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 النباتّية الصحة تدابير هيئة

 الدورة الرابعة عشرة

 2019أبريل/نيسان  5-1روما، 

 النباتّيةتوصيات لجنة المعايير إلى هيئة تدابير الصحة 

 من جدول األعمال 3-10البند 

 لوقاية النباتات الدولّية االتفاقّيةمن إعداد أمانة 

 معلومات أساسية –أوالً 

 .)اهليئة( النباتّيةتعرض هذه الوثيقة توصيات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة  -1

 لوقاية النباتات الدوليّة االتفاقيّةقائمة المواضيع لمعايير تعديالت لجنة المعايير على  – ثانًيا

الصادرة عن  لوقاية النباتات الدولّية االتفاقّيةعايري ملواضيع امليلخص هذا القسم التعديالت املقرتحة على قائمة  -2
 1.النباتّيةللصحة  الدولّيةاليت ميكن االطالع عليها على البوابة و  النباتّيةهيئة تدابري الصحة 

جلنة املعايري قائمة املواضيع من  وأولوياهتا. وتعدلمت توكيل جلنة املعايري مهمة إدخال التعديالت على املواضيع و  -3
خالل إضافة املواضيع التالية أو حذفها أو تغيريها: املصطلحات املعروضة على الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة 

تشخيص للنظر فيها، الفين املعين بإعداد بروتوكوالت ال الفريق للنظر فيها، وبروتوكوالت التشخيص املعروضة على النباتّية
 .للنظر فيها النباتّيةالفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة  املعروضة على النباتّيةومعاجلات الصحة 

                                                      
 standards/list-ippc-topics-setting/list-activities/standards-https://www.ippc.int/en/coreقاعدة البيانات اخلاصة بقائمة املواضيع:  1
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 3 2018ونوفمرب/تشرين الثاين  2 2018أيار /يف مايو ينجلنة املعايري املعقود ييرجى الرجوع إىل تقارير اجتماعو  -4
 .2018 يف قاعدة البيانات اخلاصة بقائمة املواضيع يف عاممجيع التعديالت اليت مت دجمها لالطالع على 

 املواضيع قائمة، بإضافة ما يلي إىل 2018وأوصت جلنة املعايري يف اجتماعها الذي عقد يف نوفمرب/تشرين الثاين  -5
، كما مت تقييمها ألول مرة من قبل فريق املهام املعين باملواضيع بعد الدعوة القرتاح النباتات لوقاية الدوليّة االتفاقيّة ملعايري

 من جدول األعمال(: 1-9)أنظر البند  2018املواضيع يف عام 

 2018-009 تصميم ُنهج النظم إلصدار شهادات  – 1 لحقامل: للبذور الدوليّةاحلركة بشأن  38: املعيار الدويل رقم
 .1، األولوية للبذور واستخدامها النباتيّةالصحة 

 2018-011 : املرفق باملعيار الدويلمعايري حتديد حالة العائل لذباب الفاكهة استنادًا إىل املعلومات املتاحة( 
 .3 ة(، األولويّ 37 رقم

 .2018خالل عام جلنة املعايري  أجرهتاالتعديالت األخرى اليت وترد أدناه  -6

 :2018ر اجتماع لجنة المعايير في مايو/أيا –ألف 

 :النباتّيةالفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة التالية يف برنامج عمل  النباتّيةتضمني معاجلات الصحة مت  (1)

 لذبابة املعاجلة باإلشعاع Drosophila suzukii  1األولوية إسناد ( مع 017-2017)السلع الطازجة  مجيعيف. 

 لذبابةفلوريد السلفوريل بتبخري الاملعاجلة ب Chlorophorus annularis  إسناد ( مع 028-2017مواد البامبو )يف
 .2األولوية 

  املعاجلة باإلشعاع لبيوض ويرقات فصيلةTortricidae ( )1األولوية إسناد ( مع 011-2017)عامة. 

  املعاجلة باإلشعاع جلميع مراحل فصيلةPseudococcidae ( )1األولوية إسناد ( مع 012-2017)عامة. 

  لذبابةاملعاجلة بالربودة Ceratitis capitata يف ( 023-2017عنب املائدةAمع ) 1األولوية  إسناد. 

  لذبابةاملعاجلة بالربودة Bactrocera tryoni يف ( 023-2017عنب املائدةB مع ) 1األولوية إسناد. 

 3األولوية إسناد ( مع 024-2017) املعاجلة باحلرارة لرقائق اخلشب. 

  املعاجلة بالربودة آلفةThaumatotibia leucotreta 2األولوية إسناد ( مع 029-2017) أنواع احلمضيات يف. 

  معاجلة عامة باإلشعاع ضد مجيع احلشرات باستثناء يرقات وشرانق اآلفةLepidoptera (2017-030 مع ) إسناد
 .2 األولوية

  معاجلة عامة باإلشعاع آلفةCurculionidae (Coleptera) (2017-016 مع ) 2األولوية إسناد. 

  ذبابةاملعاجلة بالربودة للفاكهة ذات النواة احلجرية ضد Ceratitis capitata (2017-022A مع ) إسناد
 .1 األولوية

  ذبابةاملعاجلة بالربودة للفاكهة ذات النواة احلجرية ضد Bactrocera tryoni (2017-022B مع ) إسناد
 .1 األولوية

                                                      
  /85924https://www.ippc.int/en/publications/ :2018 مايو/أيارالصادر يف  تقرير جلنة املعايري 2
 /86854https://www.ippc.int/en/publications/: 2018الصادر يف نوفمرب/تشرين الثاين  تقرير جلنة املعايري 3

https://www.ippc.int/en/publications/85924/
https://www.ippc.int/en/publications/86854/
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 لعثّةباإلشعاع  املعاجلة Epiphyas postvittana 2األولوية إسناد ( مع 018-2017)السلع الطازجة  مجيع يف. 

 لذبابةبالربودة  املعاجلة Bactrocera zonata الربتقال أنواع يف Citrus Sinensis (2017-013 مع ) إسناد
 .2األولوية 

 لصنفباإلشعاع  املعاجلة Anastrepha (2017-031 مع ) 1األولوية إسناد. 

 باإلشعاع لبيوض ويرقات  املعاجلةLobesia botrana إسناد ( مع 021-2017) الطازجة السلع مجيع يف
 .4 األولوية

 لذبابة باإلشعاع املعاجلة Carposina sasakii  (2017-026 مع ) 2األولوية إسناد. 

 باإلشعاع لذبابة الفاكهة الشرقية  املعاجلةBactrocera dorsalis ( مع 015-2017)السلع الطازجة  مجيع يف
 .3األولوية إسناد 

 للنمل باإلشعاع املعاجلة (Hymenoptera: Formicidae )( مع 014-2017)الطازجة  السلع يف يتواجد الذي
 .3األولوية إسناد 

 لذبابةباإلشعاع  املعاجلة Bactrocera tau (2017-025) 3األولوية إسناد  مع. 

 باإلشعاع آلفة  املعاجلةPseudococcus jackbeardsleyi (2017-027 مع ) 3األولوية إسناد. 

 حلشرةباإلشعاع  املعاجلة Frankliniella occidentalis إسناد ( مع 019-2017)مجيع السلع الطازجة  يف
 .3األولوية 

 حلشرةباإلشعاع  املعاجلة Sternochetus frigidus  (2017-036 )2 األولويةإسناد  مع. 

 ذبابةلسلع الطازجة ضد يف ا النباتّية الصحةألغراض شعاع اإلب املعاجلة Liriomyza sativa وL.trifolii 
 .2األولوية إسناد ( مع 2018-001)  L.huidobrensisو

 مبسرد املعين الفين الفريق عمل برنامج يف( 006-2012" )الصحي احلجر"منطقة  وضع تغيري على املوافقة متتو  (2)
 .إىل ناشط النباتّيةمصطلحات الصحة 

 :النباتّية الصحة تدابري هيئة طلب حبسب"معلق"،  إىل التالية املواضيع وضع تغيري متو  (3)

 (007-2008)للحبوب  الدوليّة احلركة 

 (005-2008)لألزهار واألوراق املقطوفة  الدوليّة احلركة 

 :2018تشرين الثاني اجتماع لجنة المعايير في نوفمبر/ –باء 

 (010-2018" )ظهورمتت إضافة مصطلح " (1)

 :التالية التشخيص بروتوكوالت إضافة متتو  (2)

 Mononychelus tanajoa  (2018-006مع ) 1األولوية  إسناد. 

 Citrus leprosis virus  (2018-025 مع ) 1األولوية إسناد. 

 بسيال ناقالت Candidatus Liberibacter solanacearum (2018-030 )1األولويةإسناد  مع . 

  أصنافPospiviroid مرض الدرنة املغزلية بالبطاطس  )باستثناء Potato spindle tuber viroid 

 .2األولوية إسناد ( مع 031-2018(، ) (7التشخيص  )بروتوكول
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 Acidovorax avenae subsp. citrulli (2018-032 )2األولويةإسناد  مع . 

 Meloidogyne mali (2018-019 )3األولويةإسناد  مع . 

 Cronartium comandrae (2018-015 مع ) 4األولوية إسناد. 

 :النباتّية الصحة مبعاجلات املعين الفين الفريق عمل برنامج يف التالية املعاجلات إدراج متو  (3)

 التفاح عثّةضد  احلرارة/فيه املـهتحكم اجلو نظام معاجلات (Cydia pomonella )الغربية الكرز وذبابة 
(Rhagoletis indifferens )ألف وجيم. اهلدفني االسرتاتيجينيو  3األولوية  إسناد ( مع037-2017) الكرز يف 

 التفاح عثّةضد  احلرارة/ فيه املـهتحكم اجلو نظام معاجلات (Cydia pomonella ) الشرقية الفاكهة عثّةو 
(Grapholita molesta يف )ألف وجيم. االسرتاتيجينياهلدفني و  3األولوية  إسناد ( مع038-2017) التفاح 

 :النباتّية الصحة مبعاجلات املعين الفين الفريق عمل برنامج من يلي ما إزالة متتو  (4)

 ( 024-2017) اخلشب لرقائق باحلرارة املعاجلة 

 العامة باإلشعاع آلفة  املعاجلةCurculionidae (Coleptera) (2017-016) 

 3( من 2017-025) Bactrocera tau لذبابة: املعاجلة باإلشعاع النباتّيةتغيري أولوية مشروع معاجلة الصحة  متو  (5)
 .2إىل 

 بالعازل التسخني باستخدام اخلشب لرقائق باحلرارة املعاجلة بشأن النباتّية الصحة معاجلة مشروع حالة حتديد متو  (6)
 .(114-2007) معلقة أُنا على الكهربائي

 من( 026-2006) التشخيص بروتوكول مشروع عنوان يف بالتغيري علماً  اإلحاطة متتو  (7)
"Bactrocera dorsalis complex "إىل "Bactrocera dorsalis."  

 الفاكهة ثمار بذباب المتعلقة النظم وبُنهج اآلفات من الخالية بالمناطق المعني الفني لفريقا – ثالثًا

على هيئة تدابري على أن تقرتح  ،2018قد يف نوفمرب/تشرين الثاين جلنة املعايري يف اجتماعها الذي عه  وافقت -7
 تضفحّل الفريق الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبنههج النظم املتعلقة بذباب مثار الفاكهة، ما مل  النباتّيةالصحة 

 .لوقاية النباتات الدوليّة االتفاقيّةاملواضيع ملعايري قائمة مواضيع جديدة تتعلق بذباب الفاكهة إىل 

إىل  االة العائل لذباب الفاكهة استنادً معايري حتديد حومبا أنه ال يوجد سوى موضوع واحد يوصى بإضافته،  -8
الفريق ، أوصت جلنة املعايري حبّل 3األولوية  إسناد (، مع011-2018( )37 رقم باملعيار الدويل امللحق)املعلومات املتاحة 

ودعوة جمموعة عمل إلكرتونية لصياغة  الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبنههج النظم املتعلقة بذباب مثار الفاكهة
 معايري جديدة لذباب الفاكهة، إذا لزم األمر.
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 القرارات - رابًعا

 مبا يلي:مدعوة إىل القيام  النباتّيةإن هيئة تدابري الصحة  -9

لوقاية النباتات  الدولّية االتفاقّيةاملواضيع ملعايري املواضيع التالية، مع األولويات املشار إليها، إىل قائمة  إضافة  (1)
 من جدول األعمال(: 1-9البند أيًضا )أنظر 

شهادات تصميم ُنهج النظم إلصدار  – 1 امللحق: للبذور الدوليّةاحلركة بشأن  38املعيار الدويل رقم  أ( (
 .1األولوية إسناد مع ، (009-2018) للبذور واستخدامها النباتيّةالصحة 

 (37 رقم باملعيار الدويل امللحق) معايري حتديد حالة العائل لذباب الفاكهة استناداً إىل املعلومات املتاحة  ب((
 .3األولوية إسناد  (، مع2018-011)

 
 التعديالت املذكورة أعاله.إجراء لوقاية النباتات، مع  الدولّية االتفاقّيةقائمة املواضيع ملعايري  اعتماد  (2)

 
لوقاية النباتات  الدولّية االتفاقّيةإىل األمانة إدراج هذه التغيريات يف قاعدة بيانات قائمة املواضيع ملعايري الطلب   (3)

 . النباتّيةللصحة  الدولّيةعلى البوابة 

 
الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبنههج النظم املتعلقة بذباب مثار الفاكهة يف ضوء املواضيع  الفريق حلّ   (4)

 .2018املقدمة خالل الدعوة القرتاح املواضيع يف عام 

 
 جمموعة عمل إلكرتونية لصياغة معايري جديدة لذباب الفاكهة، إذا لزم األمر.دعوة   (5)

 
لفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبنههج النظم املتعلقة بذباب مثار الفاكهة ألعضاء الفريق ا التقدم بالشكر  (6)

 على إسهاماهتم على مّر السنني.


