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 النباتية الصحة تدابري هيئة

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

 اإلقرار باملساهمات الكربى

 من جدول األعمال 1-5-11البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

تقديرها ملساهمات األطراف املتعاقدة  عن اإلعراب لوقاية النباتات )االتفاقية الدولية( تود أمانة االتفاقية الدولية -1

واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واجلهات املاحنة واملنظمات األخرى، وال سيما اخلرباء األفراد ملساهماتهم يف أنشطة 

  .2015االتفاقية الدولية. ويتعلق هذا اإلقرار باخلدمات بشأن املساهمات اليت وردت أو ُنفذت أو اسُتكملت خالل عام 

 

 اجلهات املاحنة

 

العينيةة  تواصل تقديم املساهمات املاليةة، واملسةاهمات   عن تقديرها للجهات املاحنة اليت  اإلعرابوتود األمانة  -2

(، مبةا أن مسةاهماتها وةرورية لاةمان قةدرة      1 املرفةق  انظردعمها ) وأوفف،ن، واستاافة أنشطة االتفاقية الدولية من امل

. وميكةن االطةالع علةى م يةد مةن التفاصةيل بشةأن        )اهليئة( هيئة تدابري الصحة النباتيةج عمل تنفيذ برناماألمانة على 

 . 2016ومي انية عام  2015املساهمات يف التقرير املالي لعام  هذه

 

 وضع املعايري

 

ة، على وجه . وتود األمانللجنة يف العمليات العادية وتود األمانة اإلقرار مبساهمات مجيع أعااء جلنة املعايري -3

اللجنة خالل العام املاوي، وأعاةاء هيئةات    غادرواعن تقديرها جلهود أعااء جلنة املعايري الذين  اإلعراباخلصوص، 

 القسم املتعلق باحلوكمة(.  انظربعد ذلك ) غادرواقدموا خرباتهم ولكنهم  ناخلرباء الفني،ن الذي
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ن ساهموا يف تطوير املعةايري الدوليةة لتةدابري الصةحة النباتيةة      عن امتنانها جلميع الذي اإلعرابكما تود األمانة  -4

( أو الربوتوكوالت التشخيص الةيت اعتمةدت وأطةيل علمةا     2016هيئة )لاليت ينبغي اعتمادها يف الدورة احلادية عشرة ل

 (.2و 1،ن املرفق انظرهيئة )لبها منذ االجتماع األخري ل

 

 تيسري التنفيذ

 

تقديرها ملساهمات األطةراف املتعاقةدة واملنظمةات اإلقليميةة لوقايةة النباتةات ولغريهةا         عن اإلعرابتود األمانة  -5

وجتنبهةا وصصةدار الشةهادات     تسةوية الن اعةات  تنميةة القةدرات و   أنشةطة املنظمات واخلةرباء األفةراد، ملةا بةذلوه يف      من

اجلهةا  الفرعةي   جلنةة تنميةة القةدرات و    ااءبذهلا أعتود األمانة اإلقرار باجلهود اليت كما اإللكرتونية للصحة النباتية. 

عن تقةديرها   اإلعراب. وبشكل خاص، تود األمانة ، الذين اوطلعوا بأعمال صوافية كثرية ب،ن الدوراتلتسوية الن اعات

مل يةةد  5و  3،ن املةةرفق انظةةر) 2015خةةالل عةةام  اجلهةةا  الفرعةةي لتسةةوية الن اعةةات  غةةادرواجلهةةود أولئةةك الةةذين  

تقدير للعمل القيم الذي اوطلعت به اللجنة التوجيهية املعنية بإصةدار الشةهادات   عن ال اإلعرابا يتم . كمالتفاصيل( من

 (.6 املرفقب،ن دورات اللجنة التوجيهية ) خبري منتسببه  قاماإللكرتونية للصحة النباتية، والعمل الذي 

 

 التكامل والدعم

 

طراف املتعاقدة واخلرباء األفراد العامل،ن يف اجال االلت امات عن تقديرها ملساهمات األ اإلعرابكما تود األمانة  -6

املتعلقة برفةع التقةارير الوطنيةة. وبشةكل خةاص، تةود األمانةة اإلقةرار اهةود أعاةاء اشموعةة االستشةارية املعنيةة              

باإلوةافة ص  ذلةك،   . و2015اشموعة االستشارية خةالل عةام    غادروابااللت امات املتعلقة برفع التقارير الوطنية الذين 

فةرتات مةا بة،ن الةدورات مةن قبةل بعة  أعاةاء اشموعةة          عن تقديرها للجهةود املبذولةة يف    اإلعرابفإن األمانة تود 

، مبةا أنةه ي يكةن هنةات اجتمةاع فعلةي       2015االستشارية املعنية بااللت امات املتعلقة برفع التقارير الوطنية خالل عام 

 د من التفاصيل(. مل ي 4 املرفق انظرللمجموعة )

 

ص  صخطةار أمانةة االتفاقيةة الدوليةة يف طةال      يئةة  اهلونعتذر مقدما صذا ي يةتم ذكةر أي رةكر وتقةدير، ونةدعو       -7

 ذلك.  طصول

 

 احلوكمة 
 
 صن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة ص : -8

 
 ( أو الذين 2015ورة العاررة للهيئة )مبساهمات أعااء جلنة املعايري الذين غادروا اللجنة منذ انعقاد الد اإلقرار

 :2016سيغادرونها بعد اجتماع اجموعة السبعة التابعة للجنة املعايري يف مايو/أيار 
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 أعااء جلنة املعايري
 

 السيد :اهلند DDK SHARMA 

 السيدة :الكامريون Alice NDIKONTAR  

 (2015هيئةة ) للمنذ انعقاد الةدورة العارةرة   الذين غادروا فرقهم  اهمات أعااء فرق اخلرباء الفني،نمبس اإلقرار 

 معاجلات الصحة النباتية وبروتوكوالت التشخيص: يف

 السيدة  :أوروغوايAna Lia Terra  (فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص) 

  السيد  ملتحدة:االوالياتPatrick Gomes  (الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية) 

 السيد  :الربازيلAldo Malavasi  (الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي) 

 مبساهمات األطراف املتعاقةدة واملنظمةات اإلقليميةة لوقايةة النباتةات وغريهةا مةن املنظمةات، وال سةيما           اإلقرار

عةايري الدوليةة   )متةت اإلرةارة ص  األدوار ادةددة( مةن أجةل تطةوير امل       جهودهم املبذولةعلى  اخلرباء األفراد

يف  علةى النحةو الةوارد   (، 2016هيئةة ) للتدابري الصحة النباتية الواجب اعتمادهةا يف الةدورة احلاديةة عشةرة ل    

 . 2و 1،ن املرفق

 2016مبساهمات أعااء جلنة تنمية القدرات مبا أنه سيتم صلغاء هذه اللجنة يف عام  اإلقرار . 

 ت اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات األخرى، وال سيما اخلةرباء  مبساهمات األطراف املتعاقدة واملنظما اإلقرار

 .3 املرفقاألفراد على جهودهم يف أنشطة تنمية القدرات، على النحو الوارد يف 

 مبساهمات األطراف املتعاقدة واخلرباء األفراد على جهودهم )مت اإلرارة ص  األدوار ادددة( يف أنشةطة  اإلقرار 

 . 4 املرفقرفع التقارير الوطنية، على النحو الوارد يف  ماتاملتعلقة بالت ا

 مبساهمات األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات األخرى، وال سيما اخلةرباء   اإلقرار

حةو  وجتنبهةا، علةى الن   تسةوية الن اعةات  األفراد على جهودهم )متت اإلرارة ص  األدوار ادددة( يف أنشةطة  

 . 5 املرفقالوارد يف 

 2015الذين غادروا اجلها  خالل عام  اجلها  الفرعي لتسوية الن اعاتمبساهمات أعااء  اإلقرار : 

 السيد  :ندسوازيلSimilo MVIMBELA 

 السيد  :ندتايلChusak Wongwichakorn 

 التقارير الوطنية، الذين  مبساهمات أعااء اشموعة االستشارية املعنية بااللت امات املتعلقة برفع اإلقرار

 : 4 املرفق، على النحو الوارد يف 2015خالل عام  االستشارية غادروا اشموعة

 السيد  :اململكة املتحدةSam BISHOP 
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 مبساهمات األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات األخرى، وال سيما اخلةرباء   اإلقرار

)متةت اإلرةارة ص  األدوار ادةددة( يف أنشةطة صصةدار الشةهادات اإللكرتونيةة للصةحة          األفراد على جهودهم

 . 6 املرفقالنباتية، على النحو الوارد يف 
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 1 املرفق
 

 قائمة باجلهات املاحنة واملساهمني الذي يدعمون أنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 

 مساهمات مالية

 

، مبا املالي ألنشطة االتفاقية الدوليةاملاحنة اليت تواصل تقديم الدعم  جهاتتقديرها للعن  اإلعرابتود األمانة  

يئة. وميكن االطالع على م يد من التفاصيل بشةأن  اهل تنفيذ برنامج عمل أن مساهماتها ورورية لامان قدرة األمانة على

 .2016ومي انية عام  2015هذه املساهمات يف التقرير املالي لعام 
 

 البلد/املنظمة الفئة  شاطالن

 أسرتاليا 2015استخدمت يف عام  املاويةمساهمات من السنة  

 االحتاد األوروبي 2015استخدمت يف عام  املاويةمساهمات من السنة  

 يرلنداآ 2015مساهمة جديدة يف عام  السنة الدولية للصحة النباتية

 اليابان 2015مساهمة جديدة يف عام  

 مجهورية كوريا 2015ة يف عام مساهمة جديد 

 نيو يلندا 2015مساهمة جديدة يف عام  

 جنوب أفريقيا  2015مساهمة جديدة يف عام  

 السويد 2015استخدمت يف عام  املاويةمساهمات من السنة  

 سويسرا 2015استخدمت يف عام  املاويةمساهمات من السنة  

 اململكة املتحدة  2015استخدمت يف عام  املاويةمساهمات من السنة  

 

 مساهمات استاافة أو مساهمات فنية وأ املوفف،نبعينية مساهمات 

 

املاحنة اليت تواصل تقديم الدعم ألنشطة االتفاقية الدولية من خةالل   جهاتعن تقديرها لل اإلعرابتود األمانة  

 .تنفيذ برنامج عمل اهليئةاألمانة على  املوفف،ن، وتعترب مساهماتها أياًا ورورية لامان قدرةباملساهمات العينية 

 

يواصل عدد من البلدان استاافة اجتماعات رئيسية لالتفاقية الدوليةة لوقايةة النباتةات، باإلوةافة ص  البلةدان       

وتشمل هةذه  يئة اهل تنفيذ برنامج عملاليت تسهم بشكل صجيابي يف  اليت قدمت مساهمات فنية يف عملية ووع املعايري،

هلةذه   فقةات رمك اليت استاافت اجتماعات سةاهمت يف اعتمةاد املعةايري الدوليةة لتةدابري الصةحة النباتيةة أو        البلدان تل

 .2015يف عام  املعايري
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 البلد/املنظمة  النشاط

 الربا يل 2011 عاميف  الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهة املعين بذباب مثار الفاكهةاستاافت اجتماع 

 كندا )ووع املعايري( ملوفف يعمل بدوام كامل يف املائة 50 خاصة باملوفف،نمساهمة عينية 

لألعةوام   آفةات دةددة   تشخيصبروتوكوالت  بإعداد استاافت اجتماعات فريق اخلرباء الفين املعين

 2014و 2013و 2012

 والبحةر  منظمة وقايةة النباتةات يف أوروبةا   

 املتوسل األبي 

بةة،ن منظمةةة األغذيةةة   ةاملشةةرتك الشةةعبة 2010 عاميف  املعين بذباب مثار الفاكهةالفريق الفين استاافت اجتماع 

 2011 عاميف  الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهةنظمت اجتماع  وال راعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

 ملوفف يعمل بدوام كامل )ووع املعايري( يف املائة 5 ،مساهمة عينية من املوفف،ن

 لشرق األدنىصقليم ا لقة عمل صقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف مشال أفريقيا والشرق األدنى، األردن.ط

 فرنسا ملوفف يعمل بدوام كامل )ووع املعايري( يف املائة 100

 أملانيا 2008لعام  آفات دددة تشخيصبروتوكوالت  بإعداد اخلرباء الفين املعيناستاافت اجتماع 

يف يونيةو/ط يران   آفةات دةددة   تشخيصبروتوكوالت  بإعداد اخلرباء الفين املعيناستاافت اجتماع 
2014 

 صندونيسيا

 طلقة عمل صقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

 االجتماع السادس للجنة تنمية القدرات يف كوستاريكا

 ميةدان دان األمريكية للتعاون يف معهد البل

 ال راعة

الصةحة النباتيةة يف    اتملعاجلة املعةين   الفريق الفين املعين بذباب مثةار الفاكهةة  استااف اجتماعات 

 2013ويوليو/متو   2012وديسمرب/كانون األول  2010يوليو/متو  

 اليابان 

تسةةوية ) أرةةهر 6ملةةدة  كامةةلملوفةةف يعمةةل بةةدوام  يف املائةةة 100مسةةاهمة عينيةةة خاصةةة بةةاملوفف،ن 

 (الن اعات

  ملوفف يعمل بدوام كامل ملدة سنت،ن )تنمية القدرات( يف املائة 100مساهمة عينية خاصة باملوفف،ن 

 مجهورية كوريا طلقة عمل صقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف آسيا.

لكرتونية للصحة النباتية يف نوفمرب/تشرين الثاني استاافت الندوة العاملية الثانية املتعلقة الشهادات اإل

2015. 

  B. xanthodes و    Bactrocera melanotus الصحة النباتية يف ما يتعلق بذبابقدمت مشروع معاجلة 

 (2009-105حبرارة البخار ) (   Carica papaya   يف البابايا )  

 نيو يلندا

 ملوفف يعمل بدوام كامل )ووع املعايري( ائةيف امل 10املوفف،ن خاصة بمساهمة عينية 

 الواليات املتحدة األمريكية 2015والتشخيص يف مايو/أيار  بالرقابةاستاافت طلقة عمل بشأن ووع أدلة تتعلق 

 2010لعام  آفات دددة تشخيصرباء الفين املعين بربوتوكوالت استاافت اجتماع فريق اخل

-009باإلرةعاع )   Ostrinia nubilalis اجلة طفار الذرة األوروبةي مع :لصحة النباتيةلمعاجلة قدمت 

2012) 

 ملوفف يعمل بدوام كامل )ووع املعايري( يف املائة 5مساهمة عينية خاصة باملوفف،ن 
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 2 املرفق
 

 بأنشطة وضع املعايرييف ما يتصل عن التقدير  اإلعراب

 

 ووةع يف  النشةطة  صياغة واملنظم،ن أو املاةيف،ن، ملسةاهماتهم  عن االمتنان للخرباء يف اجموعات ال اإلعرابيتم  

  :2015، اليت مت اعتمادها يف عام لحقات املرفقة بهاامل املعايري الدولية التالية، أو

 

 فريقق اربقرباا الفنقيني املعقمل باملنقااق ارباليقة مقن       النباتية اليت وضعها املعايري الدولية لتدابري الصحة  -ألف

 (2004-003) نظم لذباب مثار الفاكهةاآلفات وبنهج ال
 

 (2006-031) بشأن حتديد حالة الفاكهة العائلة لذباب الفاكهةاملعيار الدولي  -1
 

 البلد/املنظمة  ارببري الدور

الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهة املعين عاو يف 

 بذباب مثار الفاكهة

 أسرتاليا  Robert DUTHIE السيد

 الربا يل Aldo MALAVASI السيد الفين املعين بذباب مثار الفاكهة الفريقعاو يف 

 Odilson RIBEIRO E SILVA السيد الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهةمشرف على 

 ريلي Jaime Gonzalez السيد الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهةعاو يف 

غذيةةةة وال راعة/الوكالةةةة منظمةةةة األ Rui CARDOSO-PEREIRA السيد مشرف

 الدولية للطاقة الذرية

 اليابان Kenji TSURUTA السيد الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهةعاو يف 

 األردن Mary BAHDOUSHEH السيدة الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهةعاو يف 

 مالي يا Keng Hong TAN السيد الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهةعاو يف 

 Ana Lilia MONTEALEGRE السةةيدة الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهةعلى  ةمشرف

LARA 
 املكسيك

الفريق الفين املعين بذباب مثار خبري مدعو ص  اجتماع 

 2010يف عام  الفاكهة

 Martin Aluja السيد

 José Luis ZAVALA LÓPEZ السيد الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهةعاو يف 

منظمةةة وقايةةة النباتةةات يف أمريكةةا    Walther ENKERLIN السيد مشرف

 الشمالية

 جنوب أفريقيا Jan Hendrik VENTER السيد الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهةعاو يف 

 ينامسور Alies VAN SAUERS-MULLER السيدة الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهةعاو يف 

، الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهةة على  ةمشرف

 الفريق الفين مشرف على  ةمساعد

 الواليات املتحدة األمريكية Julie ALIAGA السيدة

الفريق الفين املعين بذباب مثار خبري مدعو ص  اجتماع 

 2011يف عام  الفاكهة

 Kevin M. HOFFMAN السيد
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 (1994-001) د مصطلحات الصحة النباتيةمسر: 5املعيار الدولي  -2
 

 البلد/املنظمة  ارببري الدور

 الص،ن Hong NING السيدة الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتيةعاو يف 

الفريق الفين املعين مبسةرد مصةطلحات الصةحة     علىمساعد مشرف 

 النباتية

 الدامنرت Ebbe NORDBO السيد

 مصر Shaza Roushdy OMAR السيد  املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتيةالفريق الفينعاو يف 

منظمةةة وقايةةة النباتةةات يف  Andrei ORLINSKI السيد الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتيةعاو يف 

 والبحر املتوسل أوروبا

  Ian SMITH السيد خبري مدعو

-Laurence BOUHOT السةةةةةةةيدة طلحات الصحة النباتيةالفريق الفين املعين مبسرد مصعاو يف 

DELDUC 
 فرنسا 

، الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتيةمشرف على 

 الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتيةعاو يف 

  نيو يلندا John HEDLEY السيد

 الواليات املتحدة األمريكية Stephanie BLOEM السيدة تيةالفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباعاو يف 

 أوروغواي Beatriz MELCHO  السيدة الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتيةعاو يف 

 

املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتيقة القيت وضقعها الفريقق الفقمل املعقمل  عاجلقات الصقحة النباتيقة           -باا

 28 رقم عيار الدوليللملحقات كم
 

 باإلشققعا   Ostrinia nubilalisحفققار الققذرة األوروبققي معاجلققة الصققحة النباتيققة فيمققا يتعلققق  عاجلققة  -3

(009-2012) 
 

 البلد/املنظمة  ارببري الدور

الفريق الفةين املعةين مبعاجلةات الصةحة النباتيةة املعةين مبعاجلةات        عاو يف 

 الصحة النباتية

 األرجنت،ن Eduardo WILLINK السيد

 Ezequiel FERRO السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

  Andrew PARKER السيد خبري مدعو، الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 أسرتاليا Matthew SMYTH السيد ، مسؤول عن املعاجلةالفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 Jan Bart ROSSEL لسيدا مشرف

 Andrew JESSUP السيد ، مسؤول عن املعاجلةالفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 David REES السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 ص،نال Yuejin WANG السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 Daojian YU السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 صندونيسيا Antario DIKIN السيد مشرف

 اليابان Toshiyuki DOHINO السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 نيو يلندا Michael ORMSBY السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 مجهورية كوريا Min-Goo PARK السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 الواليات املتحدة األمريكية Patrick GOMES السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 
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  Guy HALLMAN السيد

  Scott MYERS السيد

 

يف البابايققا     B. xanthodes و    Bactrocera melanotus بققذبابة الصققحة النباتيققة يف مققا يتعلققق  معاجلقق -4

(Carica papaya   ) ( 2009-105حبرارة البخار) 
 

 البلد/املنظمة  ارببري الدور

 األرجنت،ن Eduardo WILLINK السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 Ezequiel FERRO السيد ، مساعد مشرففريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةالعاو يف 

  Andrew PARKER السيد خبري مدعو، الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 أسرتاليا  Andrew JESSUP السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 Jan Bart ROSSEL السيد مشرف

 Matthew SMYTH السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية عاو يف

 Glenn John BOWMAN السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 الص،ن Wang YUEJIN السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 Daojian YU السيد مبعاجلات الصحة النباتيةالفريق الفين املعين عاو يف 

 أملانيا Thomas SCHRÖDER السيد خبري مدعو

 صندونيسيا Antarjo DIKIN السيد مشرف

 اليابان Mitsusada MIZOBUCHI السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 Toshiyuki DOHINO السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

  Motoi SAKAMURA السيد ممثل البلد املايف

 Hisashi SAKATA السيد ممثل املنظمة املايفة

 األردن دمد كتبه بدر السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 مجهورية كوريا Min-Goo PARK السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 جنوب أفريقيا Alice BAXTER السيدة الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

  نيو يلندا Michael ORMSBY السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 Ray CANNON السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 الواليات املتحدة األمريكية Scott WOOD السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 Patrick GOMES السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 Guy HALLMAN السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعاو يف 

 Larry ZETTLER السيد مساهمة علمية  
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فريقق اربقرباا الفقمل املعقمل بدعقداد بروتوكقوالت       املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتيقة القيت وضقعها     -جيم

  27 رقم الدولي للمعيارلحقات كم التشخيص
 

  Ditylenchus destructor وآفة Ditylenchus dipsaci آفة: 8بروتوكول التشخيص  -5
 

 بلد/املنظمة ال ارببري الدور

 األرجنت،ن Eliseo Jorge CHAVES السيد مؤلف مشارت

 Maria Elena MANNA السيدة   ةمشارك ةمؤلف

 أسرتاليا Brendan Rodoni السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 الربا يل Renata C.V. TENENTE السيدة مساهمة علمية

 كندا Harvinder BENNYPAUL السيد مساهمة علمية

 Delano JAMES السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصطكم وعاو يف 

 الص،ن Liping Yin السيدة فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

روتوكةوالت  فريق اخلةرباء الفةين املعةين بإعةداد ب    وعاو يف  ةمتخصص ةقائد

 التشخيص

 فرنسا  Géraldine ANTHOINE السيدة

 أملانيا Johannes HALLMANN السيد مساهمة علمية

 Jens Unger السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصمشرف على 

 جامايكا  Juliet Goldsmith السيدة فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 هولندا Johannes de Gruyter السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 نيو يلندا Robert Taylor السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 روسيا Mikhail PRIDANNIKOV السيد مساهمة علمية

 جنوب أفريقيا Antoinette SWART السيدة ولاملسؤ ؤلفامل

 صسبانيا P. CASTILLO السيد مساهمة علمية

 اململكة املتحدة Thomas PRIOR السيد مساهمة علمية

 Jane Chard السيدة ةمشرف

الواليةةةةةةات املتحةةةةةةدة  Norman B Barr السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 Sergei SUBBOTIN السيد مساهمة علمية ريكيةاألم

 

 Genus Anastepha Schiner (015-2004) ذباب: 9 رقم بروتوكول التشخيص -6
 

 البلد/املنظمة  ارببري الدور

 Norma Christina السةةةةةيدة ةمشارك ةمؤلف

VACCARO 
 األرجنت،ن

  Alicia Leonor BASSO السيدة ةمشارك ةمؤلف

 أسرتاليا Malik MALIPATIL السيد اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصفريق طكم وعاو يف 

  Brendan Rodoni السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 الربا يل Roberto A. Zucchi السيد مساهمة علمية  

 ريلي Daniel Frías السيدة مساهمة علمية  

 فرنسا  Valerie. Balmès السيدة علمية  مساهمة 

فريق اخلةرباء الفةين املعةين بإعةداد بروتوكةوالت      وعاو يف  ةمتخصص ةقائد   Géraldine ANTHOINE السيدة
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 التشخيص

 أملانيا Jens Unger السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصمشرف على 

 جامايكا Juliet Goldsmith السيدة ين بإعداد بروتوكوالت التشخيصفريق اخلرباء الفين املععاو يف 

-Vicente HERNÁNDEZ السةةيد  املسؤولؤلف امل

ORTIZ 
 املكسيك

 نيو يلندا Robert Taylor السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 هولندا Johannes de Gruyter السيد ت التشخيصفريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالعاو يف 

 اململكة املتحدة Jane Chard السيدة فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعلى  ةمشرف

فريق اخلةرباء الفةين املعةين بإعةداد بروتوكةوالت      وعاو يف  ةمتخصص ةقائد

 التشخيص

 أوروغواي Ana Lía TERRA السيدة

الواليةةةةةةات املتحةةةةةةدة  Norman Barr السيد اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص فريقعاو يف 

 األمريكية

  Gary Steck السيد مساهمة علمية  

  Allen L. Norrbom السيد مساهمة علمية

 

 Bursaphelenchus xylophilus (016-2004 )1: بروتكول التشخيص -7
 

 البلد/املنظمة  اخلبري الدور

 أسرتاليا Brendan Rodoni السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 كندا Isabel LEAL السيدة ةمشارك ةمؤلف

  Sun FENCHENG السيد مؤلف مشارت

 الص،ن Jeff GU السيد مؤلف مشارت

  Liping Yin ةالسيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 فرنسا  Philippe Castagnone السيد مساهمة علمية

  Corinne Sarniguet السيدة مساهمة علمية

فريق اخلةرباء الفةين املعةين بإعةداد بروتوكةوالت      وعاو يف  ةمتخصص ةقائد

 التشخيص

  Géraldine ANTHOINE السيدة

 أملانيا Martin Brandstetter السيد مساهمة علمية

  Helen Braasch السيدة ة علميةمساهم

  Thomas Schröder السيد مؤلف رئيسي

  Jen Unger السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصمشرف على 

 جامايكا Juliet Goldsmith السيدة فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 اليابان Yasuharu Mamiya السيد مساهمة علمية

 مالطا Clifford Borg السيد مساهمة علمية

 هولندا Johannes de Gruyter السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 نيو يلندا Robert Taylor السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 الربتغال Manuel Mota السيد لميةمساهمة ع

                                                      
، وقد 2016يناير/كانون الثاني  30وطتى  2015ديسمرب/كانون األول  15مشاريع الربوتوكوالت التالية هي طاليا يف صطار عملية فرتة اإلخطار من   1

 يتم اعتمادها
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 لندابو Witold Karnkowski السيد مساهمة علمية

 روسيا Alexander Ryss السيد مساهمة علمية

 صسبانيا Adela Abelleira Argibay السيدة مساهمة علمية

 لكة املتحدةاملم Jane CHARD السيدة فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعلى  ةمشرف

  Thomas Prior السيد مساهمة علمية

  Sue Hockland السيدة مساهمة علمية

الواليةةةةةةات املتحةةةةةةدة  Weiming Ye السيد مساهمة علمية

 األمريكية

  Norman Barr السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 

 Xiphinema americanum sensu lato (025-2004) 2 بروتوكول التشخيص: -8
 

 البلد/املنظمة  ارببري الدور

 األرجنت،ن Eliseo Jorge Chaves السيد مؤلف مشارت

 أسرتاليا Brendan RODONI السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 كندا Delano James السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 الص،ن Liping Yin السيدة فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

فريق اخلةرباء الفةين املعةين بإعةداد بروتوكةوالت      وعاو يف  ةمتخصص ةقائد

 التشخيص

 فرنسا  Géraldine ANTHOINE السيدة

  Alain Buisson السيد مساهمة علمية

 أملانيا Jen Unger السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعلى  مشرف

 جامايكا Juliet Goldsmith السيدة فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 هولندا Johannes de Gruyter السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 نيو يلندا Robert Taylor السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 جنوب أفريقيا Antoinette Swart السيدة ةمشارك ةمؤلف

 صسبانيا Adela Abelleira Argibay السيدة مساهمة علمية

 سويسرا Sebastian Kiewnick السيد مساهمة علمية

 سلوفينيا Sasa Širca السيدة ةمشارك ةمؤلف

 اململكة املتحدة Jane CHARD السيدة فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعلى  ةمشرف

  Sue Hockland السيدة ةمشارك ةمؤلف

  Thomas Prior السيد مسؤولمؤلف 

الواليةةةةةةات املتحةةةةةةدة  Norman B. Barr السيد يصفريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخعاو يف 

 األمريكية

 

                                                      
، وقد 2016يناير/كانون الثاني  30وطتى  2015األول  ديسمرب/كانون 15مشاريع الربوتوكوالت التالية هي طاليا يف صطار عملية فرتة اإلخطار من   2

 يتم اعتمادها
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 Phytoplasmas (018-2004)بروتوكول التشخيص:  -9
3 

 
 البلد/املنظمة  ارببري الدور

 أسرتاليا Fiona CONSTABLE السيدة مساهمة علمية

فريةق اخلةرباء الفةين املعةين بإعةداد بروتوكةوالت       قائد متخصص وعاو يف 

 التشخيص

 كندا Brendan RODONI السيد

فريةق اخلةرباء الفةين املعةين بإعةداد بروتوكةوالت       قائد متخصص وعاو يف 

 التشخيص

  Delano James السيد

 الص،ن Liping Yin السيدة فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 فرنسا  Géraldine ANTHOINE يدةالس فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 أملانيا Wilhelm JELKMANN السيد مساهمة علمية

  Jen Unger السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصمشرف على 

 جامايكا Juliet Goldsmith السيدة فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 هولندا Jos. VERHOEVEN الدكتور ميةمساهمة عل

  Johannes de Gruyter السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 نيو يلندا Lia W. LIEFTING السيدة مساهمة علمية

  Robert Taylor السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 صسبانيا Ester TORRES السيدة علمية   مساهمة

 اململكة املتحدة P. JONES السيد مساهمة علمية

  Jane CHARD السيدة فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعلى  ةمشرف

تحةةةةةةدة الواليةةةةةةات امل Norman B. Barr السيد فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعاو يف 

 األمريكية

 

  

                                                      
، وقد 2016يناير/كانون الثاني  30وطتى  2015ديسمرب/كانون األول  15مشاريع الربوتوكوالت التالية هي طاليا يف صطار عملية فرتة اإلخطار من   3

 يتم اعتمادها



CPM 2016/32 14 

 

 3 املرفق
 

 التنفيذ بأنشطة تيسرييف ما يتصل عن التقدير  اإلعراب

 

موا مسةاهمات عينيةة ملراجعةة املةوارد     عن االمتنان العميق ألعااء جلنة تنمية القدرات الةذين قةد    اإلعرابيتم  

  :نتاإلنرتعلى  Phytosanitary.info صفحةالتقنية، ويعترب ذلك نشاطا أساسيا إلدارة 
 

 ارببري

 Magda González ARROYO السيدة

 Sam BISHOP السيد

 Haw Leng HO السيد

 Marc GILKEY السيد

 Sally JENNINGS السيدة

 Stella Nonyem ORAKA السيدة

 Nagat Mubarak EL TAYEB السيدة

 

قد عمةل ملةدة    Yuji KITAHARA وُتشكر اليابان على املساهمة العينية اليت مت تقديرها للغاية، مبا أن السيد 

 . 2015سنت،ن يف اجال تنمية القدرات وأنهى مهمته يف أكتوبر/تشرين األول 

 

  جلنة تنمية القدرات: استعراضعن التقدير جلميع املساهم،ن يف  اإلعرابويتم  
 

 ارببري

 Renata CLARKE السيدة

 Masato FUKUSHIMA السيد

 Franceso GUTIERREZ السيد

 Ralf LOPIAN السيد

 Parul PATEL ةالسيد

 Sankung SAGNIA السيد

 

ج يةل  ( 2015وُيشكر مجيع املساهم،ن يف اجللسات اجلانبية للدورة العاررة هليئةة تةدابري الصةحة النباتيةة )     

  مدخالتهم إلجناح هذه األطداث: على شكرال
 



15 CPM 2016/32 

 

 ارببري

 Shoki AL DOBAI السيد

 Khalid ALHUDAIB السيد

 Magda González ARROYO السيدة

 Ellie BARHAM ةالسيد

 Neil BOONHAM السيد

 Mark BURGMAN السيد

 Lava KUMAR السيد

 Kenza LE MENTEC السيدة

 Edoardo PETRUCCO TOFFOLO السيد

 Françoise PETTER السيدة

 Davide RASSATI السيد

 Shiroma SATHYAPALA السيدة

 Moulay Hassan SEDRA السيد

 Ron SEQUERIA السيد

 Suzanne SHARROCK السيدة

 Roberto VALENTI السيد

 

والتشةخيص، الةيت    الرقابةة عن الشكر للمشارك،ن الذين طاروا طلقة العمل بشأن صةياغة أدلةة    اإلعرابويتم  

 : والتشخيص بةالرقاعن  أدلة، وقدموا خربة عينية إلعداد 2015مايو/أيار  29-19عقدت يف سان خوان، بورتوريكو، 
 

 ارببري

 Ringolds ARNITIS السيد

 Magda González ARROYO السيدة

 Pablo CORTESE السيد

 Christopher DALE السيد

 Robert FAVRIN السيد

 Amanda HODGES السيدة

 Lalith KUMARASINGHE السيد

 Olga LAVRENTJEVA السيدة

 Bouabid LBIDA السيد

 Hyok-In LEE السيدة

 George MOMANYI السيد

 Mohammed Amal RAHEL السيد

 Julian SMITH السيد

 Paul STEVENS السيد

 Carol THOMAS السيدة

 Rebecca WEEKES السيدة

 Leroy WHILLBY السيد

 Hernan ZETINA السيد
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الةدعم  علةى   Norberto GABRIELوالسةيد   Leyinska WISCOVITCHعن الشةكر للسةيدة    اإلعرابويتم  

 . 2015/أيار مايو 29-19الذي قدماه يف تنظيم االجتماع الذي عقد يف سان خوان، بورتوريكو، 

 

علةى مسةاهمتهما    Ralf LOPIANوالسةيد   Anna Maria D’ONGHIAعن الشةكر للسةيدة    اإلعرابكما يتم  

 . الرقابةالعينية يف تقديم التعليقات على هذا املشروع الرائد بشأن 

 

 CIHEAM-IAM ومةوففي مؤسسةة   Cosimo LACIRIGNOLA الشكر ص  السةيد ج يل عن  باإلعراويتم  

Bari وبشكل خاص السيدة ،Anna Maria D’ONGHIA   والسةيدKhaled DJELOUAH     علةى تنظةيم أسةبوع مةن ،

 التدريب بشأن الصحة النباتية لطلبة املاجيسرت وموففي املنظمات الوطنية لوقاية النباتات .

 

 واملنظمات.  من األرخاصالواردة العينية راملة وال تشمل مجيع املساهمات مة ليست وصن هذه القائ 
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 4 املرفق
 

 االستشارية املعنية بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوانيةتصل بأنشطة اجملموعة يف ما يعن التقدير  اإلعراب

 

بااللت امةات املتعلقةة برفةع التقةارير الوطنيةة       املعنيةة عن التقدير ألعاةاء اشموعةة االستشةارية     اإلعرابيتم  

  االلت امات املتعلقة بالتقارير الوطنية ب،ن دورات اشموعة:الوثائق واملوارد اخلاصة ب استعراضيف النشطة ملساهمتهم 
 

 البلد ارببري الدور

 األرجنت،ن Ezequiel Ferro السيد عاو يف اشموعة االستشارية

 اململكة املتحدة Samuel Bishop السيد تشاريةعاو يف اشموعة االس

 ندتايل Tasanee Pradyabumrung السيدة عاو يف اشموعة االستشارية

 غابون Séraphine MINKO ةالسيد عاو يف اشموعة االستشارية

 صيطاليا Federico Sòrgoni السيد عاو يف اشموعة االستشارية
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 5 املرفق
 

 اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعاتاملتصل بأنشطة عن التقدير  اإلعراب

 

يف مراجعةة املةوارد    النشةطة علةى مسةاهمتهم    الفرعي لتسوية الن اعةات  اجلها عن الشكر ألعااء  اإلعرابيتم  

 وجتنبها ب،ن دورات اجلها :   تسوية الن اعاتاملتعلقة ب
 

 البلد ارببري الدور

 غابون Seraphine MINKO السيدة الفرعي عاو يف اجلها 

 بنغالديش Mohamed AHSAN ULLAH السيد الفرعي عاو يف اجلها 

 هولندا Mennie GERRITSEN-WIELARD السيدة الفرعي عاو يف اجلها 

 باناما Luis BENAVIDES السيد الفرعي عاو يف اجلها 

 كندا Steve CÔTÉ السيد الفرعي عاو يف اجلها 

 ساموا Talei FIDOW السيدة الفرعي عاو يف اجلها 

 

 Shinyaالعينية اليت كانت دل تقدير للغايةة، مبةا أن السةيد     عن الشكر لليابان على مساهمته اإلعرابيتم  

NEGORO  2015يوليو/متو   31وتسويتها، وأنهى مهمته يف  الن اعاتأرهر يف اجال جتنب  6قد عمل ملدة . 
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 6 املرفق
 

دصقدار الشقهادات اإللكنونيقة للصقحة     ب املعنيقة  اجملموعقة التوجيهيقة  تصقل بأنشقطة   يف ما يعن التقدير  اإلعراب

 النباتية

 

 صةدار الشةهادات اإللكرتونيةة للصةحة النباتيةة     املعنية بإعن التقدير ألعااء اشموعة التوجيهية  اإلعرابيتم  

   :ملساهمتهم النشطة يف فرتة ما ب،ن الدورات
 

 البلد ارببري الدور

 هولندا Nico Horn السيد يهيةاشموعة التوجعاو يف 

 أسرتاليا Peter Neimanis السيد اشموعة التوجيهيةعاو يف 

 الواليات املتحدة األمريكية Christian Dellis السيد اشموعة التوجيهيةعاو يف 

 األرجنت،ن Walter Alessandrini السيد اشموعة التوجيهيةعاو يف 

 الص،ن Maoyu Chen دةالسي اشموعة التوجيهيةعاو يف 

 كينيا Josiah Syanda السيد اشموعة التوجيهيةعاو يف 

 األرجنت،ن Diego Quiroga السيد اشموعة التوجيهيةعاو يف 

 أسرتاليا Chinthaka Karunaratne اشموعة التوجيهيةرخص متمرس بهذا التخصص يف 

 كندا Marie-Pierre Mignault اشموعة التوجيهيةرخص متمرس بهذا التخصص يف 

 


