
 

 CPM 2023/09 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 من جدول األعمال 2-1-9البند  قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 2من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

 قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 من جدول األعمال 2-1-9البند 

 (من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت)
 

 معلومات أساسية
ويئة تدابري الصتتتتتتبة النباتية )ا يئة( إىل جلنة املعايري  هااليت رفعذواضتتتتتتيع املبشتتتتتتمة قائمة تستتتتتتذع ا وثي الوليوة الذو تتتتتتيات  [1]

 .2022عام  يف
 املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت قائمةتعديالت جلنة املعايري يف 

اليت ابإلمكاة  قائمة املواضتتتتتتتتتتتتتتيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتقاعدة بياانت  يفص وثا الوستتتتتتتتتتتتتت  الذعدي ت يلخ   [2]
 .1االط ع عليها على البوابة الدولية للصبة النباتية

قائمة بذعديل جلنة املعايري  وومتو  .ت تيبها حبستتتتتتتي األولويةوقد ج ى تفويض جلنة املعايري إج اء الذعدي ت على املواضتتتتتتتيع و  [3]
ينظ  فيها الف يق الفين املعين مبستتتت د ستتتت: املصتتتتتلبات اليت املواضتتتتيع الذاليةاملواضتتتتيع من إ ل إضتتتتافة أو عثي أو تعديل 

ينظ  فيها ف يق اخلرباء الفين املعين إبعداد ب وتو والت ستتتتتتتتتتمصتتتتتتتتتتتلبات الصتتتتتتتتتتبة النباتية  وب وتو والت الذشتتتتتتتتتتخيص اليت 
 ة.ينظ  فيها الف يق الذوين املعين مبعاجلات الصبة النباتيس الذشخيص  ومعاجلات الصبة النباتية اليت

 2022نوفمرب/تشتتتتتتتتتتتتتت ين ال ا  و  رمايو/أاي يشتتتتتتتتتتتتتته   جلنة املعايري يف ني اللثين عودهتماجذماعاال 2ي جى ال جوع إىل تو ي ي [4]
  ل ط ع على مجيع الذعدي ت اليت أدإلت على قاعدة بياانت قائمة املواضيع.

 2022:3ر املعايري يف مايو/أاياجتماع جلنة 

 واجلنة املعايري على إدراج معاجلات الصتتتتتتبة النباتية اجلديدة الذالية على قاعدة بياانت قائمة املواضتتتتتتيع  مع إستتتتتتناد اتفوت [5]
  :1األولوية 

 Vitis vinifera (2021-027) ابلربودة على نبات الك مة Drosophila suzukiiمعاجلة ذاببة  -
 Selenicereus undatus (2021-028) حب ارة البخار على نبات Planococcus lilacinusمعاجلة  -
  Aspidiotis destructor (2021-029) املعاجلة ابإلشعاع جلميع م اعل عش ة -
 Pseudaulacaspis pentagona (2021-030)املعاجلة ابإلشعاع جلميع م اعل عش ة  -
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CPM 2023/09 قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 2من  2الصفحة 

 إنشتتتتاء منتوة إالية من) 26عالة تنويح املعيار الدويل لذدابري الصتتتتبة النباتية رق   ابلذعديل يفوأعاطت جلنة املعايري علًما  [6]
إضتتتتافة املوضتتتتوع إىل قائمة  -01  من "2األولوية  إىل (2021-010)( Tephritidae)فصتتتتيلة  اآلفات لثابب مثار الفا هة

 وا فة إىل املشاورة".امل إعالة مش وع -02املواضيع" إىل "
  املعايري علًما بذعيني أإصائيني ومسذشارين جدد لربوتو والت الذشخيص.وأعاطت جلنة  [7]

 :2022جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاين  اجتماع

  ب وتو والت الذشخيص الذالية من قاعدة بياانت قائمة املواضيع: عثياتفوت جلنة املعايري على  [8]
 

 Pseudaulacaspis pentagona (2021-030) املعاجلة ابإلشعاع جلميع م اعل عش ة -
 (021-2017)يف مجيع السلع التازجة  Lobesia botranaاملعاجلة ابإلشعاع لبيوا وي قات  -

الف يق الفين على قائمة مواضتتتتيع ب انمل عمل " (001-2022)واتفوت جلنة املعايري على إضتتتتافة مصتتتتتلح "املعاينة البصتتتت ية  [9]
  .املعين مبس د مصتلبات الصبة النباتية

ا ابلذعتتتدي ت على  [10]   ايف البتتتتاطتتت .Dickeya sppب وتو والت الذشتتتتتتتتتتتتتتخيص لبكذرياي  عتتتالتتتةوأعتتتاطتتتت جلنتتتة املعتتتايري علمتتتً
  Spodoptera frugiperdaودودةHeterobasidion annosum (2021-015  )وفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    (2021-014)
  Meloidogyne maliو  Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) (2021-017) وذاببة  (2021-016)
 فتتتتتتتا تتتتتتتهتتتتتتتة التتتتتتتورد التتتتتتتبتتتتتتتين لتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتاطتتتتتتت  وفتتتتتتتريو   Cronartium comandrae (2018-015)و (2018-019)
 (Tomato brown rugose fruit virus) (2021-025)ونتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتات   Amaranthus palmeri (2019-006)   

من  Bactrocera zonata (Saunders  1842 )(2021-013)وآفة   Solanum rostratum (2019-007) ونبات
  مش وع املعيار الدويل قيد اإلعداد" يف قائمة املواضيع. -04إضافة املوضوع إىل قائمة املواضيع" إىل " -01"

ا  [11]  Phyllosticta citricarpa)5عتتتالتتتة تنويح ب وتو ول الذشتتتتتتتتتتتتتتخيص رق   يف تابلذعتتتدي وأعتتتاطتتتت جلنتتتة املعتتتايري علمتتتً

(McAlpine)) Aa (2019-011)    27وتنويح ب وتو ول الذشتتتتتتخيص رق Ips spp. (2021-004) " مشتتتتتت وع  -04من
 إعالة مش وع ب وتو ول الذشخيص إىل مشاورة اخلرباء". -05املعيار الدويل قيد اإلعداد" إىل "

ا  [12]  Genus Ceratitis(2016-001) عتتتتتتالتتتتتتة ب وتو ول تشتتتتتتتتتتتتتتخيص  يف تعتتتتتتدي ذابلوأعتتتتتتاطتتتتتتت جلنتتتتتتة املعتتتتتتايري علمتتتتتتً
إعالة مشتتتتتتتت وع ب وتو ول الذشتتتتتتتتخيص إىل مشتتتتتتتتاورة اخلرباء" إىل  -05من " Mononychelus tanajoa  (2018-006)و
  إعالة مش وع املعيار الدويل لذدابري الصبة النباتية إىل املشاورة األوىل". -06"

الذشتتتتتخيص وبذعيني األإصتتتتتائيني واملستتتتتذشتتتتتارين املعنيني بربوتو والت عدي ت ابلنستتتتتبة إىل وأعاطت جلنة املعايري علًما ابلذ [13]
 مسؤول جديد عن املعاجلة يف أعد ب وتو والت الذشخيص.

 التوصيات املرفوعة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية
 ة إىل الويام مبا يلي:إة  ويئة تدابري الصبة النباتية مدعو   [14]

 ابلذعدي ت اليت أج هتا جلنة املعايري على قائمة املواضيع )اجلزء ال ا ( علمًا اإلعاطة (1)
 .أع يقائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مع الذعدي ت املث ورة  واعذماد (2)


