعمععقارم(اظصػقةماألخريةمعنمطلمععاجلةمظؾصقةماظـؾاتقة).م
م
-6م ظغاؼاتمتؾلقطماإلجراءات،متُعرضمعشارؼعمادلعاؼريماظدوظقةمسؾىمذؽلمغصوصمشريمعـللؼةمعلعمصؼلراتمعرضؿلةم.م
وبعدماسؿؿادػامؼؿممتـلقؼفاموتفقؽؿفامظؾـشر.موتُعرضمعشارؼعمععاجلاتماظصقةماظـؾاتقةمسؾىماظدورةماظعاذرةمهلقؽةمتدابريم
اظصقةماظـؾاتقةم()2115مبشؽؾفاماظـفائيمادلـلّق.م
م

ثالٌاً-ذ مشاروعذاملعاوريذالدوليةذلًدابريذالصحةذالنياتية

م

-7م
م

تُعرضمعشارؼعمادلعاؼريماظدوظقةماخلؿلةماظؿاظقةمسؾىماهلقؽةمالسؿؿادػا:م

:CPM 2015/06_01معشللروعمادلعقللارماظللدوظيمحللولمحتدؼللدمحاظللةماظػاطفللةماظعائؾللةمظذبابللةماظػاطفللةم()Tephritidaeم
()131-2116م
م
:CPM 2015/06_02معشروعمادلعقارماظدوظيمحولماحلرطةماظدوظقةمظودائطماظـؿومادلرتؾطةمباظـؾاتلاتمادلكصصلةمظبغؾلاتمم
()114-2115م
م
:CPM 2015/06_03معشروعمادلعقارماظدوظيمحولماحلرطةماظدوظقةمظألخشاام()129-2116م
م
:CPM 2015/06_04معشروعمادلؾققم3مظؾؿعقارماظدوظيمرضمم26م(إغشاءمعـارقمخاظقةمعلنمافصلاتمبشلأنممذبابلمةماظػاطفلةم
()Tephritidaeمحولمإجراءاتماظصقةماظـؾاتقةمإلدارةمذبابةماظػاطفةم(Tephritidaeم)م()111-2115م
م
:CPM 2015/06_05معشللروعمتعللدؼالتمادلعقللارماظللدوظيمرضللمم5مظعللامم:2113معلللردمعصللطؾقاتماظصللقةماظـؾاتق لةمم
()111-1994م
م
-8م يفمعامخيصمادلعقارم،CPM 2015/06_01مجيدرماظؿذطريمبأنمعشروعمادلعقارماظدوظيمبشأنمحتدؼدمحاظةماظػاطفلةم
اظعائؾةمظذبابةماظػاطفةم()Tephritidaeم()131-2116مسُرضمسؾىماهلقؽةميفمدورتفلاماظؿادلعةم()2114مالسؿؿلادهموظؽـلهمم
واجهماسرتاضاتمرمسقةمضؾلم14مؼوعاًمعنماسؿؿاده.م
م
2ممhttps://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committeeم
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-9م أُسقدمعشروعمادلعقارماظدوظيمإىلمجلـةمادلعاؼريماظيتمضاعتممبراجعؿهمخاللماجؿؿاسقفاميفمعاؼو/أؼارموغوصؿرب/تشرؼنم
اظـاغيم.2114موواصؼتمجلـةمادلعاؼريمسؾىمأنمتلؿكدمميفمعشروعمادلعقارمادلصطؾحماجلدؼدمسائللمذلؾهمرؾقعليمسوضلاًمسلنم
سائلمعشروطمطلؾقلمعؼؾولمظؾؿضيمضدعاً.مووجدتمأنمػذامادلصطؾحماجلدؼدمواظؿعرؼفمؼعاجلانمسؾىمحنومعالئلمماظشلواشلم
اظيتمأُثريتميفماالسرتاضاتماظرمسقة.مظذا،مؼُطؾبمإىلماألررافمادلؿعاضدةماظرتطقزمسؾىمادلصطؾحماجلدؼلدممالمدلقؿاممأغلهمطلانم
اظؿغقريماظوحقدماظرئقليماظذيمأُجريمرداًمسؾىماالسرتاضاتماظرمسقة.مم
م
-11م وأطّدتمجلـةمادلعاؼريمبؼوةمأنماظؿواصقميفمافراءمدقؽونمدوعاًماظطرؼؼةمادلػضّؾةمالسؿؿادمادلعلاؼريم.مظؽلنمغظلراًمإىلمأنم
عشروعمادلعقارمحولمحتدؼدمحاظةماظػاطفةماظعائؾلةمظذبابلةماظػاطفلةمم()Tephritidaeم()131-2116مضلدمدلؾقمإدراجلهميفم
جدولمأسؿالماهلقؽة،موواجهماسرتاضاًمرمسقاً،مضررتمجلـةمادلعاؼريماتؾاعماإلجلراءماظؼقادليمظؿقدؼلدمادلعلاؼريميفماالتػاضقلةم
اظدوظقةمظوضاؼةماظـؾاتاتم(االتػاضقةماظدوظقة)م(ادلرصقم7مظؿؼرؼرماظدورةماظلابعةمظؾفقؽةم(،3))2112موواصؼتمسؾىمرصعمتوصلقةم
إىلماهلقؽةمباسؿؿادهمسنمررؼقماظؿصوؼت،معنمدونمخقارمظالسرتاضماظرمسي.م
م

رابعاً-ذ مشاروعذاملعاوريذالدوليةذللصحةذالنياتية:ذمعاجلاتذالصحةذالنياتية

م

-11م ضُ ِّدعتمعشارؼعمادلعاجلاتماألربعةماظؿاظقةمظؾصقةماظـؾاتقةم(عشارؼعمادلؾقؼاتمظؾؿعقارماظدوظيمرضمم28م(ععاجللاتم
اظصقةماظـؾاتقةمظًصاتماخلاضعةمظؾوائحمحولمادلوادماخلاضعةمظؾوائح)مإىلماهلقؽةمالسؿؿادػا:م
م

:CPM 2015/06_06معشروعمعؾققمادلعقارماظدوظيمرضمم28م(ععاجلاتماظصقةماظـؾاتقةمظًصلاتماخلاضلعةمظؾلوائحممحلولم
ادلللوادماخلاضللعةمظؾللوائح)مسللنمععاجلللةماظربتؼللالمCitrus sinensisمبللاظربودةمظؾللؿكؾصمعللنمذبابللةمصاطفللةمطوؼـالغ لدمم

Bactrocera tryoniم()2007-206Eم
م
:CPM 2015/06_07معشروعمعؾققمادلعقارماظدوظيمرضمم28م(ععاجلاتماظصقةماظـؾاتقةمظًصلاتماخلاضلعةمظؾلوائحممحلولم
ادلوادماخلاضعةمظؾوائح)مسنمععاجلةمادلـدارؼنمCitrus sinensisمواظربتؼالماحلؾومCitrus reticulateمباظربودةمظؾؿكؾصمعنم
ذبابةمصاطفةمطوؼـالغدمBactrocera tryoniم()2007-206Fمم
م
:CPM 2015/06_08معشروعمعؾققمادلعقارماظدوظيمرضمم28م(ععاجلاتماظصقةماظـؾاتقةمظًصلاتماخلاضلعةمظؾلوائحممحلولم
ادلوادماخلاضعةمظؾوائح)مسنمععاجلةماظؾقؿونماحلاعضمCitrus limonمباظربودةمظؾؿكؾصمعنمذبابةمطوؼـالغلدم Bactrocera
tryoniم()2007-206Gم
م
:CPM 2015/06_09معشروعمعؾققمادلعقارماظدوظيمرضمم28م(ععاجلاتماظصقةماظـؾاتقةمظًصلاتماخلاضلعةمظؾلوائحممحلولم
ادلللوادماخلاضللعةمظؾللوائح)مسللنمادلعاجلللةمباإلذللعاعمفصللاتمDysmicoccus neobrevipesموPlanococcus lilacinusم
وPlanococcus minorم()111-2112م
3مم.https://www.ippc.int/publications/cpm-7-report-2012-1م
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م

-12م جتللللدرماإلذللللارةمإىلمأنمادلعاجلللللاتماظللللـالثمبللللاظربودةم(CPM 2015/06_06موCPM 2015/06_07م
و)CPM 2015/06_08ماضؿُرحتمسؾىماهلقؽةمالسؿؿادػامسنمررؼقماظؿصوؼت،معنمدونمخقارمظؿؼدؼمماسرتاضمرمسي.م
م
-13م ضدمؼؽونمعنماجلدؼرماظؿذطري،معنمحقثمتؼدؼممععؾوعاتمأدادقة،مأنمعشروسيمادلعاجلاتمCPM 2015/06_06م
(رضممادلوضلوعم:م،)2007-206Eمو( CPM 2015/06_07رضلممادلوضلوعم:م)2007-206Fمضُلم ِّدعامإىلماظلدورةماظللابعةمظؾفقؽلةمم
()2112مواظدورةماظؿادعةمظؾفقؽةم()2114مالسؿؿادػؿاموظؽنمواجفاماسرتاضاتمرمسقةمضؾللم14مؼوعلاًمعلنماغعؼلادمدورتليم
اهلقؽة.موغظرماظػرؼقماظػينمادلعينممبعاجلاتماظصلقةماظـؾاتقلةميفمدؼللؿربم/طلاغونماألولم2112ميفماالسرتاضلاتماظرمسقلةم
اظللواردةمعللنماظللدورةماظلللابعةمظؾفقؽللةم(،)2112موضللاممبؿعللدؼلمحلللاباتماجلرسللةماظػعاظللةميفمجللدولمادلعاجلللةم.م
ويفمغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم،2113مأضرّتمجلـةمادلعاؼريمردودماظػرؼقماظػينمسؾىماالسرتاضاتماظرمسقة.موسؿلماظػرؼقماظػلينم
سؾللىمإسللدادماظللردودمسؾللىماالسرتاضللاتماظرمسق لةممادلؼدّعللةمإىلماظللدورةماظؿادللعةمظؾفقؽللةم()2114ميفماجؿؿاسللهمادلـعؼللدم
يفمؼوغقلللو/حزؼلللرانم.2114مثل لمّ،مضاعلللتمجلـلللةمادلعلللاؼريمبادؿعراضلللفاموادلصلللادضةمسؾقفلللاميفماجؿؿاسفل لمامادلـعؼلللدم
يفمغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم.42114م
م
-14م وباظـلؾةمإىلمادلعقارمCPM 2015/06_08م(رضممادلوضوع:م،)2007-206Gمجيلدرماظؿلذطريمبلأنمادلشلروعمسُلرضم
سؾىماظدورةماظؿادعةمظؾفقؽةمالسؿؿادهم(،)2114مإمنامواجلهماسرتاضلاتمرمسقلةمضؾللم14مؼوعلاًمعلنماغعؼلادمدورةماهلقؽلةم.م
وضدمأسدّماظػرؼقماظػينمادلعلينممبعاجللاتماظصلقةماظـؾاتقلةمماظلردودمسؾلىماالسرتاضلاتماظرمسقلةممخلاللماجؿؿاسلهمادلـعؼلدمم
يفمؼوغقلللو/حزؼلللرانم.2114موضاعلللتمجلـلللةمادلعلللاؼريمبادؿعراضلللفاموادلصلللادضةمسؾقفلللامخلللاللماجؿؿاسفل لمامادلـعؼلللدم
يفمغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم.52114م
م
-15م وغودمتذطريماألررافمادلؿعاضدةمباظعودةمأؼضاًمإىلماظؿؼارؼرماظواردةمعنماجؿؿاساتماظػرؼلقماظػلينمادلعلينممبعاجللاتم
اظصقةماظـؾاتقة6مأليمادؿقضاحموععؾوعاتمإضاصقة،مطؿامأنمردودمجلـلةمادلعلاؼريمسؾلىمتعؾقؼلاتماألسضلاءم7مواالسرتاضلاتم
اظرمسقة8مسؾىمععاجلةماظصقةماظـؾاتقةمعؿاحةمسؾىماظؾوابةماظدوظقة.م

4ممدلزؼدمعنماظؿػاصقل،مؼرجىماظعودةمإىلمتؼرؼرماجؿؿاعمجلـةمادلعاؼريمادلـعؼدميفمغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم2114م(ادلؿاحمسؾـاًمسؾىمادلوضع:مم
)https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committeeموإىلمردودمجلـةمادلعاؼريمسؾىماالسرتاضاتماظرمسقةم(ادلؿاحةم
سؾـاًمسؾىمادلوضع:م.)https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/formal-objectionsم
5ممؼرجىماظعودةمإىلماحلاذقةماظلابؼةمدلزؼدمعنماظؿػاصقل.مم
6
م م مجقع ماظؿؼارؼر مسن ماجؿؿاسات ماظػرؼق ماظػين مادلعين ممبعاجلات ماظصقة ماظـؾاتقة معؿاحة مسؾى مادلوضع :مhttps://www.ippc.int/core-
.activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatmentsم
7
ممردودمجلـةمادلعاؼريمسؾىمتعؾقؼاتماألسضاءمبشأنمعوضوعمععاجلةماظصقةماظـؾاتقةمرضمم:111-2112مhttps://www.ippc.int/publications/2013-
.compiled-comments-draft-annex-ispm-282007-irradiation-2012-011-sc-november-2014م
8
ممردودمجلـةمادلعاؼريمسؾىماالسرتاضاتماظرمسقةمسؾىمععاجلاتماظصقةماظـؾاتقة:مhttps://www.ippc.int/core-activities/standards-
.setting/formal-objectionsم
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خامداً-ذ االعرتاضاتذالرمسيةذ(باسًٌناءذبروتوكوالتذالًشخيص)ذ

م

-16م متاذقاًمععمإجراءاتموضعمادلعاؼريمظالتػاضقةماظدوظقةم(ادلرصقم7مظؿؼرؼرماظدورةماظلابعةمظؾفقؽلةمم(،)9)2112مميؽلنم
ظألسضاءمرصعماسرتاضاتمرمسقةمسؾىمعشارؼعمادلعاؼريماظدوظقةم(مبامؼشؿلمععاجلاتماظصلقةماظـؾاتقلةم)موإرصاضفلاممبلربراتم
صـقةمواضرتاحاتمبؿقلقـفامإىلمأعاغةماالتػاضقةماظدوظقةم(سؾلىماظعـلوانم)ippc@fao.orgميفمعفؾلةمأضصلاػام14مؼوعلامضؾللم
اغعؼادمدورةماهلقؽة.موغؿقفةمظذظكمؼعادمعشروعمادلعقارمإىلمجلـةمادلعاؼري.موظؽن،مضؿنماظظروفماالدؿــائقة،مميؽنمظلرئقسم
اهلقؽةمأنمؼؼرتحمسؼدمعـاضشةمحولماالسرتاضماظرمسيمخاللماجؿؿاعماهلقؽةمبفدفمإظغاءمذظكماالسرتاضماظرمسيمواسؿؿلادم
ادلعقارماظدوظي.م
م
-17م يفمحالمسدممورودمأيماسرتاضمرمسي،متؼومماهلقؽةمباسؿؿادمادلعقارماظدوظيمعنمدونمأؼةمعـاضشة.م
-18م جتدرماإلذارةمإىلمأنمسؿؾقةماالسرتاضاتماظرمسقةمالمتـطؾقمسؾىمعشارؼعمادلعاؼريماظدوظقةمظؾصقةماظـؾاتقةماظلواردةم
يفمادلؾقؼللللللات:مCPM 2015/06_01موCPM 2015/06_06موCPM 2015/06_07مو،CPM 2015/06_08مغظللللللراًم
إىل أن ػذهمادلشارؼعماألربعةمعؼرتحةمسؾىماهلقؽةمالسؿؿادػامسنمررؼقماظؿصوؼت،معنمدونمخقارمظؿؼدؼمماسرتاضمرمسي.م
م
-19م جيبمأنمتُرصَعماالسرتاضاتماظرمسقةمسؾىمعشارؼعمادلعاؼريماظدوظقةمادلؼدعةمإىلماظلدورةماظعاذلرةمظمؾفقؽلةممإىلمأعاغلةم
االتػاضقةماظدوظقةم(سؾىماظعـوانم)ippc@fao.orgميفمعفؾةمأضصاػام2معارس/آذارم،2115ميفممتامماظلاسةم12مزفراًمتوضقتم
شرؼـؿشم.1-موؼـؾغيمظألسضاءمأنمؼردؾواماظوثائقمادلؿصؾةمبؽلمعشروعمععقارمواجهماسرتاضاًمرمسقاً.مودوفمتـشلرماألعاغلةم
وثقؼةًمإضاصقةمظؾفقؽةمسؾىماظؾوابةماظدوظقةمتػصّلمصقفاماالسرتاضاتماظرمسقةميفمأضراموضتمممؽنمسؼبمتؾؼقفامأيماسرتاضم
رمسيمأوماسرتاضاتمرمسقة.م
م

سادساً-ذ املعاوريذالدوليةذلًدابريذالصحةذالنياتية:ذبروتوكوالتذالًشخيصذ

م

-21م أُردلمبروتوطوالنمتشكقصم(عالحقمظؾؿعقارماظدوظيمرضمم27م(بروتوطوالتمتشكقصمظًصاتماخلاضلعةمظؾلوائحم))م
ظػرتةماإلبالغماحملددةمخبؿلةموأربعنيمؼوعاً10م(1مؼوظقلوم/متلوزم15-2114مأشللطسم/آام،)2114مومبلامأغلهميمؼلردمأيمم
اسرتاضمرمسيمسؾقفؿا،ممتّماسؿؿادػؿامعنمجاغبمجلـةمادلعاؼريمغقابةًمسنماهلقؽة.موػذانماظربوتوطوالنمظؾؿشكقصمعؿاحلانم
سؾىماظؾوابةماظدوظقةمسؾىمادلوضع:م.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispmsم
م

9مم.https://www.ippc.int/publications/cpm-7-report-2012-1م
10
م مصرتة ماإلبالغ ماخلاصة مبربوتوطول ماظؿشكقص :مhttps://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/draft-ispms/notification-
.period-dpsم
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بروتوطولماظؿشلكقصم:5مPhyllosticta citricarpa (McAlpine) Aaمسؾلىماظـؿلارم(عؿلاحمسؾلىمادلوضلعم:م
)https://www.ippc.int/publications/dp-5-2014-phyllosticta-citricarpa-mcalpine-aa-fruitم
Xم(عؿاحمسؾىمادلوضع:
بروتوطولماظؿشكقصم:6مجرثوعةمتؼرّحماحلؿضقاتم anthomonas citri subsp. Citriم
)https://www.ippc.int/publications/dp-6-2014-xanthomonas-citri-subsp-citri

م

-21م يفمحنيمطاغتمػذهماظوثقؼةمتوضع،مطاغتمجلـةمادلعاؼريمضدمصادضتمسؾىمعشلروعمواحلدمظربوتوطلولماظؿشلكقصم
ظػرتةماإلبالغماحملددةمخبؿلةموأربعنيمؼوعاًم(15مدؼلؿرب/طاغونماألولم31-2114مؼـاؼر/طاغونماظـاغيم،)2115مويفمحالم
سدممورودماسرتاضاتمرمسقة،مدوفمتعؿؿدمجلـةمادلعاؼريمػذامادلشروعمظربوتوطولماظؿشلكقصمغقمابلةًمسلنماهلقؽلةم،مبوصلػهم
بروتوطولماظؿشكقصم-7معؾققمظؾؿعقارماظلدوظيمظؾصلقةماظـؾاتقلةمرضلمم27م(بروتوطلوالتماظؿشلكقصمظًصلاتماخلاضلعةم
ظؾوائح).مشريمأغه،ميفمحالموردماسرتاضمرمسيمضؾلم31مؼـاؼر/طلاغونماظـلاغيم،2115مدلوفمتمؼلومماألعاغلةممبؿـؼلقحممػلذهم
اظوثقؼة.مم
م
 بروتوطولمتشكقص:ماظؾطارسمادلغزظقةمادلؿرضةم()122-2116م
م
-22م تؾعاًمظعؿؾقةماالسؿؿادمادلؿػقمسؾقفا،مصإنمبروتوطوالتماظؿشكقصمػذهماظيتمدقؿممإحلاضفامبؿؼرؼلرماظلدورةماظمعاذلرةمم
ظؾفقؽةم(،)2115ميمتُؼدَّممظؾفقؽةموظؽنمميؽنماالرالعمسؾقفامسؾىماظؾوابةماظدوظقةمطؿامػومعشلارمإظقلهمأسلالهم.موؼُطؾلبمعلنم
اهلقؽةماإلحارةمسؾؿاًمباسؿؿادػا.م
م

سابعاً-ذ وثائقذتفدريوةذ

م

-23م يفمسامم،2114مضامماظؽاتبمبؿـؼقحماظوثقؼةماظؿػلريؼةمظؾؿعقارماظدوظيمرضمم15م(إخضاعمعوادماظؿعؾؽةماخلشلؾقةميفم
اظؿفارةماظدوظقةمظؾوائح)مبػضلمعلاػؿاتمعنمصرؼقماخلرباءماظػينمادلعينمباحلفرماحلرجي.مثممادؿعرضلؿفمامجلـلةمادلعلاؼريمم
ورصعتمتعؾقؼاتمبشأغفامإىلماظؽاتب.موضدمغُشرتماظـلكةماحملدثةمهلذهماظوثقؼةماظؿػلريؼةمسؾىماظؾوابةماظدوظقة.11م
م

ثامناً-ذ الًوصياتذ

م

-24م إنماهلقؽةمعدسوةمإىل:م
م
()1م االسؿؿادمباظؿصوؼتمدلشروعمادلعقارماظدوظيمسنمحتدؼدمحاظةماظػاطفةماظعائؾلةمظذبابلةماظػاطفلةمم()Tephritidaeم
()131-2116مطؿامؼردميفمادلعقارم.CPM 2015/06_01

مموثائقمتػلريؼة:مhttps://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/explanatory-documents-international-standards-
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()2م اسؿؿادمعشروعمادلعقارماظدوظيمحلولم احلرطلةماظدوظقلةمظودلائطماظـؿلومادلرتؾطلةمباظـؾاتلاتمادلكصصلةمظبغؾلاتمم

م

()114-2115مطؿامؼردميفمادلعقارم.CPM 2015/06_02
()3م اسؿؿللادمعشللروعمادلعقللارماظللدوظيمحللولماحلرطللةماظدوظقللةمظألخشللاام()129-2116مطؿللامؼللردميفممادلعقللارم
.CPM 2015/06_03م
()4م اسؿؿادمعشروعمادلؾققم3مظؾؿعقارماظدوظيمرضمم26م(حتدؼدمادلـارقماخلاظقةمعنمافصاتمباظـلؾةمظلذبااماظػاطفلةم
()Tephritidaeمحولمإجراءاتماظصقةماظـؾاتقةمإلدارةمذبابةماظػاطفلةم(Tephritidaeم)م()111-2115مطؿلام
ؼردميفمادلعقارم.CPM 2015/06_04م
()5م اسؿؿادمعشروعمتعدؼالتمادلعقارماظدوظيمرضلمم5مظعلامم:2113معللردمعصلطؾقاتماظصلقةماظـؾاتقلةم(-1994
)111مطؿامؼردميفمادلعقارم.CPM 2015/06_05م
()6م االسؿؿادمباظؿصوؼتمدلشروعمعؾققمادلعقارماظدوظيمرضمم28م(ععاجلاتماظصقةماظـؾاتقةمظًصاتماخلاضعةمظؾلوائحم
حولمادلوادماخلاضعةمظؾوائح)مسنمععاجللةماظربتؼلالمCitrus sinensisمبلاظربودةمظؾلؿكؾصمعلنمذبابلةمصاطفلةم
طوؼـالغدمBactrocera tryoniم()2007-206Eمطؿامؼردميفمادلعقارم.CPM 2015/06_06م
()7م االسؿؿادمباظؿصوؼتمدلشروعمعؾققمادلعقارماظدوظيمرضمم28م(ععاجلاتماظصقةماظـؾاتقةمظًصاتماخلاضعةمظؾلوائحم
حولمادلوادماخلاضعةمظؾوائح)مسنمععاجللةمادلـلدارؼنمCitrus reticulataمواظربتؼلالماحلؾلومCitrus sinensisم
بللاظربودةمظؾللؿكؾصمعللنمذبابللةمصاطفللةمطوؼـالغللدمBactrocera tryoniم()2007-206Fمطؿللامؼللردميفمادلعقللارم
.CPM 2015/06_07م
()8م االسؿؿادمباظؿصوؼتمعشروعمعؾققمادلعقارماظدوظيمرضمم28م(ععاجلاتماظصقةماظـؾاتقةمظًصاتماخلاضعةمظؾلوائحم
حولمادلوادماخلاضعةمظؾوائح)مسلنمععاجللةماظؾقؿلونماحللاعضمCitrus limonمبلاظربودةمظؾلؿكؾصمعلنمذبابلةم
طوؼـالغدمBactrocera tryoniم()2007-206Gمطؿامؼردميفمادلعقارم.CPM 2015/06_08م
()9م اسؿؿادمعشروعمعؾققمادلعقارماظدوظيمرضمم28م(ععاجلاتماظصقةماظـؾاتقةمظًصاتماخلاضعةمظؾوائحمحلولمادللوادم
اخلاضعةمظؾوائح)مسنمادلعاجللةمباإلذلعاعمفصلاتمDysmicoccus neobrevipesموPlanococcus lilacinusم
وPlanococcus minorم()111-2112مطؿامؼردميفمادلعقارم.CPM 2015/06_09م
()11ماإلحارةمسؾؿلاًمبلأنمجلـلةمادلعلاؼريماسؿؿلدتمباظـقابلةمسلنماهلقؽلةممبروتوطلوالتماظؿشلكقصماظـالثلةماظؿاظقلةم
طؿؾقؼاتمظؾؿعقارماظدوظيمرضمم27م(بروتوطوالتماظؿشكقصمظًصاتماخلاضعةمظؾوائح):م




Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aaمسؾىماظـؿرة
جرثوعةمتؼرّحماحلؿضقاتم Xanthomonas citri subsp. citri
اظؾطارسمادلغزظقةمادلؿرضة.

