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هيئة تدابري الصحة النباتية
الدورة اخلامسة عشرة
اجتماع افرتاضي 16 ،و 18مارس/آذار و 1أبريل/نيسان 2021

توصيات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتية
(مبا يف ذلك اعتماد قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية)
البند  3-9من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
أوالا  -معلومات أساسية
تستترض ه ه ا وثيقة ا وثرياتتةليت وثع هاضرنل املا وريضلىل يئ هةدا ت ول وثاتتبا وثمل لتةا (وهلةدا) يف علمي
-1
و .2020وهب ف وسركملل عمل املا وريضلىل خالل علم  ،2020وخت مكرب وهلةدا نةللا عن وهلةدا ق وهويت ت ضي إبضلاا
ميوضتتةإ يئ قلئما ورييوضتتةإ ريضلىل وفتقلقةا وث وثةا ثيقلىلا وثمل ل يت كمل أواتتب لجل املا وريضلىل  .وتلتتمل أىلض تل ه ا وثيقة ا
ه ا وث وهويت.
2019

اثنياا  -تعديالت جلنة املعايري ومكتب هيئة تدابري الصحة النباتية يف قائمة املواضيع
ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
ىللخص ه و وث س ت ت ت ت ت وثرض ىلاليت يف قلئما ميوضت ت ت ت تتةإ وهلةدا ث لع ي لةلديت مضلىل وفتقلقةا وث وثةا ثيقلىلا وثمل ل يت
-2
ووثع ابإلمكلن وفطالع علةنل على وث يولا وث وثةا ثلابا وثمل لتةا.1

1

قلع ي لةلديت قلئما ورييوضةإ:

https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
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وقت ى ت تقيىلجل املتتا وريضتلىل يى ود وثرضت ىلاليت على ورييوض ت ت ت ت ت تتةإ وأوثيبتتتل .وت يم املتتا وريضتلىل لرضت 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
ول وتيكيفيت وثرل تتخةص ثكي ىلملظ اةنل ا ىلق وخلربود وثقين وريضين لربوتيكيفيت وثرل تتخةص ومضلاليت وثا تتبا وثمل لتةا ثكي
ىلملظ اةنل وثق ىلق وثقين وريضين مبضلاليت وثابا وثمل لتةا.
ىل ىى وث ىيع يئ ت لهىل املا وريضلىل يف وىرملعنل وريملض خالل ش ت ت ت ت ت تتن ملىلي أبه  2 2019ووىرملع نل وريملض
-4
4
خالل شت ت تتن نيامرب تل ت ت ت ىلن وث لي  3 2019ووىرملعنل وريملض يف شت ت تتن س ت ت ت رمرب أىلليل  ، 2020ووىرملعنل وريملض يف
ش ت تتن نيامرب تلت ت ت ىلن وث لي  5 2020ثالطالع على مجةإ وثرض ىلاليت وثع أدخلب على قلع ي لةلديت قلئما ورييوض ت تتةإ يف
علمي  2019و.2020
وقلمب املا وريضلىل يف وفىرملع وث ي ع تجل خالل ش تتن ملىلي أبه  2019مب وىضا وتغة وريل ت ت اني على لضجل
-5
ورييوض تتةإ وري هىا ض تتمن قلئما ورييوض تتةإ .وتيىنب املا وريضلىل ابثل تتك يئ وريل ت ت اني وريملرنةا وفىلرن ويئ مضلونةن على
مل ق ّ ميا من مسلمهليت.
وقتتلم مكرتتب وهلةدتتا يف وىرمتتلعتتجل يف ىلينةي حنىل ون  6 2020ووىرمتتلعتتجل يف ىليثةي ي  72020نةتتللتتا عن وهلةدتتا،
-6
إبضلاا مل ىللي يئ قلئما ورييوضةإ ريضلىل وفتقلقةا وث وثةا ثيقلىلا وثمل ل يت:

-7



 :008-2019وريضلىل وريسرمل ي يئ وثسلإ وألسلسةا من أىل ت ول وثابا وثمل لتةا ،مإ يسمللد وألوثيىلا .1



 :009-2019وثق ىلق وثقين وريضين مبضلىل وثسلإ وألسلسةا ،مإ يسمللد وألوثيىلا .1



 :001-2020يعلدي تملظة مضلىل حتلةل خملط وآلاليت.

وت د يف مل ىللي وثرض ىلاليت وألخ ت وثع أى تل املا وريضلىل يف علمي  2019و.2020

ألف  -اجتماع جلنة املعايري يف مايو/أاير
-8
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أضلاب املا وريضلىل ورياطلبليت وثرلثةا وثيوهدي يف وريس د يئ قلئما ورييوضةإ:


"وإلى ود وثطلهئ" ()044-2018؛



"يىل ي (شبملا مل)" ()045-2018؛



"وري وق ا وثضلما" ()046-2018؛



"وري وق ا وحمل دي" (.)047-2018

 05-2019ت
 11-2019ت
 09-2020ت
 11-2020ت
 06-2020ت
 07-2020ت

ىل
ىل
ىل
ىل
ىل
ىل

املا وريضلىل :
املا وريضلىل https://www.ippc.int/en/publications/88030/ :
املا وريضلىل /https://www.ippc.int/en/publications/88933 :
املا وريضلىل https://www.ippc.int/en/publications/89164/ :
مكرب وهلةدا/https://www.ippc.int/en/publications/88572 :
مكرب وهلةدا/https://www.ippc.int/en/publications/88659 :
https://www.ippc.int/en/publications/87249/
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وأضلاب املا وريضلىل ل وتيكيفيت وثرلخةص وثرلثةا يئ قلئما ورييوضةإ:


 ،)002-2019( Pyricularia oryzae (syn. Magnaporthe oryzae) on Triticumمإ يس ت ت ت تمللد
وألوثيىلا 1؛



 ،)003-2019( Microcyclus uleiمإ يسمللد وألوثيىلا 1؛



 ،)004-2019( Puccinia graminis f. sp. tritici UG 99مإ يسمللد



 ،)006-2019( Amaranthus palmeriمإ يسمللد وألوثيىلا 2؛



 ،)007-2019( Solanum rostratumمإ يسمللد وألوثيىلا 2؛



 ،)005-2019( Moniliophthora roreriمإ يسمللد وألوثيىلا .3

وألوثيىلا 1؛

وأضلاب املا وريضلىل مضلاليت وثابا وثمل لتةا وثرلثةا يئ قلئما ورييوضةإ:


وريضلاا ابإلشضلع يف حلثا .)042-2018( Omphisa anastomosalis

ابء  -اجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاين :2019
أض ت تتلاب املا وريضلىل تمل ةو ل وتيكيل وثرل ت تتخةص هق  Aa (McAlpine) Phyllosticta citricarpa( 5يف
-11
وثقلكنا) يئ ل دمج وثضمل وخللص لق ىلق وخلربود وثقين وريضين لربوتيكيفيت وثرلخةص مإ وإلشلهي يئ أ ّن وحللثا "علث ا".

جيم -اجتماع جلنة املعايري يف سبتمرب /أيلول :2020
Aa (McAlpine) Phyllosticta citricarpa( 5

غ ّ يت املا وريضلىل حلثا تمل ةو ل وتيكيل وثرلت ت ت تتخةص هق
-12
يف وثقلكنا) ( )2019-011يف قلئما ورييوضةإ من "علث ا" يئ "قة وإلع ود".

دال -اجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب /تشرين الثاين :2020
-13

ورييوضةإ:

أشت ت ت تتلهيت املا وريضلىل يئ ق وههل وإلثكلوي وريرم ل يف يضت ت ت تتلاا وريات ت ت تتطلبليت وثرلثةا وثيوهدي يف وريس ت ت ت ت د يئ قلئما


"ت ل طلهئ" ()004 -2020؛



"ملدي وهوقةا" ()005 -2020؛



"عملةليت وثابا وثمل لتةا" ()006 -2020؛



"يى ودويت وثابا وثمل لتةا" ()007 -2020؛



"ت ل مؤقب" ()008 -2020؛



"وري وق ا" (.)009 -2020
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وح اب املا وريضلىل مضلاليت وثابا وثمل لتةا وثرلثةا من قلئما ورييوضةإ:


وريضلاا ابإلشضلع ث ابلا )017-2017( Drosophila suzukii؛



وريضلاا ابإلشضلع يف حلثا )042-2018( Omphisa anastomosalis؛



وريضلاا ابإلشضلع ثلململ ( )Hymenoptera: Formicidaeوث ي ىلريوى يف وثسلإ وثطل ىا ()2017-014

اثلثاا – فريق اخلرباء الفنيني املعين ابحلجر احلرجي
8
حل ا ىلق وخلربود وثقملةني وريضين ابحلج
-15
ووا ب املا وريضلىل يف وىرملعنل يف ست ت ت ت ت ت ت رمرب أىلليل  ، 2020على ق وه ّ
أي من ورييوض تتةإ وري هىا حلثةل يف
وحل ىي وثرللإ ثلنةدا ،مبل أنجل ثةس من وريريقإ يح و أي ت ّ م خالل وثست تمليويت وري لا يف ّ
ل دمج عمل ه و وثق ىلق علمل أب ّن عمل ه و وثق ىلق مل ول م هيد ليضتتإ مضلىل ثلستتلإ وألستتلستتةا أو لملل ت لةلديت علمةا
دوعما ممل علم  .2017وممل س رمرب أىلليل ،2017مل ىلض ه و وثق ىلق أي وىرملع حبضيه وألعضلد وف لايهي والوضةا.

حبل ا ىلق وخلربود وثقملةني وريضين ابحلج وحل ىي ودعب يئ ينلت ت تتلد عميعا عمل من وخلربود
-16
اأوات ت تتب املا وريضلىل ّ
ثاتتةلغا وريضلىل وريراتتلا هب و وثضمل حبستتب وفقرضتتلد .و ي ألعضتتلد ا ىلق وخلربود أن ىللتتلهكيو يف عميعليت عمل وخلربود،
ومثا أىلضل لضجل مللهىلإ وثرملقة  ،م ال للأن وفعلوضليت وريرالا ابريضةله وث ويل هق  15ثر ول وثابا وثمل لتةا وسلئ ميود
وثرملقة وريرالا ابخللب ،وثع ميكن من خالهلل ثألعضلد أن ىلسلع وو لقضل خربوت .

ابعا  -القرارات
را
-17

ي ّن هةدا ت ول وثابا وثمل لتةا م عيي يئ وث ةلم مبل ىللي:
()1

وعرملد قلئما ورييوضةإ ريضلىل وفتقلقةا وث وثةا مإ يدخلل وثرض ىلاليت وثسلثقا وث ك ؛

()2

وحلّ ا ىلق وخلربود وثقملةني وريضين ابحلج وحل ىي؛

()3

8

ووثريىّجل ابثلك يئ أعضلد ا ىلق وخلربود وثقملةني وريضين ابحلج وحل ىي على مسلمهلت خالل وثسمليويت
وريلضةا.

 09-2020ت ىل املا وريضلىل

https://www.ippc.int/en/publications/88933/ :

