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 قائمة الموضوعات لمعاییر اإلتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات
 2016 یونیو  12لموضوعات معاییر اإلتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات في قائمةلآخر تحدیث تم 
 

 جنة الفنیة للمصطلحات و اللجنة الفنیة لمعالجات الصحة النباتیةالموضوعات الخاصة باللجنة الفنیة لبروتوكوالت التشخیص, الل: اللجان الفنیة و 1جدول 
 و اللجنة الفنیة لمعالجات الصحة النباتیة الجنة الفنیة لحجر الغابات اللجنة الفنیة لذبابة الفاكھة مجموعات الخبراء –: قائمة موضوعات االتفاقیة الدولیة لوقایة النبات 2جدول 
 : قائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنیة لبروتوكوالت التشخیص3جدول 
 : قائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنیة لمعامالت الصحة النباتیة4جدول 
 : مواضیع اللجنة الفنیة للمسرد5جدول

 
 
 
 

 األھداف االستراتیجیة لإلتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات
 األمن الغذائي أ: .
 حمایة البیئة ب: .
 تیسیر التجارة ج: .
 تنمیة القدرات د: .

 
 

 اآلولویة 
 )أولویة منخفضة 4أولویة عالیة و 1(حیث  4إلى  1األولویة من 

 
 
 

) على التوالي- -الشھر  - - -والسنة  2 –ألفا  – 1 – 3166مالحظات: أسماء البلدان والتواریخ حسب ترمیز اإلیزو   
 ) 2012قائمة المواضیع معروضة تبعاً لآلولویة بناء على طلب الدورة السابعة لھیئة تدابیر الصحة النباتیة (
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)2فنیة لحجر الغابات انظر جدول ت (المواضیع الخاصة باللجنة الفنیة لذبابة الفاكھة والجنة الاللجان الفنیة و الموضوعات الخاصة باللجنة الفنیة لبروتوكوالت التشخیص و اللجنة الفنیة للمصطلحا :1جدول     

 
رقم 

 فریق الصیاغة العنوان الحالي الموضوع
الموضوع في إطار 

  المجال الفني
 (اذا امكن تطبیقة)

بلد, المسؤول/رئیس الفریق الفني (ال إضافة إلى قائمة
ؤول (البلد, اإلجتماع المعني)مساعد المس اإلجتماع المعني)  رقم المواصفات 

1.1  2004-
002 

  ôu�u�Ë�� �F*« �H�« ¡«�)« o�d�
 hO�A��«)2004-002( 

 �H�« ¡«�)« o�d�
 ôu�u�Ë�� �F*« 

hO�A��« 
¡«�)« o�d� 

ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

2004 

Ms Jane CHARD (GB, 
2010-11  

 وضع المعاییر
ر)لجنة المعایی ) 

Mr Guillermo SIBAJA CHINCHILLA 
(CR, 2014-11 

 وضع المعاییر
 (لجنة المعاییر)

TP1 

1.2  2006-
005 

  ôu�u�Ë�� �F*« �H�« ¡«�)« o�d�
hO�A��« ©0052006-( 

 �H�« ¡«�)« o�d�
 ôu�u�Ë�� �F*« 

hO�A��« 
Ÿu{u� 

ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

(2006) 

Mr Robert TAYLOR (NZ, 
2011-05 )  - - 

1.3  2006-
006 

 WNO�A�« WO(«  UMzUJ�«Ë  U�dDH�« 
(2006-006)  

 

 �H�« ¡«�)« o�d�
 ôu�u�Ë�� �F*« 
hO�A��« 

Ÿu{u�  الصحة تدابیر ھیئة 
 (2006) النباتیة

Mr  Hans DE GRUYTER 
(NL, 2008) - - 

1.4  2006-
007 

 (2006-007)  «dA(«Ë W�F�«  
 �H�« ¡«�)« o�d�

« ôu�u�Ë�� �F* 
hO�A��« 

Ÿu{u� 
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

(2006) 

Mr Norman BARR (US, 
2012-07) 

Ms Juliet GOLDSMITH 
(JM, 2014-11) 

- - 

1.5  2006-
008 2006-008) («œu�ULOM�«  

 �H�« ¡«�)« o�d�
 ôu�u�Ë�� �F*« 
hO�A��« 

Ÿu{u� 
ھیئة تدابیر  

1- الصحة النباتیة  
(2006) 

Ms  Geraldine ANTHOINE 
(FR, 2009-04) - - 

1.6  2006-
009 

 U�“ö��«Ë  U�Ë�H�«  w�U�M�«)2006 -
009( 

 �H�« ¡«�)« o�d�
 ôu�u�Ë�� �F*« 
hO�A��« 

Ÿu{u� 
ھیئة تدابیر  
- الصحة النباتیة

1(2006) 

Mr Delano JAMES (CA, 
2010-11);  

Mr Brendan RODONI  
(AU, 2012-07) 

- - 

1.7  2007-
001 

 U�U�M�« 
(2007-001)  

 �H�« ¡«�)« o�d�
 ôu�u�Ë�� �F*« 
hO�A��« 

Ÿu{u� 
ھیئة تدابیر  
1-الصحة النباتیة  

(2007) 

Ms Yin LIPING (CN, 2008-
04) - - 
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)2فنیة لحجر الغابات انظر جدول ت (المواضیع الخاصة باللجنة الفنیة لذبابة الفاكھة والجنة الاللجان الفنیة و الموضوعات الخاصة باللجنة الفنیة لبروتوكوالت التشخیص و اللجنة الفنیة للمصطلحا :1جدول     

 
رقم 

 فریق الصیاغة العنوان الحالي الموضوع
الموضوع في إطار 

  المجال الفني
 (اذا امكن تطبیقة)

بلد, المسؤول/رئیس الفریق الفني (ال إضافة إلى قائمة
ؤول (البلد, اإلجتماع المعني)مساعد المس اإلجتماع المعني)  رقم المواصفات 

1.8  2004-
003 

 o�UM*U� �F*« �H�« qLF�« o�d�
 W��UJ� rE� ZN�Ë  U�ü« s� WO�U)«

 WN�UH�« W�U�– (2004-003) 

�« W��UJ* �H�« o�dH
WN�UH�« W�U�– 

�� o�d�  حة الص  تدابیرھیئة
6 - النباتیة  ( 4200 ) 

Ms Ana Lilia 
MONTEALEGRE (MX, 

 ((لجنة المعاییر) 2013-11

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

 
TP2 

1.9  2004-
004 

 d�(U� �F*« �H�« qLF�« o�d�
 w�d(« (2004-004) 

)« o�d� �F*« ¡«�
w�d(« d�(U� 

�� o�d� 
ھیئة تدابیر  

6 - الصحة النباتیة  
( 4200 ) 

Ms Marina ZLOTINA (US, 
 (لجنة المعاییر 2016-05

Mr Lifeng WU (CN, 2016-05   لجنة
 TP4 (المعاییر

1.10  2006-
013 

 �F*« �H�« ¡«�)« o�d�
 U�KDB*U�  (2006-013) 

 �H�« ¡«�)« o�d�
*U� �F*« U�KDB 

�� o�d� 
ھیئة تدابیر  

6 - الصحة النباتیة  
( 4200 ) 

Ms Laurence BOUHOT-
DELDUC          

(FR, 2015-05 (لجنة المعاییر)) 

Mr Ebbe NORDBO (DK, 2012-11 
 TP5 ((لجنة المعاییر)

1.11  2004-
005 

  U'UF0 �F*« �H�« ¡«�)« o�d�
 WO�U�M�« W�B�«(2004-005) 

« ¡«�)« o�d� �H�
  U'UF0 �F*«
WO�U�M�« W�B�« 

�� o�d� 
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

( 4200 ) 

Mr Ezequiel FERRO (AR, 
 ((لجنة المعاییر) 2016-11

 

Ms Shaza OMAR (EGY, 2016-11 
 TP3 ((لجنة المعاییر)
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االولیات ثم الجھة المصیغة  ب حسببترتی اللجنة الفنیة لمعالجات الصحة النباتیة الجنة الفنیة لحجر الغابات و،اللجنة الفنیة لذبابة الفاكھة ء،مجموعات الخبرا –قائمة موضوعات االتفاقیة الدولیة لوقایة النبات  :2جدول  
ثم الحالة.   

الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةجیاالستراتی البلد, لفني (المسؤول/رئیس الفریق ا إضافة إلى قائمة فریق الصیاغة 

 اإلجتماع المعني)
مساعد المسؤول (البلد, اإلجتماع 

 المعني)
رقم 

 الحالة المواصفات

2.1  2005-004 

 International movement 
of growing media in 

association with plants for 
planting 

 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت
)متاحة قریبا   

(2005-004)  

1 B �)« qL� o�d�¡«  
ھیئة تدابیر  
 -الصحة النباتیة

7 
)2005( 

Ms Ana Lilia 
MONTEALEGRE (MX, 

 (لجنة المعاییر 2015-05

Ms Hilde PAULSEN (MX, 
 Mr ;(لجنة المعاییر 2013-05

Jesulindo DE SOUZA (BRA, 
 (لجنة المعاییر 2016-05

43 
إحالة مشروع معیار دولي لتدابیر  -09

جنة المعاییر الصحة النباتیة موصي بھ من ل
 إلى ھیئة تدابیر الصحة النباتیة

2.2  2008-001 

 U�ËU(U�  U�ü« ‰UI��« s� b(« 
� Íd���« qIM�« qzU�ËË W�d���« 
 WO�Ëb�« …—U���« (2008-001) 

1 B �)« qL� o�d�¡«  
ھیئة تدابیر الصحة 

 3 – النباتیة
)2008( 

Mr Nichoolas HORN (NL, 
 قید البت -00 51  (لجنة المعاییر2016-05

2.3  2008-007 
»u��K� WO�Ëb�« W�d(«  (2008-

007) 
1 A, B, C �)« qL� o�d�¡«  

ھیئة تدابیر الصحة 
 3 – النباتیة

)2008( 
Mr. Stephen BUTCHER 
(NZ, 2015-11 لجنة المعاییر) 

Ms. Shaza OMAR            
  EG, 2015-11) لجنة المعاییر(

 
60 

یر الصحة مشروع معیار دولي  لتداب  -05
النباتیة قید التطویر من قبل لجنة الصیاغة / 

 ومسؤول اعداد مشروع المعیار

2.4  2009-003 
 —Ëc�K� WO�Ëb�« W�d(«   

(2009-003) 
1 A, B, C 

�)« qL� o�d�¡«  
& «�)« o�d� ¡
 d�(U� �F*«

w�d(« 

لجنة -11 -2009
ھیئة  :المعاییر

تدابیر الصحة 
 - 5 النباتیة

)2010( 

Mr Nichoolas HORN (NL, 
2014-11 
  لجنة المعاییر

Mr Ezequiel FERRO (AR, 
   11-2014لجنة المعاییر(

 
 

54 
إحالة مشروع معیار دولي لتدابیر  -09

الصحة النباتیة موصي بھ من لجنة المعاییر 
 إلى ھیئة تدابیر الصحة النباتیة

2.5  2009-004 

Revision of ISPM 6: 
Surveillance  
(2009-004) 

 سوف تكون الى العربیة رجمةلت(ا
 متاحة قریبا

2 A, B, C, 
D 

 عمل فریق
 الخبراء

لجنة  11- 2009
ھیئة  ;(المعاییر)

تدابیر  الصحة 
 5 – النباتیة

)2010( 

Mr Ezequiel FERRO (AR, 
 11-2014المعاییرلجنة (

 
 

Ms. Esther KIMANI   (KE, 
2015-11 

 61 لجنة المعاییر)

                                                
مشروع معیار دولي  لتدابیر الصحة   -05

النباتیة قید التطویر من قبل لجنة الصیاغة / 
 ومسؤول اعداد مشروع المعیار

2.6  2009-005 

B�« ��«b�� w�Ëb�« —UOF*« WF�«d� W�
 r�— WO�U�M�«8   U�ü« W�U� b�b%

 U� �WIDM� � (2009-005) 
3 C, D )« qL� o�d��¡«  

لجنة  11- 2009
ھیئة  ;(المعاییر)

تدابیر  الصحة 
 5 – النباتیة

)2010( 

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

Ms. Shaza OMAR            
مواصفات اعتمدتھا لجنة المعاییر -EG, 2015-11 59 03) لجنة المعاییر(  



  اللجنة الفنیة لمعالجات الصحة النباتیة اللجنة الفنیة لذبابة الفاكھة والجنة الفنیة لحجر الغابات ومجموعات الخبراء، –قائمة موضوعات االتفاقیة الدولیة لوقایة النبات   

 

06-12-2016� WLzUI�« Ác� Y�b% d�¬  Page 5 of 17 

االولیات ثم الجھة المصیغة  ب حسببترتی اللجنة الفنیة لمعالجات الصحة النباتیة الجنة الفنیة لحجر الغابات و،اللجنة الفنیة لذبابة الفاكھة ء،مجموعات الخبرا –قائمة موضوعات االتفاقیة الدولیة لوقایة النبات  :2جدول  
ثم الحالة.   

الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةجیاالستراتی البلد, لفني (المسؤول/رئیس الفریق ا إضافة إلى قائمة فریق الصیاغة 

 اإلجتماع المعني)
مساعد المسؤول (البلد, اإلجتماع 

 المعني)
رقم 

 الحالة المواصفات

2.7  2006-029 
 »UA�ú� w�Ëb�« qIM�«  UOKL� 

(2006-029)  
1 B, C 

الفریق الفني 
لمكافحة ذبابة 

 الفاكھة

لجنة  - 2009-11
ھیئة  المعاییر

تدابیر  الصحة 
 2- النباتیة

)2007( 

Mr Rajesh  
RAMARATHNAM (CA, 

 (لجنة المعاییر2016-05
- 46 

إحالة مشروع معیار دولي لتدابیر  -9
الصحة النباتیة موصي بھ من لجنة المعاییر 

 صحة النباتیةإلى ھیئة تدابیر ال

2.8  2014-004 

Requirements for the use 
of fumigation as a 

phytosanitary measure 
(2014-004) 

 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت
)متاحة قریبا  

1 A, B, C 

 ¡«�)« o�d�
 �F*« �H�«

W�B�«  U'UF0 
WO�U�M�« 

ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2014  (- 9 

Mr David OPATPWSKI 
(ISR, 2016-11 ( لجنة

 ((المعاییر

Mr Yuejin WANG (CN,     
 ))لجنة المعاییر 2016-11 (

Mr Mike ORMSBY (NZ,   
 05-2014لجنة المعاییر(  

لتدابیر الصحة  دولي  مشروع معیار  -05 62
الصیاغة /  من قبل لجنة النباتیة قید التطویر

 ومسؤول اعداد مشروع المعیار

2.9  2014-005 

Requirements for the use 
of temperature treatments 

as a phytosanitary 
measure (2014-005) 

 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت
)متاحة قریبا  

1 A, B, C 

 ¡«�)« o�d�
 �F*« �H�«

W�B�«  U'UF0 
WO�U�M�« 

ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2014  (- 9 
Mr Ezequiel FERRO (AR, 

 ((لجنة المعاییر) 2016-11

Mr Eduardo WILLINK (AR,   
 )لجنة المعاییر) 2016-11 (

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

لتدابیر الصحة  دولي  مشروع معیار  -05 62
الصیاغة /  من قبل لجنة النباتیة قید التطویر

 ومسؤول اعداد مشروع المعیار

2.10  2008-004 

�« W�ËUM�K���«Ë  U�UHM UNM� h
 vK� ÍuDM� ��«Ë WM�¬ �…—uB�

�√ …b�u�*«  U�x� tKL�� d�U� ¡UM
WO�Ëb�«  ö�d�« (2008-004) 

2 B �)« qL� o�d�¡«  
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2008  (- 3 

Mr Álvaro SEPÚLVEDA 
LUQUE (CL, 2016-05   لجنة

 المعاییر)

Mr. Pere KOKA, 2015-11 
PNG) 55 )جنة المعاییرل 

 خبراء تم اختیارھم -04

2.11  2008-008 

  VA)«  U��M* WO�Ëb�« W�d(«
 U�UMB�«Ë  WO�d(« s� W�uMB*«

VA)« (2008-008) 
2 B, C 

�)« qL� o�d�¡«  
& «�)« o�d� ¡
 d�(U� �F*«

w�d(« 

ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2008  (- 3 

Mr Lifeng WU. (CN, 
جنة المعاییرل 2015-11 ) 

Ms. Marina ZLOTINA (USA, 
 11-2015 لجنة المعاییر(

57 
 

 قید البت -00

2.12  2014-001 

Guidance on pest risk 
management (2014-001) 

 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت
)متاحة قریبا  

2 A, C �)« qL� o�d�¡«  
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2014  (- 9 

Mr Ezequiel FERRO (AR, 
 (لجنة المعاییر 2014-05

Ms Laurence BOUHOT-
DELDUC (FR,2015-11      

 لجنة المعاییر)
63 

 ر مواصفات اعتمدتھا لجنة المعاییر -03
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االولیات ثم الجھة المصیغة  ب حسببترتی اللجنة الفنیة لمعالجات الصحة النباتیة الجنة الفنیة لحجر الغابات و،اللجنة الفنیة لذبابة الفاكھة ء،مجموعات الخبرا –قائمة موضوعات االتفاقیة الدولیة لوقایة النبات  :2جدول  
ثم الحالة.   

الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةجیاالستراتی البلد, لفني (المسؤول/رئیس الفریق ا إضافة إلى قائمة فریق الصیاغة 

 اإلجتماع المعني)
مساعد المسؤول (البلد, اإلجتماع 

 المعني)
رقم 

 الحالة المواصفات

2.13  2014-002 

Authorization of entities 
other than national plant 
protection organizations 
to perform phytosanitary 

actions (2014-002) 

2 C �)« qL� o�d�¡«  
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2014  (- 11 

Mr Rajesh 
RAMARATHNAM (CA, 

 (لجنة المعاییر2016-05

Ms Marina ZLOTINA (US,    
 مواصفات اعتمدتھا لجنة المعاییر -03 65 )لجنة المعاییر)2016-05 (

2.14  2006-010 

Revision of ISPM 15 
(Regulation of wood 

packaging material in 
international trade): 

Criteria for treatments for 
wood packaging material 

in international trade 
(2006-010) 

2 B 

 ¡«�)« o�d�
 d�(U� �F*«

w�d(« 

CPM-1 
(2006) 

Ms Marina ZLOTINA (US, 
  Mr Ezequiel FERRO (لجنة المعاییر 2016-05

 AR, 2016-05) معاییرلجنة ال(
 

31 
لتدابیر الصحة  دولي  مشروع معیار  -05

الصیاغة /  من قبل لجنة النباتیة قید التطویر
 ومسؤول اعداد مشروع المعیار 

2.15  
2006-010 

A 

Inclusion of the 
Phytosanitary treatment 

Sulphuryl fluoride 
fumigation of wood 

packaging material (2006-
010A) in annexes 1 and 2 

of ISPM 15 

2 B 

 ¡«�)« o�d�
 d�(U� �F*«

w�d(« 

لجنة  11- 2010
 المعاییر)

Ms Marina ZLOTINA (US, 
 (لجنة المعاییر 2016-05

Mr Ezequiel FERRO  
 AR, 2016-05) لجنة المعاییر(

 
 

31 
لتدابیر الصحة  دولي  مشروع معیار  -05

الصیاغة /  نةمن قبل لج النباتیة قید التطویر
 ومسؤول اعداد مشروع المعیار 

2.16  2006-010ِ 
B 

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) 

2 B 

� ¡«�)« o�d
 d�(U� �F*«

w�d(« 

ھیئة تدابیر  الصحة 
)  2015(–النباتیة 
- 10 

 
Mr Ezequiel FERRO  

  AR, 2016-05) جنة المعاییر(

 
 
 

31 
لتدابیر الصحة  دولي  مشروع معیار  -05

الصیاغة /  من قبل لجنة النباتیة قید التطویر
 ومسؤول اعداد مشروع المعیار 



  اللجنة الفنیة لمعالجات الصحة النباتیة اللجنة الفنیة لذبابة الفاكھة والجنة الفنیة لحجر الغابات ومجموعات الخبراء، –قائمة موضوعات االتفاقیة الدولیة لوقایة النبات   
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االولیات ثم الجھة المصیغة  ب حسببترتی اللجنة الفنیة لمعالجات الصحة النباتیة الجنة الفنیة لحجر الغابات و،اللجنة الفنیة لذبابة الفاكھة ء،مجموعات الخبرا –قائمة موضوعات االتفاقیة الدولیة لوقایة النبات  :2جدول  
ثم الحالة.   

الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةجیاالستراتی البلد, لفني (المسؤول/رئیس الفریق ا إضافة إلى قائمة فریق الصیاغة 

 اإلجتماع المعني)
مساعد المسؤول (البلد, اإلجتماع 

 المعني)
رقم 

 الحالة المواصفات

2.17  2014-006 

Requirements for the use 
of modified atmosphere 

treatments as a 
phytosanitary measure 

(2014-006) 
 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت

)متاحة قریبا  

2 A, B, C 

 ¡«�)« o�d�
 �F*« �H�«

W�B�«  U'UF0 
WO�U�M�« 

ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2014  (- 9 

Ms Marina ZLOTINA (US, 
 (لجنة المعاییر 2016-11

Mr Scott MEYERS (US,        
 62 لجنة المعاییر) 2016-11 

لتدابیر الصحة  دولي  مشروع معیار  -05
الصیاغة /  من قبل لجنة النباتیة قید التطویر

 ومسؤول اعداد مشروع المعیار

2.18  2005-003 

�M�« W�B�« ��UF� vK� WI�«u*« WO�U
 œ«���ô« q�� 

(2005-003)  

3 C �)« qL� o�d�¡«  
حة ھیئة تدابیر  الص

7 -النباتیة  
)2005( 

Mr Ezequiel FERRO  
 AR, 2016-05) لجنة المعاییر(

 

Mr Stephen BUTCHER (NZ, 
 ;(لجنة المعاییر  2012-11

Ana Lilia MONTEALEGRE 
 MX, 2012-11 لجنة المعاییر(

42 
إحالة مشروع معیار دولي لتدابیر  -09 

اتیة موصي بھ من لجنة المعاییر الصحة النب
 إلى ھیئة تدابیر الصحة النباتیة

2.19  2006-004 
 لحركة التوجیھیة الخطوط

والمعدات اآلالت  (2006-
004) 

3 B �)« qL� o�d�¡«  
حة ھیئة تدابیر الص
 1- النباتیة
(2006) 

Mr Álvaro SEPÚLVEDA 
LUQUE (CL, 2015 -11  لجنة

 (المعاییر

Mr. Pere KOKOA (PNG, 
 48 (لجنة المعاییر 2015-11

إحالة مشروع معیار دولي لتدابیر  -09
الصحة النباتیة موصي بھ من لجنة المعاییر 

 إلى ھیئة تدابیر الصحة النباتیة

2.20  2008-002 
 U�ËU(U�  U�ü« ‰UI��« s� b(« 
 «dzUD�«Ë W�u'«  (2008-002) 

3 B �)« qL� o�d�¡«  
حة ھیئة تدابیر الص

  3 – النباتیة
(2008) 

Ms. Shaza OMAR             
(EG, 2016-05لجنة المعاییر) 

Mr John HEDLEY (NZ, 
قید البت -00 52 (لجنة المعاییر 2012-04  

2.21  2014-003 

Requirements for the use 
of chemical treatments as 
a phytosanitary measure 

(2014-003) 
 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت

)یبامتاحة قر  

3 A, B, C 

 ¡«�)« o�d�
 �F*« �H�«

W�B�«  U'UF0 
WO�U�M�« 

ھیئة تدابیر  
یةالصحة النبات  

– )2014  (- 9  

Ms Walaikorn 
RATTANADECHAKUL  

(THA, 2016-11 لجنة المعاییر) 

Mr Mike ORMSBY (NZ, 
 (لجنة المعاییر 2016-11

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

62 

لتدابیر الصحة  دولي  مشروع معیار  -05
الصیاغة /  من قبل لجنة النباتیة قید التطویر

 ومسؤول اعداد مشروع المعیار

2.22  2014-007 

Requirements for the use 
of irradiation as a 

phytosanitary measure 
(Revision to ISPM 18) 

(2014-007) 
 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت

)ریبامتاحة ق  

3 A, B, C 

 ¡«�)« o�d�
 �F*« �H�«

W�B�«  U'UF0 
WO�U�M�« 

ھیئة تدابیر  
یةالصحة النبات  

– )2014  (- 9  

Mr David OPATPWSKI 
(ISR, 2016-11 ( لجنة
 ((المعاییر

Mr Andrew PARKER (FAO-
IAEA, 2016-11 لجنة المعاییر) 
Mr Guy HALLMAN (US, 
 (جنة المعاییر 2014-05

62 

لتدابیر الصحة  دولي  مشروع معیار  -05
الصیاغة /  من قبل لجنة النباتیة قید التطویر

 ومسؤول اعداد مشروع المعیار

2.23  2001-001 
 ��«b��« …¡UH�  

(2001-001)  
4 C, D �)« qL� o�d�¡«  

ھیئة تدابیر  
یةالصحة النبات  

– )2008  (- 3  
Vacant Vacant 8 00- قید البت  



  اللجنة الفنیة لمعالجات الصحة النباتیة ة الفنیة لحجر الغابات واللجنة الفنیة لذبابة الفاكھة والجنمجموعات الخبراء، –قائمة موضوعات االتفاقیة الدولیة لوقایة النبات   
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االولیات ثم الجھة المصیغة  ب حسببترتی اللجنة الفنیة لمعالجات الصحة النباتیة الجنة الفنیة لحجر الغابات و،اللجنة الفنیة لذبابة الفاكھة ء،مجموعات الخبرا –قائمة موضوعات االتفاقیة الدولیة لوقایة النبات  :2جدول  
ثم الحالة.   

الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةجیاالستراتی البلد, لفني (المسؤول/رئیس الفریق ا إضافة إلى قائمة فریق الصیاغة 

 اإلجتماع المعني)
مساعد المسؤول (البلد, اإلجتماع 

 المعني)
رقم 

 الحالة المواصفات

2.24  2008-005 
الدولیة لزھور القطف الحركة 

 واألوراق النباتیة 
(2008-005) 

4 B, C �)« qL� o�d�¡«  
ھیئة تدابیر  

یةالصحة النبات  
– )2008  (- 3  

Ms Ana Lilia 
MONTEALEGRE (MX, 

 (لجنة المعاییر 2012-04

Ms Esther KIMANI (KE, 
 56 (لجنة المعاییر 2014-11

لتدابیر الصحة  دولي  مشروع معیار  -05
الصیاغة /  من قبل لجنة باتیة قید التطویرالن

 ومسؤول اعداد مشروع المعیار

2.25  2008-006 

 Use of specific import 
authorization (Annex to 

ISPM 20: Guidelines for a 
phytosanitary import 

regulatory system) (2008- 
006) 

 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت
)متاحة قریبا  

4 D  o�d��)« qL�¡«  
ھیئة تدابیر  

یةالصحة النبات  
– )2008  (- 3  

Ms.Thanh Huong HA 
(VNM, 2016-05 لجنة المعاییر) 

Mr Moses Adegboyega 
ADEWUMI (NGA, 2016-05 

 (لجنة المعاییر
64  

  مواصفات اعتمدتھا لجنة المعاییر -03

2.26  2009-002 

B�« ��«b�� w�Ëb�« —UOF*« WF�«d� W�
r�— WO�U�M�« 4   U�«��U� ’U)«

 U�ü« s� WO�U� o�UM� W�U�≈   
(2009-002) 

4 C �)« qL� o�d�¡«  

لجنة  11- 2009
ھیئة  ;(المعاییر)
ة تدابیر  الصح
 5 – النباتیة

)2010( 

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

Ms Walaikorn 
RATTANADECHAKUL 

(THA, 2016-05لجنة المعاییر) 

58 

 
  مواصفات اعتمدتھا لجنة المعاییر -03

2.27  2015-003 Audit in the phytosanitary 
context (2015-003) 2 C عمل فریق 

 الخبراء

ھیئة تدابیر  
یةالصحة النبات  

–11- (2016)  

Mr Álvaro SEPÚLVEDA 
LUQUE (CL, 2016 -05  لجنة

 (المعاییر

Mr Rajesh RAMARATHNAM 

(CA, 2016-05لجنة المعاییر) مشروع 
لتدابیر الصحة  دولي  مشروع معیار  -05

الصیاغة /  من قبل لجنة النباتیة قید التطویر
 ومسؤول اعداد مشروع المعیار

2.28  2015-010 

Supplement on Guidance 
on the concept of the 
likelihood of 
establishment component 
of a pest risk analysis for 
quarantine pests (2015-
010) to ISPM 11 (Pest 
risk analysis for 
quarantine pests)  

4 A,B,C عمل فریق 
 الخبراء

ھیئة تدابیر  
یةالصحة النبات  

–11- (2016) 
Ms. Marina ZLOTINA 

(USA, 2016-05 لجنة المعاییر) 
Ms Esther KIMANI (KE, 

ر الصحة لتدابی دولي  مشروع معیار  -05 مشروع (لجنة المعاییر 2016-05
الصیاغة /  من قبل لجنة النباتیة قید التطویر

 ومسؤول اعداد مشروع المعیار

2.29  2015-011 
Revision of ISPM 12 
Phytosanitary certificates 
(2015-011) 

2 C عمل فریق 
 الخبراء

 ھیئة تدابیر
یةالصحة النبات    

–11- (2016) 

Ms Laurence BOUHOT-
DELDUC (FR, 2016-05 
 (لجنة المعاییر

Ms Shaza OMAR (EG, 
 مشروع (لجنة المعاییر 2016-05

لتدابیر الصحة  دولي  مشروع معیار  -05
الصیاغة /  من قبل لجنة النباتیة قید التطویر

 ومسؤول اعداد مشروع المعیار



  اللجنة الفنیة لمعالجات الصحة النباتیة اللجنة الفنیة لذبابة الفاكھة والجنة الفنیة لحجر الغابات ومجموعات الخبراء، –قائمة موضوعات االتفاقیة الدولیة لوقایة النبات   
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االولیات ثم الجھة المصیغة  ب حسببترتی اللجنة الفنیة لمعالجات الصحة النباتیة الجنة الفنیة لحجر الغابات و،اللجنة الفنیة لذبابة الفاكھة ء،مجموعات الخبرا –قائمة موضوعات االتفاقیة الدولیة لوقایة النبات  :2جدول  
ثم الحالة.   

الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةجیاالستراتی البلد, لفني (المسؤول/رئیس الفریق ا إضافة إلى قائمة فریق الصیاغة 

 اإلجتماع المعني)
مساعد المسؤول (البلد, اإلجتماع 

 المعني)
رقم 

 الحالة المواصفات

2.30  2015-012 

Reorganization of the 
IPPC fruit fly standards 
and minor technical 
updates (2015-012) 

2 A,B,C عمل فریق 
 الخبراء

ھیئة تدابیر  
یةالصحة النبات  

–11- (2016) TPFF to assign TPFF to assign مشروع 
لتدابیر الصحة  دولي  مشروع معیار  -05

الصیاغة /  من قبل لجنة النباتیة قید التطویر
 ومسؤول اعداد مشروع المعیار



  
ص اللجنة الفنیة لبروتوكوالت التشخی -معاییر اإلتفاقیة الدولیة لوقایة النباتاتقائمة موضوعات   
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بترتیب حسب االولیات ثم الجھة المصیغة  ثم الحالة وتوكوالت التشخیصقائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنیة لبر  . :3جدول   

رقم  
األھداف  األولیات العنوان الحالي الموضوع

ةاالستراتیجی  فریق الصیاغة 
الموضوع في إطار 

  المجال الفني
 (اذا امكن تطبیقھ)

 الحالة الحكم المسؤول عن الموضوع إضافة إلى قائمة

3.1  2013-
001 

 Candidatus Liberibacter 
solanacearum (2013-001) 

 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت
)متاحة قریبا  

1 B,C 
*« �H�« ¡«�)« o�d� �F
O�A��«  ôu�u�Ë��h  

U���J��«  2013-05  لجنة
 المعاییر

Mr Robert 
TAYLOR (NZ)  

Mr Brendan 
RODONI (AU) 

استعراض فریق الخبراء المعني -07
والت التشخیص  لتعلیقات األعضاء  على ببرتوك

 مشروع بروتوكول التشخیص

3.2  2006-
028 

 q�«d*« b�b% ∫WN�UH�« »U�–
WN�UH�« »U�– � WG�U��« ��  ��«

 WD�«u� ¨W�œUB��« WOL�√ U�
WO��e'« VO�U�_« (2006-028) 

1 B,C 
*« �H�« ¡«�)« o�d� �F
O�A��«  ôu�u�Ë��h  

 «dA(«Ë W�F�« 

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

2 )2007( 

Ms Juliet 
GOLDSMITH (JM) 

Mr Norman BARR 
(US) / Mr Brendan 

RODONI (AU) 
قید البت -00  

3.3  2016-
001 

Genus Ceratitis (2016-
001) 1 B,C 

 نيالف الخبراء فریق
 تببروتوكوال المعني

یصالتشخ  

 العثة »
 والحشرات

لجنة  2016-05
 المعاییر

Ms Juliet 
GOLDSMITH (JM) 

Ms Géraldine 
ANTHOINE (FR) 

طویرمشروع بروتوكول التشخیص قید الت -03  

3.4  2006-
027 

Sorghum halepense  …—–
 ¡UCO� (2006-027) 

1 A,B,C 
*« �H�« ¡«�)« o�d� �F
O�A��«  ôu�u�Ë��h  

 U�U�M�« 

2006 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

1 )2007( 

Ms Yin LIPING 
(CN) 

Ms Géraldine 
ANTHOINE (FR) 

إحالة مشروع بروتوكول التشخیص الى  -09
 فترة  اإلشعار

3.5  2008-
009 

Striga spp. (2008-009) 
 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت

)متاحة قریبا  
1 B,C 

*« �H�« ¡«�)« o�d� �F
O�A��«  ôu�u�Ë��h  

 U�U�M�« 
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2008  (- 3 

Ms Yin LIPING 
(CN) 

Ms Géraldine 
ANTHOINE (FR) 03- مشروع بروتوكول التشخیص قید التطویر 

3.6  2004-
019 

Tospoviruses (TSWV, 
INSV, WSMV)  

(2004-019) 
 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت

)متاحة قریبا  

1 B,C 
*« �H�« ¡«�)« o�d� �F
O�A��«  ôu�u�Ë��h  

  U�Ë�H�«
O�U�M�« U�“ö��«ËW  

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

1 )2006( 

Mr Delano JAMES 
(CA)  

Mr Brendan 
RODONI (AU) 

إحالة مشروع بروتوكول التشخیص الى  -09
 شعارفترة  اإل

3.7  2016-
007 

Revision of DP 2: Plum 
pox virus (2016-007) 1 B,C 

 نيالف الخبراء فریق
 تببروتوكوال المعني

 التشخیص

 الخبراء فریق
 المعني الفني

 ببروتوكوالت
 التشخیص

:2016-11 
 لجنة المعاییر

Mr Delano JAMES 
(CA) 

Mr Brendan 
RODONI (AU) 

قید البت -00  



  اللجنة الفنیة لبروتوكوالت التشخیص -معاییر اإلتفاقیة الدولیة لوقایة النباتاتقائمة موضوعات   
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بترتیب حسب االولیات ثم الجھة المصیغة  ثم الحالة وتوكوالت التشخیصقائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنیة لبر  . :3جدول   

رقم  
األھداف  األولیات العنوان الحالي الموضوع

ةاالستراتیجی  فریق الصیاغة 
الموضوع في إطار 

  المجال الفني
 (اذا امكن تطبیقھ)

 الحالة الحكم المسؤول عن الموضوع إضافة إلى قائمة

3.8  2004-
024 

Xylella fastidiosa (2004-
024) 

 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت
)متاحة قریبا  

2 B,C 
*« �H�« ¡«�)« o�d� �F
O�A��«  ôu�u�Ë��h  

U���J��« 

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

1 )2006( 

Ms Géraldine 
ANTHOINE (FR) 

Mr Brendan 
RODONI (AU) 03- كول التشخیص قید التطویرمشروع بروتو 

3.9  2004-
010 

Candidatus Liberibacter 
spp.  on Citrus spp. (2004-

010) سوف  الى العربیة رجمة(الت 
)تكون متاحة قریبا  

2 B,C 
*« �H�« ¡«�)« o�d� �F
O�A��«  ôu�u�Ë��h  

U���J��« 

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

1 )2006( 

Mr Brendan 
RODONI (AU) 

Mr Robert 
TAYLOR (NZ) 03- مشروع بروتوكول التشخیص قید التطویر 

3.10  2004-
013 

Phytophthora ramorum 
(2004-013) 

 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت
)متاحة قریبا  

2 B,C 
*« �H�« ¡«�)« o�d� �F
O�A��«  ôu�u�Ë��h  

  U�dDH�«
 WO(«  UMzUJ�«Ë

WNO�A�« 

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

1 )2006( 

Mr Hans DE 
GRUYTER (NL) 

Mr Robert 
TAYLOR (NZ) 

استعراض فریق الخبراء المعني  -07
ببرتوكوالت التشخیص  لتعلیقات األعضاء  على 

 مشروع بروتوكول التشخیص

3.11  2006-
021 

Fusarium circinatum  
(2006-021)  

 سوف تكون الى العربیة مةرج(الت
)متاحة قریبا  

2 B,C 
*« �H�« ¡«�)« o�d� �F
O�A��«  ôu�u�Ë��h  

  U�dDH�«
 WO(«  UMzUJ�«Ë

WNO�A�« 

جنة ل-5 - 2006
ھیئة  ;المعاییر

تدابیر  الصحة 
 1 النباتیة

)2007( 

Mr Hans DE 
GRUYTER (NL) 

Mr Robert 
TAYLOR (NZ) 

معني استعراض فریق الخبراء ال -07
ببرتوكوالت التشخیص  لتعلیقات األعضاء  على 

 مشروع بروتوكول التشخیص

3.12  2006-
018 

Puccinia psidii 
(2006-018) 

 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت
)متاحة قریبا  

2 B,C 
*« �H�« ¡«�)« o�d� �F
O�A��«  ôu�u�Ë��h  

  U�dDH�«
 WO(«  UMzUJ�«Ë

WNO�A�« 

جنة ل-5 - 2006
ھیئة  ;یرالمعای

تدابیر  الصحة 
 1 النباتیة

)2007( 

Mr Hans DE 
GRUYTER (NL) 

Mr Robert 
TAYLOR (NZ) 03- مشروع بروتوكول التشخیص قید التطویر 

3.13  2006-
026 

Bactrocera dorsalis 
complex (2006-026) 

 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت
)متاحة قریبا  

2 B,C 
*« �H�« ¡«�)« o�d� �F

�Ë��O�A��«  ôu�uh  
 «dA(«Ë W�F�« 

جنة ل-5 - 2006
ھیئة  ;المعاییر

تدابیر  الصحة 
 1 النباتیة

)2007( 

 Mr Norman BARR 
(US) 

Ms Juliet 
GOLDSMITH (JM) 03- مشروع بروتوكول التشخیص قید التطویر 
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بترتیب حسب االولیات ثم الجھة المصیغة  ثم الحالة وتوكوالت التشخیصقائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنیة لبر  . :3جدول   

رقم  
األھداف  األولیات العنوان الحالي الموضوع

ةاالستراتیجی  فریق الصیاغة 
الموضوع في إطار 

  المجال الفني
 (اذا امكن تطبیقھ)

 الحالة الحكم المسؤول عن الموضوع إضافة إلى قائمة

3.14  2013-
002 

Conotrachelus nenuphar 
(2013-002) 

 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت
)قریبا متاحة  

2 B,C 
*« �H�« ¡«�)« o�d� �F
O�A��«  ôu�u�Ë��h  

 «dA(«Ë W�F�« 2013-05  لجنة
 المعاییر

Mr Norman BARR 
(US) 

Ms Ana Lía 
TERRA (UY) 03- مشروع بروتوكول التشخیص قید التطویر 

3.15  2006-
023 

Begomoviruses 
transmitted by Bemisia 

tabaci (2006-023) 
 سوف تكون العربیة الى رجمة(الت

)متاحة قریبا  

2 B,C 
*« �H�« ¡«�)« o�d� �F
O�A��«  ôu�u�Ë��h  

  U�Ë�H�«
O�U�M�« U�“ö��«ËW  

جنة ل-5 - 2006
ھیئة  ;المعاییر

تدابیر  الصحة 
 1 النباتیة

)2007( 

Mr Brendan 
RODONI (AU) 

Mr Delano JAMES 
(CA) 03- مشروع بروتوكول التشخیص قید التطویر 

3.16  2006-
019 

Dendroctonus ponderosae 
(2006-019) 

 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت
)متاحة قریبا  

3 B,C 
*« �H�« ¡«�)« o�d� �F
O�A��«  ôu�u�Ë��h  

 «dA(«Ë W�F�« 

جنة ل-5 - 2006
ھیئة  ;المعاییر

تدابیر  الصحة 
 1 النباتیة

)2007( 

Mr Norman BARR 
(US) 

Ms Géraldine 
ANTHOINE (FR) 

استعراض فریق الخبراء المعني  -07
ببرتوكوالت التشخیص  لتعلیقات األعضاء  على 

 مشروع بروتوكول التشخیص

3.17  2013-
003 

Anguina spp. (2013-003) 
 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت

)متاحة قریبا  
3 A,B,C 

*« �H�« ¡«�)« o�d� �F
O�A��«  ôu�u�Ë��h  

«œu�ULOM� 2013-05 جنة ل
 المعاییر

Ms Géraldine 
ANTHOINE (FR) 

Mr Robert 
TAYLOR (NZ) 

إحالة مشروع بروتوكول التشخیص الى  -09
 فترة  اإلشعار

3.18  2006-
020 

Ips spp. (2006-020) 
 سوف تكون الى العربیة رجمة(الت

)متاحة قریبا  
4 B,C 

*« �H�« ¡«�)« o�d� �F
O�A��«  ôu�u�Ë��h  

 «dA(«Ë W�F�« 

جنة ل-5 - 2006
ھیئة  ;المعاییر

تدابیر  الصحة 
 1 النباتیة

)2007( 

Mr Norman BARR 
(US) 

Ms Yin LIPING 
(CN) 03- مشروع بروتوكول التشخیص قید التطویر 
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بترتیب حسب االولیات ثم جھة الصیاغة  ثم الحالة لمعامالت الصحة النباتیة قائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنیة   .   :4 جدول

رقم  
األھداف  األولیات العنوان الحالي الموضوع

ةاالستراتیجی رئیس لجنة إقتراح المعالجة ( البلد,  إضافة إلى قائمة 
 الحالة مساعد المسؤول (البلد, اإلجتماع المعني) (اإلجتماع المعني)

4.1  2007-
114 

�F��« œ«u* W�—«d(« W'UF*« W�
 ‰eF�« Â«b���U� WO�A)«
 Í—«d(« (2007-114) 

1 B,C 2010-11  لجنة
 المعاییر

Mr Mike ORMSBY (NZ, 2006-
حة لمعامالت الص اللجنة الفنیة 12

 (النباتیة
- 

إحالة مشروع معاملة للصحة النباتیة موصي بھ من  -07
 لجنة المعاییر إلى ھیئة تدابیر الصحة النباتیة

4.2  2007-
101A 

Sulphuryl fluoride 
fumigation of insects in 
debarked wood (2007-
101A) (الترجمة الى العربیة  

 سوف تكون متاحة قریبا
1 B,C 2010-11  لجنة

 المعاییر
Mr Mike ORMSBY (NZ, 2006-
باتیةاللجنة الفنیة لمعامالت الصحة الن 12  - 

إحالة مشروع معاملة للصحة النباتیة موصي بھ من  -07
 ةلجنة المعاییر إلى ھیئة تدابیر الصحة النباتی

4.3  2007-
101B 

Sulphuryl fluoride 
fumigation of nematodes 
and insects in debarked 

wood (2007-101B) 
ون (الترجمة الى العربیة سوف تك

 متاحة قریبا
 

1 B,C 2010-11  لجنة
 المعاییر

Mr Mike ORMSBY (NZ, 2006-
باتیةاللجنة الفنیة لمعامالت الصحة الن 12  - 

ملة للصحة النباتیة موصي بھ من إحالة مشروع معا -07
 لجنة المعاییر إلى ھیئة تدابیر الصحة النباتیة

4.4  2007-
206A 

H�« W�U�c� b����U� W'UF*« � WN�U
‰UI���« (2007-206A) 

1 A,C 

2007 - 11-
 لجنة المعاییر
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2008  (- 3 

Mr Eduardo WILLINK (AR, 
حة لمعامالت الص فنیةاللجنة ال 2012-12

 (النباتیة

Mr Scott MYERS (US, 2014-04 
لمعامالت الصحة النباتیة اللجنة الفنیة ) 

إحالة مشروع معاملة للصحة النباتیة موصي بھ من  -07
 لجنة المعاییر إلى ھیئة تدابیر الصحة النباتیة

4.5  2007-
206B 

« W�U�c� b����U� W'UF*« WN�UH�
wH�uO�« �   (2007-206B) 

1 A,C 

2007 - 11-
 لجنة المعاییر
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2008  (- 3 

Mr Eduardo WILLINK (AR, 
حة لمعامالت الص اللجنة الفنیة 2016-07

 (النباتیة

-Mr Mike ORMSBY (NZ, 2016-07 
 (اللجنة الفنیة لمعامالت الصحة النباتیة

ي بھ من إحالة مشروع معاملة للصحة النباتیة موص -07
 لجنة المعاییر إلى ھیئة تدابیر الصحة النباتیة

4.6  2007-
206C 

« W�U�c� b����U� W'UF*« WN�UH�
 i�U(« ÊuLOK�« � (2007-

206C) 
1 A,C 

2007 - 11-
 لجنة المعاییر
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2008  (- 3 

Mr Yuejin WANG (CN, 2012-
 حةلمعامالت الص اللجنة الفنیة 12

 (النباتیة
Mr Mike ORMSBY (NZ, 2014-04 

لمعامالت الصحة النباتیة اللجنة الفنیة ) 

إحالة مشروع معاملة للصحة النباتیة موصي بھ من  -07
 لجنة المعاییر إلى ھیئة تدابیر الصحة النباتیة
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بترتیب حسب االولیات ثم جھة الصیاغة  ثم الحالة لمعامالت الصحة النباتیة قائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنیة   .   :4 جدول

رقم  
األھداف  األولیات العنوان الحالي الموضوع

ةاالستراتیجی رئیس لجنة إقتراح المعالجة ( البلد,  إضافة إلى قائمة 
 الحالة مساعد المسؤول (البلد, اإلجتماع المعني) (اإلجتماع المعني)

4.7  2007-
210 

 b����U� W'UF*«« W�U�c� WN�UH�
WM'« ÊuLO� �  (2007-210) 

1 A,C 

2007 - 11-
 لجنة المعاییر
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2008  (- 3 

Mr Daojian YU (CH, 2016-07 
 لمعامالت الصحة اللجنة الفنیة

 (النباتیة

Mr Scott MYERS (US 2016-07 
باتیةلمعامالت الصحة الن اللجنة الفنیة ) 

إحالة مشروع معاملة للصحة النباتیة موصي بھ من  -07
 ھیئة تدابیر الصحة النباتیة لجنة المعاییر إلى

4.8  2007-
212 

« W�U�c� b����U� W'UF*« WN�UH�
 �wH�uO�« s�   ·UM�_«

 5��«Ë W�Ë—e*« (2007-

212) 

1 A,C 

2007 - 11-
 لجنة المعاییر
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2008  (- 3 

Mr Mike ORMSBY (NZ, 2012-
حة لمعامالت الص اللجنة الفنیة 12

تیةالنبا ) 
- 

إحالة مشروع معاملة للصحة النباتیة موصي بھ من  -07
 لجنة المعاییر إلى ھیئة تدابیر الصحة النباتیة

4.9  2009-
109 

 —U���« …—«d� W'UF*«‰  

Bactrocera dorsalis  
�U�U��U  vK�     «   (2009-

109) 

2 A,C 2010-11  لجنة
 المعاییر

Mr Guy HALLMAN (US, 2012-
حة لمعامالت الص یةاللجنة الفن 12

 (النباتیة
قید البت -00 -  

4.10  2010-
102 

 ‰ b����U� W'UF*« Ceratitis 

capitata  vK�Citrus 

clementina var 
Clemenules (2010-102) 

2 A,C 2011- 05  لجنة
 المعاییر

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

)الصحة النباتیة  

Mr Guy HALLMAN (US, 2012-12 
باتیةلمعامالت الصحة الن اللجنة الفنیة ) 

إحالة مشروع معاملة للصحة النباتیة موصي بھ من  -07
 لجنة المعاییر إلى ھیئة تدابیر الصحة النباتیة

4.11  2010-
106 

 —U���« …—«d� W'UF*«�U�c� W
Z��_« � WN�UH�«  ·ËdF*«

(2010-106) 
2 A,C 2010-11  لجنة

 المعاییر

Mr Guy HALLMAN (US, 2012-
حة لمعامالت الص اللجنة الفنیة 12

)النباتیة  
- 

إحالة مشروع معاملة للصحة النباتیة موصي بھ من  -07
 لجنة المعاییر إلى ھیئة تدابیر الصحة النباتیة

4.12  2010-
107 

 ‰ —U(« —U���U� W'UF*« 
Bactrocera tryoni  vK� 

Mangifera indica (2010-
107) 

2 A,C 2010-11  لجنة
 المعاییر

Mr Guy HALLMAN (US, 2012-
حة لمعامالت الص اللجنة الفنیة 12

)النباتیة  
- 

إحالة مشروع معاملة للصحة النباتیة موصي بھ من  -07
 لجنة المعاییر إلى ھیئة تدابیر الصحة النباتیة
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بھا األبجدي باإلنكلیزیةالموضوعات للفریق الفني المعني بمسرد المصطلحات مخزنة وفق ترتی :5جدول   

رقم  
 فریق الصیاغة العنوان الحالي الموضوع

  الموضوع في إطار المجال الفني
 (اذا امكن تطبیقھ)

 الحالة إضافة إلى قائمة

5.1  1994-
001 

w�Ëb�« —UOF*« vK�  ö�bF� 
— WO�U�M�« W�B�« ��«b�� r�5 

 W�B�«  U�KDB� qO�œ©
®WO�U�M�« (1994-001) 

«�)« o�d��H�« ¡ 
 U�KDB*U� �F*« - مصطلح قید التطویرمن قبل اللجنة الفنیة لمسرد 02 (1994) ھیئة تدابیر  الصحة النباتیة .

 مصطلحات الصحة النباتیة

5.2  2015-
013 

commodity class (2015-
013) 

�H�« ¡«�)« o�d� 
 U�KDB*U� �F*« 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5 �M�« W�B�« ��«b�� U�KDB� qO�œ© WO�U 
®WO�U�M�« W�B�« 11 - 2015 د . مصطلح قید التطویرمن قبل اللجنة الفنیة لمسر02 لجنة المعاییر

 مصطلحات الصحة النباتیة

5.3  2016-
002 confinement (2016-002) 

 الخبراء فریق
 المعني الفني

 بالمصطلحات

 یلدل© النباتیة الصحة لتدابیر 5 رقم الدولي المعیار تعدیالت
®النباتیة الصحة مصطلحات لجنة المعاییر 05–    د . مصطلح قید التطویرمن قبل اللجنة الفنیة لمسر02 2016

 مصطلحات الصحة النباتیة

5.4  2012-
 (001-2012) آفة ملوثة  001

�H�« ¡«�)« o�d� 
 U�KDB*U� �F*« 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5 U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b��  
®WO�U�M�« W�B�« 

. مشروع مصطلح معتمد من لجنة المعاییر للمشاورة  05 لجنة المعاییر 2012 - 04
 األولى بین األعضاء

5.5  2012-
007 

النباتیة واألوراق القطف لزھور   
  (2012-007) 

�H�« ¡«�)« o�d� 
 U�KDB*U� �F*« 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5 œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� U�KDB� qO� 
®WO�U�M�« W�B�« 

 قید البت -00 لجنة المعاییر 04 – 2012

5.6  2016-
003 

ecosystems (2016-003) 
 

 الخبراء فریق
 المعني الفني

 بالمصطلحات

 یلدل© النباتیة الصحة لتدابیر 5 رقم الدولي المعیار تعدیالت
®النباتیة الصحة مصطلحات  

لجنة المعاییر 05–   التطویرمن قبل اللجنة الفنیة لمسرد . مصطلح قید 02 2016
 مصطلحات الصحة النباتیة

5.7  2014-
009 

endangered area (2014-
009) 

بل سیتم تحدید ھذا المصطلح من ق
 اللجنة الفنیة للمصطلحات

�H�« ¡«�)« o�d� 
 U�KDB*U� �F*« 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5  U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� 
�B�«WO�U�M�« W®  

 لجنة المعاییر   -201405
 

. مشروع مصطلح معتمد من لجنة المعاییر للمشاورة  05
 األولى بین األعضاء

5.8  2010-
008 œUF���«  (2010-008) 

�H�« ¡«�)« o�d� 
 U�KDB*U� �F*« 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5  U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� 
®WO�U�M�« W�B�« 2010 – 04 مشروع مصطلح معتمد من لجنة المعاییر للمشاورة  05 لجنة المعاییر .

 األولى بین األعضاء
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رقم  
 فریق الصیاغة العنوان الحالي الموضوع

  الموضوع في إطار المجال الفني
 (اذا امكن تطبیقھ)

 الحالة إضافة إلى قائمة

5.9  2016-
004 

“growing season” and 
“growing period” (2016-
004) من  سیتم تحدید ھذا المصطلح
 قبل اللجنة الفنیة للمصطلحات

 الخبراء فریق
 المعني الفني

 بالمصطلحات

—UOF*«  ö�bF�  r�— w�Ëb�«5  U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� 
®WO�U�M�« W�B�« 

لجنة المعاییر 05–   2016 
. مصطلح قید التطویرمن قبل اللجنة الفنیة لمسرد 02

 مصطلحات الصحة النباتیة

5.10  2016-
005 

habitat (2016-005) سیتم
جنة تحدید ھذا المصطلح من قبل الل

 الفنیة للمصطلحات

 ءالخبرا فریق
 المعني الفني

 بالمصطلحات

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5  U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� 
®WO�U�M�« W�B�«   –05 لجنة المعاییر . مصطلح قید التطویرمن قبل اللجنة الفنیة لمسرد 02 2016

 مصطلحات الصحة النباتیة

5.11  2011-
 (001-2011) تحدید 001

�H�« ¡«�)« o�d� 
�F*«  U�KDB*U�  

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5  U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� 
®WO�U�M�« W�B�« 2011 –05 مصطلح قید التطویرمن قبل اللجنة الفنیة لمسرد 02 لجنة المعاییر .

 مصطلحات الصحة النباتیة

5.12  2013-
006 

kiln-drying (2013-006) 
بل سیتم تحدید ھذا المصطلح من ق

نة الفنیة للمصطلحاتاللج  
�H�« ¡«�)« o�d� 
 U�KDB*U� �F*« 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5  U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� 
®WO�U�M�« W�B�« 

 لجنة المعاییر 2013 - 05
. مشروع مصطلح معتمد من لجنة المعاییر للمشاورة  05

 األولى بین األعضاء

5.13  2013-
007 

mark (2013-007) 
بل سیتم تحدید ھذا المصطلح من ق
 اللجنة الفنیة للمصطلحات

�H�« ¡«�)« o�d� 
 U�KDB*U� �F*« 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5  U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� 
®WO�U�M�« W�B�« 

. مشروع مصطلح معتمد من لجنة المعاییر للمشاورة  05 لجنة المعاییر 2013 – 05
ین األعضاءاألولى ب  

5.14  2016-
006 

modern biotechnology 
(2016-006) 

بل سیتم تحدید ھذا المصطلح من ق
 اللجنة الفنیة للمصطلحات

�H�« ¡«�)« o�d� 
 U�KDB*U� �F*« 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5  U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� 
®WO�U�M�« W�B�« 

د صطلح قید التطویرمن قبل اللجنة الفنیة لمسر. م02 لجنة المعاییر 2016 – 05
 مصطلحات الصحة النباتیة

5.15  2013-
008 

phytosanitary security 
(of a consignment) 

(2013-008) 
بل سیتم تحدید ھذا المصطلح من ق
 اللجنة الفنیة للمصطلحات

�H�« ¡«�)« o�d� 
 U�KDB*U� �F*« 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5 ��«b�� U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�«  
®WO�U�M�« W�B�« 

. مصطلح قید التطویرمن قبل اللجنة الفنیة لمسرد 02 لجنة المعاییر 2013 - 05
 مصطلحات الصحة النباتیة

5.16  2013-
016 

pre-clearance (2013-
016) 

بل سیتم تحدید ھذا المصطلح من ق
 اللجنة الفنیة للمصطلحات

�H�« ¡«�)« o�d� 
�F*« U�KDB*U�  

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5  U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� 
®WO�U�M�« W�B�« 

05 – 2013 
 لجنة المعاییر

. مشروع مصطلح معتمد من لجنة المعاییر للمشاورة  05
 األولى بین األعضاء
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رقم  
 فریق الصیاغة العنوان الحالي الموضوع

  الموضوع في إطار المجال الفني
 (اذا امكن تطبیقھ)

 الحالة إضافة إلى قائمة

5.17  2015-
002 

quarantine (2015-002) 
بل سیتم تحدید ھذا المصطلح من ق

الفنیة للمصطلحات اللجنة  

�H�« ¡«�)« o�d� 
 U�KDB*U� �F*«  r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5  U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� 

WO�U�M�« W�B�«  05 -2015 مشروع مصطلح معتمد من لجنة المعاییر للمشاورة  05 لجنة المعاییر .
 األولى بین األعضاء

5.18  2012-
 (006-2012) منطقة الحجر 006

�H�« ¡«�)« o�d� 
 U�KDB*U� �F*« 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5  U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� 
®WO�U�M�« W�B�« 2012 – 04 قید البت -00 لجنة المعاییر 

5.19  2010-
030 

إعادة النظر في فائدة المعاییر 
یة التي الدولیة لتدابیر الصحة النبات

 (030-2010) اتخذت 

�H�« ¡«�)« o�d� 
 U�KDB*U� �F*« 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5  U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� 
®WO�U�M�« W�B�« 2010 – 04 مشروع مصطلح معتمد من لجنة المعاییر للمشاورة  05 لجنة المعاییر .

 األولى بین األعضاء

5.20  2013-
015 

survey (2013-015) 
بل المصطلح من قسیتم تحدید ھذا 

 اللجنة الفنیة للمصطلحات
�H�« ¡«�)« o�d� 
 U�KDB*U� �F*« 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5  U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� 
®WO�U�M�« W�B�« 

 قید البت -00 لجنة المعاییر 2013 - 05

5.21  2015-
003 

test (2015-003) 
بل سیتم تحدید ھذا المصطلح من ق

نة الفنیة للمصطلحاتاللج  

�H�« ¡«�)« o�d� 
 U�KDB*U� �F*« 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5  U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� 
WO�U�M�« W�B�« 

. مشروع مصطلح معتمد من لجنة المعاییر للمشاورة  05 لجنة المعاییر 2015 - 05
 األولى بین األعضاء

5.22  2013-
009 

trading partner (2013-
009) 

بل سیتم تحدید ھذا المصطلح من ق
 اللجنة الفنیة للمصطلحات

�H�« ¡«�)« o�d� 
 U�KDB*U� �F*« 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5  U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� 
®WO�U�M�« W�B�« 05 - 2013 مشروع مصطلح إلى ھیئة تدابیر الصحة النباتیة 10 لجنة المعاییر .

 للتصویت

5.23  2013-
010 

visual examination 
(2013-010) 

بل سیتم تحدید ھذا المصطلح من ق
 اللجنة الفنیة للمصطلحات

�H�« ¡«�)« o�d� 
 U�KDB*U� �F*« 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«  ö�bF�5  U�KDB� qO�œ© WO�U�M�« W�B�« ��«b�� 
®WO�U�M�« W�B�« 

 صطلح إلى لجنة المعاییر لمشاورة األولى.مشروع م04 لجنة المعاییر 2013 - 05

 


