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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة الثالثة عشرة
روما 20-16 ،أبريل/نيسان

2018

اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
البند  2-10من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
أوًال -مقدمة
ّ
تعرض هذه الوثيقة مش ا ا ا ا اااريع املعايري ال اقرتحتها جلنة املعايري لكي تعتمد من قِبل هيئة تدابري الصا ا ا ا ا ا ة النباتية
-1
(اهليئة) كمعايري دولية لتدابري الصا ة النباتية .وتعرض الوثيقة أيضااب بروتوكوالت التشااخييت ال اعتمدنا جلنة املعايري نيابةب
عن اهليئة ،فضالب عن األنشطة املتعلقة باملعايري املعتمدة.
املرفق " 1التنويه باملسااامهات يف أنشااطة وضااع املعايري" :يعرض أمساء مجيع اخلرباء الذين سااامهوا يف وضااع املعايري
-2
الدولية لتدابري الص ا ا ة النباتية أو مالحقها ال اعتمدنا الدورة الثالثة عش ا اارة للهيئة ( ،)2018أو بروتوكوالت التش ا ااخييت
تمن جلنة املعايري من اهليئة أن تعرب عن امتناهنا خلرباء فرق
ال أحاطت الدورة الثالثة عش ا ا ا اارة للهيئة علماب ا ( .)2018وت ّ
الصياغة على مسامهانم النشطة يف وضع املعايري الدولية املذكورة.

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على
اإلنرتنت على العنوان التايلwww.fao.org :

MV666/A
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ثانيًا -التوصية بخمسة مشاريع معايير دولية (بما فيها المالحق) العتمادها وهي ترد
في الوثائق  01إلى  05المرفقة بهذه الوثيقة ()CPM 2018/03
مشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
-3

كل منها.
ميكن االطالع على املعلومات األساسية بشأن مشاريع املعايري يف اخلانة اخلاصة حبالة ٍّ

وميكن االطالع على التعليقااات ال وردت لالف فرتة املشا ا ا ا ا ا اااورات بني يونيولحليران وس ا ا ا ا ا اابتمربلأيلوف
-4
1
على البوابة الدوليّة للص ّ ة النباتيّة.

2017

كل من جلنة املعايري ومجاعة العمل التابعة لل نة
-5
وترد موجلات املباحثات وأس ا ا ااباب التنقي ات املقرتحة يف تقارير ٍّ
2
املعايري (الدورة السابعة لل نة املعايري) وكذلك على البوابة الدوليّة للص ّ ة النباتيّة.
ولتبس ا اايع التعامل مع هذه الوثيقة ،تُعرض مش ا اااريع املعايري الدولية على ص ا ااكل نص ا ااو غري من ّسا ا اقة يف فقرات
-6
نسق نيئةب لنشرها .وتوصي جلنة املعايري بأن تعتمد اهليئة مشاريع املعايري األربعة التالية:
مرقّمة .وبعد اعتمادها ،ستُ ّ
( )1الوثيقة  :CPM 2018/03_01تنقيح املعيار الدويل رقم ( 6املراقبة) ()004-2009؛
( )2الوثيق ا ااة  :CPM 2018/03_02مش ا ا ا ا ا ا ا ا ااريع التع ا ااديالت لع ا ااامي
(مسرد مصطل ات الص ة النباتية) ()001-1994؛

 2015و2016

على املعي ا ااار ال ا اادويل رقم

5

( )3الوثيقة  :CPM 2018/03_03تنقيح املل قني  1و 2للمعيار الدويل رقم  15من أجل إدراج معاملة الصا ا ا ة النباتية
"التبخري بفلوريد السولفوريل" و"تنقيح القسم املتعلق بالتسخني بالعلف احلراري ( 010-2006ألف وباء)"؛
( )4الوثيقة  :CPM 2018/03_04صروط استخدام معامالت احلرارة كتدبري للص ة النباتية ()2014-005

مشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية :معامالت الصحة النباتية (مالحق المعيار الدولي رقم )28
-7

كل منها.
ميكن االطالع على املعلومات األساسية بشأن مشاريع املعايري يف اخلانة اخلاصة حبالة ٍّ

أما الردود على التعليقات ال وردت على مش ا ا ا ا ا اااريع معامالت الصا ا ا ا ا ا ا ة النباتية لالف املش ا ا ا ا ا اااورات فمتاحة
-8
3
على البوابة الدوليّة للص ّ ة النباتيّة.
1
2
3

اجملمعة:
تعليقات املشاورات ّ
تقارير جلنة املعايري والدورة السابعة لل نة املعايريhttps://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee :
اجملمعة وردود جلنة املعايريhttps://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/substantial-concerns- :
تعليقات املشاورات ّ
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/

commenting-period-sccp-draft-ispms/
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ولل صا ا ااوف على معلومات إضا ا ااافية عن املباحثات ال تشا ا ااكل أسا ا اااس ا ا ااب ملشا ا اااريع معامالت الص ا ا ا ة النباتية،
-9
يرجى الرجوع أيضاب إىل التقارير الصادرة عن اجتماعات الفريق الفين املعين مبعاجلات الص ة النباتية.

 -10وتوصااي جلنة املعايري بإدراج مش اروع الص ا ة النباتية التايل كمل ق للمعيار الدويل ( 28معامالت الص ح النباتية
لآلفات اخلاضعة للوائح احل ر الص ي) وإرساله إىل اهليئة العتماده:
-11

الوثيقا ااة  CPM 2018/03_05معا اااجلا ااة الببا ااايا ااا

الشرقية)109-2009( Bactrocera dorsalis

Carica papaya

حبرارة البخا ااار ملكا اااف ا ااة ذبا ااابا ااة الفا اااكها ااة

االعتراضات (باستثناء بروتوكوالت التشخيص)
 -12وفقاب إلجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (القسم ( 1-2الصف ة  10من النسخة اإلنكليلية)
من دلياال إجراءات وض ا ا ا ا ا ااع معااايري االتفاااقيااة الاادوليااة لوقااايااة النباااتااات لعااام  ،)4 2017ميكن لألطراف املتعاااقاادة أن تقاادم
إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) ،)ippc@fao.orgيف مهلة أقص ا اااها ثالثة أس ا ااابيع قبل انعقاد دورة اهليئة الثالثة
عش اارة ( ،)2018اعرتاض ااات رمسية على مش اااريع املعايري الدولية (مبا يف ذلك معاجلات الصا ا ة النباتية) مرفقة مبربرات فنية
واقرتاحات للت سااني .وعلى األطراف املتعاقدة املعنية أن تبذف قصاااره جهدها للتوصاال إىل اتفاق قبل انعقاد دورة اهليئة.
وسيضاف االعرتاض إىل جدوف أعماف اهليئة ال ستتخذ قراراب بشأن كيفية املضي قدماب.
-13

ويف حاف عدم ورود أي اعرتاض رمسي ،تقوم اهليئة باعتماد املعيار الدويل بدون أي نقاش.

 -14وينبغي رفع االعرتاضااات إىل أمانة االتفاقية الدولية (على العنوان  )ippc@fao.orgيف مهلة أقصاااها مام الساااعة
 12:00ظهراب (توقيت غرينتش )1+يف  26مارسلآذار  ،2018مع تأكيد األمانة الس ا ا ا ا ا ااتالمها االعرتاض .وينبغي لألطراف
املتعاقدة أن ترس ا ال بريداب إلكرتونياب مفرداب لكل مش ا ااروع معيار دويل يُعرتض عليه ،مش ا اافوعاب بالوثائق ذات الص ا االة ومبربر فين
واقرتاحات للت سا ا ااني .ويف حاف رغبة األطراف املتعاقدة يف االعرتاض فعليها اسا ا ااتخدام النموذج املتاة على البوابة الدولية
للص ة النباتية.5
تفصل فيها االعرتاضات يف أقرب وقت ممكن
 -15وستنشر األمانة وثيقةب إضافية صادرة عن اهليئة على البوابة الدولية ّ
عقب تلقيها االعرتاض أو االعرتاض ا ا ا ا ا ااات ،وس ا ا ا ا ا اايتم إلطار األطراف املتعاقدة عن طريق البوابة الدولية .وعلى األطراف
لبت يف االعرتاض قبل انعقاد دورة اهليئة .ونذ ّكر األطراف املتعاقدة أن التعديالت
املتعاقدة أن تبذف قص ا ا ا ا ا اااره جهدها ل ّ
الت ريرية البساايطة ميكن أن ترفع إىل األمانة ،ويف حاف كانت هناش ص اواغل ال تسااتوجب اعرتاض ااب فيمكن رفعها هي أيضااب
إىل األمانة حيث سي تفظ ا للنظر فيها لده التنقيح املقبل للمعيار الدويل.
4
5

دليل إجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()2017ل
منوذج تقدمي االعرتاضات على اعتماد املعايري الدوليةhttps://www.ippc.int/en/publications/85331/ :

https://www.ippc.int/static/media/files/publication.pdf

4

CPM 2018/03

 -16ولالف اجتماع جلنة املعايري يف نوفمربلتش ا ا ا ا ا ارين الثا  ،2017دعت جلنة املعايري رئيس ا ا ا ا ا اة اهليئة إىل إتاحة ما يكفي
من الوقت للهيئة كي تقرر ما إذا كانت االعرتاض ا ا ا ا ا ااات مش ا ا ا ا ا اافوعةب باملربرات التقنية واقرتاحات الت س ا ا ا ا ا ااني على مش ا ا ا ا ا ااروع
املعيار الدويل.

ثالثًا -بروتوكوالت التشخيص (مالحق المعيار الدولي رقم )27
 -17أُرس ا ا اال بروتوكوال تش ا ا ااخييت اثنان إلدراجهما كمل قني للمعيار الدويل رقم ( 27بروتوكوالت تش ا ا ااخييت ا فات
اخلاض ااعة للوائح) لفرتة اإللطار لربوتوكوف التش ااخييت اةددة ةمس ااة وأربعني يوماب يف عام ( 2017من  1يوليولموز 2016
إىل  15أغسطسلآب  6.)2017وقد اعتمدت جلنة املعايري ،بالنيابة عن اهليئة ،بروتوكويل التشخييت التاليني:

( )1بروتوكوف التشخييت رقم  23املتعلق بآفة )013-2004( Phytophthora ramorum
( )2وبروتوكوف التشا ا ااخييت رقم  24املتعلق بفريوس الذبوف املتبقع للطماطم  ،Tomato spotted wilt virusوفريوس

البقعة النخرية للم لاعة  ،Impatiens necrotic spot virusوفريوس الرقش الفضا ا ااي للبطيخ

Watermelon silver

)019-2004( mottle virus

-18

وبروتوكوال التشخييت املعتمدان هذان متاحان على البوابة الدوليّة للص ّ ة النباتيّة.7

رابعا -االطالع على التعديالت في ترجمة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
ً
التي اعتمدتها هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الثانية عشرة ()2017
مقدمة
 -19اعتمدت اهليئة يف دورنا اخلامس ا ا ا ااة ( )2010إجراءب خييت جمموعات مراجعة اللغات ،دف تص ا ا ا ا ا يح األلطاء
الت ريرية يف النس ا ااخ املعتمدة للمعايري الدولية لتدابري الص ا ا ا ة النباتية (املعايري الدولية) باللغات املختلفة .واعتمدت الدورة
الثانية عشا ا ا اارة للهيئة ( )2017تغيرياب يف هذا اإلجراء 8يسا ا ا اامح ألمانة االتفاقية الدولية بإلطار اهليئة بشا ا ا ااأن املعايري اةددة
ال اس ا ا ااتعرض ا ا ااتها إحده جمموعات مراجعة اللغة ،من دون إبراز التغيريات يف نص ا ا ااو املعايري ،كما كان جيري س ا ا ااابقاب.
وهذا يعين أن املعايري ال اس ا ا ااتعرض ا ا ااتها جمموعات مراجعات اللغات لن ترفق ذه الوثيقة وإمنا س ا ا ااتنش ا ا اار على الص ا ا ااف ة
املخصصة للمعايري املعتمدة يف البوابة الدولية للص ة النباتية 9فور إتاحتها.
6

فرتة اإللطار لربوتوكوف التشخييت اةددة ةمسة وأربعني يوماب:

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/notification-

period-dps/
7
8
9

بروتوكوالت التشخييت املعتمدة:
انظر تقرير الدورة الثانية عشرة للهيئة ،املرفق https://www.ippc.int/en/publications/84387 :)2017( 12ل
املعايري الدولية املعتمدة املتاحة على البوابة الدولية للص ة النباتية https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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 -20وتقدم أمانة االتفاقية الدولية املعلومات بش ا ا ا ا ا ااأن إنش ا ا ا ا ا اااء جمموعات مراجعة اللغات والعملية اخلاص ا ا ا ا ا ااة بذلك
10
على املوقع اإللكرتو للبوابة الدولية للص ة النباتية

إنشاء مجموعات مراجعة اللغات
يتوجب تعيني من ّس ا ا اق جملموعة مراجعة اللغة الفرنس ا ااية مبا أن هذه اجملموعة مل تقم باس ا ااتعراض أي معايري للس ا اانة
-21
ّ
الثانية على التوايل.
استعراض المعايير التي اعتمدتها الهيئة في دورتها الثانية عشرة ()2017
 -22تلقت األمانة املعايري الدولية ال اعتمدنا اهليئة يف دورنا الثانية عش ا ا ا ا اارة ( )2017مش ا ا ا ا اافوعةب بتعديالت مقرتحة
من قبل جمموعات مراجعة اللغات العربية والصينية والروسية واإلسبانية .وقد أحالت األمانة تلك املعايري الدولية إىل أقسام
الرتمجة يف املنظمة ال استعرضت بدورها التغيريات املقرتحة.
 -23وقد مت التوصل إىل توافق يف ا راء بني أقسام الرتمجة يف املنظمة وجمموعات مراجعة اللغات بشأن مجيع التغيريات
املقرتحة ،لكل من اللغات املذكورة .وقد أدرجت التغيريات املقرتحة من مث يف املعايري الدولية املن ّق ة املنش ااورة على ص ااف ة
املعايري املعتمدة لده البوابة الدولية فور إتاحتها.
-24

ومل تتلق األمانة أي اقرتاحات بتعديل النسخ الفرنسية للمعايري الدولية.

 -25واجلدير بالذكر أنه نظراب إىل أن بروتوكوالت التشااخييت تُعتمد من قِبل جلنة املعايري بالنيابة عن اهليئة ،فإهنا تُعتمد
يف فرتات خمتلفة على مده السا ا ا ا ا اانة ،وقد ال تكون جاهلة مبختلف اللغات لكي تعرض على العملية االعتيادية جملموعات
مراجعة اللغات بعد انعقاد دورة اهليئة .وترساال األمانة بروتوكوالت التشااخييت إىل جمموعات مراجعة اللغات عندما تصاابح
جاهلة مبختلف اللغات.
 -26وقد قامت جمموعات مراجعة اللغات العربية والصينية والروسية واإلسبانية باستعراض كافة املعايري الا ا ا ا ا ا 22املذكورة
يف القرار أدناه.

خامسا -تعديل أولوية "التدقيق في سياق الصحة النباتية" ()014-2015
ً
 -27قامت جلنة املعايري يف اجتماعها يف نوفمربلتشرين الثا  2017باستعراض قائمة املواضيع اخلاصة باملعايري الدولية
وناقشات أولوية موضاوع "التدقيق يف ساياق الصا ة النباتية" ( .)014-2015ووافقت جلنة املعايري على االعتبار بأن تطوير

10

https://www.ippc.int/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups
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هذا املعيار الدويل مهم جداب مبا أن عمليات التدقيق مطلوبة يف العديد من امل عايري الدولية األلره .ووافقت جلنة املعايري
على التوصية بقيام اهليئة بتغيري أولوية هذا املوضوع من  2إىل .1

سادسا -اتفاقيات النشر المشترك للترجمات غير الرسمية
ً
للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
-28

تقوم وحدة وضع املعايري لده أمانة االتفاقية الدولية يف الوقت الراهن بإدارة عشر اتفاقيات للنشر املشرتش.

 -29وجيدر تذكري الناص ارين املشاارتكني بالسااعي إىل احلصااوف على معلومات عن املعايري املعتمدة من لالف تقارير اهليئة أو
البوابة الدوليّة للص ّ ة النباتيّة .وسرتسل ملفات املعايري املعتمدة على صكل  MS Wordللناصرين املشرتكني بناءب على طلبهم.
 -30وبوسااع أية منظمة قطرية أو إقليمية لوقاية النباتات ترغب يف التوقيع على اتفاق نشاار مشاارتش مع املنظمة للرتمجة
11
غري الرمسية للمعايري الدولية ووثائق ألره ،أن جتد املعلومات الالزمة على البوابة الدوليّة للص ّ ة النباتيّة.

سابعا -القرارات
ً
-31

إ ّن اهليئة مدعوة إىل:

( )1اعتماد الصيغة املنق ة للمعيار الدويل رقم ( 6املراقبة) ( )004-2009الواردة يف الوثيقة .CPM 2018/03_01
( )2واعتماد التعديالت لعامي  2015و 2016على املعيار الدويل رقم ( 5مسا ا ا ا ا اارد مصا ا ا ا ا ااطل ات الص ا ا ا ا ا ا ة النباتية)
( )001-1994الواردة يف الوثيقة .CPM 2018/03_02
( )3واعتماااد الص ا ا ا ا ا اايغااة املنق ااة للمل قني  1و 2للمعيااار الاادويل رقم  15من أجاال إدراج معاااملااة الصا ا ا ا ا ا ا ااة النباااتيااة
"التبخري بفلوري ا ااد السا ا ا ا ا ا اولفوري ا اال" و"تنقيح قس ا ا ا ا ا اام التس ا ا ا ا ا ااخني ب ا ااالعلف احلراري" ( 2006-010ألف وب ا اااء)
يف الوثيقة.CPM 2018/03_03

( )4واعتماااد املعيااار الاادويل رقم  XXحوف اصا ا ا ا ا ا ارتاطااات اس ا ا ا ا ا ااتخاادام معااامالت احلرارة كتاادابري للصا ا ا ا ا ا ا ااة النباااتيااة
( )005-2014الوارد يف الوثيقة رقم .CPM 2018/03_04

( )5واعتماد معاملة الصا ا ا ا ا ا ا ة النباتية  :XXمعاجلة الببايا  Carica papayaحبرارة البخار ملكاف ة ذبابة الفاكهة
الش ا ا ا ا ا ارقية  )109-2009( Bactrocera dorsalisكمل ق للمعيار الدويل رقم ( 28معامالت الص ا ا ا ا ا ا ة النباتية
لآلفات اخلاضعة للوائح احل ر اللراعي) يف الوثيقة رقم .CPM 2018/03_05
( )6واإلحاطة علماب بأ ّن جلنة املعايري قد اعتمدت بالنيابة عن اهليئة ،بروتوكويل التش ا ا ا ااخييت االثنني التاليني كمل قني
للمعيار الدويل رقم ( 27بروتوكوالت تشخييت ا فات اخلاضعة للوائح):
11

اتفاقيات النشر املشرتشhttps://www.ippc.int/en/core-activities/governance/standards-setting/ispms/copublishing-agreements/ :

CPM 2018/03




7

بروتوكوف التشخييت رقم  23املتعلق بآفة )013-2004( Phytophthora ramorum
وبروتوكوف التش ا ا ا ا ااخييت رقم  24املتعلق بفريوس الذبوف املتبقع للطماطم ،Tomato spotted wilt virus

وفريوس البقعااة النخريااة للم لاعااة  ،Impatiens necrotic spot virusوفريوس الرقش الفض ا ا ا ا ا ااي للبطيخ
)019-2004( Watermelon silver mottle virus

( )7واإلحاطة علماب بأن املعايري الدولية ال ا ا ا ا ا 22التالية قد استعرضتها جمموعات مراجعة اللغة العربية والصينية والروسية
واإلساابانية وأقسااام الرتمجة لده املنظمة ،وبأن أمانة املنظمة قد أدرجت التعديالت بناء على ذلك .وهذه املعايري
الدولية املنق ة منشورة على صف ة املعايري املعتمدة يف البوابة الدولية ،وهي حتل حمل النسخ السابقة.
















بروتوكوف التشخييت رقم )2016( Bursaphelenchus xylophilus :10
بروتوكوف التشخييت رقم )2016( Xiphinema americanum sensu lato :11
بروتوكوف التشخييت رقم  :12الفيتوبالزما ()2016
بروتوكوف التشخييت رقم  :13بكترييا أميلوفورا اإليروينية )Amylovora Erwinia )2016
بروتوكوف التش ا ااخييت رقم  :14مس ا ااتص ا اافرة الفراولة (كلانتوموناس فراغاريي) Xanthomonas fragariae
()2016
بروتوكوف التشخييت رقم  :15فريوس ِتريستيلا احلمضيات )2016(Citrus tristeza virus
بروتوكوف التشخييت رقم  :16نقابّات الورق (جنس لرييوميلا) ()2016( )Genus Liriomyza
املل ق ( :1ترتيبات قيام البلد املسا ا ااتورد بالت قق من امتثاف الش ا ا ا نات يف البلد املص ا ا ادّر) التابع للمعيار
الدويل رقم ( 20اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الص ة النباتية على الواردات)
املعيار الدويل رقم ( 38احلركة الدولية للبذور)
املعيار الدويل رقم ( 39احلركة الدولية لأللشاب)
املعيار الدويل رقم ( :40احلركة الدولية لوسائع النمو املرتبطة بنباتات الغرس)
املعيار الدويل رقم ( :41احلركة الدولية للمركبات وا الت واملعدات املستخدمة)
معاملة ص ة نباتية  :22معاجلة احلشرات يف األلشاب املقشورة بالتبخري بفلوريد السلفوريل
معاملة ص ة نباتية  :23معاجلة الديدان اخليطية واحلشرات يف األلشاب املقشورة بالتبخري بفلوريد السلفوريل
معاملة صا ا ا ا ا ا ا ة نباتية  :24معاجلة الربتقاف من نوع  Citrus sinensisبالتربيد للتخليت من ذبابة فاكهة

الب ر املتوسع




معاملة صا ا ا ا ا ا ا ة نباتية  :25معاجلة الربتقاف امله ّ ن من نوع  sinensis Citrus reticulata x C.بالتربيد
للتخليت من ذبابة فاكهة الب ر املتوسع Ceratitis capitata
معاملة صا ة نباتية  :26معاجلة الليمون احلامض  Citrus limonبالتربيد للتخليت من ذبابة فاكهة الب ر

املتوسع



Ceratitis capitata

Ceratitis capitata

معاملة ص ة نباتية  :27معاجلة اجلريب فروت  Citrus paradisiبالتربيد للتخليت من ذبابة فاكهة الب ر
املتوسع Ceratitis capitata
معاملة ص ة نباتية  :28معاجلة الربتقاف اليوسفي من نوع  Citrus reticulataبالتربيد للتخليت من ذبابة
فاكهة الب ر املتوسع Ceratitis capitata
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معاملة صا ا ا ا ا ا ا ة نباتية  :29معاجلة الكليمونتني  Citrus clementinaبالتربيد للتخليت من ذ بابة فاكهة
الب ر األبيض املتوسع Ceratitis capitata
معاملة صا ا ا ا ا ا ا ة نباتية  :30معاجلة املاجنو اهلندية  Mangifera indicaحبرارة البخار للتخليت من ذبابة
فاكهة الب ر املتوسع Ceratitis capitata
معاملة صا ا ا ا ا ا ا ة نباتية  :31معاجلة املاجنو اهلندية  Mangifera indicaحبرارة البخار للتخليت من ذبابة
الفاكهة Bactrocera tryoni

ونقض كل النسخ املعتمدة سابقاب للمعايري الدولية املذكورة أعاله (تلك ال استعرضتها جمموعات مراجعة
اللغة وأقسام الرتمجة لده املنظمة)

منسق جديد.
( )8وحتيع علماب بأن جمموعة مراجعة اللغة الفرنسية متوقفة عن العمل حالياب وأ ّهنا حباجة إىل ّ

( )9وتوافق على وجوب تغيري مس ا ا ا ا ااتوه أولوية التدقيق يف س ا ا ا ا ااياق الص ا ا ا ا ا ا ة النباتية ( ،)2015-014من األولوية
إىل األولوية .1

2

( )10وتثين على مس ا ا ا ا ا ااامهات األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات ال اس ا ا ا ا ا ااتض ا ا ا ا ا ااافت
أو ساعدت يف استضافة االجتماعات املعنية بوضع املعايري لالف سنة :2017





كندا (جمموعة عمل اخلرباء املعنية بالتصريح للهيئات مبمارسة تدابري الص ة النباتية (،))002-2014
والنمسا (الفريق التقين املعين مبعاجلات الص ة النباتيّة)،
وفييت نام (جمموعة عمل اخلرباء املعنية بتنقيح املعيار الدويل رقم ( :8حتديد حالة ا فات يف منطقة ما)
(،))005-2009
وإيطاليا (الفريق الفين املعين مبسرد مصطل ات الص ة النباتية)،

( )11وتثين على مسامهات العضوين يف جلنة املعايري اللذين غادرا الل نة يف سنة  2017ومها:



تايلند ،السيدة ،Walaikorn RATTANADECHAKUL
والصني ،السيد ،Lifeng WU

( )12وتثين على مس ا ا ااامهات العض ا ا ااو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات الص ا ا ا ة النباتيّة الذي غادر الفريق لالف س ا ا انة
 2017وهو:


النمسا ،السيد ،Guy HALLMAN

( )13وتثين على مسامهات العضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخييت الذي غادر الفريق لالف
سنة  2017وهو:


هولندا ،السيد .Johannes DE GRUYTER

( )14وتثين على مسامهات العضو يف الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهة الذي غادر الفريق لالف سنة  2017وهو:


اليابان ،السيد

Kenji TSURUTA
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المرفق  - 1التنويه بالمساهمات في أنشطة وضع المعايير
نود اإلعراب عن امتناننا خلرباء فرق الص ا ااياغة ملس ا ااامهانم النش ا ااطة يف وض ا ااع ما يلي من معايري دولية أو مالحق
-1
ّ
معايري اعتمدت يف 2017ل:2018
الجدول  :1تنقيح المعيار الدولي رقم ( 6المراقبة) ()2009-004
البلد
األرجنتني
كينيا
بولندا
أسرتاليا
األرجنتني
أسرتاليا
كندا
هولندا
الواليات املت دة األمريكية
نيوزيلندا
نيوزيلندا

اسم الخبير
السيد Ezequiel FERRO
السيدة Esther KIMANI
السيد Piotr WLODARCZYK
السيد Bart ROSSEL
السيد Pablo Luis CORTESE
السيد Chris DALE
السيد Robert FAVRIN
السيد Jan SCHANS
السيد Brian Joseph KOPPER
السيد Paul STEVENS
السيد John HEDLEY

الدور
مشرف ()05-2016
مشرفة مساعدة ()11-2015
مشرف ()05-2015
مشرف مساعد ()05-2013
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
القائم بتنظيم جمموعة عمل اخلرباء
مضيف جمموعة عمل اخلرباء (مشرف
())2009-11

الجدول  :2مش اريع التعديالت لعامي  2015و 2016على المعيار الدولي رقم ( – 5مس رد مص طلحات الص حة
النباتية) ()001-1994
البلد
فرنسا

اسم الخبير
السا ا ا ا ا ا اي ا اادة Laurence BOUHOT-
DELDUC

الواليات املت دة األمريكية

السيدة

نيوزيلندا

السيد

أوروغواي

السيدة

Stephanie BLOEM

John HEDLEY

Beatriz MELCHO

الدور
مش اارفة على الفريق الفين املعين مبسا ارد
مصطل ات الص ة النباتية
الفريق الفين املعين مبساارد مصااطل ات
الص ة النباتية للغة اإلنكليلية
الفريق الفين املعين مبساارد مصااطل ات
الص ة النباتية للغة اإلنكليلية
الفريق الفين املعين مبساارد مصااطل ات
الص ة النباتية للغة اإلسبانية
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الصني

السيدة

الدامنرش

السيد

مجهوريّة مصر العربيّة

السيدة صذه رصدي عمر

فرنسا

السيد

Hong NING

Ebbe NORDBO

Andrei ORLINSKI

الفريق الفين املعين مبساارد مصااطل ات
الص ة النباتية للغة الصينية
الفريق الفين املعين مبساارد مصااطل ات
الص ة النباتية للغة اإلنكليلية
الفريق الفين املعين مبساارد مصااطل ات
الص ة النباتية للغة العربية
الفريق الفين املعين مبساارد مصااطل ات
الص ة النباتية للغة الروسية

الجدول  :3تنقيح الملحقين  1و 2للمعيار الدولي رقم  15من أجل إدراج معاملة الص حة النباتية "التبخير بفلوريد
السولفوريل" و"تنقيح القسم المتعلق بالتسخين بالعزل الحراري" ( 010-2006ألف وباء)
البلد
الواليات املت دة األمريكية
بولندا
كندا
النرويج

اسم الخبير
السيدة Marina ZLOTINA
السيد Piotr WLODARCZYK
السيدة Marie-Claude FOREST
الس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اي ا ا ا ا ا ا ااد Sven Christer
MAGNUSSON

اليابان

السيد

Mamoru MATSUI

كندا

السيد

Shane SELA

كندا

السيد

Eric ALLEN

غانا

السيد

Victor AGYEMAN

صيلي

الس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اي ا ا ا ا ا ااد

Marcos Beéche

CISTERNAS

أملانيا

السيد

Thomas SCHRÖDER

الدور
مشرفة ()05-2016
مشرف ()05-2015
مشرفة مساعدة ()05-2015
عضا ااو يف الفريق التقين املعين باحل ر
احلرجي
عضا ااو يف الفريق التقين املعين باحل ر
احلرجي
عضا ااو يف الفريق التقين املعين باحل ر
احلرجي
رئيس اجملموعة الدوليّة للب وث املعنية
احلرجي
باحل ر
ّ
عضا ااو يف الفريق التقين املعين باحل ر
احلرجي
عضا ااو يف الفريق التقين املعين باحل ر
احلرجي
عضا ااو يف الفريق التقين املعين باحل ر
احلرجي
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الجدول  :4المعيار الدولي حول اشتراطات استخدام معامالت الحرارة كتدابير للصحة النباتية ()005-2014
البلد
األرجنتني
األرجنتني

اسم الخبير
السيد Ezequiel FERRO
السيد Eduardo WILLINK

أسرتاليا

السيد

Glen BOWMAN

إسرائيل

السيد

David OPATOWSKI

الش ا ااعبة املش ا اارتكة بني املنظمة والوكالة السا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اي ا ا ا ااد
PEREIRA
الدولية للطاقة الذرية
الش ا ااعبة املش ا اارتكة بني املنظمة والوكالة السيد Carl BLACKBURN
الدولية للطاقة الذرية
السيد Yukio YOKOI
اليابان
السيدة Akiko NAGANO
اليابان
السيدة Masumi YAMAMOTO
اليابان
السيد Jan Bart ROSSEL
أسرتاليا

Rui CARDOSO

الواليات املت دة األمريكية

السيد

Patrick GOMES

الواليات املت دة األمريكية

السيد

Guy HALLMAN

نيوزيلندا

السيد

Michael ORMSBY

الصني

السيد

Yuejin WANG

الواليات املت دة األمريكية

السيد

Scott MYERS

أسرتاليا

السيد

Matthew SMYTH

الصني

السيد

Daojian YU

الدور
مشرف (جلنة املعايري )2016-11
مش ا ا ا ا ا اارف مس ا ا ا ا ا ا ا اااعا ااد (جلنا ااة املعا ااايري
)2016-11
مش ا ا ا ا اارف مس ا ا ا ا اااعد (جلنة املعايري -05
)2015
مشا ا ا ا ا ا اارف عالااى الافارياق الاتاقااين املاعااين
مبعاجلات الص ة النباتيّة
ممثل اجلهة املضيفة
ممثل اجلهة املضيفة
ممثل اجلهة املضيفة
ممثلة اجلهة املضيفة
ممثلة اجلهة املضيفة
مشا ا ا ا ا ا اارف عالااى الافارياق الاتاقااين املاعااين
مبعاجلات الص ة النباتيّة
عض ا ا ااو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات
الص ة النباتيّة
عض ا ا ااو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات
الص ة النباتيّة
عض ا ا ااو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات
الص ة النباتيّة
عض ا ا ااو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات
الص ة النباتيّة
عض ا ا ااو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات
الص ة النباتيّة
عض ا ا ااو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات
الص ة النباتيّة
عض ا ا ااو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات
الص ة النباتيّة
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اسم الخبير
السيد Toshiyuki DOHINO

الش ا ااعبة املش ا اارتكة بني املنظمة والوكالة السيد
الدولية للطاقة الذرية
السيد Ichiro NAKAGAWA
اليابان
السيد Manabu SUZUKI
اليابان
السيد Kunihiko YAMADA
اليابان
Andrew PARKER

الدور
عض ا ا ااو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات
الص ة النباتيّة
لبري مدعو
ممثل اجلهة املضيفة
قائم بالتنظيم
قائم بالتنظيم

الجدول  :5المعايير الدولية التي وض عها فريق الخبراء الفني المعني ب عداد بروتوكوالت التش خيص كمالحق
للمعيار الدولي رقم ( 27بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح)
الجدول -5ألف :المشرفة على فريق الخبراء الفني المعني ب عداد بروتوكوالت التشخيص
البلد
اململكة املت دة

اسم المشرفة
السيدة Jane Chard

الجدول -5باء :بروتوكول التشخيص )013-2004( Phytophthora ramorum 23
البلد
هولندا
نيوزيلندا
اململكة املت دة
كندا
الواليات املت دة األمريكية

اسم الخبير
السيد Johannes DE GRUYTER
السيد Robert TAYLOR
السيدة Tricia GILTRAP
السيد Stephan BRIÈRE
السيدة Zoila Gloria ABAD

الصفة
رئيس األلصائيني
حكم
رئيسة فريق التأليف
مشارش يف التأليف
مشاركة يف التأليف
للطماطم Tomato spotted wilt

الجدول -5جيم :بروتوكول التش خيص رقم  24المتعلق بفيروس الذبول المتبقع
 ،virusوفيروس البقع ة النخري ة للمجزاع ة  ،Impatiens necrotic spot virusوفيروس الرقش الفض ي للبطيخ
)019-2004( Watermelon silver mottle virus
البلد
كندا
أسرتاليا
الواليات املت دة األمريكية
اململكة املت دة
جنوب أفريقيا

اسم الخبير
السيد Delano JAMES
السيد Brendan RODONI
السيد Thomas SCHRÖDER
السيدة Jane MORRIS
السيد Gerhard PIETERSEN

الدور
ألصائي رئيسي
حكم
رئيس فريق التأليف
مشاركة يف التأليف
مشارش يف التأليف
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الجدول  :6المعايير الدولية التي وض عها الفريق التقني المعني بمعالجات الص حة النباتيّة كمالحق للمعيار الدولي
رقم ( 28معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح الحجر الزراعي) معالجة الببايا  Carica papayaبحرارة
البخار لمكافحة ذبابة الفاكهة الشرقية )109-2009( Bactrocera dorsalis
البلد
إسرائيل

اسم الخبير
السيد David OPATOWSKI

األرجنتني

السيد

Ezequiel FERRO

أسرتاليا

السيد

Jan Bart ROSSEL

الواليات املت دة األمريكية

السيد

Guy HALLMAN

الصفة
مش ا ا ا ا ا اارف على الفريق التقين املعين
مبعاجلات الص ة النباتيّة
مش ا ا ا ا ا اارف على الفريق التقين املعين
مبعاجلات الص ة النباتيّة
مش ا ا ا ا ا اارف على الفريق التقين املعين
مبعاجلات الص ة النباتيّة
اخلبري الرئيسي يف جماف املعاجلات
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المرفق  - 2قائمة بالوثائق الملحقة بالمعايير الدولية:







الوثيقة  :CPM 2018/03_01تنقيح املعيار الدويل رقم ( 6املراقبة) ()2009-004
الوثيقااة  :CPM 2018/03_02مشا ا ا ا ا ا ا ااريع التعااديالت لعااامي  2015و 2016على املعيااار الاادويل رقم 5
(مسرد مصطل ات الص ة النباتية) ()001-1994
الوثيق ااة  :CPM 2018/03_03تنقيح املل قني  1و 2الت اابعني للمعي ااار ال اادويل رقم  15من أج اال إدراج
معاملة الص ا ا ة النباتية "التبخري بفلوريد الس ا اولفوريل" و"تنقيح القسا اام املتعلق بالتسا ااخني بالعلف احلراري"
( 010-2006ألف وباء)
الوثيقااة  :CPM 2018/03_04اصا ا ا ا ا ا ارتاطااات اس ا ا ا ا ا ااتخاادام معااامالت احلرارة كتاادابري للصا ا ا ا ا ا ا ااة النباااتيااة
()005-2014
الوثيقااة  :CPM 2018/03_05معاااجلااة الببااايااا  Carica papayaحبرارة البخااار ملكاااف ااة ذبااابااة الفاااكهااة
الشرقية )109-2009( Bactrocera dorsalis

