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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة املندوبني  عدد حمدود من هذه الوثيقة
على  واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 احلادية عشرةالدورة 

 2016نيسان /أبريل 8-4روما، 

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ةتعديالت يف ترمجالاالطالع على 

 (2015) العاشرةاليت اعتمدتها هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها 

 من جدول األعمال 3-9البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 مقدمة -أواًل

 

مبجموعدات   ًاخاصد  إجدرا     ،2010) اخلامسدة تهدا  دوريف  )اهليئدة،   هيئة تددابري الحد ة النباتيدة   اعتمدت  -1

 )املعدايري الدوليدة،   يف النسخ املعتمدة للمعايري الدولية لتدابري الح ة النباتية مراجعة اللغات لتح يح األخطا  الت ريرية

 مبختلف اللغات.  

 

اإلجدرا  اخلداب بهدا علدى     عدن  معلومات عن إنشا  جمموعات مراجعة اللغدات و االتفاقية الدولية أمانة  وتقدم -2

 .1لبوابة الدولية للح ة النباتيةاإللكرتوني لوق  امل

  

                                                      
1  groups-review-setting/ispms/language-activities/governance/standards-https://www.ippc.int/core 

http://www.fao.org/
https://www.ippc.int/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups
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 إنشاء جمموعات مراجعة اللغات -ثانيًا

 

 .اللغة العربيةملراجعة  جديدة جمموعة  2014عام يف أنشئت   -3

 

 .املعايري املعتمدة بسبب عدم تعيني منسق للمجموعة  2015يف عام   مل تستعرض جمموعة مراجعة اللغة الروسيةو -4

 

 (2015) العاشرةتها يف دوراهليئة  اليت اعتمدتهااملعايري  استعراض -ثالثًا

 

التعدديتت املقرتحدة   ب شدفوعةً م، 2015)عاشرة التها دور يفاليت اعتمدتها اهليئة األمانة املعايري الدولية تلقت  -5

األمانة إىل أقسام الرتمجدة يف منظمدة    هاأحالتقد الفرنسية واإلسبانية. والحينية والعربية و من جمموعات مراجعة اللغات

على املسائل واملحطل ات املتنازع عليها  تعليقاتالتغيريات املقرتحة وأعّدت استعرضت ، اليت املنظمةاألغذية والزراعة )

يف املعدايري الدوليدة    درجدت التغديريات املقرتحدة   وبعدد للد   أ    وأوجه االختتف اليت برزت يف سياق عملية املراجعدة. 

 .  اليت طرأت عليها تبيان التغيرياتم   ،2016) احلادية عشرةعلى اهليئة يف دورتها هي معروضة راجعة وامل

 

بشأن كدل   جمموعات مراجعة اللغاتوبني مجي  جمموعات الرتمجة يف املنظمة يف اآلرا   ومت التوصل إىل توافق -6

 التغيريات املقرتحة.

 

للمعيدار   19واملل دق   18املل ق يف مدا يتعلدق بد   تدذكر  أي حتسدينات  الحينية جمموعة مراجعة اللغة ومل تتلق  -7

 .غري معروضني على اهليئةهلذا فإنهما   و28الدولي 

 

يف أوقدات  عتمدد  فإنهدا ت    اهليئة نيابة عنبالبل جلنة املعايري من ِقتعتمد بروتوكوالت التشخيص إىل أن  ونظرًا -8

موعدات مراجعدة   العاديدة م  العمليدة لكي تعرض علدى  اللغات ة مبختلف جاهزكون ت  وقد ال مدى السنةخمتلفة على 

عنددما تحدبح    جمموعدات مراجعدة اللغدات   إىل سرتسل األمانة بروتوكوالت التشخيص و. اهليئة دورةانعقاد بعد  اللغات

 .لغاتجاهزة مبختلف ال
 

 التوصيات -رابعًا
 

 مدعوة إىل:تدابري الح ة النباتية إّن هيئة  -9
 

اللغدات العربيدة والحدينية    ة الوثائق التالية قد استعرضدت مدن قبدل جمموعدات مراجعد     بأّن  ًاعلم خذاأل ،1)

 الرتمجة يف املنظمة: موالفرنسية واإلسبانية وأقسا

 
 ،2013النباتية، ) الح ة)مسرد محطل ات  5 رقم النباتية الح ة لتدابري الدولي املعيار تعديتت أ،)
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 للمعيار الدولي، Tephritidae  ، (2015  الح ة النباتية إلدارة لبابة الفاكهة )إجرا ات  ) 3املل ق  ب،)

 ،،  Tephritidae  فحيلة ) الفاكهةمثار ذباب ل اتفاآلخالية من  ةإنشا  منطق ) 26 رقم

بدالربودة للدتخلص مدن لبابدة      Citrus sinensis:معاجلة الربتقال 16 رقم الح ة النباتيةة معاجل ج،)

معدامتت الحد ة النباتيدة    ) 28 رقم كمل ق للمعيار الدولي Bactrocera tryoniكوينزالند فاكهة 

 ،لآلفات اخلاضعة لقواعد احلجز الزراعي

 Citrus sinensisوالربتقال  Citrus reticulataمعاجلة املندارين  -17رقم  معاجلة الح ة النباتية د،)

 28 رقدم  كمل ق للمعيار الددولي  Bactrocera tryoniبالربودة للتخلص من لبابة فاكهة كوينزالند 

 ،معامتت الح ة النباتية لآلفات اخلاضعة لقواعد احلجز الزراعي)

 5Phyllosticta citricarpa (McAlpine)بروتوكول التشخيص )ب.ت، رقدم   5 التشخيص بروتوكول ،ده)

Aa  اخلاضعة للوائحآلفات ا تشخيص تبروتوكوال) 27الدولي رياكمل ق للمع على الثمرة، 

كمل دق   Xanthomonas citri subsp. Citri آفدة تقدرا احلمضديات    6 رقم التشخيص بروتوكولو و،)

 .،آلفات اخلاضعة للوائحا تشخيص تبروتوكوال) 27رقم  للمعيار الدولي

 

اللغدات العربيدة والحدينية    ة بدل جمموعدات مراجعد   بأّن الوثائق التالية قد استعرضدت مدن قِ   علمًا األخذ ،2)

 الرتمجة يف املنظمة: موالفرنسية واإلسبانية وأقسا

بدالربودة للدتخلص مدن       Citrus limon  الليمون احلامضمعاجلة  -18 رقم معاجلة الح ة النباتية أ،)

معدامتت الحد ة النباتيدة لآلفدات     ) 28 رقدم  كمل دق للمعيدار الددولي     Bactrocera tryoni  آفدة 

 .،اخلاضعة لقواعد احلجز الزراعي

 Planococcus lilacinus  و Dysmicoccus neobrevipes  معاجلة)  -19 معاجلة الح ة النباتية ب،)

معدامتت الحد ة النباتيدة    ) 28 رقدم  للمعيدار الددولي   كمل دق  ،باإلشعاع  Planococcus minor و 

  .،لآلفات اخلاضعة لقواعد احلجز الزراعي

إىل عددم تعديني منسدق     جمموعة مراجعة اللغة الروسية ال تعمل يف الوقت احلدالي نظدراً   بأن علمًا األخذ ،3)

 حتى اآلن. 

 األطراف املتعاقدة على تعيني منسق مموعة مراجعة اللغة الروسية. تشجي  ،4)

 املهدل الزمنيدة اددددة    على ضمان احرتامجمموعات مراجعة اللغات  الذين يشاركون يف أعضائها حّث ،5)

 .والتقّيد باملواعيد ادددةنسبة إىل العملية اخلاصة مبجموعات مراجعة اللغات اليت اعتمدتها اهليئة بال

اداط علما بهدا  على إلغا  النسخ السابقة من املعايري الدولية واالستعاضة عنها بالنسخ اجلديدة  االتفاق ،6)

 .30إىل  1انتها  األمانة من إدخال التغيريات املبّينة يف املرفقات من ر فو
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جمموعات مراجعدة  يف املشاركة األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  إىل شكرالتوجه بال ،7)

 الدوليدة ملعدايري  الت سدني  دؤوب الد  هاوعمل الرتمجة يف املنظمة  على جهودها مأقساإىل    إضافًةاللغات

 .مبختلف اللغات

 

على النحو  ثيقةالوهذه من النسخة اللغوية اخلاصة بها فقط بمرتبطة املرفقات املقابلة لكل لغة 

 املبني أدناه:
 

 العربيةاملرفقات بالنسخة 
 

 ةالنباتي الح ة محطل ات مسرد :5 رقم النباتية الح ة لتدابري الدولي املعيار تعديتت مشروع :1 املرفق
 

 ،2015) (Tephritidae): إجرا ات الح ة النباتية إلدارة لبابة الفاكهة 3املل ق  :2املرفق 
 

بالربودة للتخلص من لبابة فاكهة  Citrus sinensis:معاجلة الربتقال 16 رقم الح ة النباتيةة معاجل :3املرفق 

 Bactrocera tryoniكوينزالند 

 

بالربودة  Citrus sinensisوالربتقال   Citrus reticulata:معاجلة املندارين 17معاجلة الح ة النباتية رقم  :4املرفق 

 Bactrocera tryoniللتخلص من لبابة فاكهة كوينزالند 

 

بالربودة للتخلص من لبابة  Citrus limon معاجلة الليمون احلامض: 18 معاجلة الح ة النباتية رقم :5املرفق 

 Bactrocera tryoni كوينزالند

 

 Planococcus lilacinusو  Dysmicoccus neobrevipes :معاجلة19معاجلة الح ة النباتية رقم  :6املرفق 

 باإلشعاع Planococcus minorو

 

 على الثمرة  Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa:5 بروتوكول التشخيص )ب.ت، رقم :7املرفق 

 

 Xanthomonas citri subsp. Citri تقرا احلمضيات آفة :6 رقم بروتوكول التشخيص :8املرفق 
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 الصينيةاملرفقات بالنسخة 
 

 ISPM第5号 植物检疫术语表 :9 املرفق
  

 附件3管理实蝇（Tephritidae）的植物检疫程序（2015年） :10املرفق 

 

 PT 16 针对昆士兰实蝇（Bactrocera tryoni） 的橙子（Citrus sinensis）低温处理 :11املرفق 

 

  PT 17 针对昆士兰实蝇（Bactrocera tryoni） :12املرفق 
 的柑橘与橙子杂交种（reticulata x C. sinensis）低温处理  

 

 DP 5水果上的柑橘叶点霉菌 （Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa） :13املرفق 
 

 DP 6柑橘溃疡病菌（Xanthomonas citri subsp. citri） :14املرفق 

 

 املرفقات بالنسخة الفرنسية
 

 Amendements à la NIMP 5: Glossaire des termes phytosanitaires :15 املرفق

 

 Annexe 3 Méthodes phytosanitaires de lutte contre les mouches des fruits (Tephritidae) :16املرفقق  

2015) à la NIMP 26 

 

  TP 16 Traitement par le froid de Citrus sinensis contre Bactrocera tryoni :17املرفق 

 

 TP 17 Traitement par le froid de Citrus reticulata × C. sinensis contre Bactrocera tryoni :18املرفق 

 

  TP 18 Traitement par le froid de Citrus limon contre Bactrocera tryoni :19املرفق 

 

 TP 19 Traitement par irradiation contre Dysmicoccus neobrevipes, Planococcus lilacinus et :20املرفق 

Planococcus minor 
 

 PD 5 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa sur les fruits :21املرفق 

 

 PD 6 Xanthomonas citri sous-esp. citri :22املرفق 
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 بالنسخة اإلسبانيةاملرفقات 
 

   Enmiendas a tinta para NIMF 5: Glosario de términos fitosanitarios :23املرفق 
 

 Anexo 3 Establecimiento de áreas libres de plagas para moscas de la fruta (Tephritidae) :24 املرفقق 

(2015) de la NIMF 26 
 

 ،TF 16 Tratamiento de frío contra Bactrocera tryoni en Citrus sinensis :25 املرفق

 

 TF 17 Tratamiento de frío contra Bactrocera tryoni en Citrus reticulata x C. sinensis :26 املرفق

 

  TF 18 Tratamiento de frío contra Bactrocera tryoni en Citrus limon :27 املرفق

 

 TF 19 Tratamiento de irradiación contra Dysmicoccus neobrevipes, Planococcus lilacinus y :28 املرفق

Planococcus minor 
 

 PD 5 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa en fruta :29 املرفق
 

 .PD 6 Xanthomonas citri subsp. citri :30 املرفق

 

 


