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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 الدورة اخلامسة عشرة

 2021أبريل/نيسان  1ومارس/آذار  18و 16، اجتماع افرتاضي

 توصيات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتية
 املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية()مبا يف ذلك اعتماد قائمة 

 من جدول األعمال 3-9البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 

 معلومات أساسية - أوالا 
 2019)وهلةدا( يف علمي  تستترض ه ه ا وثيقة ا وثرياتتةليت وثع هاضرنل املا وريضلىل  يئ هةدا ت ول  وثاتتبا وثمل لتةا -1
عن وهلةدا ق وهويت ت ضي إبضلاا  ةللا  ن، وخت  مكرب وهلةدا 2020علم  خالل. وهب ف وسركملل عمل املا وريضلىل  2020و

ل ه ا وثيقة ا   قلئما ورييوضتتةإ ريضلىل  وفتقلقةا وث وثةا ثيقلىلا وثمل ل يتميوضتتةإ يئ  كمل أواتتب لجل املا وريضلىل . وتلتتمل أىلضتت 
 ه ا وث  وهويت.

 
 يف قائمة املواضيع ومكتب هيئة تدابري الصحة النباتية جلنة املعايريتعديالت  -اثنياا 

 ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
ىللخص ه و وث ستتتتتتتتتت  وثرض ىلاليت يف قلئما ميوضتتتتتتتتتتةإ وهلةدا ث لع ي لةلديت مضلىل  وفتقلقةا وث وثةا ثيقلىلا وثمل ل يت  -2

 .1ةا ثلابا وثمل لتةاووثع ابإلمكلن وفطالع علةنل على وث يولا وث وث

                                                      
 standards/list-ippc-topics-setting/list-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/coreقلع ي لةلديت قلئما ورييوضةإ:   1

https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
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وقتت  ى ت تقيىلجل املتتا وريضتتلىل  يى ود وثرضتت ىلاليت على ورييوضتتتتتتتتتتتتتتةإ وأوثيبتتتل. وت يم املتتا وريضتتلىل  لرضتت ىلتتل قتتلئمتتا  -3
ورييوضةإ من خالل يضلاا أو ح ف أو تض ىلل مل ىللي: ورياطلبليت وثع ىلرضني على وثق ىلق وثقين وريضين مبس د ورياطلبليت 

وثاتتتتبا وثمل لتةا ثكي  مضلاليتظ  اةنل ا ىلق وخلربود وثقين وريضين لربوتيكيفيت وثرلتتتتخةص و ول وتيكيفيت وثرلتتتتخةص ثكي ىلمل
 .وثابا وثمل لتةا مبضلاليتىلملظ  اةنل وثق ىلق وثقين وريضين 

وريملض    نلووىرملع 2 2019 ىل ىى وث ىيع يئ ت لهىل  املا وريضلىل  يف وىرملعنل وريملض   خالل شتتتتتتتتتتتتتتن  ملىلي أبه -4
، ووىرملعنل وريملض   يف 4 2020 ووىرملعنل وريملض   يف شتتتتتتن  ستتتتتت رمرب  أىلليل 3 2019 خالل شتتتتتتن  نيامرب تلتتتتتت ىلن وث لي

ثالطالع على مجةإ وثرض ىلاليت وثع أدخلب على قلع ي لةلديت قلئما ورييوضتتتتتتةإ يف  5 2020 وث ليشتتتتتتن  نيامرب  تلتتتتتت ىلن 
 .2020و 2019 يعلم

مب وىضا وتغة  وريلتتتت اني على لضجل  2019وقلمب املا وريضلىل  يف وفىرملع وث ي ع  تجل خالل شتتتتن  ملىلي أبه  -5
ورييوضتتتتةإ وري هىا ضتتتتمن قلئما ورييوضتتتتةإ. وتيىنب املا وريضلىل  ابثلتتتتك  يئ وريلتتتت اني وريملرنةا وفىلرن  ويئ مضلونةن  على 

 .قّ ميا من مسلمهليت مل
نةتتللتتا  عن وهلةدتتا،  20207ووىرمتتلعتتجل يف ىليثةي   ي   6 2020 وىرمتتلعتتجل يف ىلينةي حنىل ونوقتتلم مكرتتب وهلةدتتا يف  -6

  :قلئما ورييوضةإ ريضلىل  وفتقلقةا وث وثةا ثيقلىلا وثمل ل يتإبضلاا مل ىللي يئ 
 2019-008:  ،1وألوثيىلا  مإ يسمللدوريضلىل  وريسرمل ي يئ وثسلإ وألسلسةا من أىل ت ول  وثابا وثمل لتةا. 
 2019-009:  ،1وألوثيىلا  مإ يسمللدوثق ىلق وثقين وريضين مبضلىل  وثسلإ وألسلسةا. 
 2020-001يعلدي تملظة  مضلىل  حتلةل خملط  وآلاليت :. 

 .2020و 2019 يف علميوت د يف مل ىللي وثرض ىلاليت وألخ ت وثع أى تل املا وريضلىل   -7
 

 2019اجتماع جلنة املعايري يف مايو/أاير  -ألف 

 : ورييوضةإقلئما  يئوثيوهدي يف وريس د وثرلثةا اطلبليت وريأضلاب املا وريضلىل   -8
 ( "044-2018"وإلى ود وثطلهئ)؛ 
 ( ")؛(045-2018"يىل ي )شبملا مل 
 ( "046-2018"وري وق ا وثضلما)؛ 
 ( "047-2018"وري وق ا وحمل دي). 

                                                      
 https://www.ippc.int/en/publications/87249/ ت  ىل  املا وريضلىل : 2019-05  2
 https://www.ippc.int/en/publications/88030/ ت  ىل  املا وريضلىل : 2019-11  3
 /https://www.ippc.int/en/publications/88933 املا وريضلىل :ت  ىل   2020-09  4
 https://www.ippc.int/en/publications/89164/ ت  ىل  املا وريضلىل : 2020-11  5
 /ttps://www.ippc.int/en/publications/88572hت  ىل  مكرب وهلةدا:  2020-06  6

 /59ttps://www.ippc.int/en/publications/886hت  ىل  مكرب وهلةدا:  2020-07  7

https://www.ippc.int/en/publications/87249/
https://www.ippc.int/en/publications/88030/
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 وأضلاب املا وريضلىل  ل وتيكيفيت وثرلخةص وثرلثةا يئ قلئما ورييوضةإ:  -9

 Pyricularia oryzae (syn. Magnaporthe oryzae) on Triticum (2019-002)، مإ يستتتتتتتتتمللد 
 ؛1وألوثيىلا 

 Microcyclus ulei (2019-003،) ؛1 وألوثيىلا مإ يسمللد 
 Puccinia graminis f. sp. tritici UG 99 (2019-004 ،)؛1 وألوثيىلايسمللد  مإ 
 Amaranthus palmeri (2019-006،) ؛2وألوثيىلا  مإ يسمللد 
 Solanum rostratum (2019-007،) ؛2وألوثيىلا  مإ يسمللد 
 Moniliophthora roreri (2019-005) ، 3وألوثيىلا مإ يسمللد. 

 وثابا وثمل لتةا وثرلثةا يئ قلئما ورييوضةإ:  مضلاليتوأضلاب املا وريضلىل   -10
  وريضلاا ابإلشضلع يف حلثاOmphisa anastomosalis (2018-042). 

 
 :2019اجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاين  -ابء 

يف  Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa) 5أضتتتتتتلاب املا وريضلىل  تمل ةو ل وتيكيل وثرلتتتتتتخةص هق   -11
 .وثقلكنا( يئ ل دمج وثضمل وخللص لق ىلق وخلربود وثقين وريضين لربوتيكيفيت وثرلخةص مإ وإلشلهي يئ أّن وحللثا "علث ا"

 
 :2020 أيلول /سبتمرب يف املعايري جلنة اجتماع -جيم

 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa) 5تمل ةو ل وتيكيل وثرلتتتتتتتتخةص هق  غّ يت املا وريضلىل  حلثا  -12
 ( يف قلئما ورييوضةإ من "علث ا" يئ "قة  وإلع ود".2019-011) يف وثقلكنا(

 
 :2020 الثاين تشرين /نوفمرب يف املعايري جلنةاجتماع  -دال

قلئما يئ ستتتتتتتتت د وري وثيوهدي يفاتتتتتتتتتطلبليت وثرلثةا وريأشتتتتتتتتتلهيت املا وريضلىل  يئ ق وههل وإلثكلوي وريرم ل يف يضتتتتتتتتتلاا  -13
 ورييوضةإ:

 " ؛(004 -2020)طلهئ"  ت ل 
 "؛(005 -2020)" ملدي وهوقةا 
 "؛(006 -2020)" عملةليت وثابا وثمل لتةا 
 "؛(007 -2020)" يى ودويت وثابا وثمل لتةا 

  "؛(008 -2020)"ت ل  مؤقب 

 ( "009 -2020"وري وق ا). 
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 وثرلثةا من قلئما ورييوضةإ: ثابا وثمل لتةاوضلاليت م املا وريضلىل  بح او  -14
  وريضلاا ابإلشضلع ث ابلاDrosophila suzukii (2017-017؛) 
  يف حلثاوريضلاا ابإلشضلع Omphisa anastomosalis (2018-042؛) 
 ( وريضلاا ابإلشضلع ثلململHymenoptera: Formicidae وث ي ىلريوى  يف وثسلإ وثطل ىا )(2017-014) 

 
 احلرجيفريق اخلرباء الفنيني املعين ابحلجر  –اثلثاا 

ا ىلق وخلربود وثقملةني وريضين ابحلج  على ق وه حّل ، 20208ووا ب املا وريضلىل  يف وىرملعنل يف ستتتتتتتتتتتتتت رمرب  أىلليل  -15
يف حلثة ل من ورييوضتتتتةإ وري هىا  يف أيّ خالل وثستتتتمليويت وري  لا وثرللإ ثلنةدا، مبل أنجل ثةس من وريريقإ يح و  أي ت ّ م  وحل ىي

مل  ول م هيد  ليضتتتإ مضلىل  ثلستتتلإ وألستتتلستتتةا أو لمللتتت  لةلديت علمةا  ه و وثق ىلق عملأبّن  ل دمج عمل ه و وثق ىلق علم ل
 .وف لايهي والوضةا أي وىرملع حبضيه وألعضلدو وثق ىلق ض   ه ىل، مل 2017. وممل  س رمرب  أىلليل2017دوعما ممل  علم 

ودعب يئ ينلتتتتتتلد عميعا عمل من وخلربود  يا ىلق وخلربود وثقملةني وريضين ابحلج  وحل ىاأواتتتتتتب املا وريضلىل  حبّل  -16
، يف عميعليت عمل وخلربود وخلربود أن ىللتتتلهكيو ا ىلق ألعضتتتلد وفقرضتتتلد. و ي  حبستتتبثاتتتةلغا وريضلىل  وريراتتتلا هب و وثضمل 
 ميودسلئ  و  ثر ول  وثابا وثمل لتةا 15 للأن وفعلوضليت وريرالا ابريضةله وث ويل هق  ومثا أىلض ل لضجل مللهىلإ وثرملقة ، م ال  

 ت .وخرب قضل ألعضلد أن ىلسلع وو لث من خالهلل ميكن وثعوثرملقة  وريرالا ابخللب، 
 

 القرارات - رابعاا
 هةدا ت ول  وثابا وثمل لتةا م عيي يئ وث ةلم مبل ىللي: ينّ  -17

 قلئما ورييوضةإ ريضلىل  وفتقلقةا وث وثةا مإ يدخلل وثرض ىلاليت وثسلثقا وث ك ؛ وعرملد (1)
 ؛وخلربود وثقملةني وريضين ابحلج  وحل ىي ا ىلق حلّ و  (2)
مسلمهلت  خالل وثسمليويت على  ا ىلق وخلربود وثقملةني وريضين ابحلج  وحل ىييئ أعضلد  ووثريىجل ابثلك  (3)

 .وريلضةا

                                                      
 https://www.ippc.int/en/publications/88933/ ت  ىل  املا وريضلىل : 2020-09  8


