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هوىة تدابري الصَة النياتوة

م

الدورة العاشرة
روما 02 – 61 ،مارس/آذار 0262
تقرور عن أنشطة جلنة املعاوري 0262 -

اليند  6-8من جدول األعمال
من إعداد رئوسة جلنة املعاوري السودة  Jane Chardبالنوابة عن اللٍنة
م

-1م ؼفدفمػذاماظؿؼرؼرمإىلمتؼدؼممعؾكصمسنمأغشطةمىـةماٌعاؼريمعـذماظدورةماظؿادعةمهلقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةةمم
(اهلقؽة)م(.)4112موطؿامػومايالمدائؿاً،متلعىمىـةماٌعاؼريمإىلمأنمتؽونمذػاصةموإىلمضةؿانمغشةرمتؼةارؼرماالجؿؿاسةاتم
بلرسة.موؼؾكصمػذاماظؿؼرؼرمععؾوعاتمعنماجؿؿاساتمطلمعنمىـةماٌعاؼريمواظػرقماظػـقةمومجاساتمسؿلماًرباء.موتؿوصرم
اظؿػاصةةقلماظؽاعؾةةةمسؾةةىمماظؾوابةةةماظدوظقةةةمظؾصةةقةماظـؾاتقةةةمسؾةةىمماظعـةةوانماظؿةةاظيم(https://www.ippc.int/core-
.)activities/standards-settingمم
م
-4م وطؿامػومايالميفماظلـواتماألخرى،مطانمساممىـةماٌعةاؼريممعؾقؽةاممباظعدؼةدمعةنماإلنةازات،ماظةممعةامطاغةتم
ممؽـةمظوالمعدخالتماظعدؼدمعنماألذكاص.موأودمبشؽلمخاص،مأنمأظػتماغؿؾاهماهلقؽةمإىلمجفةودمأسضةاءمىـةةماٌعةاؼريم
واظػرقماظػـقةمواٌشارطنيماظعدؼدؼنم(سؾىمدؾقلماٌـالميفممجاساتمسؿلماًرباء،مواظذؼنموصرواماظؿعؾقؼات)مذويماٌدخالتم
اظضرورؼةمإلغؿاجمعشروعمذيمجودةمساظقةمظؾؿعاؼريماظدوظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقة،موظؾوصولمإىلماظؿـلققماظدوظيماٌـشةودم.م
وطذظك،مملمؼؽنمبنعؽاغـاماظعؿلمظوالمتػاغيمأعاغةماالتػاضقةماظدوظقةم(االتػاضقةماظدوظقة)مواغؿؾاػفامإىلماظؿػاصقل.مم
م

رُؾعمسددمحمدودمعنمػذهماظوثقؼةمعنمأجلمايدّمعنمتلثرياتمسؿؾقاتماٌـظؿةمسؾىماظؾقؽةمواٌلاػؿةميفمسدمماظؿلثريمسؾىماٌـاخ.موؼرجىمعنماظلادةم
اٌـدوبنيمواٌراضؾنيماظؿؽرّممبنحضارمغلكفممععفممإىلماالجؿؿاساتموسدممرؾبمغلخمإضاصقةمعـفا.موععظمموثائقماجؿؿاساتماٌـظؿةمعؿاحةمسؾىماإلغرتغتم
سؾىماظعـوانماظؿاظيwww.fao.org:
MM747/A
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القضاوا العامة

–6
م
 6-6إصار املعاوري والًنفوذ
م
-3م ؼُذطّرماألسضاءمأنماظدورةماظلابعةمظؾفقؽةم()4114ماتػؼتمسؾىمضرورةمإغشاءمصرؼقمعفاممظؾـظرميفمإرارماٌعةاؼريميفم
سامم.4113مواظؿؼىمصرؼقمعفاممععينمبنرارمععاؼريماالتػاضقةماظدوظقةميفمأوتاواميفمدؾؿؿرب/أؼؾولم.4113مويفمدورتفاماظؿادعةم
(،)4112محـتماهلقؽةمىـةماٌعاؼريمسؾىموضعماظؾؿلاتماألخريةمسؾىمإرارمععاؼريماالتػاضقةماظدوظقةمظؿقؾقةلماظـغةرات،م
وتؼدميهمإىلماهلقؽة.مويفمعاؼو/أؼارم،4112مضررتمىـةماٌعاؼريمأنمتؼوممجمؿوسةمصرسقةمصغريةمعنمأسضاءماظؾفـةمبؿقدؼدم
اظـغةةراتموصةةؼلمعشةةروعماإلرةةارم.موضةةدمادؿضةةاصتمطودةةؿارؼؽامػةةذهماوؿوسةةةماظصةةغريةميفمأشلةةطسم/آبم4112م
(اغظرماظوثقؼةم.)CPM2015/19م
م
-2م ؼلةةؿـدمعشةةروعماإلرةةارمإىلماألدوارمواٌلةةموظقاتميفماالتػاضقةةةمواألػةةدافماالدةةرتاتقفقةميفماإلرةةارماالدةةرتاتقفيم
ظالتػاضقةماظدوظقةمظوضاؼةماظـؾاتات.موباإلضاصةمإىلمهدؼدماظـغراتميفماٌعةاؼري،مغظةرتمماوؿوسةةماظػرسقةةمأؼضةاًميفمتةواصرم
اٌعؾوعاتماإلضاصقةمواياجةمإظقفا،موباظؿاظيمأغؿفتمعشروعم"إرارماٌعاؼريمواظؿـػقذ".موضُدمماٌشروعمإىلماوؿوسةماٌعـقةةم
بةةاظؿكطقطماالدةةرتاتقفيمميفمأطؿةةوبر/تشةةرؼنماألولم4112موغظةةرتمىـةةةماٌعةةاؼريمصقةةهميفماجؿؿاسفةةاماظةةذيمسؼةةدميفم
غوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم.4112موخاللمػذاماالجؿؿةاع،مادؿعرضةتمىـةةماٌعةاؼريماألضلةاممذاتماظصةؾةمباٌعةاؼريماظدوظقةةم
ظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةماٌعؿؿةدةموعواضةقعماٌعةاؼريم.م طؿةامحةددتمىـةةماٌعةاؼريماظـغةرات،معةعمعراسةاةماظؿعؾقؼةاتمعةنم
اوؿوسةةةماٌعـقةةةمبةةاظؿكطقطماالدةةرتاتقفيم.موؼةةردماىةةزءماًةةاصممعةةاؼريمعمشةةروعمإرةةارماٌعةةاؼريمواظؿـػقةةذمضةةؿنمم
اظوثقؼةم.CPM 2015/19مم
م
-5م ودؿـظرماوؿوساتماألخرىماظؿابعةمظالتػاضقةماظدوظقةمظوضاؼةماظـؾاتاتميفمعشروعمإرةارماٌعةاؼريمواظؿـػقةذمخةاللم
اظعامماٌؼؾل،مبغقةمتؼدؼممغلكةمعـؼقةمالسؿؿادػامعنمضؾلماظدورةمايادؼةمسشرةمظؾفقؽةميفم.4112مم
م
-2م ويفمغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم،4112مرؾؾتمىـةماٌعاؼريمعنماألررافماٌؿعاضدةمادةؿعراضمعشةروعماإلرةارموتؼةدؼمم
أيمتعؾقؼاتمبشلنماظعؿؾقةماظؼائؿةةممواىارؼةةممظؿقؾقةلماظـغةراتمعةنمخةاللمىـةةماٌعةاؼريمأومأسضةاءماوؿوسةةماٌعـقةةم
باظؿكطقطماالدرتاتقفي.مطؿامحـّتمىـةماٌعةاؼريماألرةرافماٌم ؿعاضةدةمسؾةىماظـظةرميفمعشةروعمإرةارماٌعةاؼريمسـةدمتؼةدؼمم
اٌؼرتحاتمخاللمصرتةماظدسوةمظؿؼدؼممعوضوساتمصرتةماظلـؿنيماٌؼررةميفمسامم.4115مم
م
-7م وأوصتمىـةماٌعاؼريمأنمتـظةرماوؿوسةةماٌعـقةةمبةاظؿكطقطماالدةرتاتقفيمميفمإضةاصةمبـةدمدائةممسؾةىمجةدولم
األسؿال،ممفردماسؿؿادمإرارماٌعاؼريمواظؿـػقذ،مبشلنمهدؼدماظؼضاؼاماىدؼدةمواظـاذؽةماظممضةدمتؿطؾةبمتوجقفةمامعـلةؼمام
إلدراجفاميفماإلرار.مطؿامأوصتمىـةماٌعاؼريمأنمتؼومماوؿوسةماٌعـقةةمبةاظؿكطقطماالدةرتاتقفيممبادةؿعراضموهةدؼثم
اإلرارمدـوؼاًمحبلبماالضؿضاء،موأنمتوصيمباظؿعدؼالتمالسؿؿادػامعنمضؾلماهلقؽة.مم
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اسًعراض عملوة وضع املعاوريم

م
-8م تؼوممىـةماٌعاؼريمبادؿعراضمسؿؾقةموضعماٌعاؼري،موعنماٌؼةررمأنمتؼةدممتوصةقاتفامإىلماظةدورةمايادؼةةمسشةرةم
ظؾفقؽة.موضدمجرتمعـاضشةمأوظقةميفماالجؿؿاعماظذيمسؼدميفمعاؼو/أؼارم،4112موضاعتمجمؿوسةمصةغريةمبعؿةلمإضةايفمبعةدم
االجؿؿاع.مويفمغوصؿرب/تشرؼنماظـاغي،مضررتمىـةماٌعاؼريمأغهمبلؾبمسددماظؼضاؼاماظةممبةبمععاىؿفةا،مؼـؾغةيمسمؾةىم
جمؿوسةماظعؿلماظؿابعةمظؾفـةماٌعاؼريم"جمؿوسةماظلؾعة"مأنمختصصمؼوعنيمظؾرتطقزمسؾةىمػةذاماالدةؿعراضم.موتةردمعفةامم
جمؿوسةماظلؾعةميفماٌرصقم13معنمتؼرؼر1مىـةماٌعاؼريمظـوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم،4112مودةمؿؼوممجمؿوسةةماظلةؾعةممبؿؼةدؼمم
تؼرؼرػامإىلماجؿؿاعمىـةماٌعاؼريميفمغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم.4115مم
م
 3-6الًعامل مع االعرتاضات الرمسوةم
م
-9م غظرتمىـةماٌعاؼريميفمأربعةمعشارؼعمظؾؿعاؼريماظدوظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةماظممالضتماسرتاضامرمسقامواحدام
سؾةةىماألضةةلم(عػفةةوممععقةةارمدوظةةيمواحةةدموثةةالثمععاىةةاتمظؾصةةقةماظـؾاتقةةة).موؼؿضةةؿنمتؼرؼةةرمىـةةةماٌعةةاؼريمظشةةفرم
غوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم4112متػاصقلمبشلنماظؼضاؼاماظممؼؿمماظـظرمصقفاميفمعشروعمهدؼدمحاظةماظػاطفةةماٌضةقػةمظةذبابم
اظػاطفةم(.)Tephritidaeموضدمأُتققتمردودمىـةماٌعاؼريمسؾىماالسرتاضاتماظرمسقةةممبشةلنمععاىةاتماظصةقةماظـؾاتقةةمم
سؾـاًمسؾىماظؾوابةماظدوظقةمظؾصقةماظـؾاتقة2.م
م
-11م ادؿشارتمىـةماٌعاؼريماٌوزفماظؼاغوغيمٌـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم(اظػاو)مبشلنمسؿؾقةماظؿعاعلمعةعماالسرتاضةاتم
اظرمسقة.موضدمأخذتماظؾفـةمبعنيماالسؿؾارماظشواشلماظممأسربتمسـفاماألررافماٌؿعاضدةمخةاللماظةدورةماظؿادةعةمظمؾفقؽةةمم
()4112مبشلنماظؿصوؼتمحولمععاىاتماظصقةماظـؾاتقة،موغظرتميفمخقاراتمبدؼؾة،موظؽنمملمؼؽنمػـةاكمحةلمبلةقطم.م
وعنماٌفممأالمؼؿممحظرماٌعاؼريماظدوظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةميفمسؿؾقةمعلؿؿرةمعنماالسرتاضاتماظرمسقة.موظةذما،مأوصةتم
ىـةماٌعاؼريماهلقؽة،مبـاءمسؾىماإلجراءاتماياظقةمظوضعماٌعاؼري،مباسؿؿادماٌشارؼعمعنمخاللمتصوؼتمعنمدونمإعؽاغقةةم
وجودماسرتاضمرمسيم(اظوثقؼةم،)CPM 2015/06مععماظؿلؾقممبلغهمميؽنمظألررافماٌؿعاضدةمأنمتؼةررميفماظةدورةماظعاذةرةم
ظؾفقؽة،مطقفمترشبميفماٌضيمضدعاً.مم
م
 2-6اسًيدال وتنقوح املعاوريم
م
-11م بغقةموـبماظؾغطموتؼؾقلماألسؾاءماإلدارؼةمظوجودمإصداراتمعؿعددةمظؾؿعاؼريماظدوظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةمبعدم
تـؼققفا،مواصؼتمىـةماٌعاؼريمسؾىمأغهمؼـؾغيمغؼضماإلصداراتماظؼدمية.مطؿامواصؼتمىـةةماٌعةاؼري،محقـؿةامطةانمذظةكم
مم4112م–م11متؼرؼرمىـةماٌعاؼري:مhttps://www.ippc.int/publications/2014-11-report-standards-committee
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4

CPM 2015/18

ممؽـاً،مسؾىموـبمادؿكدامماالضؿؾاداتماٌؾاذرةمعنماٌعاؼريماظدوظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةةميفماإلصةداراتماىدؼةدةمأوم
اٌعدظةمهلا.م وذظك،مظؾؿلاسدةميفمتؼؾقلماياجةمإىلماظؿغقرياتماٌرتتؾةةمسؾةىمعـةلمػةذهماٌعةاؼريماظدوظقةةمظؿةدابريماظصةقةم
اظـؾاتقةمسـدعامؼؿممادؿعراضماٌعقارماألصؾيماظذيممتمأخذماالضؿؾاداتمعـهم(اغظرماظوثقؼةم.)CPM 2015/05م
م
 2-6مفهوم املعوار م
م
-14م غاضشتمىـةماٌعاؼريمعػفومماٌعقار،ميفمدقاضيموضعمإرارماٌعاؼري،موخاللمصةرتاتماٌشةاوراتماظؼؾقؾةةماألخةريةم
بشلنمعشروعماٌعاؼريماظدوظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقة،مسؼبمذواشلمبلنمبعضمعشارؼعماٌعاؼريمالمهؿويمسؾىماٌؿطؾؾةاتم
اظممميؽنمتـلقؼفامعنمضؾلماألررافماٌؿعاضدة.مويفمحاظةمعشروعماٌعقارماظدوظيمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةةم(اٌعقةارماظةدوظيم)م
اٌؿعؾقمبايرطةماظدوظقةمظألخشاب،مسدظتمىـةماٌعاؼريماٌشارؼعمضؾلموبعدمزفورمذواشلمطؾريةميفمصرتةمتؼدؼمماظؿعؾقؼاتم
يفمغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم،4112مظؿشؿلماٌزؼدمعنماٌؿطؾؾاتماظممؼـؾغةيمأنمتـػةذػاماألرةرافماٌؿعاضةدةم.موتوصةيمىـةةم
اٌعاؼريمباسؿؿادماٌشروعم(اظوثقؼةم،)CPM 2015/06موظؽنمعنماٌفممأنمؼلؿؿرماظـؼاشمحولمعػفومماٌعقار.مم
م
-13م وإنمعػفومماٌعقارمظهمصؾةمباٌـاضشاتمبشةلنمإرةارماٌعةاؼريمواظؿـػقةمذم(اظؼلةمم.)1-1مسؾةىمدةؾقلماٌـةال،مظؽةلم
عوضوعمعؼرتحمأومثغرة،معنماٌفممباظـلؾةمظؾفقؽةماظـظرمصقؿامإذامطاغتمػـاكمحاجةمإىلمععقارمأوموثقؼةمعةنمغةوعمآخةرمعةنم
االتػاضقةماظدوظقة،موعامػومعلؿوىماألوظوؼةماظممؼـؾغيمأنمؼؿقؾىمبفةاماٌعقةارماظةدوظيمأوماظوثقؼةةماألخةرىم.موضةدمترشةبم
األررافماٌؿعاضدةمأؼضاًميفماظـظرميفمعػفومماٌعقارمسـدماالدؿفابةمإىلماظدسوةمإىلمتؼدؼمماٌواضقعماٌؼررمإجراءػامػذاماظعام.مم
م
اجًماع ماوو/أوار 0262
-0
م
 6-0مشاروع املعاوري الدولوة لًدابري الصَة النياتوة ملشاورة األعضاءم
م
-12م واصؼتمىـةماٌعاؼريمسؾىماٌشارؼعماظؿاظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةمٌشاورةماألسضاءميفمسامم:4112م
م
()1م ايرطةماظدوظقةمظؾؾذورم(،)113-4119
()4م ايرطةماظدوظقةمظؾؿرطؾاتمواآلالتمواٌعداتماٌلؿعؿؾةم(،)112-4112
()1م اظؿعدؼالتمسؾىماٌعقارماظدوظيمرضمم5م(علردمعصطؾقاتماٌؿعؾؼةمباظصقةماظـؾاتقة)م4112م(.)111-1992مم
م
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-15م ضؾلماالجؿؿاع،مطاغتمىـةماٌعاؼريمضدمواصؼتمسؾىماٌشارؼعماظلةؿةماظؿاظقةةمٌمعاىةاتماظصةقةماظـؾاتقةةمموسؾةىم
اٌشارؼعماألربعةمظربوتوطوالتماظؿشكقصمٌشاورةماألسضاءمبؼرارمإظؽرتوغي:م
م
ععاىاتماظصقةماظـؾاتقة:م
م
()1م اٌعاىةمباهلواءماٌدصوعماٌرتػعمايرارةمظةةممBactrocera melanotusمو)diptera:tephritidae( B.xanthodesم
سؾىمCarica papayaم(،)115-4119
()4م اٌعاىةمحبرارةماظؾكارمظةم Bactrocera dorsalisمسؾىمCarica papaya var.soloم(،)119-4119
()3م اٌعاىةمحبرارةماظؾكارمظةمCeratitis capitataمسؾىمMangifera indicaم(،)112-4111
()2م اٌعاىةماظؾاردةمظةمCeratitis capitataمسؾىمCitrus clementina var. Clemenulesم(،)114-4114
()5م اظؿشعقعمظةمOstrinia nubilalisم(،)119-4114م
()2م اٌعاىةةةةماظؾةةةاردةمظةةةةمCeratitis capitataمسؾةةةىمCitrus sinensis var. NavelموValencia-lateم
(،)113-4111
م
بروتوطوالتماظؿشكقص:م
م
()7م Phytoplasmasم(،)118-4112
()8م Erwinia amylovoraم(،)119-4112
()9م ،)117-4112( Ditylenchus destructor / D. dipsaci
()11م Genus Anastrephaم(.)115-4112م
0-0

املواصفات

م
-12م واصؼتمىـةماٌعاؼريمسؾىمعواصػؿني:مم
م
3
()1م ايرطةماظدوظقةمظؾقؾوبم(اٌواصػةم،) 21
()4م تـؼقحماٌعقارماظدوظيمرضمم:2مخطوطمتوجقفقةمظؾؿراضؾةم(اٌواصػةم21م.)4
م

مماٌواصػةم21م–مايرطةماظدوظقةمظؾقؾوب:مhttps://www.ippc.int/publications/specification-60-international-movement-grain

3

مماٌواصػةم21م–متـؼقحماٌعقارماظدوظيمرضمم:2م1997م(اًطوطماظؿوجقفقةمظؾؿراضؾة):مhttps://www.ippc.int/publications/specification-61-
revision-ispm-61997-guidelines-surveillance

4
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عمل الفرق الفنوةم

م
-17م ضاعتمىـةماٌعاؼريمبادؿعراضفاماظلـويمظعؿلماظػرقماظػـقة.موصقؿامؼؿعؾقمبػرؼقماًرباءماظػينمٌعاىاتماظصقةم
اظـؾاتقة،مأدرطتماظؾفـةمطؿقةماظعؿلماظؽؾريةماظالزعةميفمتؼققممرؾؾاتماٌعاىاتموواصؼتمأؼضامسؾىمغشةرمإجةراءاتمصرؼةقم
اًرباءماظػينمٌعاىاتماظصقةماظـؾاتقةمسؾـا،مظؿؽونماألررافماٌؿعاضدةمسؾىمبقـةمعنماألدظةةمماٌلةؿكدعةمظؿقدؼةدمعةامإذام
طاغتماٌعاىةمعؼؾوظة.مومتتمعـاضشةم إجراءمظػرؼقماًةرباءماظػةينمٌعاىةاتماظصةقةماظـؾاتقةةمبشةلنمضؾةولمماظؿفربةمةمأوم
ععاىاتماظصقةماظـؾاتقةماظؿارخيقة،مودؿؼوممىـةماٌعاؼريميفماٌلؿؼؾلمباظـظرميفمغلكةمعـؼقة.مطؿامظوحظمأنماظؽـريمعنم
اٌعؾوعاتماظؼقؿةمبشلنمعشروعماٌعاىاتمتردميفمتؼارؼر5ماظ ػرؼةقماظػةينمٌعاىةاتماظصةقةماظـؾاتقةة،مواظةممؼوصةىمبةلنم
تلؿكدعفاماألررافماٌؿعاضدةمسـدعامتـظرميفمعشروعمععاىاتماظصقةماظـؾاتقة.مممم
م
-18م وتضؿنمجزءمعنمسؿلماظػرؼقماظػينماٌعينمبدظقلمعصطؾقاتماظصقةماظـؾاتقةمادؿعراضمادؿكداممضائؿةماآلصات،م
واسؿربمصرؼقماًرباءماظػينمبلغهمظقسمػـاكمحاجةمظؾؿعرؼػات.موالحظتمىـةماٌعاؼريمبلغهمضةدممتمتعرؼةفمتعةابريمضائؿةةم
اآلصاتماظلؾعقةموضائؿةمآصاتماظعائل،موؼـؾغيمادؿكداعفامحقـؿامطانمذظكمعـادؾاً.مم
م
-19م طؿامضدمماظػرؼقماظػينماٌعينمبدظقلمعصطؾقاتماظصقةماظـؾاتقةةممتوصةقاتمتؿعؾةقمباظعدؼةدمعةنماٌعةاؼريماظدوظقةةم
ظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةماظممؼـؾغيمتصقققفامسـدعامؼؿممادؿعراضفام(اغظرمتؼرؼرماظػرؼقماظػينماٌعينمبةدظقلمعصةطؾقاتم
اظصقةماظـؾاتقةمصرباؼر/ذؾاطم.)64112موالحظتمىـةماٌعاؼريمبلغهمضدممتمتعرؼفمتعابريمضائؿةةماآلصةاتماظلةؾعمقةموضائؿةةم
آصاتماظعائل،موؼـؾغيمادؿكداعفامحقـؿامطانمذظكمعـادؾاً.موؼؿممسرضمغؿائجمعراجعةمبشلنماالتلاقمبنيماٌعةاؼريماظدوظقةةم
ظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةموشريػامعنماظؿعدؼالتميفماظوثقؼؿنيمCPM 2015/09مو.CPM 2015/11مم
م
اجًماع جمموعة السيعةمم
-3
م
-41م غظرتمجمؿوسةماظلؾعةميفماظؿعؾقؼةاتماٌؼدعةةمخةاللمصةرتةمتشةاورماألسضةاءمميفمسةامم4113موأوصةمتمباٌشةارؼعم
األربعةماظؿاظقةمظؾؿعاؼريماظدوظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةمخاللمصرتةمإبداءماظؿعؾقؼاتمبشلنماظشواشلماىوػرؼة:م
م
()1م ايرطةماظدوظقةمظألخشابم(،)149-4112
()4م ايرطةماظدوظقةمظودائلماإلسالمماٌؿزاؼدةماٌرتؾطةمبـؾاتاتماظغرسم(،)112-4115
()3م إجراءاتماظصقةماظـؾاتقةمٌؽاصقةمذبابةماظػاطفةم()Tephritidaeم(،)111-4115
()2م تعدؼالتم()4113مسؾىماٌعقارماظدوظيمرضمم5م(علردمعصطؾقاتمتدابريماظصقةماظـؾاتقة).
ممتؿوصرمتؼارؼرماظػرؼقماظػينماٌعينممعاىاتماظصقةماظـؾاتقةمسؾىماظعـوانماظؿاظي:مhttps://www.ippc.int/core-activities/standards-
setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatments
6
ممتؼرؼرماجؿؿاعماظػرؼقماظػينماٌعينمبدظقلمعصطؾقاتماظصقةماظـؾاتقة:مhttps://www.ippc.int/publications/2014-tpg-meeting-report-
rome-italy
5
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م

7

اجًماع نوفمرب/تشرون الٌاني 0262

–2
م
 6-2مشاروع املعاوري الدولوة لًدابري الصَة النياتوةم
م
-41م غظرتمىـةماٌعاؼريميفممجقعماظؿعؾقؼاتماٌؼدعةمخاللمصرتةمإبداءماظؿعؾقؼاتمبشلنماظشةواشلمماىوػرؼةةمموسةدظتمم
اٌشارؼعماألربعةمظؾؿعاؼريماظدوظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقة.مومتماٌواصؼةمسؾىمأربعةمعشارؼعمظقؿمماسؿؿادػامطؿامػةومعةؾنيميفم
اظوثقؼةم.CPM 2015/06مم
م
-44م بعدمعـاضشةمأوظقةمجرتميفماجؿؿاعمعاؼو/أؼارم،4112مواصؼتمىـةماٌعاؼريمسؾىمأنمؼؽونمػـةاكماجؿؿةاعمثماظةثم
ىؿاسةمسؿلماًرباءماٌعـقةمبؿؼؾقلمحرطةماآلصةاتمسةنمررؼةقماياوؼةاتماظؾقرؼةةمم(.)111-4118موتةردماخؿصاصةاتم
مجاسةماظعؿلميفماٌرصقم12مظؿؼرؼرمغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم.4112مم
م
-43م طؿامغاضشتمىـةماٌعاؼريمعوضوعمتدابريماظصقةماظـؾاتقةمظؾؿكؾقصمضؾلماالدةؿريادمم()113-4115ميفماجؿؿةاسيم
عاؼو/أؼارموغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم.4112موسُؼدماجؿؿاعمىؿاسةمسؿلمخرباءميفمسامم4118موأُصدرتماظعدؼدمعنماظؿـؼققاتم
سؾىمعشروعماٌعاؼريماظدوظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةموضاعتمىـةماٌعاؼريمبةاظـظرمصقفةامعـةذمذظةكمايةني،موظؽةنمملمؼةؿمم
اسؿؾارػامعـادؾةمظؾؿواصؼةمسؾقفامٌشاورةماألسضاء.موتؼرّمىـةماٌعاؼريمبلنمتعرؼفماظؿكؾقصماٌلؾقميفماٌعقارماظدوظيمرضمم5م
شريمصققح،موظؽنمػـاكماظعدؼدمعنماآلراءمصقؿامؼؿعؾقمباٌػفوم،موضدمغظرتمىـةماٌعاؼريميفمعؼرتحاتمٌصطؾقاتمجدؼدةم
عـلماظؿكؾقصمضؾلماالدؿريادمواظرتتقؾاتماظــائقة.مويفمعاؼو/أؼار،موعنمأجلماظعؿلمسؾىمعشروعماٌعقارماظدوظيماظذيمميؽنم
اٌواصؼةمسؾقهمٌشاورةماألسضاء،مواصقمأسضةاءمىـةةماٌعةاؼريم سؾةىماٌػفةومماظؿةاظي،ماظةذيمالمؼوجةدمادةممظةهم:م"يفمبعةضم
اياالت،مظؿلفقلماًدعاتماظؾوجلؿقةماظؿفارؼة،مبوزمظألرةرافماٌؿعاضةدةماظؿػةاوضمسؾةىمترتقةبمظؾلةؿاحمبؿكؾةقصم
اظشقـاتميفماظؾؾدماٌصدرمعنمضؾلماٌـظؿةماظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتاتميفماظؾؾدماٌلؿورد.موبريمتـؼقحمعشروعماٌعقارماظةدوظيمم
بـاءمسؾىمػذاماٌػفوممودقؿمماظـظرمصقهميفمعاؼو/أؼارم.4115مم
م
 0-2مشاروع املواصفاتم
م
-42م ضؾلماالجؿؿاع،مواصؼتمىـةماٌعاؼريمبؼرارمإظؽرتوغيمسؾىمأربعةمعشارؼعمعواصػاتمٌشاورةماألسضاء:م
م
()1م ادؿكداممترخقصمادؿريادمحمددم()112-4118م(اٌؾققمظؾؿعقارماظدوظيمرضةمم.41ماًطةوطماظؿوجقفقةةمظـظةامم

تـظقؿيمظؾصقةماظـؾاتقةمظؾواردات)،

()4م تةةرخقصماظؽقاغةةاتمشةةريماظؿابعةةةمٌمـظؿةةةمورـقةةةمظوضاؼةةةماظـؾاتةةاتمظؿـػقةةذمإجةةراءاتماظصةةقةماظـؾاتقةةةمم
(،)114-4112م
()3م اظؿوجقفاتمبشلنمإدارةمخماررماآلصاتم(،)111-4112م

8
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()2م عؿطؾؾاتمادؿكداممععاىاتماظصقةماظـؾاتقةمطؿدابريمظؾصقةماظـؾاتقةم(.)118-4112

3-2

مسائل أخرىم

م

-45م ػـاكمعـاضشةمجارؼةمضؿنمىـةماٌعاؼريمبشلنمادؿكداممعصةطؾحمتةدابريماظصةقةماظـؾاتقةةمموعةامإذامطةانمؼـؾغةيم
ادؿكداعهممػفوممضققمصقلبم(أيمصقؿامؼؿعؾقمبؿؾؾقةمعؿطؾؾاتماظؿصدؼرمظؾصقةماظـؾاتقةمصقلب)مأومعامإذامطانمؼـؾغةيم
ادؿكداعهميفمدقاقمأودعمظقشؿلماألغشطةماٌؿعؾؼةمبكصاتمايفرماظصقيمسؿوعاً.ممم
م
 –2أنشطة أخرى م
م
-42م اسؿؿدتمىـةماٌعاؼريمغقابةمسنماهلقؽة،معـذماظدورةماظؿادعةمظؾفقؽة،ماظربوتوطوظنيماظؿاظقنيمظؾؿشكقص:مم
م
7
()1م Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aaمسؾىماظػاطفة ،
()4م Xanthomonas citri subsp. citriم8مم
م
-47م بةةةدأتمصةةةرتةماإلخطةةةارم9مظربوتوطةةةولمتشةةةكقصمعةةةرضماظدرغةةةةماٌغزظقةةةةمباظؾطةةةارسم()144-4112م
يفم15مدؼلؿرب/طاغونماألولم4112مواغؿفتميفم31مؼـاؼر/طاغونماظـاغيم.4115مم
م
-48م وألولمعةةرةمدةةقؽونمػـةةاكمعشةةاورتنيمظألسضةةاءم10مصقؿةةامؼؿعؾةةقمبربوتوطةةوالتماظؿشةةكقصمخةةاللمسةةامم4115م
(31مؼـاؼر/طاغونماظـاغيم–م31مؼوغقو/حزؼرانم4115مو1مؼوظقو/متوزم–م31مغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم.)4115م
م

ممبروتوطولماظؿشكقصم:5م Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aaمسؾىماظػاطفة:مhttps://www.ippc.int/publications/dp-5-2014-
phyllosticta-citricarpa-mcalpine-aa-fruit
8
ممبروتوطولماظؿشكقصم:2م:Xanthomonas citri subsp. Citriمhttps://www.ippc.int/publications/dp-6-2014-xanthomonas-citri-
subsp-citri
9
ممصرتةماإلخطارمظربوتوطولماظؿشكقصhttps://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/draft-ispms/notification-period-dps :
7

ممعشاورةماألسضاءمبشلنمعشارؼعماٌعاؼريماظدوظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقة:مhttps://www.ippc.int/core-activities/standards-
setting/member-consultation-draft-ispms
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