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لسادة ا طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من
 املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة 

 www.fao.orgعلى اإلنرتنت على العنوان التايل 

MS432/A 

A 

 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

 من جدول األعمال 2-9البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتإعداد أمانة من 
 

 المقدمة -أوالا 

 
ابري الصااااانة النباتية ةا يئة  هيئة تد ِقبل منلتعتمد َتعرض هذه الوثيقة مشااااااريع املعايري الح اقرتحتها ملنة املعايري  -1

هتا ملنة خيص الح اعتمدلتشاااااا. وتعرض أيضاااااااو بروتو والت اةاملعايري الدولية  معايري دولية لتدابري الصاااااانة النباتيةعلى أهنا 
 .ملعايري املعتمدةبااملعايري نيابةو عن ا يئة، و ذلك األنشطة املتعلقة 

 
 )بما فيها المالحق(للمعايير الدولية  اا يوصى باعتماد ستة عشر مشروع -ثانياا 

 (CPM 2017/03) وثيقةذه الهب 16إلى  1من  ترد في المرفقات
 
 لتدابير الصحة النباتيةلمعايير الدولية ااريع مش
 
 منها.  ل  حبالة  ميكن االطالع على املعلومات األساسية بشأن مشاريع املعايري يف اخلانة اخلاصة  -2
 

http://www.fao.org/
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على البوابة الدولّية  متاحة   2016خالل فرتة املشااااااااورات بني يونيو حسيران وسااااااابتم  أيلول الح وردت التعليقات  -3
 1.للصّنة النباتّية

 
لتابعة للجنة من ملنة املعايري ومجاعة العمل ا وأسااااااااااااباا التنقينات املقرتحة يف تقارير  ل  باحثات موجسات املترد  -4

 2.  و ذلك على البوابة الدولّية للصّنة النباتّيةلدورة السابعةا-املعايري ةملنة املعايري
 
فقرات يف قة منساااااا ، تُعرض مشاااااااريع املعايري الدولية على وااااااكل نصااااااو   ريالتعامل مع هذه الوثيقةلتبسااااااي   -5
 .للنشر ةو نّسق هتيئتُ س ،وبعد اعتمادها مة.مرقّ 
 
 .الوثيقة ذههباملعايري الدولية املعروضة مجيع اخل اء الذين وار وا يف تطوير حيدد ملنقاو  تتضمن الوثيقة -6
 
 ية:التالمشاريع املعايري اخلمسة بأن تعتمد هيئة تدابري الصنة النباتية توصي ملنة املعايري  -7
 

CPM 2017/03_01: 2009-003ة احلر ة الدولية للبذور   
CPM 2017/03_02:  2006-004ةاحلر ة الدولية للمر بات واآلالت واملعدات املستخدمة  
CPM 2017/03_03:  ترتيبات قيام البلد املسااااااااااااااتورد بالتنقق من امتثال الشااااااااااااااننات يف البلد املصااااااااااااااّدر 1امللنق 

   اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصنة النباتية على الوارداتة 20 رقم الدويل املعيار من  2005-003ة
CPM 2017/03_04:  2006-029ةحر ة التجارة الدولية لألخشاا  

:CPM 2017/03_05  2005-004ةاحلر ة الدولية لوسائ  النمو املرتبطة بنباتات الغرس  
 

 (28معالجات الصحة النباتية )مالحق المعيار الدولي رقم 
 
  ل مشروع.حبالة  مشاريع املعايري يف اخلانة اخلاصة  عنميكن االطالع على املعلومات األساسية  -8
 
لى البوابة متاحة عخالل املشااااااااورات معاملات الصااااااانة النباتية مشااااااااريع  على الح وردتالردود على التعليقات  -9

 3.للصّنة النباتّيةالدولّية 
 

البوابة الدولّية  أيضاو على معاملات الصنة النباتية متاحةمشاريع بعض الح وردت على االعرتاضات  الردود على -10
 4.للصّنة النباتّية

 

                                                      
 /ispms-draft-consultation-setting/member-activities/standards-/coreenhttps://www.ippc.int تعليقات املشاورات اجملّمعة:  1
 committee-setting/standards-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core: السابعةلدورة ا –املعايري  نةملتقارير ملنة املعايري و   2
concerns-setting/substantial-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-تعليقات املشاورات اجملّمعة وردود ملنة املعايري:   3

ispms-draft-sccp-period-commenting/ 
 cpm-prior-ispms-draft-setting/objections-activities/standards-https://www.ippc.int/en/coreالردود على االعرتاضات:   4

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F111.221.29.49%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn4
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/substantial-concerns-commenting-period-sccp-draft-ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/substantial-concerns-commenting-period-sccp-draft-ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/substantial-concerns-commenting-period-sccp-draft-ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/objections-draft-ispms-prior-cpm
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رجى يللنصااااول على معلومات إضااااافية عن املباحثات الح تشااااكل أساااااساااااو مشاااااريع معاملات الصاااانة النباتية،  -11
 .املعين مبعاملات الصنة النباتية الفيناجتماعات الفريق الصادرة عن أيضا إىل التقارير الرجوع 

 
 28الحق للمعيار الدويل  م  التالية 11مشاااااااااااريع معاملات الصاااااااااانة النباتية الااااااااااااااااااااااااإدراج ملنة املعايري بتوصااااااااااي  -12
 :ا يئة العتمادهاإىل وإرسا ا  معاملات الصنة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح التنظيمية ة
 

CPM 2017/03_06  2007-114ةمعاملة اخلشب باحلرارة باستخدام التسخني بالرتدد العايل  
CPM 2017/03_07 ة لمعاملة احلشرات يف األخشاا املقشورة بالتبخري بفلوريد السلفوريA101-2007   

CPM 2017/03_08  بالتبخري بفلوريد الساااااااااااااالفوريلمعاملة الديدان اخليطية واحلشاااااااااااااارات يف األخشاااااااااااااااا املقشااااااااااااااورة 
  B101-2007ة

CPM 2017/03_09  معااملاة ال تقاال من نوعCitrus sinensis  باالت ياد للتخلص من ابااباة فاا هاة البنر املتوساااااااااااااا 
Citrus sinensis ةA206-2007  

CPM 2017/03_10  معاملة ال تقال املهّجن من نوعCitrus reticulata x C. sinensis يد للتخلص من ابابة تبال 
   B206-2007ة Ceratitis capitataفا هة البنر املتوس  

CPM 2017/03_11  معاملة الليمون احلامضCitrus Limon   بالت يد للتخلص من ابابة فا هة البنر املتوساااااااااااااا 

Ceratitis capitata ةC206-2007  

CPM 2017/03_12  معاااملااة املريااب فروتCitrus paradisi للتخلص من ابااابااة فااا هااة البنر املتوساااااااااااااا   ت ياادبااال
Ceratitis capitata 2007-210ة   

CPM 2017/03_13 اليوساااااااااااااافي من نوع معاملة ال تقال Citrus reticulata للتخلص من ابابة فا هة البنر  ت يدبال
  2007-212ة Ceratitis capitataاألبيض املتوس  

CPM 2017/03_14 معااااملاااة الكليمونتني Citrus clementina للتخلص من ابااااباااة فاااا هاااة البنر األبيض  ت يااادباااال
  2010-102ة Ceratitis capitataاملتوس  

CPM 2017/03_15  معاملة املاجنو ا نديةMangifera indica ابابة فا هة البنر املتوسااا   حبرارة البخار للتخلص من
Ceratitis capitata 2010-106ة  

CPM 2017/03_16 معااااااملاااااة املااااااجنو ا نااااادياااااة Mangifera indica الفاااااا هاااااة حبرارة البخاااااار للتخلص من ابااااااباااااة 
tryoniBactrocera  2010-107ة   

 

 االعتراضات )باستثناء بروتوكوالت التشخيص(
 

دليل إجراءات   من 10ةالصاااااافنة  1-2ةالقساااااام لوقاية النباتات إلجراءات وضااااااع معايري االتفاقية الدولية  وفقاو  -13
 إىل أمانة االتفاقية الدوليةتقدم أن ألطراف املتعاقدة ، ميكن ل5 2016وضااااااااااااااع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 

 ةيف مهلة أقصاااااااااااااها ثالثة أسااااااااااااابيع قبل انعقاد دورة ا يئة الثانية عشاااااااااااار  ، ippc@fao.orgةعلى العنوان  لوقاية النباتات
 رات فنية مب، اعرتاضااااااااااااااات ر ية على مشاااااااااااااااريع املعايري الدولية ةمبا يف الك معاملات الصاااااااااااااانة النباتية  مرفقة  2017ة

                                                      
 https://www.ippc.int/en/publications/82931: 2016دليل إجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام   5

https://www.ippc.int/en/publications/82931
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ا يئة.  ورةدألطراف املتعاقدة أن تبذل قصااااااااااااارص جهدها للتوصاااااااااااال إىل اتفا  قبل انعقاد على ا. و واقرتاحات للتنسااااااااااااني
 .بشأن  يفية املضي قدماو  وسيضاف االعرتاض إىل جدول أعمال ا يئة الح ستتخذ قراراو 

 
 .نقاشيف حال عدم ورود أي اعرتاض ر ي، تقوم ا يئة باعتماد املعيار الدويل دون أي  -14
 

متام الساااااعة   يف مهلة أقصاااااها ippc@fao.orgع االعرتاضااااات إىل أمانة االتفاقية الدولية ةعلى العنوان رفنبغي ي -15
وينبغي على األطراف السااتالم االعرتاض.  ، مع تأ يد األمانة2017مارس آاار  15  يف 1ظهراو ةتوقيت  رينتش+ 12:00

وسااتنشاار األمانة  .تنساانيللمب ر فين واقرتاحات  ةو مشاافوعيُعرتض عليه فردة لكل مشااروع معيار يقة موث املتعاقدة أن ترساال
ل فيها االعرتاضاااات يف أقرا وقت بكن عقب تلقيها صاااادرة عن وثيقةو إضاااافية  عرتاض الاللهيئة على البوابة الدولية تفصاااّ

 .عرتاضاتاالأو 
 

 (27 للمعيار الدولي مالحقبروتوكوالت التشخيص ) -ثالثاا 
 

آلفات ابروتو والت تشاااااااااخيص ة 27الدويل  للمعيارالحق  مها  ساااااااااتة بروتو والت تشاااااااااخيص إلدراجرسااااااااالت أُ  -16
إىل  2016يوليو متوز  1ة 2016لفرتة اإلخطار ل وتو ول التشاااخيص اةددة ةمساااة وأربعني يوماو يف عام   اخلاضاااعة للوائح

 ملنة املعايري نيابةو عن ا يئة بروتو والت التشخيص اخلمسة التالية: اعتمدت . وقد 6 2016أ سطس آا  15
 

  بكترييا أميلوفورا اإليروينية : 13بروتو ول التشخيصErwinia amylovora 
  مستصفرة الفراولة  بكترييا :14بروتو ول التشخيصXanthomonas fragariae  
  احلمضيات ترستيتسا : فريوس 15بروتو ول التشخيص Citrus tristeza 
  يرقة : 16بروتو ول التشخيصGenus Liriomyza Mik 

  اخليطياااااااة  أفيلنكويااااااادسديااااااادان  :17بروتو ول التشااااااااااااااخيصAphelenchoides besseyi, A. 

ritzemabosi and A. fragariae 
 

 7.البوابة الدولّية للصّنة النباتّيةعلى متاحة هذه املعتمدة مسة بروتو والت التشخيص اخل -17
 

نخريااة البقعااة ال  وفريوس TSWVةفريوس الااذبول املتبقع للبناادورة لبروتو ول التشااااااااااااااخيص مشااااااااااااااروع تلقى  -18
من عوجل االعرتاض قد و  8.ااعرتاضاااااا  2004-019ة  WSMoVةالرقش الفضااااااي للبطيخ   وفريوس INSVة للمجساعة

 أربعني يوماو اإلخطار ل وتو ول التشخيص اةددة ةمسة و  لفرتةالك احلني وأعيد تقدمي مشروع بروتو ول التشخيص 
 .هاعتمادللموافقة على  2016    انون األولديسم  15يف 
 

                                                      
setting/draft-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-فرتة اإلخطار ل وتو ول التشخيص اةددة ةمسة وأربعني يوماو:   6

dps-period-ispms/notification/ 
 setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/en/coreبروتو والت التشخيص املعتمدة:   7
 https://www.ippc.int/en/publications/82787االعرتاضات الواردة:   8

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/draft-ispms/notification-period-dps/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/draft-ispms/notification-period-dps/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/draft-ispms/notification-period-dps/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/en/publications/82787


5 CPM 2017/03 

تقدميها لفرتة لملنة املعايري على ساتة مشااريع بروتو والت تشاخيص صاادقت ، بينما  ان جيري وضاع هذه الوثيقة -19
 ، ويف حال عدم 2017يناير  انون الثاين  30إىل  2016ديسااام   انون األول  15اإلبالغ اةددة ةمساااة وأربعني يوماو ة

  إلدراجهاالتالية  السااااااااتة التشااااااااخيص تمشاااااااااريع بروتو والنيابةو عن ا يئة،  ،، سااااااااتعتمد ملنة املعايرياعرتاضاااااااااتورود أية 
 :27 مالحق للمعيار الدويل للصنة النباتية رقم 

 
 بروتو ول التشخيص مشروع XX :الدودة الثعبانية  آفةAnguina spp. 2013-003ة  

  مشروع بروتو ول التشخيصXX : احللبية الذرة آفةSorghum halepense  2006-027ة  

  مشاااااااااااااااروع بااروتااو ااول الااتشاااااااااااااااخاايااصXX :فااطاار الاافاايااوزاريااوم آفاااااااة Fusarium circinatum 
  2006-021ة

  مشروع بروتو ول التشخيصXX: خنفساء آفة Dendroctonus ponderosae 2006-019ة  
 مشااااااااااااروع بروتو ول التشااااااااااااخيص XX :ة فريوس الذبول املتبقع للبندورةTSWV   البقعة وفريوس

  2004-019ة (WSMoV) وفريوس الرقش الفضي للبطيخ (INSV) للمجساعة النخرية
  مشااااااااااااااروع بروتو ول التشااااااااااااااخيصXX:  بكتريياCandidatus Liberibacter solanacearum 

  2013-001ة

 
 للمعايير الدوليةرسمية الغير ات لترجملاتفاقيات النشر المشترك  -رابعاا 

 لتدابير الصحة النباتية
 

اتات يف منظمة وقاية النبمع  نشااااااار مشااااااارت  وقاية النباتات اتفا االتفاقية الدولية لمانة أرت ، يساااااااّ 2016يف عام  -20
ىل   إتنظيم مواد التعبئة اخلشاااااااااابية يف التجارة الدوليةة 15الوثيقة التوضااااااااااينية للمعيار الدويل رقم لرتمجة  أمريكا الشاااااااااامالية
 .نشر مشرت اتفاقات  مثانية وتتوىّل أمانة االتفاقية الدولية حالياو إدارة. الفرنسية واإلسبانية

 
يئة هاحلصاااااول على معلومات عن املعايري املعتمدة من خالل تقارير نود تذ ري الناوااااارين املشااااارت ني بالساااااعي إىل  -21

للناورين  MS Wordرتسل ملفات املعايري املعتمدة على وكل سو . البوابة الدولّية للصّنة النباتّيةأو تدابري الصنة النباتية 
 .معلى طلبه بناءو رت ني املش
 

 لر يةالنباتات تر ب يف التوقيع على اتفا  نشاااار مشاااارت  للرتمجة  ري اقطرية أو إقليمية لوقاية أي منظمة بوسااااع  -22
   9.دولّية للصّنة النباتّيةعلى البوابة الجتد املعلومات الالزمة أن والوثائق اات الصلة لتدابري الصنة النباتية  للمعايري الدولية

                                                      
 /agreements-setting/ispms/copublishing-activities/governance/standards-https://www.ippc.int/en/coreات النشر املشرت : اتفاق  9

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/standards-setting/ispms/copublishing-agreements/
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 القرارات -خامساا 
 

 تدابري الصنة النباتية مدعوة إىل: وإّن هيئة -23
 

 .CPM 2017/03_01 يف الوثيقة الوارد،  2009-003ة للبذور لا احلر ة الدولية XXاملعيار الدويل  اعتماد  1ة
 

 ، 2006-004ة الدولية للمر بات واآلالت واملعدات املسااااااتخدمةلاااااااااااااااااااا احلر ة  XXاملعيار الدويل  اعتمادو  2ة
 .CPM 2017/03_02 يف الوثيقة الوارد

 
 ترتيبات للتنقق من امتثال الشاااااااااااننات من جانب البلد املساااااااااااتورد يف البلد املصااااااااااادر 1 امللنق اعتمادو  3ة

اخلطوط التوجيهياااة لنظاااام تطبيق لوائح الصااااااااااااااناااة النبااااتياااة على ة 20لمعياااار الااادويل رقم ل  2005-003ة
  CPM 2017/03_03 يف الوثيقة الوارد ، الواردات

 
 يف الوثيقة الوارد،  (029-2006)حر ة التجارة الدولية لألخشاااااااااااااااا بشااااااااااااااأن XXاملعيار الدويل  اعتمادو  4ة

CPM 2017/03_04. 
 

 احلر ة الدولية لوسااااااااااائ  النمو املرتبطة بالنباتات املخصااااااااااصااااااااااة للغرس لاااااااااااااااااااااااا XXاملعيار الدويل  اعتمادو  5ة
 .CPM 2017/03_05 الوثيقةالوارد يف  ، 2005-004ة

 
 معاملة اخلشااااااااااااب باحلرارة باسااااااااااااتخدام التسااااااااااااخني بالرتدد العايل: XXمعاملة الصاااااااااااانة النباتية  اعتمادو  6ة

معاملات الصاااااااااااااانة النباتية لآلفات اخلاضااااااااااااااعة للوائح ة 28 الدويلللمعيار  XX  امللنق   2007-114ة
 .CPM 2017/03_06 الوثيقةيف  ة ، الواردالتنظيمية

 
 لفوريلبفلوريد السبالتبخري معاملة احلشرات يف األخشاا املقشورة : XX معاملة الصنة النباتية اعتمادو  7ة

 .CPM 2017/03_07 الوثيقةيف  ة، الوارد28الدويل للمعيار  XX  امللنق   A101-2007ة
 

معاملة الديدان اخليطية واحلشاااارات يف األخشاااااا املقشااااورة بالتبخري : XX معاملة الصاااانة النباتية اعتماد  8ة
 الوثيقاااااااةيف  ة، الوارد28الااااااادويل للمعياااااااار  XX  اااااااامللنق  B101-2007ة بفلورياااااااد الساااااااااااااالفوريااااااال

CPM 2017/03_08. 
 

د للتخلص من ي  تبال Citrus sinensisمعاملة ال تقال من نوع : XXمعاملة الصاااااااااااااانة النباتية  اعتمادو  9ة
، 28 الدويلللمعيار  XX  امللنق  ، A206-2007ة Ceratitis capitataابابة فا هة البنر املتوسااااااااااااا  

 .CPM 2017/03_09 الوثيقةيف  ةالوارد
 

 .Citrus reticulata x Cمعاااملااة ال تقااال املهّجن من نوع  :XXمعاااملااة الصاااااااااااااانااة النباااتيااة  اعتمااادو  10ة

sinensis  للتخلص من ابااابااة فااا هااة البنر املتوساااااااااااااا  ت ياادبااال Ceratitis capitata ةB206-2007   
 .CPM 2017/03_10 الوثيقة، الواردة يف 28 للمعيار الدويل XX  امللنق
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للتخلص من ابابة  ت يدبال Citrus Limon معاملة الليمون احلامض :XXمعاملة الصنة النباتية  اعتمادو  11ة
، الواردة يف 28 للمعيار الدويل XX امللنق    C206-2007ةCeratitis capitata فا هة البنر املتوسااا  

 .CPM 2017/03_11 الوثيقة
 

للتخلص من ابابة  ت يدبال Citrus paradisi معاملة املريب فروت :XXمعاملة الصنة النباتية  اعتمادو  12ة
، الواردة يف 28 للمعيار الدويل XX  امللنق  ، 2007-210ة Ceratitis capitataفا هة البنر املتوسااااا  

 .CPM 2017/03_12 الوثيقة
 

بالت يد  Citrus reticulataمعاملة ال تقال اليوساااااااااااااافي من نوع  :XXمعاملة الصاااااااااااااانة النباتية  اعتمادو  13ة
 XX  امللنق،   2007-212ة Ceratitis capitataللتخلص من ابابة فا هة البنر األبيض املتوساااااااااااااا  

 .CPM 2017/03_13 الوثيقة، الواردة يف 28 للمعيار الدويل
 

بالت يد للتخلص من  Citrus clementina الكليمونتنيمعاملة : XXمعاملة الصاااااااااااااانة النباتية  اعتمادو  14ة
 للمعيار الدويل XX  امللنق   2010-102ة Ceratitis capitata ابابة فا هة البنر األبيض املتوساااااااااااااا 

 .CPM 2017/03_14 الوثيقة، الواردة يف 28
 

حبرارة البخار للتخلص  Mangifera indica  معاملة املاجنو ا ندية :XXمعاملة الصاااااانة النباتية  اعتمادو  15ة
، 28 للمعيار الدويل XX  امللنق  ، 2010-106ة Ceratitis capitataابابة فا هة البنر املتوسااا   من

 .CPM 2017/03_15 الوثيقةالواردة يف 
 

حبرارة البخار للتخلص  Mangiferaindicaمعاملة املاجنو ا ندية  :XXمعاملة الصااااااااااانة النباتية  اعتمادو  16ة
، الواردة يف 28 للمعيااار الاادويل XX  ااامللنق  ، 2010-107ة tryoni Bactroceraالفااا هااة من ابااابااة 

 .CPM 2017/03_16 الوثيقة
 

وتو والت التشااخيص بر ملنة املعايري قامت بالنيابة عن هيئة تدابري الصاانة النباتية باعتماد أن ب علمأخذ و  17ة
 :27 للمعيار الدويل  مالحقاخلمسة التالية  

 
  اإليروينية  بكترييا أميلوفورا: 13بروتو ول التشخيصErwinia amylovora 
  كترييا مستصفرة الفراولةب :14بروتو ول التشخيص Xanthomonas fragariae 
  فريوس تريستيسا احلمضيات15بروتو ول التشخيص : Citrus tristeza virus 
 يرقة : 16 بروتو ول التشخيصGenus Liriomyza Mik 
  أفيلنكويااااااادسالاااااااديااااااادان اخليطياااااااة من نوع : 17بروتو ول التشااااااااااااااخيص besseyi, A. 

ritzemabosi and A. fragariae Aphelenchoides  
  بروتو ول التشخيصXX : الدودة الثعبانيةAnguina spp. 2013-003ة   
  بروتو ول التشخيصXX : احللبية الذرة آفةSorghum halepense 2006-027ة  
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  بروتو ول التشااااااااااااااخيصXX : فيوزاريوم سااااااااااااااريساااااااااااااايناااااتوم آفااااةFusarium circinatum 
  2006-021ة

 التشااااااخيص  بروتو ولXX : بونديروساااااااي ديندرو تونوسآفة Dendroctonus ponderosae 
   2006-019ة

  بروتو ول التشااااااااااااخيصXX : ةفريوس الذبول املتبقع للبندورة الطماطمTSWVفريوس   و
  WSMoVلبطيخ ةل يرقش الفضااااااااااااااال  وفريوس INSVة النخرياااااااة للمجساعاااااااةالبقعاااااااة 

   2004-019ة
  بروتو ول التشااااااااااااااخيصXX :كترييااااااااب Candidatus Liberibacter solanacearum 

   2013-001ة
 

املسااااااااااااااامهات املقدمة من األطراف املتعاقدة، ومنظمات وقاية النباتات اإلقليمية واملنظمات الح التنويه ب  18ة
جمموعة عمل : أساااااارتاليا ة2016اجتماعات وضااااااع املعايري يف عام على تنظيم اسااااااتضااااااافت أو ساااااااعدت 

عين مبعاملات الصاااانة امل الفينالفريق   واليابان ةالفريق التقين املعين باحلجر احلرجياحلبوا  و ندا ة اخل اء
منظمة ة املشارت ة بني والشاعب  بروتو والت التشاخيصإعداد املعين باخل اء الفين فريق  ، وجامايكا ةالنباتية

بُنهج النظم املعين باملناطق اخلالية من اآلفات و  الفينالفريق ةالدولية للطاقة الذرية الو الة و األ ذية والسراعة 
 . املتعلقة بذباا مثار الفا هة

 
 :2016يف عام  ادروا سامهات أعضاء ملنة املعايري الذين التنويه مب  19ة

 
  ،ناديه هجرس السيدةاملسائر 
 السيدة ، ندا Marie-Claude FOREST 
 ،السيد  وستا ريكا Guillermo SIBAJA CHINCHILLA 
 ،السيدة  انا Ruth WOODE 
  ،قّدم مرمي جليلي م السيدةإيران 
 ،السيد نيوزيلندا John HEDLEY  
 ،السيدة النرويج Hilde Kristin PAULSEN 
 ،السيد بابوا  ينيا املديدة Pere KOKOA  
 ،السيد بولندا Piotr WLODARCZYK 
  ،بكراةمود أمني الدين عبد   مال  السيدالسودان 
  ،مجيل أنور حممد رمضان السيداليمن 

 
 :2016يف عام  ادروا الذين  باحلجر احلرجيالفريق التقين املعين سامهات أعضاء التنويه مب  20ة
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 ،السيد ال ازيل Edson Tadeu IEDE 
 ،السيد ويلي Marcos Beéche CISTERNAS 
 ،السيد أملانيا Thomas SCHRÖDER 
 ،السيد النرويج Sven Christer MAGNUSSON 

  
الدورة تعتمد يف لشااار إىل أدوار حمددة  يف تطوير املعايري يعلى جهودهم ةاألفراد سااامهات اخل اء التنويه مب  21ة

لرتفق بتقرير الدورة ة الوثيقةذه هب 1 املرفقرد يف ت ما   ، 2017ة يئة تدابري الصاااااااانة النباتية  الثانية عشاااااااارة
 .  2017ة يئة تدابري الصنة النباتية الثانية عشرة 
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 1 المرفق
 

 المعاييرأنشطة وضع التنويه بالمساهمات في 
 

املرفقة هبا، الح  ملالحقاملسااامهاهتم النشااطة يف وضااع املعايري الدولية التالية، أو الصاايا ة فر  عرا عن االمتنان خل اء إننا ن
 :2017 2016يف اعتمدت 

 
 (2009-003) لحركة الدولية للبذورل الدوليالمعيار  -1

 دورال الخبير البلد

 جمموعة عمل اخل اء عضو Bruce HANCOCKS السيد أسرتاليا

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Edson Tadeu IEDE السيد ال ازيل

 Alice Ntoboh Siben الساااااااااااااااااااااااااياااااااااااادة الكامريون

NDIKONTAR 
 جمموعة عمل اخل اء ةعضو 

لمجموعة الدولية ل او رئيساااااااااابصاااااااااافته عضااااااااااو  Eric ALLEN السيد  ندا
 للبنوث املعنية باحلجر احلرجي

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي ةعضو  Marie-Claude FOREST السيدة  ندا

  عضو الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Shane SELA السيد  ندا

 املضيف بثل Juan Pablo LÓPEZ السيد ويلي

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Marcos Beéche CISTERNAS السيد ويلي

  عضو الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Lifeng WU السيد الصني

 املضيف ةبثل Wenxia ZHAO السيدة الصني

 منظ  امل بثل Yuejin WANG السيد الصني

 جمموعة عمل اخل اء ةعضو  Valérie GRIMAULT السيدة فرنسا

 رجيباحلجر احلالفريق التقين املعين  عضو Thomas Schröeder السيد  أملانيا

 جمموعة عمل اخل اء عضو Joseph Mireku ASOMANING السيد  انا

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Victor AGYEMAN السيد  انا

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Lucio MONTECCHIO السيد إيطاليا

اخل اء وعضاااااااااو الفريق جمموعة عمل عضاااااااااو  Masahiro SAI السيد اليابان
 التقين املعين باحلجر احلرجي
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 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Michael ORMSBY السيد نيوزيلندا

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Sven Christer MAGNUSSON السيد النرويج

 منظ  امل ةبثل Ana Peralta السيدة  واي بارا

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Krzysztof SUPRUNIUK السيد بولندا

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Piotr WLODARCZYK السيد بولندا

 جمموعة عمل اخل اء ةعضو  Mi Chi YEA السيدة  وريا مجهورية

 جمموعة عمل اخل اء ةعضو  Phindile N.B. NGESI السيدة أفريقيا جنوا

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 جمموعة عمل اخل اء عضو Edward PODLECKIS السيد

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو John Tyrone JONES السيد

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي ةعضو  Marina ZLOTINA السيدة

 خبري مدعو Gerard MEIJERINK السيد هولندا

 املنظ م بثل Corné VAN ALPHEN السيد هولندا

 املضيف بثل Nico HORN السيد هولندا

   2008-11ةشرف م Arundel SAKALA السيد زامبيا

مسااااااااااعد مشااااااااارف و   2010-04ةمشااااااااارف  David PORRITT السيد أسرتاليا
  2012-04ة

  2011-05ةمساعد مشرف  Marcel BAKAK السيد الكامريون

 Soledadالسيدة  ويلي

CASTRODOROCHESSI 
 ةمسااااااااااااعد ةمشااااااااااارفو   2012-04ة ةمشااااااااااارف

  2013-11ة

  2012-11ةمساعد مشرف  Motoi SAKAMURA السيد اليابان

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

ة مسااااااااااعد ةمشااااااااارف، و  2013-11ة ةمشااااااااارف Julie ALIAGA السيدة
  2012-11ة

  2014-11ةمساعد مشرف  Ezequiel FERRO السيد األرجنتني

  2015-05ةمشرف  Nico HORN السيد هولندا
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 (2006-004) لحركة الدولية للمركبات واآلالت والمعدات المستخدمةلالدولي المعيار  -2

 دورال الخبير البلد

 جمموعة عمل اخل اء عضو Adam BROADLEY السيد أسرتاليا

 جمموعة عمل اخل اء عضو Jae-Seung LEE السيد  وريا مجهورية

 جمموعة عمل اخل اء عضو Ralf Lothar LOPIA السيد فنلندا

 جمموعة عمل اخل اء ةعضو  Melanie Jane NEWFIELD السيدة  نيوزيلندا

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 جمموعة عمل اخل اء عضو Tim N. STEVENS السيد

  2007-05ةشرف م Gabriel ADEJARE السيد نيجرييا

  2007-11ةمشرف  Robert KARYEIJA السيد أو ندا

  2009-05ةمشرف  Guillermo ROSSI السيد األرجنتني

  2012-11ةمشرف  Ngatoko NGATOKO السيد  و  جسر

 مشاااااااااارف مساااااااااااعدو   2015-05ةمشاااااااااارف  Alexandre PALMA السيد ال ازيل
  2012-11ة

مشاااااااارف مساااااااااعد ، و  2015-11ةمشاااااااارف  Álvaro SEPÚLVEDA LUQUE السيد ويلي
  2015-05ة

  2015-11ةمشرف مساعد  Pere KOKOA السيد املديدة بابوا  ينيا

  

 (2005-003) ترتيبات قيام البلد المستتتتتتورد بالتحقق من امتثال الشتتتتتحنات في البلد المصتتتتتد ر 1الملحق  -3
 )الخطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات( 20المعيار 
 دورال الخبير البلد

 جمموعة عمل اخل اء عضو Gilvio Westin COSENZA السيد ال ازيل

 جمموعة عمل اخل اء عضو Wayne HARTLEY السيد نيوزيلندا

 Sylvia Soledad FERRADA الساااااااااااااايدة ويلي

Chamorro 
 عمل اخل اء جمموعة ةعضو 

 جمموعة عمل اخل اء عضو Kyu-Ock KIM دةالسي  وريا مجهورية

 جمموعة عمل اخل اء ةعضو  Clara PACHECO السيدة فرنسا

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 جمموعة عمل اخل اء عضو Paul Gerard MCGOWAN السيد

 املضيف بثل Kenneth MSISKA السيد زامبيا
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 مشاااااااااارف مساااااااااااعد و   2005-04ةمشاااااااااارف  Mike Holtzhausen السيد أفريقيا جنوا
  2012-04ة

  2008-11ة مشرف مساعد Arundel SAKALA السيد زامبيا

  2012-04ةمشرف مساعد  Bart ROSSEL السيد أسرتاليا

  2012-04ة ةمساعد ةمشرف Soledad Castro-Dorochessi السيدة ويلي

  2012-04ة ةمشرف Marie-Claude FOREST السيدة  ندا

  2012-11ةمشرف مساعد  Stephen BUTCHER السيد نيوزيلندا

  2012-11ة ةمساعد ةمشرف Ana Lilia MONTEALEGRE السيدة املكسيك

  2016-05ة مشرف Ezequiel FERRO السيد األرجنتني

 
 (2006-029) ألخشابلحركة الدولية لل الدولي المعيار -4

 دورال الخبير البلد

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Victor AGYEMAN السيد  انا

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Edson Tadeu IEDE السيد ال ازيل

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Eric ALLEN السيد  ندا

 رجيباحلجر احلالفريق التقين املعين  عضو Marcos Beéche CISTERNAS السيد ويلي

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Mamoru MATSUI السيد اليابان

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Thomas SCHRÖDER السيد أملانيا

 املنظ م بثل Yuejin WANG السيد الصني

 املضيف بثل Wenxia ZHAO السيد الصني

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Fuxiang WANG السيد ويلي

 املضيف بثل Juan Pablo LOPEZ السيد باراجواي

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Shane SELA السيد  ندا

 مشاااااااااارف مساااااااااااعد و   2006-05ةمشاااااااااارف  Greg WOLFF  السيد  ندا
  2009-11ة

 املنظ م بثل Yuejin WANG السيد الصني

 املضيف ةبثل Wenxia ZHAO السيدة الصني

 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Fuxiang WANG  السيد الصني

 املضيف بثل Juan Pablo LÓPEZ السيد ويلي
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 املنظ م ةبثل Ana PERALTA السيدة  باراجواي

 عضااااااااااااااو الفريق التقين املعين باااحلجر احلرجي Christer MAGNUSSON السيد النرويج
  2007-11ة مشرف مساعدو 

 لفريقل ةمساعد ةومشرف  2009-11ة ةمشرف Marie-Claude FOREST  السيدة  ندا
 الاااااااتاااااااقاااااااين املاااااااعاااااااين بااااااااحلاااااااجااااااار احلااااااارجاااااااي

  2014-11ة

  2013-05ةمشرف مساعد  D.D.K. SHARMA السيد ا ند

  2016-05ةمشرف  Rajesh RAMARATHAM السيد  ندا

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

الفريق التقين املعين بااااااااحلجر  -مشاااااااااااااارفاااااااة  Marina ZLOTINA السيدة
  2016-05ة  احلرجي

الفريق التقين املعين  -شاااااااااااااارف مسااااااااااااااااعااد م Lifeng WU السيد الصني
  2016-05ةباحلجر احلرجي 

الفريق التقين املعين بااااااااحلجر  -مشاااااااااااااارف  Piotr WLODARCZYK السيد بولندا
 مشاااااااااااارف مساااااااااااااعد ، و  2014-11ةاحلرجي 

  2012-11ة

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

الفريق التقين املعين بااااااااحلجر  -مشاااااااااااااارفاااااااة  Julie ALIAGA  السيدة
  2012-04ة  احلرجي

  

 (2005-004) لحركة الدولية لوسائط النمو المرتبطة بنباتات الغرسل المعيار الدولي -5
 دورال الخبير البلد

 اخل اء جمموعة عمل عضو حممد رضا أصغري السيد إيران

 جمموعة عمل اخل اء ةعضو  Eliana Bobadilla السيدة ويلي

 جمموعة عمل اخل اء ةعضو  Barbara Hall السيدة أسرتاليا

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 جمموعة عمل اخل اء ةعضو  Carissa Marasas السيدة

 جمموعة عمل اخل اء عضو Bjoern Niere السيد أملانيا

 جمموعة عمل اخل اء ةعضو  Barbara Peterson السيدة  ندا

 املضيف بثل Dominique Pelletier السيد  ندا

 املنظ م ةبثل Rebecca Lee السيدة  ندا

  2005-04ةمشرف  بدر-حممد خطيب السيد األردن
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  2008-11ة ةمشرف Marie-Claude FOREST السيدة  ندا

 ةمسااااااااااعد ةمشااااااااارف، و  2012-11ة ةمشااااااااارف Hilde PAULSEN السيدة النرويج
  2016-05ة

  2012-11ةمشرف مساعد  Antarjo DIKIN السيد  إندونيسيا

 ةمسااااااااااااعد ةمشااااااااااارفو   2016-05ة ةمشااااااااااارف Ana Lilia MONTEALEGRE السيدة املكسيك
  2013-11ة

  2016-05ةمشرف مساعد  Jesulindo DE SOUZA السيد ال ازيل

 
كمالحق صتتحة النباتية  بمعالجات الالمعايير الدولية لتدابير الصتتحة النباتية التي وضتتعها فريق الخبراء الفني المعني 

 28للمعيار الدولي رقم 
  :المعني بمعالجات الصحة النباتية التقنيالفريق  ومشرف
 

 المشرف البلد

 Antarjo DIKINلسيد ا إندونيسيا

 Bart ROSSELالسيد  أسرتاليا

 
 (2007-114) معالجة الخشب بالحرارة باستخدام التسخين بالتردد العالي: معالجة الصحة النباتية -6

 دورال الخبير البلد

 املسؤول عن املعاملة Mike ORMSBY السيد نيوزيلندا

  

لستتلفوريل المعالجة بتبخير الحشتترات في األخشتتاب المقشتتورة بواستتطة فلوريد ا :معالجة الصتتحة النباتية -7
(A101-2007)  

 دورال الخبير البلد

 املسؤول عن املعاملة Mike ORMSBY السيد نيوزيلندا

  

 معالجة الديدان الخيطية والحشتتتتتتتتتتترات في األخشتتتتتتتتتتتاب المقشتتتتتتتتتتتورة بالتبخير: معالجة الصتتتتتتتتتتتحة النباتية -8

 (B101-2007)بفلوريد السلفوريل 
 دورال الخبير البلد

 املسؤول عن املعاملة Mike ORMSBY السيد نيوزيلندا
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 للتخلص من ذبتتتابتتتة فتتتاكهتتتة بتتتالبرودةCitrus sinensis  معتتتالجتتتة الصتتتتتتتتتتتحتتتة النبتتتاتيتتتة: معتتتالجتتتة البرتقتتتال -9

 Ceratitis capitate  (A206-2007) المتوسط األبيضالبحر 
 دورال الخبير البلد

 عن املعاملة ةاملسؤول Alice BAXTER السيدة أفريقيا جنوا

 املسؤول عن املعاملة Eduardo WILLINK السيد األرجنتني

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 مساعد املسؤول عن املعاملة Scott MYERS السيد

 
بالتبريد  Citrus reticulata x C. sinensis معالجة البرتقال اليوستتتتتتتتتفي من نو  معالجة الصتتتتتتتتتحة النباتية: -10

 Ceratitis capitata (B206-2007) للتخلص من ذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسط
 دورال الخبير البلد

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 املسؤول عن املعاملة Scott WOOD السيد

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 املسؤول عن املعاملة Patrick GOMES السيد

 املسؤول عن املعاملة Eduardo WILLINK السيد األرجنتني

 مساعد املسؤول عن املعاملة Mike ORMSBY السيد نيوزيلندا

  

 بالتبريد للتخلص من ذبابة فاكهة Citrus Limonمعالجة الليمون الحامض  :معالجة الصتتتتتتتتتتتحة النباتية -11
 Ceratitis capitata (C206-2007)المتوسط األبيض  البحر
 دورال الخبير البلد

 املسؤول عن املعاملة Yuejin WANG السيد الصني

 مساعد املسؤول عن املعاملة Mike ORMSBY السيد نيوزيلندا

  

 بالتبريد للتخلص من ذبابة فاكهة Citrus paradisiمعالجة الجريب فروت  معالجة الصتتتتتتتتتتتحة النباتية: -12
  Ceratitis capitata (210-2007)المتوسط ألبيض ا البحر
 دورال الخبير البلد

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 املسؤول عن املعاملة Scott WOOD السيد
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 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 املسؤول عن املعاملة Patrick GOMES السيد

 املسؤول عن املعاملة Daojian السيد الصني

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 مساعد املسؤول عن املعاملة Scott MYERS السيد

 

بالتبريد للتخلص من ذبابة  Citrus reticulataمعالجة الصتتتتحة النباتية: معالجة البرتقال اليوستتتتفي من نو   -13
 Ceratitis capitata (212-2007)فاكهة البحر األبيض المتوسط 

 
 الدور الخبير البلد

 املسؤول عن املعاملة Mike ORMSBY السيد نيوزيلندا

  

 بالتبريد للتخلص من ذبابة فاكهة Citrus clementina معالجة الكليمونتينمعالجة الصتتتتتتتتتتتحة النباتية:  -14
 Ceratitis capitata (102-2010)البحر األبيض المتوسط 

 الدور الخبير البلد

 املسؤول عن املعاملة Ray CANNON السيد املتندة اململكة

 املسؤول عن املعاملة Andrew JESSUP السيد أسرتاليا

 املسؤول عن املعاملة Eduardo WILLINK السيد األرجنتني

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 مساعد املسؤول عن املعاملة Guy HALLMAN لسيدا

  

بحرارة البخار للتخلص من ذبابة  Mangifera indicaمعالجة الصتتتتتتتتحة النباتية: معالجة المانجو الهندية  -15
 Ceratitis capitata (106-2010)فاكهة البحر المتوسط 

 الدور الخبير البلد

 ةالاااوالياااااااات املاااتااانااااااادة

األمريكياااااااة   الو اااااااالاااااااة 
 الدولية للطاقة الذرية 

 املسؤول عن املعاملة Guy HALLMAN السيد

 املسؤول عن املعاملة Min-Goo PARK السيد  وريا مجهورية

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 املسؤول عن املعاملة Scott WOOD السيد
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بحرارة البخار للتخلص من ذبابة  Mangifera indicaمعالجة الصتتتتتتتتحة النباتية: معالجة المانجو الهندية  -16
 tryoniBactrocera  (107-2010) الفاكهة
 الدور الخبير البلد

 ةالاااوالياااااااات املاااتااانااااااادة

األمريكياااااااة   الو اااااااالاااااااة 
 الدولية للطاقة الذرية 

 املعاملةاملسؤول عن  Guy HALLMAN السيد

  

المعايير الدولية لتدابير الصتتتتتتتحة النباتية التي وضتتتتتتتعها فريق الخبراء الفني المعني بتعداد بروتوكوالت التشتتتتتتتخيص  
  27كمالحق للمعيار الدولي رقم 

 بروتوكوالت التشخيص: تعداد المعني ب الفنيالفريق  ومشرف
 مشرف ال البلد

 Jens-Georg UNGER  السيد أملانيا

 Jane CHARD السيدة املتندة اململكة

  

  Erwinia amylovora (009-2004): بكتيريا أميلوفورا اإليروينية 13بروتوكول التشخيص  -17

 الدور الخبير البلد

 Maria M. Lópezالساااااااااااااااااااااااايااااااااااادة  إسبانيا

GONZÁLEZ 
 ةالرئيسي ةاملؤلف

 مؤلف مشار  Robert Taylor السيد نيوزيلندا

الفين  عضو يف فريق اخل اءأخصائي يف املوضوع ة Brendan RODONI السيد أسرتاليا
  املعين بإعداد بروتو والت التشخيص

اد ةعضاااااااااو يف فريق اخل اء الفين املعين بإعد ّكمحمُ  Delano James السيد  ندا
 بروتو والت التشخيص 

 خبري Solke H de Boer السيد  ندا

 خبري Won-Sik Kim السيد  ندا

 خبري Klaus Geider السيد أملانيا

 ةخبري  Annette Wensing السيدة أملانيا

 خبري J. Peñalver السيد إسبانيا

 ةخبري  M.T. Gorris السيدة إسبانيا

 خبري P. Llop السيد إسبانيا
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 خبري Mariano Cambra السيد إسبانيا

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 خبري R. Roberts السيد

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 خبري Larry Pusey السيد

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 ةخبري  Virginia Stockwell السيدة

 
 Xanthomonas fragariae (012-2004): بكتيريا مستصفرة الفراولة 14بروتوكول التشخيص  -18

 الدور الخبير البلد

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 الرئيسياملؤلف  Ed CIVEROLO السيد

 ةمشار  ةمؤلف María M. López GONZÁLEZ السيدة إسبانيا

 مؤلف مشار  John ELPHINSTONE السيد املتندة اململكة

أخصااائي يف املوضااوع ةعضااو يف فريق اخل اء  Robert TAYLOR السيد نيوزيلندا
 الفين املعين بإعداد بروتو والت التشخيص 

ةعضااااااااااااااو يف فريق اخل اء الفين املعين  ّكمحمُ  Hans DE GRUYTER السيد هولندا
 بإعداد بروتو والت التشخيص 

 خبري Solke H. DE BOER السيد  ندا

 خبري Stephan BRIERE السيد  ندا

  

 Citrus tristeza virus: فيروس تريستيزا الحمضيات 15بروتوكول التشخيص  -19
 الدور الخبير البلد

 املؤلف الرئيسي Mariano CAMBRA السيد إسبانيا

 مؤلف مشار  Stephanus Petrus السيد أفريقيا جنوا

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 ةمشار  ةمؤلف Marta Isabel Mastalli السيدة

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 ةمشار  ةمؤلف Laurene LEVY السيدة
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خل اء اأخصااائي يف املوضااوع ةعضااو يف فريق  Delano JAMES السيد  ندا
 الفين املعين بإعداد بروتو والت التشخيص 

ةعضااااااااااااااو يف فريق اخل اء الفين املعين  ّكمحمُ  Brendan RODONI السيد أسرتاليا
 بإعداد بروتو والت التشخيص 

 خبري Edson BERTOLINI السيد ال ازيل

 خبري S.P.Fanie. van Vuuren السيد أفريقيا جنوا

 ةخبري  M.I. Francis السيدة واي ورو أ

 
 Genus Liriomyza  (017-2006): يرقة 16بروتوكول التشخيص  -20

 الدور الخبير البلد

 املؤلف الرئيسي Mallik MALIPATIL السيد أسرتاليا

 مؤلف مشار  Mark Blacket السيد أسرتاليا

 مؤلف مشار  Dominique COLLINS السيد املتندة اململكة

اء يف املوضااوع ةعضااو يف فريق اخل   ةأخصااائي Juliet GOLDSMITHة السيد جامايكا
 الفين املعين بإعداد بروتو والت التشخيص 

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

ةعضااااااااااااااو يف فريق اخل اء الفين املعين  ّكمحمُ  Norman Barr السيد
 بإعداد بروتو والت التشخيص 

 خبري Anthony Rice السيد أسرتاليا

 خبري Ren Iwaizumi السيد اليابان

 ةخبري  Ramona Vaitkevica السيدة التفيا

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 خبري Stephen Gaimari السيد

  

 التتتتتتديتتتتتتدان التتتتتتختتتتتتيتتتتتتطتتتتتتيتتتتتتة متتتتتتن نتتتتتتو  أفتتتتتتيتتتتتتلتتتتتتنتتتتتتكتتتتتتويتتتتتتدس: 17 بتتتتتتروتتتتتتتوكتتتتتتول التتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتيتتتتتتص -21
Aphelenchoides besseyi, A. ritzemabosi and A. fragariae (025-2006) 

 الدور الخبير البلد

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 املؤلف الرئيسي Fengru ZHANG السيد

 مؤلف مشار  Xie HUI السيد الصني

 مؤلف مشار  Rinus KNOETZE السيد أفريقيا جنوا
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 ةمشار  ةمؤلف Sue HOCKLAND  السيدة املتندة اململكة

خل اء اأخصااائي يف املوضااوع ةعضااو يف فريق  Géraldine ANTHOINE السيدة فرنسا
 الفين املعين بإعداد بروتو والت التشخيص 

ةعضااااااااااااااو يف فريق اخل اء الفين املعين ّكم حمُ  Hans DE GRUYTER السيد هولندا
 بإعداد بروتو والت التشخيص 

 

فيروس البقعتتة النخريتتة ( وTSWVفيروس التتذبول المتبقع للبنتتدورة/الطمتتا م ) :بروتوكول التشتتتتتتتتتتتخيص -22
 10(019-2004) (WSMoVوفيروس الرقش الفضي للبطيخ )( INSVللمجزاعة )

 الدور الخبير البلد

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 املؤلف الرئيسي Thomas GERMAN السيد

 مؤلف مشار  Gerhard PIETERSEN السيد أفريقيا جنوا

 ةمشار  ةمؤلف Jane MORRIS السيدة املتندة اململكة

أخصااائي يف املوضااوع ةعضااو يف فريق اخل اء  Delano JAMES السيد  ندا
 الفين املعين بإعداد بروتو والت التشخيص 

ةعضااااااااااااااو يف فريق اخل اء الفين املعين  ّكمحمُ  Brendan RODONI السيد أسرتاليا
 بإعداد بروتو والت التشخيص 

 خبري Richard KORMELINK السيد هولندا

 خبري Gerard CLOVER السيد نيوزيلندا

 خبري Gerhard PIETERSEN السيد أفريقيا جنوا

-Concepciόn JORDÁ الساااااااااااااااااااااااااياااااااااااادة إسبانيا

GUTIÉRREZ 
 ةخبري 

 ةخبري  Jane MORRIS السيدة املتندة اململكة

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 خبري Thomas GERMAN السيد

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 خبري Scott ADKINS السيد

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 خبري Hanu PAPU السيد

                                                      
، 2017يناير   انون الثاين  30إىل  1602ديسااااااااااااااام    انون األول  15من  من عملية فرتة اإلخطارمشااااااااااااااااريع ال وتو والت التالية هي حالياو ضااااااااااااااا  10
 تعتمد  وقد
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 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 خبري John SHERWOODالسيد 

  

  Fusarium circinatum (021-2006)10 آفة فيوزاريوم سيرسيناتوم :بروتوكول التشخيص -32
 الدور الخبير البلد

 ةالرئيسي ةاملؤلف Ana Pérez-Sierra السيدة املتندة اململكة

 مؤلف مشار  Renaud Ioos السيد فرنسا

 مؤلف مشار  James Wanjohi MUTHOMI السيد  ينيا

 مؤلف مشار  Ik-Hwa HYUN السيد املنوبية  وريا

أخصااائي يف املوضااوع ةعضااو يف فريق اخل اء  Hans DE GRUYTER السيد هولندا
 الفين املعين بإعداد بروتو والت التشخيص 

ةعضااااااااااااااو يف فريق اخل اء الفين املعين  ّكمحمُ  Robert Taylor السيد نيوزيلندا
 بإعداد بروتو والت التشخيص 

 ةخبري  Jacqueline Edwards السيدة أسرتاليا

 خبري William Muiru السيد  ينيا

 ةخبري  Mónica Berbegal Martínez السيدة إسبانيا

  

 Dendroctonus ponderosae (019-2006)10بروتوكول التشخيص: آفة بونديروساي ديندروكتونوس  -24

 الدور الخبير البلد

 ةالرئيسي ةاملؤلف Linda Semeraro السيدة أسرتاليا

 مؤلف مشار  Edson Tadeu Iede السيد ال ازيل

 مؤلف مشار  Hume Douglas السيد  ندا

 مؤلف مشار  Jean-Francois Germain السيد فرنسا

 مشار  ةمؤلف Brigitta Wessels-Berk السيدة هولندا

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

أخصااائي يف املوضااوع ةعضااو يف فريق اخل اء  Norman BARR السيد
 الفين املعين بإعداد بروتو والت التشخيص 

ين يف فريق اخل اء الفين املع ةةعضااااااااااااااو  ةّكمحمُ  Géraldine ANTHOINE السيدة فرنسا
 بإعداد بروتو والت التشخيص 
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  Candidatus Liberibacter solanacearum (001-2013)10 كترياب :بروتوكول التشخيص -52
 الدور الخبير لبلدا

 ةالرئيسي ةاملؤلف Lia W. LIEFTING السيدة نيوزيلندا

 مشار  ةمؤلف María M. López GONZÁLEZالسيدة  إسبانيا

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 مؤلف مشار  Joseph MUNYANEZAالسيد 

أخصااائي يف املوضااوع ةعضااو يف فريق اخل اء  Robert TAYLOR السيد نيوزيلندا
 الفين املعين بإعداد بروتو والت التشخيص 

ةعضااااااااااااااو يف فريق اخل اء الفين املعين  ّكمحمُ  Brendan RODONI السيد أسرتاليا
 بإعداد بروتو والت التشخيص 

  

  Sorghum halepense (027-2006)10 آفة الذرة الحلبية  :بروتوكول التشخيص -62
 الدور الخبير البلد

 املؤلف الرئيسي Qiang SHENG السيد الصني

 مؤلف مشار  Ahmet ULUDAGالسيد  تر يا

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 مؤلف مشار  Rodney YOUNGالسيد 

اخل اء  يف فريق ةيف املوضوع ةعضو  ةأخصائي  Yin Linping السيدة الصني
 الفين املعين بإعداد بروتو والت التشخيص 

ين يف فريق اخل اء الفين املع ةةعضااااااااااااااو  ةّكمحمُ  Géraldine ANTHOINE السيدة فرنسا
 بإعداد بروتو والت التشخيص 

 ةخبري  Cheryl DOLLARDالسيدة   ندا

 ةخبري  Ruojing WANGالسيدة   ندا

 خبري Yonghong Zhouالسيد  الصني

 ةخبري  Jianqiu Zouالسيدة  الصني

 ةخبري  Xiuling Shaoالسيدة  الصني

 خبري Guoqi Chenالسيد  الصني

 خبري Hongjie Xieالسيد  الصني

 خبري Fuxiang WANGالسيد  الصني
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  Anguina spp. (003-2013)10الدودة الثعبانية : بروتوكول التشخيص -72
 الدور الخبير البلد

 الاااااوالياااااااات املاااااتااااانااااااادة

 األمريكية

 ةالرئيسي ةاملؤلف Andrea Skantarدة السي

 مؤلف مشار  Thomas Priorالسيد  املتندة اململكة

 مؤلف مشار  Colin Flemingالسيد  املتندة اململكة

اخل اء  يف فريق ةيف املوضوع ةعضو ة أخصائي Géraldine ANTHOINEة السيد فرنسا
 الفين املعين بإعداد بروتو والت التشخيص 

م ةعضااااااااااااااو يف فريق اخل اء الفين املعين كّ حمُ  Robert TAYLOR السيد نيوزيلندا
 بإعداد بروتو والت التشخيص 

 ةخبري  Pamela Kibwageة السيد  ينيا

 خبري Witold Karnkowskiالسيد  بولندا

 خبري Juan Antonio Lezaunالسيد  إسبانيا

  


