اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات
قائمة موضوعات معايير اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات

قائمة الموضوعات لمعايير اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات
تم آخر تحديث لقائمة لموضوعات معايير اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات في  25كانون الثاني 2016

جدول  :1اللجان الفنية و الموضوعات الخاصة باللجنة الفنية لبروتوكوالت التشخيص ,اللجنة الفنية للمصطلحات و اللجنة الفنية لمعالجات الصحة النباتية
جدول  :2قائمة موضوعات االتفاقية الدولية لوقاية النبات – مجموعات الخبراء اللجنة الفنية لذبابة الفاكهة الجنة الفنية لحجر الغابات و اللجنة الفنية لمعالجات الصحة النباتية
جدول  :3قائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنية لبروتوكوالت التشخيص
جدول  :4قائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنية لمعامالت الصحة النباتية
جدول :5مواضيع اللجنة الفنية للمسرد

األهداف االستراتيجية لإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات






أ :األمن الغذائي
ب :حماية البيئة
ج :تيسير التجارة
د :تنمية القدرات

اآلولوية
األولوية من  1إلى ( 4حيث  1أولوية عالية و 4أولوية منخفضة(

مالحظات :أسماء البلدان والتواريخ حسب ترميز اإليزو  – 1 – 3166ألفا –  2والسنة  - - -الشهر  )- -على التوالي
قائمة المواضيع معروضة تبع ًا لآلولوية بناء على طلب الدورة السابعة لهيئة تدابير الصحة النباتية ()2012

آخر حتديث هلذه القائمة يف

25-01-2016
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قائمة موضوعات معايير اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات -اللجنة الفنية لبروتوكوالت التشخيص و اللجنة الفنية للمصطلحات

جدول  :1اللجان الفنية و الموضوعات الخاصة باللجنة الفنية لبروتوكوالت التشخيص و اللجنة الفنية للمصطلحات (المواضيع الخاصة باللجنة الفنية لذبابة الفاكهة والجنة الفنية لحجر الغابات انظر جدول )2
رقم المواصفات

TP1

مساعد المسؤول (البلد ,اإلجتماع المعني)

المسؤول/رئيس الفريق الفني (البلد,
اإلجتماع المعني)

Mr Guillermo SIBAJA CHINCHILLA
(CR, 2014-11

Ms Jane CHARD (GB,
2010-11

وضع المعايير

وضع المعايير

)لجنة المعايير)

)لجنة المعايير)

-

-

Mr Robert TAYLOR (NZ,
) 2011-05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

إضافة إلى قائمة

الموضوع في إطار
المجال الفني

فريق الصياغة

هيئة تدابير
الصحة النباتية

فريق اخلرباء الفين
فريق اخلرباء

املعين بربوتوكوالت
التشخيص

2004

هيئة تدابير
الصحة النباتية

فريق اخلرباء الفين
موضوع

املعين بربوتوكوالت
التشخيص

)(2006

Mr Hans DE GRUYTER
)(NL, 2008

هيئة تدابير الصحة
) (2006النباتية

موضوع

Mr Norman BARR (US,
)2012-07

هيئة تدابير
الصحة النباتية

موضوع

Ms Geraldine ANTHOINE
)(FR, 2009-04
Mr Delano JAMES (CA,
;)2010-11
Mr Brendan RODONI
)(AU, 2012-07

آخر حتديث هلذه القائمة يف

25-01-2016

Ms Yin LIPING (CN, 2008)04

العنوان الحالي

الموضوع

(اذا امكن تطبيقة)

فريق اخلرباء الفين

Ms Juliet GOLDSMITH
)(JM, 2014-11

رقم

املعين

هيئة تدابير
الصحة النباتية1-
)(2007

فريق اخلرباء الفين املعين بربوتوكوالت
التشخيص

()2006-005

الفطريات والكائنات احلية الشبيهة
)(2006-006

2006005

2006006

1.1

1.2

1.3

فريق اخلرباء الفين
املعين

بربوتوكوالت

) (2006-007العثة واحلشرات

التشخيص

2006007

1.4

فريق اخلرباء الفين
موضوع

املعين

بربوتوكوالت

) )2006-008النيماتودا

2006008

التشخيص

)(2006

هيئة تدابير
الصحة النباتية -
)1(2006

التشخيص

()2004-002

التشخيص

)(2006

هيئة تدابير
الصحة النباتية 1-

بربوتوكوالت

فريق اخلرباء الفين املعين بربوتوكوالت

2004002

فريق اخلرباء الفين
موضوع

املعين

بربوتوكوالت
التشخيص

فريق اخلرباء الفين
موضوع

املعين

بربوتوكوالت
التشخيص

الفريوسات والبالزما
)009

النباتات
)(2007-001

النباتي)- 2006

2006009

2007001
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1.5

1.6

1.7

قائمة موضوعات معايير اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات -اللجنة الفنية لبروتوكوالت التشخيص و اللجنة الفنية للمصطلحات

جدول  :1اللجان الفنية و الموضوعات الخاصة باللجنة الفنية لبروتوكوالت التشخيص و اللجنة الفنية للمصطلحات (المواضيع الخاصة باللجنة الفنية لذبابة الفاكهة والجنة الفنية لحجر الغابات انظر جدول )2
رقم المواصفات

مساعد المسؤول (البلد ,اإلجتماع المعني)

المسؤول/رئيس الفريق الفني (البلد,
اإلجتماع المعني)

Ms Thanh Huong HA (VN, 2015-11
)لجنة المعايير)

Ms Ana Lilia
MONTEALEGRE (MX,
))لجنة المعايير) 2013-11

TP4

Ms Marie-Claude FOREST (CA,
)لجنة المعايير) 2014-11

Mr Piotr WLODARCZYK
(لجنة المعايير (PL, 2014-11

TP5

Mr Ebbe NORDBO (DK, 2012-11
))لجنة المعايير)

TP3

Mr Ezequiel FERRO (AR, 2013-05
))لجنة المعايير)

TP2
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Ms Laurence BOUHOTDELDUC
))لجنة المعايير) (FR, 2015-05
Mr Bart ROSSEL (AU,
))لجنة المعايير) 2013-05

إضافة إلى قائمة

الموضوع في إطار
المجال الفني

فريق الصياغة

رقم

العنوان الحالي

الموضوع

(اذا امكن تطبيقة)

هيئة تدابير
 6 -الصحة النباتية

فريق فين

)(2004

تدابير
هيئة
 6 -الصحة النباتية

فريق فين

)(2004

تدابير
هيئة
 6 -الصحة النباتية

فريق فين

)(2004

هيئة تدابير
الصحة النباتية
)(2004

الفريق الفين ملكافحة
ذبابة الفاكهة

اخلالية من اآلفات ونهج نظم مكافحة
ذبابة الفاكهة

فريق اخلرباء املعين
باحلجر احلرجي

احلرجي

فريق اخلرباء الفين

فريق اخلرباء الفين املعين

املعين باملصطلحات

باملصطلحات

املعين مبعاجلات
الصحة النباتية

1.8

)(2004-003

فريق العمل الفين املعين باحلجر

فريق اخلرباء الفين
فريق فين

فريق العمل الفين املعين باملناطق
2004003

2004004

)(2004-004

2006013

)(2006-013

فريق اخلرباء الفين املعين مبعاجلات
الصحة النباتية

)(2004-005

آخر حتديث هلذه القائمة يف

2004005

2016-01-25

1.9

1.10

1.11

قائمة موضوعات االتفاقية الدولية لوقاية النبات – مجموعات الخبراء،اللجنة الفنية لذبابة الفاكهة والجنة الفنية لحجر الغابات و اللجنة الفنية لمعالجات الصحة النباتية

جدول  :2قائمة موضوعات االتفاقية الدولية لوقاية النبات – مجموعات الخبراء،اللجنة الفنية لذبابة الفاكهة ،الجنة الفنية لحجر الغابات و اللجنة الفنية لمعالجات الصحة النباتية بترتيب حسب االوليات ثم الجهة
المصيغة ثم الحالة.
الحالة

رقم المواصفات

 -20مشروع معيار دولي لتدابير الصحة النباتية
محال إلى فترة إبداء المالحظات على المخاوف
الكبيرة حول مشاريع المعايير الدولية لتدابير
الصحة النباتية

43

 -12مشروع معيار دولي لتدابير الصحة النباتية
قيد التطوير)

51

 -11خبراء تم اختيارهم

60

 -19مشروع معيار دولي لتدابير الصحة النباتية
محال إلى اللجنة السباعية للمعايير مع تعليقات
المشرف

54

مساعد المسؤول (البلد ,اإلجتماع
المعني)

المسؤول/رئيس الفريق الفني
(البلد ,اإلجتماع المعني)

Ms Ana Lilia
MONTEALEGRE (MX,
))لجنة المعايير) 2013-05

Ms Hilde PAULSEN
لجنة (NO, 2012-11
))المعايير)

إضافة إلى قائمة

فريق الصياغة

الصحة النباتية-
7

فريق عمل اخلرباء

األهداف
االستراتيجية

األوليات

هيئة تدابير
B

1

العنوان الحالي

رقم الموضوع

International movement
of growing media in
association with plants for
planting

2005-004

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

()2005

2.1

)(2005-004

Mr Nichoolas Maria HORN
(NL, (2014-11
لجنة المعايير)

Mr John HEDLEY (NZ
))لجنة المعايير) , 2010-11

هيئة تدابير
الصحة النباتية
-3-

احلد من انتقال اآلفات باحلاويات
فريق عمل اخلرباء

B

1

) (2008-001التجارة الدولية

2008
Ms. Shaza OMARلجنة (EG,
(2015-11المعايير)(

Mr Ezequiel FERRO (AR,
( 2014-11لجنة )المعايير)

Mr. Stephen
BUTCHER (NZ, 2015))لجنة المعايير) 11

Mr Nichoolas Maria
HORN (NL, (2014-11
لجنة المعايير

هيئة تدابير الصحة
النباتية – 3
()2008
-11 -2009لجنة
المعايير :هيئة

تدابير الصحة
النباتية - 5
)(2010

61
 -13جاري استعراض مشروع معيار للمعايير
الدولية للصحة النباتية بمعرفة مجموعة الصياغة

(KE, Ms. Esther KIMANI
2015-11

Mr Piotr
WLODARCZYK (PL,
))لجنة المعايير) 2015-05

Ms Shaza OMARلجنة (EG,
 2015-11المعايير)

Ms. Marina ZLOTINA
لجنة (USA, 2015-11
)المعايير

لجنة المعايير)

 11- 2009لجنة
المعايير) ;)هيئة

تدابير الصحة
النباتية – 5

فريق عمل اخلرباء

A, B, C

1

 -09مواصفات اعتمدتها لجنة المعايير

59

تدابير الصحة
النباتية – 5
)(2010

آخر حتديث هلذه القائمة يف

2016-01-25

 (2008-احلركة الدولية للحبوب

2008-007

)007

2.3

فريق عمل اخلرباء
فريق اخلرباء &
املعين باحلجر

A, B, C

1

احلركة الدولية للبذور

2009-003

2.4

)(2009-003

احلرجي
مراجعة املعيار الدولي لتدابري الصحة
فريق عمل اخلرباء

A, B, C,
D

2

)(2010
 11- 2009لجنة
المعايير) ;)هيئة

البحرية ووسائل النقل البحري يف

2008-001

2.2

النباتية رقم  6بشأن اخلطوط

2009-004

التوجيهية ملراقبة اآلفات

2.5

)(2009-004

مراجعة املعيار الدولي لتدابري الصحة
فريق عمل اخلرباء

C, D

3

النباتية رقم  8حتديد حالة اآلفات

2009-005

) (2009-005يف منطقةٍ ما
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2.6

قائمة موضوعات االتفاقية الدولية لوقاية النبات – مجموعات الخبراء،اللجنة الفنية لذبابة الفاكهة والجنة الفنية لحجر الغابات و اللجنة الفنية لمعالجات الصحة النباتية

جدول  :2قائمة موضوعات االتفاقية الدولية لوقاية النبات – مجموعات الخبراء،اللجنة الفنية لذبابة الفاكهة ،الجنة الفنية لحجر الغابات و اللجنة الفنية لمعالجات الصحة النباتية بترتيب حسب االوليات ثم الجهة
المصيغة ثم الحالة.
الحالة

رقم المواصفات

إحالة مشروع معيار دولي لتدابير الصحة النباتية
موصي به من لجنة المعايير إلى هيئة تدابير
-الصحة النباتية

مساعد المسؤول (البلد ,اإلجتماع
المعني)

- 23

المسؤول/رئيس الفريق الفني
(البلد ,اإلجتماع المعني)

50

-

Mr Rui PEREIRACARDOSO (IAEA,
))لجنة المعايير) 2010-04

46

-

Ms Marie- Claude
 FOREST (CA, 2009))لجنة المعايير) 11

62

Mr Mike ORMSBY (NZ,
2014-05لجنة المعايير)))

Mr Yuejin WANG (CN,
))لجنة المعايير) 2014-05

 -13جاري استعراض مشروع معيار للمعايير
الدولية للصحة النباتية بمعرفة مجموعة الصياغة

62

Mr Glen BOWMAN (AU,
 2015-11المعايير)) لجنة

Mr Eduardo WILLINK
لجنة (AR, 2014-05
))المعايير)

 -10خبراء تم استدعاؤهم

55

Mr. Pere KOKA, 2015-11
) PNGلجنة المعايير(

,Mr Guillermo SIBAJA
CHINCHILA (CR,
))لجنة المعايير) 2015-11

إضافة إلى قائمة
-11- 2006لجنة
المعايير) ;)هيئة

تدابير الصحة
النباتية 2

فريق الصياغة

األهداف
االستراتيجية

الفريق الفني
لمكافحة ذبابة
الفاكهة

C

األوليات

 -24تراجع لجنة المعايير اإلعتراضات الرسمية)

تدابير الصحة
النباتية2 -

العنوان الحالي

حتديد وضع اآلفات للفاكهة العائل
1

()2007
- 11-2009لجنة
المعايير هيئة

رقم الموضوع

لذباب مثار الفاكهة
)(Tephritidae

2006-031

2.7

)(2006-031

الفريق الفني
لمكافحة ذبابة
الفاكهة

B, C

1

عمليات النقل الدولي لألخشاب

2006-029

)(2006-029

2.8

()2007

فريق اخلرباء
 -12مشروع معيار دولي لتدابير الصحة
النباتية قيد التطوير

هيئة تدابير
الصحة النباتية
–(9 - )2014

الفين املعين
مبعاجلات الصحة

A, B, C

1

فريق اخلرباء
هيئة تدابير
الصحة النباتية
–(9 - )2014

مبعاجلات الصحة

2014-004

2.9

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

النباتية
الفين املعين

Requirements for the use
of fumigation as a
phytosanitary measure
)(2014-004

A, B, C

1

Requirements for the use
of temperature treatments
as a phytosanitary
)measure (2014-005

2014-005

2.10

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

النباتية

مناولة النفايات والتخلص منها
هيئة تدابير
الصحة النباتية

فريق عمل اخلرباء

B

2

–(3 - )2008

 -14جاري استعراض مشروع معيار دولي
لتدابير الصحة النباتية بمعرفة المشرف
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57

Ms. Marina ZLOTINA
(USA,لجنة
2015- 11
المعايير)

Mr Lifeng WU. (CN,
)لجنة المعايير 2015-11

–(3 - )2008

خماطر حمتمله لآلفات املتولدة أثناء
) (2008-004الرحالت الدولية

فريق عمل اخلرباء
هيئة تدابير
الصحة النباتية

بصورةٍ آمنة واليت تنطوي على

2008-004

2.11

فريق اخلرباء &
املعين باحلجر
احلرجي

احلركة الدولية ملنتجات اخلشب
B, C

2

احلرفية املصنوعة من والصناعات

2008-008

) (2008-008اخلشب

آخر حتديث هلذه القائمة يف

2016-01-25

2.12

قائمة موضوعات االتفاقية الدولية لوقاية النبات – مجموعات الخبراء،اللجنة الفنية لذبابة الفاكهة والجنة الفنية لحجر الغابات و اللجنة الفنية لمعالجات الصحة النباتية

جدول  :2قائمة موضوعات االتفاقية الدولية لوقاية النبات – مجموعات الخبراء،اللجنة الفنية لذبابة الفاكهة ،الجنة الفنية لحجر الغابات و اللجنة الفنية لمعالجات الصحة النباتية بترتيب حسب االوليات ثم الجهة
المصيغة ثم الحالة.
الحالة

رقم المواصفات

مساعد المسؤول (البلد ,اإلجتماع
المعني)

المسؤول/رئيس الفريق الفني
(البلد ,اإلجتماع المعني)

 -09مواصفات اعتمدتها لجنة المعايير

مشروع

Ms Laurence BOUHOTDELDUC (FR,2015-11
لجنة المعايير)

Mr Ezequiel FERRO
لجنة (AR, 2014-05
))المعايير)

 -08مشروع المواصفة إلى لجنة المعايير
العتمادها

مشروع

Vacant

Ms Marie-Claude
FOREST (CA, 2014)لجنة المعايير 05

 -18جاري استعراض تعليقات األعضاء على
مشروع معيار دولي لتدابير الصحة النباتية
)بمعرفة المشرف (بعد مشاورة البلدان

31

Ms Marie-Claude FOREST
 (CA, 2014-05لجنة المعايير)0

Mr Piotr
WLODARCZYK (PL,
)لجنة المعايير 2012-11

)(2006

 -16إحالة مشروع معيار دولي لتدابير الصحة
النباتية معتمد من قبل لجنة المعايير للمشاورة بين
األعضاء

31

Ms Marie-Claude FOREST
(CA, 2014-05لجنة المعايير)

Mr Piotr
WLODARCZYK (PL,
)لجنة المعايير 2012-11

 11- 2010لجنة
المعايير)

 -16إحالة مشروع معيار دولي لتدابير الصحة
النباتية معتمد من قبل لجنة المعايير للمشاورة بين
األعضاء

Ms Marie-Claude FOREST
(CA, 2014-05لجنة المعايير(
31

Mr Piotr
WLODARCZYK (PL,
)لجنة المعايير 2012-11

آخر حتديث هلذه القائمة يف

2016-01-25

إضافة إلى قائمة

فريق الصياغة

األهداف
االستراتيجية

األوليات

هيئة تدابير
الصحة النباتية

فريق عمل اخلرباء

A, C

2

Guidance on pest risk
)management (2014-001
(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

2

Authorization of entities
other than national plant
protection organizations
to perform phytosanitary
)actions (2014-002

–(9 - )2014

هيئة تدابير
الصحة النباتية

فريق عمل اخلرباء

C

–(11 - )2014

فريق اخلرباء
CPM-1

املعين باحلجر

B

2

احلرجي

فريق اخلرباء

هيئة تدابير الصحة
النباتية –()2015
10 -

املعين باحلجر

B

2

احلرجي

فريق اخلرباء
املعين باحلجر
احلرجي

B

2

رقم الموضوع

العنوان الحالي

Revision of ISPM 15
(Regulation of wood
packaging material in
international trade):
Criteria for treatments for
wood packaging material
in international trade
)(2006-010
Inclusion of the
Phytosanitary treatment
Sulphuryl fluoride
fumigation of wood
packaging material (2006010A) in annexes 1 and 2
of ISPM 15
Revision of dielectric
heating section (Annex 1
(Approved treatments
associated with wood
packaging material) to
ISPM 15 (Regulation of
wood packaging material
)in international trade
)(2006-010B

2014-001

2014-002

2006-010

2006-010
A

ِ2006-010
B
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2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

قائمة موضوعات االتفاقية الدولية لوقاية النبات – مجموعات الخبراء،اللجنة الفنية لذبابة الفاكهة والجنة الفنية لحجر الغابات و اللجنة الفنية لمعالجات الصحة النباتية

جدول  :2قائمة موضوعات االتفاقية الدولية لوقاية النبات – مجموعات الخبراء،اللجنة الفنية لذبابة الفاكهة ،الجنة الفنية لحجر الغابات و اللجنة الفنية لمعالجات الصحة النباتية بترتيب حسب االوليات ثم الجهة
المصيغة ثم الحالة.
الحالة

رقم المواصفات

مساعد المسؤول (البلد ,اإلجتماع
المعني)

المسؤول/رئيس الفريق الفني
(البلد ,اإلجتماع المعني)

 -12مشروع معيار دولي لتدابير الصحة
النباتية قيد التطوير

62

Mr. Mike ORMSBY (NZ,
 2015-11لجنة لمعايير)

Mr Scott MEYERS
لجنة (US, 2014-05
المعايير)

-16إحالة مشروع معيار دولي لتدابير الصحة
النباتية معتمد من قبل لجنة المعايير للمشاورة بين
األعضاء

42

إضافة إلى قائمة

فريق الصياغة

األهداف
االستراتيجية

األوليات

فريق اخلرباء

Mr Stephen BUTCHER
لجنة المعايير) (NZ, 2012-11
Montealegre, Ana Lilia
(MX, 2012-11لجنة المعايير(

Ms Marie-Claude (CA,
)لجنة المعايير) 2012-04

 -19مشروع معيار دولي لتدابير الصحة النباتية
محال إلى اللجنة السباعية للمعايير مع تعليقات
المشرف

48

Mr. Pere KOKOA (PNG,
))لجنة المعايير 2015-11

Mr Álvaro
SEPÚLVEDA LUQUE
لجنة (CL, 2015 -11
)المعايير

هيئة تدابير
الصحة النباتية
–(9 - )2014

هيئة تدابير الصحة
النباتية7 -

الفين املعين
مبعاجلات الصحة

A, B, C

2

C

3

قبل االسترياد

2005-003

2.19

)(2005-003

هيئة تدابير الصحة
 -1النباتية
)(2006

فريق عمل اخلرباء

B

3

 -00قيد البت

52

Mr John HEDLEY (NZ,
))لجنة المعايير) 2012-04

Mr Alexandre
MOREIRA PALMA
لجنة (BR, 2012-04
))المعايير)

هيئة تدابير الصحة
النباتية – 3
)(2008

فريق عمل اخلرباء

B

3

 -12مشروع معيار دولي لتدابير الصحة
النباتية قيد التطوير

62

Mr Glen BOWMAN (AU,
))لجنة المعايير) 2015-11

Mr Mike ORMSBY
لجنة (NZ, 2015-11
))المعايير)

هيئة تدابير
الصحة النباتية

فريق اخلرباء
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2014-006

2.18

املوافقة على معايري الصحة النباتية

()2005

(–9 - )2014

Requirements for the use
of modified atmosphere
treatments as a
phytosanitary measure
)(2014-006
(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

النباتية
فريق عمل اخلرباء

العنوان الحالي

رقم الموضوع

الفين املعين
مبعاجلات الصحة
النباتية

A, B, C

3

اخلطوط التوجيهية حلركة اآلالت
) (2006-004واملعدات املستعملة

احلد من انتقال اآلفات باحلاويات
) (2008-002اجلوية والطائرات
Requirements for the use
of chemical treatments as
a phytosanitary measure
)(2014-003

2006-004

2.20

2008-002

2.21

2014-003

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

آخر حتديث هلذه القائمة يف

2016-01-25

2.22

قائمة موضوعات االتفاقية الدولية لوقاية النبات – مجموعات الخبراء،اللجنة الفنية لذبابة الفاكهة والجنة الفنية لحجر الغابات و اللجنة الفنية لمعالجات الصحة النباتية

جدول  :2قائمة موضوعات االتفاقية الدولية لوقاية النبات – مجموعات الخبراء،اللجنة الفنية لذبابة الفاكهة ،الجنة الفنية لحجر الغابات و اللجنة الفنية لمعالجات الصحة النباتية بترتيب حسب االوليات ثم الجهة
المصيغة ثم الحالة.
رقم المواصفات

مساعد المسؤول (البلد ,اإلجتماع
المعني)

 -12مشروع معيار دولي لتدابير الصحة
النباتية قيد التطوير

62

Mr Andrew PARKER (FAO)) لجنة المعايير) IAEA, 2014-05

Mr Guy HALLMAN
جنة (US, 2014-05
))المعايير)

(–9 - )2014

 -00قيد البت

8

-

معلق

هيئة تدابير
الصحة النباتية

 -14جاري استعراض مشروع معيار دولي
لتدابير الصحة النباتية بمعرفة المشرف

56

Ms Esther KIMANI (KE,
))لجنة المعايير) 2014-11

Ms Ana Lilia
MONTEALEGRE (MX,
))لجنة المعايير) 2012-04

Ms Marie-Claude FOREST
))لجنة المعايير) (CA, 2013-05

Mr Piotr
WLODARCZYK (PL,
))لجنة المعايير) 2012-04

Mr Kamaleldin
Abdelmahmoud Amein
لجنة BAKR (SU, 2015-11
)المعايير

Ms. Marina ZLOTINA
لجنة (USA, 2015-11
)المعايير

الحالة

المسؤول/رئيس الفريق الفني
(البلد ,اإلجتماع المعني)

إضافة إلى قائمة

فريق الصياغة

األهداف
االستراتيجية

األوليات

فريق اخلرباء
هيئة تدابير
الصحة النباتية

الفين املعين
مبعاجلات الصحة

A, B, C

3

C, D

4

 -08مشروع المواصفة إلى لجنة المعايير
العتمادها

مشروع

فريق عمل اخلرباء

B, C

4

(–3 - )2008

هيئة تدابير
الصحة النباتية

Requirements for the use
of irradiation as a
phytosanitary measure
)(Revision to ISPM 18
)(2014-007

2014-007

2.23

كفاءة التدابري

2001-001

2.24

)(2001-001

(–3 - )2008

هيئة تدابير
الصحة النباتية

العنوان الحالي

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

النباتية
فريق عمل اخلرباء

رقم الموضوع

الحركة الدولية لزهور القطف
واألوراق النباتية

2008-005

2.25

)(2008-005

فريق عمل اخلرباء

D

4

(–3 - )2008

Use of specific import
authorization (Annex to
ISPM 20: Guidelines for a
phytosanitary import
regulatory system) (2008-

2008-006

2.26

)006
(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

58
 -09مواصفات اعتمدتها لجنة المعايير

لجنة 2009-11
هيئة ;)المعايير)

تدابير الصحة
 – 5النباتية
()2010

آخر حتديث هلذه القائمة يف

2016-01-25

مراجعة املعيار الدولي لتدابري الصحة
فريق عمل اخلرباء

C

4

النباتية رقم  4اخلاص باشرتاطات
إقامة مناطق خالية من اآلفات

2009-002

)(2009-002
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2.27

قائمة موضوعات معايير اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات -اللجنة الفنية لبروتوكوالت التشخيص

جدول .:3قائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنية لبروتوكوالت التشخيص بترتيب حسب االوليات ثم الجهة المصيغة ثم الحالة
الحالة

الحكم

المسؤول عن الموضوع

إضافة إلى
قائمة

الموضوع في إطار
المجال الفني
(اذا امكن تطبيقه)

-11 - 2004
لجنة المعايير ;

 -12استعراض فريق الخبراء المعني ببرتوكوالت
التشخيص لتعليقات األعضاء على مشروع
بروتوكول التشخيص

Mr Delano JAMES
)(CA

Mr Brendan
)RODONI (AU

 -08جاري مراجعة مالحظات الخبراء حول
بروتوكول التشخيص من قبل الفريق الفني المعني
ببروتوكوالت التشخيص

Mr Brendan
)RODONI (AU

Mr Robert
)TAYLOR (NZ

Mr Norman BARR
)(US

Ms Juliet
)GOLDSMITH (JM

 -00قيد البت

Mr Norman BARR
(US) / Mr Brendan
)RODONI (AU

Ms Juliet
)GOLDSMITH (JM

 -12استعراض فريق الخبراء المعني ببرتوكوالت
التشخيص لتعليقات األعضاء على مشروع
بروتوكول التشخيص

Ms Géraldine
)ANTHOINE (FR

Ms Yin LIPING
)(CN

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

فريق الصياغة

البكترييا

فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص

األهداف
االستراتيجية

B,C

األوليات

1

رقم الموضوع

العنوان الحالي

Erwinia amylovora
)(2004-009

2004-009

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

3.1

()2006

 -12استعراض فريق الخبراء المعني ببرتوكوالت
التشخيص لتعليقات األعضاء على مشروع
بروتوكول التشخيص

2013-05
لجنة المعايير

البكترييا

- 5- 2006
لجنة المعايير ;

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 2

العثة واحلشرات

فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص

فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص

B,C

1

‘Candidatus
Liberibacter
solanacearum’ (2013)001

2013-001

3.2

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

A,B,C

1

Genus Liriomyza (2006)017
(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

2006-017

3.3

()2007

ذباب الفاكهة :حتديد املراحل

-11 - 2004
لجنة المعايير ;

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 2

العثة واحلشرات

فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص

غري البالغة يف ذباب الفاكهة
B,C

1

اليت هلا أهمية اقتصادية،

2006-028

3.4

بواسطة األساليب اجلزيئية

()2007

)(2006-028
-11 - 2006
لجنة المعايير ;

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

النباتات

فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص

A,B,C

1

ذرة

Sorghum halepense

) (2006-027بيضاء

2006-027

()2007

آخر تحديث لهذه القائمة

2016-01-25
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3.5

قائمة موضوعات معايير اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات -اللجنة الفنية لبروتوكوالت التشخيص

جدول .:3قائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنية لبروتوكوالت التشخيص بترتيب حسب االوليات ثم الجهة المصيغة ثم الحالة
الحالة

الحكم

المسؤول عن الموضوع

 -05مشروع بروتوكول التشخيص قيد التطوير

Ms Géraldine
)ANTHOINE (FR

Ms Yin LIPING
)(CN

 -05مشروع بروتوكول التشخيص قيد التطوير

Mr Brendan
)RODONI (AU

Mr Delano JAMES
)(CA

 -05مشروع بروتوكول التشخيص قيد التطوير

Mr Brendan
)RODONI (AU

Mr Robert
)TAYLOR (NZ

 -05مشروع بروتوكول التشخيص قيد التطوير

Mr Robert
)TAYLOR (NZ

Mr Brendan
)RODONI (AU

 -08جاري مراجعة مالحظات الخبراء حول
بروتوكول التشخيص من قبل الفريق الفني المعني
ببروتوكوالت التشخيص

Mr Robert
)TAYLOR (NZ

Mr Hans DE
)GRUYTER (NL

إضافة إلى
قائمة

هيئة تدابير
الصحة
النباتية–

الموضوع في إطار
المجال الفني
(اذا امكن تطبيقه)

النباتات

(3 - )2008
-11 - 2004
لجنة المعايير ;

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

فريق الصياغة

فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص

الفريوسات والبالزما

فريق اخلرباء الفين املعين

النباتية

بربوتوكوالت التشخيص

األهداف
االستراتيجية

األوليات

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

البكترييا

فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص

العنوان الحالي

)Striga spp. (2008-009
B,C

1

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

2008-009

3.6

Tospoviruses (TSWV,
)INSV, WSMV
B,C

1

2004-019

)(2004-019

3.7

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

()2006
-11 - 2004
لجنة المعايير ;

رقم الموضوع

B,C

2

Xylella fastidiosa (2004)024
(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

2004-024

3.8

()2006
-11 - 2004
لجنة المعايير ;

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

البكترييا

فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص

B,C

2

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

الفطريات والكائنات

فريق اخلرباء الفين املعين

احلية الشبيهة

بربوتوكوالت التشخيص

2004-010

B,C

2

Phytophthora ramorum
)(2004-013
(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

2004-013

()2006

آخر حتديث هلذه القائمة يف

2016-01-25

3.9

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

()2006
-11 - 2004
لجنة المعايير ;

Liberibacter spp. /
Liberobacter spp. on
)Citrus spp. (2004-010
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3.10

قائمة موضوعات معايير اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات -اللجنة الفنية لبروتوكوالت التشخيص

جدول .:3قائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنية لبروتوكوالت التشخيص بترتيب حسب االوليات ثم الجهة المصيغة ثم الحالة
الحالة

الحكم

المسؤول عن الموضوع

إضافة إلى
قائمة
-5 - 2006
لجنة المعايير ;

 -08جاري مراجعة مالحظات الخبراء حول
بروتوكول التشخيص من قبل الفريق الفني المعني
ببروتوكوالت التشخيص

Mr Robert
)TAYLOR (NZ

Mr Hans DE
)GRUYTER (NL

 -05مشروع بروتوكول التشخيص قيد التطوير

Mr Robert
)TAYLOR (NZ

Mr Hans DE
)GRUYTER (NL

 -05مشروع بروتوكول التشخيص قيد التطوير

Ms Juliet
)GOLDSMITH (JM

Mr Norman BARR
)(US

 -05مشروع بروتوكول التشخيص قيد التطوير

Ms Ana Lía
)TERRA (UY

Mr Norman BARR
)(US

 -15إحالة مشروع بروتوكول التشخيص الى فترة
اإلشعار

Mr Delano JAMES
)(CA

Ms Géraldine
)ANTHOINE (FR

 -12استعراض فريق الخبراء المعني ببرتوكوالت
التشخيص لتعليقات األعضاء على مشروع
بروتوكول التشخيص

Mr Hans DE
)GRUYTER (NL

Ms Géraldine
)ANTHOINE (FR

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

الموضوع في إطار
المجال الفني

فريق الصياغة

(اذا امكن تطبيقه)

الفطريات والكائنات

فريق اخلرباء الفين املعين

احلية الشبيهة

بربوتوكوالت التشخيص

األهداف
االستراتيجية

B,C

األوليات

2

رقم الموضوع

العنوان الحالي

Fusarium circinatum
)(2006-021

2006-021

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

3.11

()2007
-5 - 2006
لجنة المعايير ;

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

الفطريات والكائنات

فريق اخلرباء الفين املعين

احلية الشبيهة

بربوتوكوالت التشخيص

Puccinia psidii
B,C

2

)(2006-018

2006-018

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

3.12

()2007
-5 - 2006
لجنة المعايير ;

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

العثة واحلشرات

فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص

B,C

2

Bactrocera dorsalis
)complex (2006-026

2006-026

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

3.13

()2007
2013-05
لجنة المعايير

العثة واحلشرات

-11 - 2004
لجنة المعايير ;

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

لنيماتودا

فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص

فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص

B,C

B,C

2

2

Conotrachelus nenuphar
)(2013-002
(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)
Bursaphelenchus
)xylophilus (2004-016

2013-002

2004-016

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

3.14

3.15

()2006
-5 - 2006
لجنة المعايير ;

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1
()2007

Page 11 of 20

لنيماتودا

فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص

A,B,C

2

Aphelenchoides
و besseyi, A. ritzemabosi
)A. fragariae (2006-025

2006-025

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

آخر حتديث هلذه القائمة يف

2016-01-25

3.16

قائمة موضوعات معايير اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات -اللجنة الفنية لبروتوكوالت التشخيص

جدول .:3قائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنية لبروتوكوالت التشخيص بترتيب حسب االوليات ثم الجهة المصيغة ثم الحالة
الحالة

الحكم

المسؤول عن الموضوع

إضافة إلى
قائمة
-11 - 2004
لجنة المعايير ;

 -15إحالة مشروع بروتوكول التشخيص الى فترة
اإلشعار

Mr Delano JAMES
)(CA

Mr Brendan
)RODONI (AU

 -12استعراض فريق الخبراء المعني ببرتوكوالت
التشخيص لتعليقات األعضاء على مشروع
بروتوكول التشخيص

Mr Brendan
)RODONI (AU

Mr Delano JAMES
)(CA

 -05مشروع بروتوكول التشخيص قيد التطوير

Mr Delano JAMES
)(CA

Mr Brendan
)RODONI (AU

 -10إحالة مشروع بروتوكول تشخيص اعتمدته لجنة
المعايير للمشاورة بين األعضاء

Ms Géraldine
)ANTHOINE (FR

Mr Norman BARR
)(US

 -10إحالة مشروع بروتوكول تشخيص اعتمدته لجنة
المعايير للمشاورة بين األعضاء

Mr Robert
)TAYLOR (NZ

Ms Géraldine
)ANTHOINE (FR

 -12استعراض فريق الخبراء المعني ببرتوكوالت
التشخيص لتعليقات األعضاء على مشروع
بروتوكول التشخيص

Mr Hans DE
)GRUYTER (NL

Mr Robert
)TAYLOR (NZ

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

الموضوع في إطار
المجال الفني

فريق الصياغة

(اذا امكن تطبيقه)

الفريوسات والبالزما

فريق اخلرباء الفين املعين

النباتية

بربوتوكوالت التشخيص

األهداف
االستراتيجية

B,C

األوليات

2

رقم الموضوع

العنوان الحالي

(2004-البالزما النباتية (عموما)

2004-018

)018

3.17

()2006
-11 - 2004
لجنة المعايير ;

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

الفريوسات والبالزما

فريق اخلرباء الفين املعين

النباتية

بربوتوكوالت التشخيص

B,C

2

Citrus tristeza virus
)(2004-021
(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

2004-021

3.18

()2006
-5 - 2006
لجنة المعايير ;

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

الفريوسات والبالزما

فريق اخلرباء الفين املعين

النباتية

بربوتوكوالت التشخيص

B,C

2

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

العثة واحلشرات

فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص

2006-023

3.19

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

()2007
-5 - 2006
لجنة المعايير ;

Begomoviruses
transmitted by Bemisia
)tabaci (2006-023

B,C

3

Dendroctonus
)ponderosae (2006-019
(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

2006-019

3.20

()2007
2013-05
لجنة المعايير

لنيماتودا

-11 - 2004
لجنة المعايير ;

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

البكترييا

فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص
فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص

)Anguina spp. (2013-003
A,B,C

B,C

3

4

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)
Xanthomonas fragariae
)(2004-012
(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

2013-003

2004-012

()2006

آخر حتديث هلذه القائمة يف

2016-01-25
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3.21

3.22

قائمة موضوعات معايير اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات -اللجنة الفنية لبروتوكوالت التشخيص

جدول .:3قائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنية لبروتوكوالت التشخيص بترتيب حسب االوليات ثم الجهة المصيغة ثم الحالة
الحالة

الحكم

المسؤول عن الموضوع

إضافة إلى
قائمة

الموضوع في إطار
المجال الفني
(اذا امكن تطبيقه)

-5 - 2006
لجنة المعايير ;
 -05مشروع بروتوكول التشخيص قيد التطوير

Ms Yin LIPING
)(CN

Mr Norman BARR
)(US

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

فريق الصياغة

العثة واحلشرات

فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص

األهداف
االستراتيجية

األوليات

العنوان الحالي

رقم الموضوع

)Ips spp. (2006-020
B,C

4

(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

2006-020

3.23

()2007
-11 - 2004
لجنة المعايير ;
 -15إحالة مشروع بروتوكول التشخيص الى فترة
اإلشعار

Ms Ana Lilia
MONTEALEGRE
)(MX

Ms Géraldine
)ANTHOINE (FR

هيئة تدابير
الصحة
النباتية 1

لنيماتودا

فريق اخلرباء الفين املعين
بربوتوكوالت التشخيص

B,C

4

Xiphinema americanum
)sensu lato (2004-025
(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا)

2004-025

()2006

Page 13 of 20

آخر حتديث هلذه القائمة يف

2016-01-25

3.24

قائمة موضوعات معايير اإلتفاقية الدولية لوقاية النبات  -اللجنة الفنية لمعامالت الصحة النباتية

جدول . :4قائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنية لمعامالت الصحة النباتية بترتيب حسب االوليات ثم جهة الصياغة ثم الحالة
الحالة

مساعد المسؤول (البلد ,اإلجتماع
المعني)

رئيس لجنة إقتراح المعالجة ( البلد,
)اإلجتماع المعني)

إضافة إلى قائمة

األهداف
االستراتيجية

األوليات

 -00قيد البت

Mr Guy HALLMAN
اللجنة الفنية (US, 2012-12
)لمعامالت الصحة النباتية

Mr Glenn BOWMAN (AU,
للجنة الفنية لمعامالت الصحة 2015-02
)النباتية

 5-2011لجنة
المعايير

A,C

1

 -10إحالة مشروع معاملة للصحة النباتية موصي به من لجنة المعايير إلى
هيئة تدابير الصحة النباتية

-

Mr Matthew SMYTH (AU,
اللجنة الفنية لمعامالت الصحة 2015-02
)النباتية

- 05 2013لجنة
المعايير

A,C

1

 -08استعراض فريق الخبراء المعني بمعامالتت الصحة النباتية لتعليقات
األعضاء على مشروع معاملة للصحة النباتية

-

 11-2010لجنة
المعايير

B,C

1

Mr Mike ORMSBY (NZ, 2006اللجنة الفنية لمعامالت الصحة 12

)النباتية

رقم

العنوان الحالي

الموضوع

املعاجلة بالتربيد للذبابة
Ceratitis capitata on
Citrus sinensis var Navel
)and Valencia (2010-103

 Ostriniaاملعاجلة باألشعة ل
)nubilalis (2012-009

2010103

4.1

2012009

4.2

املعاجلة احلرارية ملواد التعبئة
اخلشبية باستخدام العزل

2007114

Sulphuryl fluoride
fumigation of insects in
debarked wood (2007(الترجمة الى العربية )101A
سوف تكون متاحة قريبا

2007101A

) (2007-114احلراري

 -08استعراض فريق الخبراء المعني بمعامالتت الصحة النباتية لتعليقات
األعضاء على مشروع معاملة للصحة النباتية

-

Mr Mike ORMSBY (NZ, 2006اللجنة الفنية لمعامالت الصحة النباتية 12

 11-2010لجنة
المعايير

B,C

1

 -08استعراض فريق الخبراء المعني بمعامالتت الصحة النباتية لتعليقات
األعضاء على مشروع معاملة للصحة النباتية

-

Mr Mike ORMSBY (NZ, 2006اللجنة الفنية لمعامالت الصحة النباتية 12

 11-2010لجنة
المعايير

B,C

1

Mr Scott MYERS (US,
اللجنة الفنية 2014-04
)لمعامالت الصحة النباتية

Mr Eduardo WILLINK (AR,
اللجنة الفنية لمعامالت الصحة 2012-12
)النباتية

لجنة المعايير
هيئة تدابير
الصحة النباتية

A,C

Sulphuryl fluoride
fumigation of nematodes
and insects in debarked
)wood (2007-101B
(الترجمة الى العربية سوف تكون
متاحة قريبا

2007101B

4.3

4.4

4.5

-11 - 2007
 -00قيد البت

1

املعاجلة بالتربيد لذبابة الفاكهة يف
) (2007-206Aالربتقال

2007206A

–(3 - )2008

آخر حتديث هلذه القائمة يف

2016-01-25
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4.6

قائمة موضوعات معايير اإلتفاقية الدولية لوقاية النبات  -اللجنة الفنية لمعامالت الصحة النباتية

جدول . :4قائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنية لمعامالت الصحة النباتية بترتيب حسب االوليات ثم جهة الصياغة ثم الحالة
مساعد المسؤول (البلد ,اإلجتماع
المعني)

رئيس لجنة إقتراح المعالجة ( البلد,
)اإلجتماع المعني)

-

Mr Patrick GOMES (US,
اللجنة الفنية لمعامالت الصحة 2012-12
)النباتية

 -00قيد البت

Mr Mike ORMSBY (NZ,
اللجنة الفنية 2014-04
)لمعامالت الصحة النباتية

Mr Yuejin WANG (CN, 2012اللجنة الفنية لمعامالت الصحة 12
)النباتية

 -00قيد البت

-

Mr Patrick GOMES (US,
اللجنة الفنية لمعامالت 2012-12

 -00قيد البت ة

-

 -10إحالة مشروع معاملة للصحة النباتية موصي به من لجنة المعايير إلى
هيئة تدابير الصحة النباتية

-

الحالة

إضافة إلى قائمة

األهداف
االستراتيجية

لجنة المعايير
هيئة تدابير
الصحة النباتية

A,C

األوليات

رقم

العنوان الحالي

الموضوع

-11 - 2007
 -00قيد البت

1

املعاجلة بالتربيد لذبابة الفاكهة
) (2007-206Bيف اليوسفي

2007206B

4.7

–(3 - )2008

-11 - 2007
لجنة المعايير
هيئة تدابير
الصحة النباتية

)206C

لجنة المعايير
هيئة تدابير
الصحة النباتية

املعاجلة بالتربيد لذبابة الفاكهة
) (2007-210يف ليمون اجلنة

املعاجلة بالتربيد لذبابة الفاكهة
A,C

1

 (2007-يف الليمون احلامض

–(3 - )2008

2007206C

4.8

-11 - 2007

)الصحة النباتية

A,C

1

2007210

4.9

–(3 - )2008

املعاجلة بالتربيد لذبابة الفاكهة

-11 - 2007
Mr Mike ORMSBY (NZ, 2012اللجنة الفنية لمعامالت الصحة 12

)النباتية

لجنة المعايير
هيئة تدابير
الصحة النباتية

A,C

1

–(3 - )2008

األصناف يف اليوسفي من
 (2007-املزروعة واهلجني

2007212

4.10

)212

املعاجلة باهلواء املدفوع شديد
 Bactroceraاحلرارة
Mr Daojian YU (CN, 2015-02
)ة )اللجنة الفنية لمعامالت الصحة النباتية

 11-2010لجنة
المعايير

A,C

2

 B.و

2009105

melanotus

xanthodes (Diptera:

 Caricaعلى

)Tephritidae

)papaya (2009-105
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آخر حتديث هلذه القائمة يف

2016-01-25

4.11

قائمة موضوعات معايير اإلتفاقية الدولية لوقاية النبات  -اللجنة الفنية لمعامالت الصحة النباتية

جدول . :4قائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنية لمعامالت الصحة النباتية بترتيب حسب االوليات ثم جهة الصياغة ثم الحالة
الحالة

مساعد المسؤول (البلد ,اإلجتماع
المعني)

رئيس لجنة إقتراح المعالجة ( البلد,
)اإلجتماع المعني)

 -00قيد البت

-

Mr Guy HALLMAN (US, 2012اللجنة الفنية لمعامالت الصحة 12

)النباتية

إضافة إلى قائمة

األهداف
االستراتيجية

األوليات

 11-2010لجنة
المعايير

A,C

2

رقم

العنوان الحالي

الموضوع

املعاجلة حبرارة البخار ل
Bactrocera dorsalis

ا على لبابايا

(2009-

2009109

4.12

)109
Mr Guy HALLMAN
اللجنة (US, 2012-12

 -00قيد البت

الفنية لمعامالت الصحة
)النباتية

 -00قيد البت

-

 -08استعراض فريق الخبراء المعني بمعامالتت الصحة النباتية لتعليقات
األعضاء على مشروع معاملة للصحة النباتية

-

Mr Eduardo WILLINK (AR,
اللجنة الفنية لمعامالت 2015-02

الصحة النباتية)
Mr Guy HALLMAN (US, 2012اللجنة الفنية لمعامالت الصحة 12

النباتية)

آخر حتديث هلذه القائمة يف

2016-01-25

Mr Guy HALLMAN (US, 2012اللجنة الفنية لمعامالت الصحة 12

النباتية)

 Ceratitisاملعاجلة بالتربيد ل
 05 -2011لجنة
المعايير

A,C

2

Citrusعلى

capitata

2010102

4.13

clementina var
)Clemenules (2010-102
 11-2010لجنة
المعايير

A,C

2

املعاجلة حبرارة البخار لذبابة
الفاكهة يف األنبج املعروف

2010106

4.14

)(2010-106

املعاجلة بالبخار احلار ل
 11-2010لجنة
المعايير

A,C

2

على

Bactrocera tryoni

2010107

Mangifera indica (2010)107
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4.15

قائمة موضوعات معاييراإلتفاقية الدولية لوقاية النبات – المواضيع الخاصة باللجنة الفنية للمصطلحات

جدول :5الموضوعات للفريق الفني المعني بمسرد المصطلحات مخزنة وفق ترتيبها األبجدي باإلنكليزية
الحالة

إضافة إلى قائمة

 .12مشروع مصطلح موصي به من لجنة المعايير إلى هيئة تدابير
الصحة النباتية لالعتماد

الموضوع في إطار المجال الفني
(اذا امكن تطبيقه)

فريق الصياغة

 11-2010وضع المعايير

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

لجنة المعايير

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

رقم

العنوان الحالي

الموضوع

) (2010-006إقرار إضايف

2010006

5.1

تعديالت على املعيار الدولي
 .02مصطلح قيد التطوير

هيئة تدابير الصحة

النباتية)(1994

-

فريق اخلرباء الفين

لتدابري الصحة النباتية رقم 5

املعين باملصطلحات

(دليل مصطلحات الصحة

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

confinement facility
)(2015-001

الصحة النباتية

املعين باملصطلحات

سيتم تحديد هذا المصطلح من قبل
اللجنة الفنية للمصطلحات

1994001

5.2

)(1994-001النباتية)
03. Draft term to SC for removal from list of
topics

05 -2013لجنة المعايير

 01أضيفت إلى قائمة الموضوعات من

11 - 2015لجنة المعايير

03. Draft term to SC for removal from list of
topics

05- 2015لجنة المعايير

03. Draft term to SC for removal from list of
topics

05 - 2011لجنة المعايير

 .05مشروع مصطلح معتمد من لجنة المعايير للمشاورة بين
األعضاء

04 - 2012لجنة المعايير

03. Draft term to SC for removal from list of
topics

05 - 2011لجنة المعايير

03. Draft term to SC for removal from list of
topics
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هيئة تدابير الصحة

النباتية2006 1 -

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

)bark (2013-005

2013005

5.3

2015013

5.4

2015001

5.5

) (2011-004احتواء

2011004

5.6

) (2012-001آفة ملوثة

2012001

5.7

) (2011-005مكافحة

2011005

5.8

) (2006-016بلد املنشأ

2006016

5.9

سيتم تحديد هذا المصطلح من قبل
اللجنة الفنية للمصطلحات
commodity class (2015)013

آخر حتديث هلذه القائمة يف

2016-01-25

قائمة موضوعات معايير اإلتفاقية الدولية لوقاية النبات– المواضيع الخاصة باللجنة الفنية للمصطلحات

جدول :5الموضوعات للفريق الفني المعني بمسرد المصطلحات مخزنة وفق ترتيبها األبجدي باإلنكليزية
الموضوع في إطار المجال الفني

الحالة

إضافة إلى قائمة

 -00قيد البت

 04 – 2012لجنة المعايير

 .05مشروع مصطلح معتمد من لجنة المعايير للمشاورة بين
األعضاء

05 -2014

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

لجنة المعايير

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

03. Draft term to SC for removal from list of
topics

 05– 2011لجنة المعايير

. 04مشروع مصطلح إلى لجنة المعايير لمشورة األعضاء

 04 – 2010لجنة المعايير

 .12مشروع مصطلح موصي به من لجنة المعايير إلى هيئة تدابير
الصحة النباتية لالعتماد

11 - 2013لجنة المعايير

 .02مصطلح قيد التطوير

 05– 2011لجنة المعايير

03. Draft term to SC for removal from list of
topics

11 - 2015لجنة المعايير

 .05مشروع مصطلح معتمد من لجنة المعايير للمشاورة بين
األعضاء

05 - 2013لجنة المعايير

-02مصطلح قيد

05 – 2013لجنة المعايير

التطوير

آخر حتديث هلذه القائمة يف

2016-01-25

فريق الصياغة

العنوان الحالي

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

لزهور القطف
واألوراق النباتية

فريق اخلرباء الفين

endangered area (2014)009
سيتم تحديد هذا المصطلح من قبل
اللجنة الفنية للمصطلحات

(اذا امكن تطبيقه)

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

رقم
الموضوع

2012007

5.10

)(2012-007
2014009

5.11

) (2011-003استئصال

2011003

5.12

استبعاد

2010008

5.13

2013018

5.14

) (2011-001حتديد

2011001

5.15

)inspection (2015-012

2015012

5.16

)kiln-drying (2013-006

2013006

5.17

2013007

5.18

)(2010-008

)grain (2013-018
سيتم تحديد هذا المصطلح من قبل
اللجنة الفنية للمصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

سيتم تحديد هذا المصطلح من قبل
اللجنة الفنية للمصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

)mark (2013-007

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

سيتم تحديد هذا المصطلح من قبل
اللجنة الفنية للمصطلحات
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قائمة موضوعات معاييراإلتفاقية الدولية لوقاية النبات – المواضيع الخاصة باللجنة الفنية للمصطلحات

جدول :5الموضوعات للفريق الفني المعني بمسرد المصطلحات مخزنة وفق ترتيبها األبجدي باإلنكليزية
الحالة

إضافة إلى قائمة

 .02مصطلح قيد التطوير

05 - 2013لجنة المعايير

. 04مشروع مصطلح إلى لجنة المعايير لمشورة األعضاء

فريق الصياغة

العنوان الحالي

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

phytosanitary security
)(of a consignment
)(2013-008

05 – 2013

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

pre-clearance (2013)016

لجنة المعايير

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

سيتم تحديد هذا المصطلح من قبل
اللجنة الفنية للمصطلحات

. 04مشروع مصطلح إلى لجنة المعايير لمشورة األعضاء

05 -2015لجنة المعايير

 .00قيد البت

 04 – 2012لجنة المعايير

 .02مصطلح قيد التطوير

 04 – 2010لجنة المعايير

 .02مصطلح قيد التطوير

 05– 2011لجنة المعايير

 .00قيد البت

05 - 2013لجنة المعايير
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الموضوع في إطار المجال الفني

رقم

(اذا امكن تطبيقه)

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات
الصحة النباتية

الموضوع

سيتم تحديد هذا المصطلح من قبل
اللجنة الفنية للمصطلحات

2013016

5.20

2015002

5.21

2012006

5.22

الدولية لتدابري الصحة النباتية

2010030

5.23

) (2011-002التقليص

2011002

5.24

2013015

5.25

)quarantine (2015-002
TPG

سيتم تحديد هذا المصطلح من قبل
اللجنة الفنية للمصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

2013008

5.19

) (2012-006منطقة احلجر

إعادة النظر يف فائدة املعايري
) (2010-030اليت اختذت

)survey (2013-015
سيتم تحديد هذا المصطلح من قبل
اللجنة الفنية للمصطلحات

آخر حتديث هلذه القائمة يف

2016-01-25

قائمة موضوعات معايير اإلتفاقية الدولية لوقاية النبات– المواضيع الخاصة باللجنة الفنية للمصطلحات

جدول :5الموضوعات للفريق الفني المعني بمسرد المصطلحات مخزنة وفق ترتيبها األبجدي باإلنكليزية
الحالة

إضافة إلى قائمة

. 04مشروع مصطلح إلى لجنة المعايير لمشورة األعضاء

05 - 2015لجنة المعايير

 .02مصطلح قيد التطوير

05 - 2013لجنة المعايير

. 04مشروع مصطلح إلى لجنة المعايير لمشورة األعضاء

05 - 2013لجنة المعايير

 .12مشروع مصطلح موصي به من لجنة المعايير إلى هيئة تدابير
الصحة النباتية لالعتماد

05 - 2013لجنة المعايير

آخر حتديث هلذه القائمة يف

2016-01-25

الموضوع في إطار المجال الفني
(اذا امكن تطبيقه)

فريق الصياغة

العنوان الحالي
)test (2015-003

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

الصحة النباتية

املعين باملصطلحات

سيتم تحديد هذا المصطلح من قبل
اللجنة الفنية للمصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

trading partner (2013)009

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

سيتم تحديد هذا المصطلح من قبل
اللجنة الفنية للمصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

visual examination
)(2013-010

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

سيتم تحديد هذا المصطلح من قبل
اللجنة الفنية للمصطلحات

تعديالت املعيار الدولي رقم  5لتدابري الصحة النباتية (دليل مصطلحات

فريق اخلرباء الفين

)wood (2013-011

الصحة النباتية)

املعين باملصطلحات

سيتم تحديد هذا المصطلح من قبل
اللجنة الفنية للمصطلحات

رقم
الموضوع

2015003

5.26

2013009

5.27

2013010

5.28

2013011

5.29
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