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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  ه الوثيقةطُبع عدد حمدود من هذ
ى املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 www.fao.orgعنوان التايل: اإلنرتنت على ال
MV666/A 
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 ة عشرةلثالدورة الثا

 2018أبريل/نيسان  20-16، روما

 اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

 من جدول األعمال 2-10 البند

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 مقدمة -أّواًل 
 
تعتمد من ِقبل هيئة تدابري الصااااااااااا ة النباتية كي اقرتحتها جلنة املعايري لتعرض هذه الوثيقة مشااااااااااااريع املعايري ال   -1

أيضاااب بروتوكوالت التشااخييت ال  اعتمدنا جلنة املعايري نيابةب  الوثيقة وتعرض معايري دولية لتدابري الصاا ة النباتية.ك)اهليئة(  
 األنشطة املتعلقة باملعايري املعتمدة. فضالب عنعن اهليئة، 

 
أمساء مجيع اخلرباء الذين ساااامهوا يف وضاااع املعايري  يعرض: التنويه باملساااامهات يف أنشاااطة وضاااع املعايري"" 1 املرفق -2

أو بروتوكوالت التشاااااخييت  ،(2018أو مالحقها ال  اعتمدنا الدورة الثالثة عشااااارة للهيئة ) تدابري الصااااا ة النباتيةل الدولية
عن امتناهنا خلرباء فرق  أن تعرب اهليئة من نة املعايريجل تمّن وت(. 2018ال  أحاطت الدورة الثالثة عشااااااااارة للهيئة علماب  ا )

 مسامهانم النشطة يف وضع املعايري الدولية املذكورة. على الصياغة 
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 ترد  العتمادها وهيالمالحق( بما فيها التوصية بخمسة مشاريع معايير دولية ) -ثانًيا
 (CPM 2018/03هذه الوثيقة )ب المرفقة 05إلى  01الوثائق في 

 

 لمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتيةمشاريع ا
 
 الة كلٍّ منها.ميكن االطالع على املعلومات األساسية بشأن مشاريع املعايري يف اخلانة اخلاصة حب -3
 
  2017التعليقااات ال  وردت لالف فرتة املشااااااااااااااااورات بني يونيولحليران وساااااااااااااابتمربلأيلوف وميكن االطالع على  -4

 1ّ ة النباتّية.على البوابة الدولّية للص
 
وترد موجلات املباحثات وأساااااااباب التنقي ات املقرتحة يف تقارير كلٍّ من جلنة املعايري ومجاعة العمل التابعة لل نة  -5

 2( وكذلك على البوابة الدولّية للصّ ة النباتّية.لل نة املعايري املعايري )الدورة السابعة
 
قة يف فقرات ري منساااااّ مشااااااريع املعايري الدولية على صاااااكل نصاااااو  غلتبسااااايع التعامل مع هذه الوثيقة، تُعرض و  -6

 التالية: ألربعةمشاريع املعايري ا يئةاهل. وتوصي جلنة املعايري بأن تعتمد هاوبعد اعتمادها، سُتنّسق نيئةب لنشر  مرّقمة.
 

  ؛(2009-004( )املراقبة) 6 رقم تنقيح املعيار الدويل: CPM 2018/03_01الوثيقة  (1)
  5 رقم على املعيااااااار الاااااادويل 2016و 2015 يعاااااااملتعااااااديالت ال اريعمشااااااااااااااااااا: CPM 2018/03_02الوثيقااااااة  (2)

 ؛(1994-001) (مسرد مصطل ات الص ة النباتية)
 ملة الصااااا ة النباتيةمعا إدراجمن أجل  15 رقم للمعيار الدويل 2و 1تنقيح املل قني : CPM 2018/03_03الوثيقة  (3)

 "؛ألف وباء( 010-2006) علف احلراريتنقيح القسم املتعلق بالتسخني بال"و "التبخري بفلوريد السولفوريل"
 ( 2014-050) احلرارة كتدبري للص ة النباتية معامالتصروط استخدام :  03/2018CPM_04الوثيقة  (4)

 
 (28 قمر  مالحق المعيار الدولي)الصحة النباتية  مالتمشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية: معا

 
 الة كلٍّ منها.ميكن االطالع على املعلومات األساسية بشأن مشاريع املعايري يف اخلانة اخلاصة حب -7
 
 الصاااااااااااااا ة النباتية لالف املشاااااااااااااااورات فمتاحة  مالتأما الردود على التعليقات ال  وردت على مشاااااااااااااااريع معا -8

 3على البوابة الدولّية للصّ ة النباتّية.
                                                      

 ispms-draft-consultation-setting/member-activities/standards-w.ippc.int/en/corehttps://ww/ تعليقات املشاورات اجملّمعة:   1
 committee-setting/standards-ctivities/standardsa-https://www.ippc.int/core :ل نة املعايريل الدورة السابعةو تقارير جلنة املعايري   2
concerns-setting/substantial-activities/standards-rehttps://www.ippc.int/en/co- تعليقات املشاورات اجملّمعة وردود جلنة املعايري:  3

commenting-period-sccp-draft-ispms/  

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/
https://www.ippc.int/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/
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 ة النباتية، الصااااااا  مالتشااااااااريع معاملومات إضاااااااافية عن املباحثات ال  تشاااااااكل أسااااااااسااااااااب لل صاااااااوف على معلو  -9

 لص ة النباتية.إىل التقارير الصادرة عن اجتماعات الفريق الفين املعين مبعاجلات ا يرجى الرجوع أيضاب 
 

النباتية  الصححح   مالتمعا) 28الصااا ة النباتية التايل كمل ق للمعيار الدويل  روعوتوصاااي جلنة املعايري بإدراج مشااا -10
 ( وإرساله إىل اهليئة العتماده:للوائح احل ر الص يلآلفات اخلاضعة 

 
هاااااة ذبااااااباااااة الفااااااكحبرارة البخاااااار ملكااااااف اااااة  Carica papaya معااااااجلاااااة الببااااااياااااا CPM 2018/03_05 الوثيقاااااة -11

 Bactrocera dorsalis (2009-109)الشرقية
 

 االعتراضات )باستثناء بروتوكوالت التشخيص(
 

( من النسخة اإلنكليلية 10 )الصف ة 1-2وفقاب إلجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )القسم  -12
 (، ميكن لألطراف املتعاااقاادة أن تقاادم 4 2017من دلياال إجراءات وضااااااااااااااع معااايري االتفاااقيااة الاادوليااة لوقااايااة النباااتااات لعااام 

 لثة، يف مهلة أقصاااااااها ثالثة أسااااااابيع قبل انعقاد دورة اهليئة الثا( (ippc@fao.orgإىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
(، اعرتاضااااات رمسية على مشاااااريع املعايري الدولية )مبا يف ذلك معاجلات الصاااا ة النباتية( مرفقة مبربرات فنية 2018عشاااارة )

 أن تبذف قصااااره جهدها للتوصااال إىل اتفاق قبل انعقاد دورة اهليئة. املعنية وعلى األطراف املتعاقدة واقرتاحات للت ساااني.
 وسيضاف االعرتاض إىل جدوف أعماف اهليئة ال  ستتخذ قراراب بشأن كيفية املضي قدماب. 

 
 قاش.دون أي نبملعيار الدويل يف حاف عدم ورود أي اعرتاض رمسي، تقوم اهليئة باعتماد او  -13
 

( يف مهلة أقصاااها مام الساااعة ippc@fao.orgوينبغي رفع االعرتاضااات إىل أمانة االتفاقية الدولية )على العنوان  -14
االعرتاض. وينبغي لألطراف  ها، مع تأكيد األمانة الساااااااااااااتالم2018مارسلآذار  26( يف 1ظهراب )توقيت غرينتش+ 12:00

مبربر فين و  اب بالوثائق ذات الصااااالةمشااااافوع ،لكل مشاااااروع معيار دويل يُعرتض عليه اب مفرد بريداب إلكرتونياب ل املتعاقدة أن ترسااااا
واقرتاحات للت سااااااني. ويف حاف رغبة األطراف املتعاقدة يف االعرتاض فعليها اسااااااتخدام النموذج املتاة على البوابة الدولية 

 .5للص ة النباتية
 

العرتاضات يف أقرب وقت ممكن اهليئة على البوابة الدولية تفّصل فيها اضافية صادرة عن وستنشر األمانة وثيقةب إ -15
لدولية. وعلى األطراف اوساااااااااااااايتم إلطار األطراف املتعاقدة عن طريق البوابة  ،عقب تلقيها االعرتاض أو االعرتاضااااااااااااااات
طراف املتعاقدة أن التعديالت ر األونذكّ االعرتاض قبل انعقاد دورة اهليئة.  لبّت يفاملتعاقدة أن تبذف قصاااااااااااااااره جهدها ل

اضاااب فيمكن رفعها هي أيضاااب الت ريرية البساايطة ميكن أن ترفع إىل األمانة، ويف حاف كانت هناش صااواغل ال تسااتوجب اعرت 
 حيث سي تفظ  ا للنظر فيها لده التنقيح املقبل للمعيار الدويل.  األمانةإىل 

                                                      
 https://www.ippc.int/static/media/files/publication.pdf (ل2017دليل إجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )  4

 https://www.ippc.int/en/publications/85331/ منوذج تقدمي االعرتاضات على اعتماد املعايري الدولية:  5

mailto:ippc@fao.org
mailto:ippc@fao.org
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/10/IPPCProcedureManual_StSet_2017_2017-10-11.pdf
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 اهليئة إىل إتاحة ما يكفي  ةرئيسااااااااااااا املعايري جلنة ، دعت2017وفمربلتشااااااااااااارين الثا  لالف اجتماع جلنة املعايري يف نو  -16

 الت ساااااااااااااني على مشاااااااااااااروع  باملربرات التقنية واقرتاحات من الوقت للهيئة كي تقرر ما إذا كانت االعرتاضااااااااااااااات مشااااااااااااافوعةب 
 املعيار الدويل.

 
 (27 رقم لمعيار الدوليابروتوكوالت التشخيص )مالحق  -اثالثً 

 
بروتوكوالت تشاااااااخييت ا فات ) 27 رقم للمعيار الدويل نيا كمل قمإلدراجه اثنان توكوال تشاااااااخييتأُرسااااااال برو  -17

 2016يوليولموز  1ن )م 2017( لفرتة اإللطار لربوتوكوف التشاااخييت اةددة ةمساااة وأربعني يوماب يف عام اخلاضاااعة للوائح
   بروتوكويل التشخييت التاليني: ،يئةعن اهل بالنيابة ،وقد اعتمدت جلنة املعايري 6(.7201أغسطسلآب  15إىل 
 

 Phytophthora ramorum (2004-013) بآفةاملتعلق  23رقم  بروتوكوف التشخييت (1)
وفريوس ، Tomato spotted wilt virusفريوس الذبوف املتبقع للطماطم املتعلق ب 24بروتوكوف التشااااااخييت رقم و  (2)

 Watermelon silver للبطيخالرقش الفضاااااااي وفريوس  ،Impatiens necrotic spot virus م لاعةالبقعة النخرية لل

mottle virus (019-2004) 
 

 .7وبروتوكوال التشخييت املعتمدان هذان متاحان على البوابة الدولّية للصّ ة النباتّية -18
 

 االطالع على التعديالت في ترجمة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية  -ارابعً 
 (2017تها هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الثانية عشرة )التي اعتمد

 

 مقدمة
 

 دف تصاااااااااا يح األلطاء  ،جمموعات مراجعة اللغات خييت( إجراءب 2010يف دورنا اخلامسااااااااااة ) اهليئةاعتمدت  -19
. واعتمدت الدورة املختلفة غاتالت ريرية يف النسااااااخ املعتمدة للمعايري الدولية لتدابري الصاااااا ة النباتية )املعايري الدولية( بالل

 يسااااااااامح ألمانة االتفاقية الدولية بإلطار اهليئة بشاااااااااأن املعايري اةددة  8اإلجراء هذا ( تغيرياب يف2017الثانية عشااااااااارة للهيئة )
 سااااااااابقاب.  ن جيري، كما كايف نصااااااااو  املعايري ، من دون إبراز التغيرياتإحده جمموعات مراجعة اللغةل  اسااااااااتعرضااااااااتها ا

 ذه الوثيقة وإمنا سااااااااتنشاااااااار على الصااااااااف ة  رفقلن ت املعايري ال  اسااااااااتعرضااااااااتها جمموعات مراجعات اللغاتعين أن وهذا ي
 فور إتاحتها.  9املخصصة للمعايري املعتمدة يف البوابة الدولية للص ة النباتية

                                                      
setting/notification-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core- فرتة اإللطار لربوتوكوف التشخييت اةددة ةمسة وأربعني يوماب:  6

/dps-period 
 setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/coreبروتوكوالت التشخييت املعتمدة:   7
 لhttps://www.ippc.int/en/publications/84387(: 2017) 12نظر تقرير الدورة الثانية عشرة للهيئة، املرفق ا  8
 setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core/  اتيةاملتاحة على البوابة الدولية للص ة النب املعتمدةاملعايري الدولية   9

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/notification-period-dps/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/notification-period-dps/
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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 لية اخلاصااااااااااااااة بذلك والعم اتمراجعة اللغ اتعلومات بشااااااااااااااأن إنشاااااااااااااااء جمموعاملوتقدم أمانة االتفاقية الدولية  -20

 10على املوقع اإللكرتو  للبوابة الدولية للص ة النباتية
 

 إنشاء مجموعات مراجعة اللغات
 

 اسااااااتعراض أي معايري للساااااانةمل تقم ب هذه اجملموعة ق جملموعة مراجعة اللغة الفرنسااااااية مبا أنب تعيني منسااااااّ يتوجّ  -21
 الثانية على التوايل. 

 
 (2017ها الهيئة في دورتها الثانية عشرة )استعراض المعايير التي اعتمدت

 
 ( مشاااااااااااافوعةب بتعديالت مقرتحة 2017تلقت األمانة املعايري الدولية ال  اعتمدنا اهليئة يف دورنا الثانية عشاااااااااااارة ) -22
إىل أقسام  تلك املعايري الدولية نةاألما تجمموعات مراجعة اللغات العربية والصينية والروسية واإلسبانية. وقد أحال قبل من

 التغيريات املقرتحة. بدورها الرتمجة يف املنظمة ال  استعرضت
 

عة اللغات بشأن مجيع التغيريات مت التوصل إىل توافق يف ا راء بني أقسام الرتمجة يف املنظمة وجمموعات مراجوقد  -23
على صاااف ة  املنشاااورة ة لدولية املنقّ ايري ا. وقد أدرجت التغيريات املقرتحة من مث يف املع، لكل من اللغات املذكورةاملقرتحة

 املعايري املعتمدة لده البوابة الدولية فور إتاحتها. 
 

 .النسخ الفرنسية للمعايري الدولية ومل تتلق األمانة أي اقرتاحات بتعديل -24
 

ابة عن اهليئة، فإهنا تُعتمد يري بالنيإىل أن بروتوكوالت التشااخييت تُعتمد من ِقبل جلنة املعا واجلدير بالذكر أنه نظراب  -25
جملموعات  العتياديةية اخمتلفة على مده الساااااااااااانة، وقد ال تكون جاهلة مبختلف اللغات لكي تعرض على العمل فرتاتيف 

ت مراجعة اللغات عندما تصاابح األمانة بروتوكوالت التشااخييت إىل جمموعا وترساالمراجعة اللغات بعد انعقاد دورة اهليئة. 
 غات.جاهلة مبختلف الل

 
املذكورة  22املعايري الاااااااااااا افةك  باستعراض ةالعربية والصينية والروسية واإلسباني اتوقد قامت جمموعات مراجعة اللغ -26

 يف القرار أدناه. 
 

 (2015-014) "التدقيق في سياق الصحة النباتية" ةتعديل أولوي -اخامسً 
 

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

                                                      
10  groups-review-setting/ispms/language-activities/governance/standards-https://www.ippc.int/core  

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

 
 اتفاقيات النشر المشترك للترجمات غير الرسمية -اسادسً 

 للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
 

 اتفاقيات للنشر املشرتش.  إدارة عشريف الوقت الراهن ب لده أمانة االتفاقية الدولية تقوم وحدة وضع املعايري -28
 

أو  اهليئةتمدة من لالف تقارير تذكري الناصاارين املشاارتكني بالسااعي إىل احلصااوف على معلومات عن املعايري املع وجيدر -29
 ى طلبهم.اصرين املشرتكني بناءب علللن MS Wordالبوابة الدولّية للصّ ة النباتّية. وسرتسل ملفات املعايري املعتمدة على صكل 

 
وبوسااع أية منظمة قطرية أو إقليمية لوقاية النباتات ترغب يف التوقيع على اتفاق نشاار مشاارتش مع املنظمة للرتمجة  -30

 11أن جتد املعلومات الالزمة على البوابة الدولّية للصّ ة النباتّية. ألره، غري الرمسية للمعايري الدولية ووثائق
 

 القرارات -اسابعً 
 

 مدعوة إىل: ئةإّن اهلي -31
 

 .CPM 2018/03_01 ثيقةيف الو  الواردة( 2009-004( )املراقبة) 6 رقم الصيغة املنق ة للمعيار الدويل اعتماد (1)
 (ة النباتيةمسااااااااااااارد مصاااااااااااااطل ات الصااااااااااااا ) 5 رقم عيار الدويلعلى امل 2016و 2015تعديالت لعامي ال اعتمادو  (2)

 .CPM 2018/03_02يف الوثيقة الواردة ( 1994-001)
 الصاااااااااااااا ااة النباااتيااة ملااةدراج معااامن أجاال إ 15 رقم للمعيااار الاادويل 2و 1 نيالصاااااااااااااايغااة املنق ااة للمل ق اعتمااادو  (3)

 وبااااااء( ألف 2006-010) "علف احلراريتنقيح قساااااااااااااام التسااااااااااااااخني باااااال"و" التبخري بفلورياااااد السااااااااااااااولفوريااااال"
 .CPM 2018/03_03يف الوثيقة

  لصاااااااااااااا ااة النباااتيااةاسااااااااااااااتخاادام معااامالت احلرارة كتاادابري ل اصاااااااااااااارتاطااات حوف XX رقم املعيااار الاادويل اعتمااادو  (4)
 .CPM 2018/03_04 ( الوارد يف الوثيقة رقم2014-005)

ذبابة الفاكهة اف ة حبرارة البخار ملك Carica papaya معاجلة الببايا :XXالصاااااااااااااا ة النباتية  ملةمعا اعتمادو  (5)
باتية الصااااااااااااا ة الن التمعام) 28عيار الدويل رقم ( كمل ق للم2009-109) Bactrocera dorsalisالشااااااااااااارقية 

 .CPM 2018/03_05يف الوثيقة رقم  (احل ر اللراعي لوائحفات اخلاضعة لآلل
تشاااااااااخييت االثنني التاليني كمل قني بروتوكويل ال ،اعتمدت بالنيابة عن اهليئة قد بأّن جلنة املعايري علماب  اإلحاطةو  (6)

 :( فات اخلاضعة للوائحاشخييت بروتوكوالت ت) 27 رقم لمعيار الدويلل

                                                      
  agreements-setting/ispms/copublishing-ivities/governance/standardsact-https://www.ippc.int/en/core/ اتفاقيات النشر املشرتش:  11

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/standards-setting/ispms/copublishing-agreements/
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 املتعلق بآفة 23رقم  روتوكوف التشخييتب Phytophthora ramorum (2004-013) 
  فريوس الذبوف املتبقع للطماطمباملتعلق  24بروتوكوف التشاااااااااااخييت رقم و Tomato spotted wilt virus ،

 للبطيخالرقش الفضااااااااااااااي س وفريو  ،Impatiens necrotic spot virus م لاعااةوفريوس البقعااة النخريااة لل
Watermelon silver mottle virus (019-2004) 

ة اللغة العربية والصينية والروسية التالية قد استعرضتها جمموعات مراجع 22بأن املعايري الدولية الااااااااااا علماب  اإلحاطةو  (7)
وهذه املعايري  .ى ذلكناء علبالتعديالت  قد أدرجت املنظمة ةأمان بأنواإلساابانية وأقسااام الرتمجة لده املنظمة، و 

 حمل النسخ السابقة.  ، وهي حتلالبوابة الدولية يفالدولية املنق ة منشورة على صف ة املعايري املعتمدة 
 10 رقم بروتوكوف التشخييت: Bursaphelenchus xylophilus (2016) 
 11 رقم بروتوكوف التشخييت: Xiphinema americanum sensu lato (2016) 
 (2016) الفيتوبالزما :12 رقم يتبروتوكوف التشخي 
 يروينيةاإلبكترييا أميلوفورا  :13 رقم بروتوكوف التشخييت Amylovora Erwinia )2016) 
 (كلانتوموناس فراغاريي) مساااااتصااااافرة الفراولة :14 رقم بروتوكوف التشاااااخييت Xanthomonas fragariae 

(2016) 
 فريوس ِتريستيلا احلمضيات: 15 رقم بروتوكوف التشخييت Citrus tristeza virus(2016) 
 (جنس لرييوميلا) نقابّات الورق :16 رقم بروتوكوف التشخييت (Genus Liriomyza) (2016) 
  ( التابع للمعيار د املصااااااّدرترتيبات قيام البلد املسااااااتورد بالت قق من امتثاف الشاااااا نات يف البل: )1املل ق

 (رداتاخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الص ة النباتية على الوا) 20الدويل رقم 
 (احلركة الدولية للبذور) 38 رقم املعيار الدويل 
 (احلركة الدولية لأللشاب) 39 رقم املعيار الدويل 
  (ساحلركة الدولية لوسائع النمو املرتبطة بنباتات الغر ): 40املعيار الدويل رقم 
  (ةاحلركة الدولية للمركبات وا الت واملعدات املستخدم): 41املعيار الدويل رقم 
 السلفوريل  : معاجلة احلشرات يف األلشاب املقشورة بالتبخري بفلوريد22 نباتيةص ة  معاملة 

  يف األلشاب املقشورة بالتبخري بفلوريد السلفوريل معاجلة الديدان اخليطية واحلشرات :23معاملة ص ة نباتية  
  معاجلة الربتقاف من نوع  :24معاملة صاااااااااااااا ة نباتيةCitrus sinensis ذبابة فاكهة يت من بالتربيد للتخل

 Ceratitis capitata الب ر املتوسع
  ن من نوع : معاجلة الربتقاف امله ّ 25معاملة صاااااااااااااا ة نباتيةCitrus reticulata x C. sinensis  يد بالترب

 Ceratitis capitata ذبابة فاكهة الب ر املتوسعللتخليت من 
  معاجلة الليمون احلامض :26معاملة صاا ة نباتية Citrus limon  ابة فاكهة الب ر من ذببالتربيد للتخليت

 Ceratitis capitata املتوسع
  معاجلة اجلريب فروت  :27معاملة ص ة نباتيةCitrus paradisi  بة فاكهة الب ر ذبابالتربيد للتخليت من

 Ceratitis capitata املتوسع
  معاجلة الربتقاف اليوسفي من نوع :28معاملة ص ة نباتية Citrus reticulata للتخليت من ذبابة  بالتربيد

 Ceratitis capitata فاكهة الب ر املتوسع
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  معاجلة الكليمونتني 29معاملة صاااااااااااااا ة نباتية :Citrus clementina  بابة فاكهة ذبالتربيد للتخليت من
 Ceratitis capitata الب ر األبيض املتوسع

  معاجلة املاجنو اهلندية :30معاملة صاااااااااااااا ة نباتية Mangifera indica ذبابة تخليت من حبرارة البخار لل
  Ceratitis capitata فاكهة الب ر املتوسع

  معاجلة املاجنو اهلندية :31معاملة صاااااااااااااا ة نباتية Mangifera indica ذبابة تخليت من حبرارة البخار لل
 Bactrocera tryoni الفاكهة

 ( ستعرضتها جمموعات مراجعة تلك ال  اونقض كل النسخ املعتمدة سابقاب للمعايري الدولية املذكورة أعاله
 اللغة وأقسام الرتمجة لده املنظمة(

 اجة إىل منّسق جديد.وأهّنا حب حالياب  العمل عن متوقفة الفرنسية اللغة مراجعة جمموعة بأن علماب  وحتيع (8)
  2ولوية األ ، من(2015-014) سااااااااااااياق الصاااااااااااا ة النباتيةأولوية التدقيق يف  وجوب تغيري مسااااااااااااتوه وتوافق على (9)

 . 1إىل األولوية 
 نظمات ال  اسااااااااااااااتضااااااااااااااافت مسااااااااااااااامهات األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وامل وتثين على (10)

 :2017استضافة االجتماعات املعنية بوضع املعايري لالف سنة  يفأو ساعدت 
  (،(2014-002) نباتيةري الص ة الللهيئات مبمارسة تداب بالتصريحكندا )جمموعة عمل اخلرباء املعنية 
 )والنمسا )الفريق التقين املعين مبعاجلات الص ة النباتّية، 
 ( حالة ا فات يف منطقة ما حتديد: )8 رقم وفييت نام )جمموعة عمل اخلرباء املعنية بتنقيح املعيار الدويل

(2009-005))،  
 ية(وإيطاليا )الفريق الفين املعين مبسرد مصطل ات الص ة النبات، 

 :اومه 2017ذين غادرا الل نة يف سنة لجلنة املعايري ال العضوين يفمسامهات  وتثين على (11)
  تايلند، السيدةWalaikorn RATTANADECHAKUL، 
  والصني، السيدLifeng WU، 

نة وتثين على مساااااااامهات العضاااااااو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات الصااااااا ة النباتّية الذي غادر الفريق لالف سااااااا (12)
 وهو: 2017

  النمسا، السيدGuy HALLMAN، 
ييت الذي غادر الفريق لالف مسامهات العضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخ وتثين على (13)

 وهو: 2017سنة 
  هولندا، السيدJohannes DE GRUYTER. 

 وهو: 2017الفاكهة الذي غادر الفريق لالف سنة وتثين على مسامهات العضو يف الفريق الفين املعين بذباب مثار  (14)
  اليابان، السيدKenji TSURUTA
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 التنويه بالمساهمات في أنشطة وضع المعايير - 1المرفق 
 
مالحق  معايري دولية أو ما يلي من خلرباء فرق الصااااااياغة ملسااااااامهانم النشااااااطة يف وضااااااع ناعن امتناناإلعراب  نودّ  -1

 :2018ل2017اعتمدت يف  معايري
 

 (004-2009)المراقبة( ) 6 رقم المعيار الدولي تنقيح: 1الجدول 
 

 الدور اسم الخبير البلد
 (2016-05مشرف ) Ezequiel FERROالسيد  األرجنتني

 (2015-11) مشرفة مساعدة Esther KIMANIالسيدة  كينيا
 (2015-05مشرف ) Piotr WLODARCZYKالسيد  بولندا
 (2013-05مشرف مساعد ) Bart ROSSELالسيد  أسرتاليا

 جمموعة عمل اخلرباء يف عضو Pablo Luis CORTESEالسيد  األرجنتني
 جمموعة عمل اخلرباء يف عضو Chris DALEالسيد  أسرتاليا

 جمموعة عمل اخلرباء يف عضو Robert FAVRINالسيد  كندا

 جمموعة عمل اخلرباء يف عضو Jan SCHANSالسيد  هولندا

 جمموعة عمل اخلرباء يف عضو Brian Joseph KOPPERالسيد  ت دة األمريكيةالواليات امل

 القائم بتنظيم جمموعة عمل اخلرباء Paul STEVENSالسيد  نيوزيلندا
مشرف جمموعة عمل اخلرباء ) ضيفم John HEDLEYالسيد  نيوزيلندا

(11-2009)) 
 

طلحات الص     حة مس     رد مص     ) – 5 رقم ار الدوليعلى المعي 2016و 2015 يعاملتعديالت ال اريع: مش     2الجدول 
 (1994-001) (النباتية

 
 الدور اسم الخبير البلد 

-Laurence BOUHOTالسااااااااااااااياااااادة  فرنسا

DELDUC 
رد مشاااارفة على الفريق الفين املعين مبساااا

 مصطل ات الص ة النباتية
مصااطل ات  الفريق الفين املعين مبساارد Stephanie BLOEMالسيدة  الواليات املت دة األمريكية

 الص ة النباتية للغة اإلنكليلية
 الفريق الفين املعين مبساارد مصااطل ات John HEDLEYالسيد  نيوزيلندا

 الص ة النباتية للغة اإلنكليلية
 الفريق الفين املعين مبساارد مصااطل ات Beatriz MELCHOالسيدة  أوروغواي

 الص ة النباتية للغة اإلسبانية
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 لفريق الفين املعين مبساارد مصااطل اتا Hong NINGالسيدة  الصني
 صينيةالص ة النباتية للغة ال

 الفريق الفين املعين مبساارد مصااطل ات Ebbe NORDBOالسيد  الدامنرش
 الص ة النباتية للغة اإلنكليلية

 لفريق الفين املعين مبساارد مصااطل اتا صدي عمرصذه ر  السيدة مجهوريّة مصر العربّية
 عربيةال الص ة النباتية للغة

 الفريق الفين املعين مبساارد مصااطل ات Andrei ORLINSKIالسيد  فرنسا
 روسيةالص ة النباتية للغة ال

 
التبخير بفلوريد " النباتية معاملة الص      حةإدراج من أجل  15 رقم للمعيار الدولي 2و 1تنقيح الملحقين  :3الجدول 

 ألف وباء( 2006-010) الحراري"عزل تنقيح القسم المتعلق بالتسخين بال"و "السولفوريل
 
 الدور اسم الخبير البلد 

 (2016-05) ةمشرف Marina ZLOTINAالسيدة  الواليات املت دة األمريكية
 (2015-05مشرف ) Piotr WLODARCZYKالسيد  بولندا
 (2015-05مشرفة مساعدة ) Marie-Claude FORESTالسيدة  كندا

 Sven Christerالساااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااد  النرويج

MAGNUSSON 
 ر عضاااااو يف الفريق التقين املعين باحل 

 احلرجي
 ر عضاااااو يف الفريق التقين املعين باحل  Mamoru MATSUIالسيد  اليابان

 احلرجي
 ر عضاااااو يف الفريق التقين املعين باحل  Shane SELAالسيد  كندا

 احلرجي
عنية رئيس اجملموعة الدولّية للب وث امل Eric ALLENالسيد  كندا

 احلرجيّ باحل ر 
 ر عضاااااو يف الفريق التقين املعين باحل  Victor AGYEMANالسيد  غانا

 احلرجي
 Marcos Beécheالسااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااد  صيلي

CISTERNAS 
 ر عضاااااو يف الفريق التقين املعين باحل 

 احلرجي
 ر عضاااااو يف الفريق التقين املعين باحل  Thomas SCHRÖDERالسيد  أملانيا

 احلرجي
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 ( 2014-005) لنباتيةااستخدام معامالت الحرارة كتدابير للصحة  اشتراطاتي حول : المعيار الدول4الجدول 
 

 الدور اسم الخبير البلد
 (2016-11مشرف )جلنة املعايري  Ezequiel FERRO السيد األرجنتني
 مشاااااااااااااارف مساااااااااااااااااااعاااااد )جلناااااة املعاااااايري  Eduardo WILLINKالسيد  األرجنتني

11-2016) 
-05مشااااااااااارف مسااااااااااااعد )جلنة املعايري  Glen BOWMANالسيد  أسرتاليا

2015) 
مشااااااااااااااارف عالااى الافاارياق الاتااقااين املاعااين  David OPATOWSKIالسيد  إسرائيل

 مبعاجلات الص ة النباتّية
الة الشاااااعبة املشااااارتكة بني املنظمة والوك

 الدولية للطاقة الذرية
 Rui CARDOSOالسااااااااااااااااااااااايااااااااااد 

PEREIRA 
 ممثل اجلهة املضيفة

لة والوكاالشاااااعبة املشااااارتكة بني املنظمة 
 الدولية للطاقة الذرية

 ممثل اجلهة املضيفة Carl BLACKBURNالسيد 

 ممثل اجلهة املضيفة Yukio YOKOI السيد اليابان
 ممثلة اجلهة املضيفة Akiko NAGANOالسيدة  اليابان
 ممثلة اجلهة املضيفة Masumi YAMAMOTOالسيدة  اليابان
عالااى الافاارياق الاتااقااين املاعااين مشااااااااااااااارف  Jan Bart ROSSELالسيد  أسرتاليا

 مبعاجلات الص ة النباتّية
ات عضاااااااو يف الفريق التقين املعين مبعاجل Patrick GOMESالسيد  الواليات املت دة األمريكية

 الص ة النباتّية
ات عضاااااااو يف الفريق التقين املعين مبعاجل Guy HALLMANالسيد  الواليات املت دة األمريكية

 الص ة النباتّية
ات عضاااااااو يف الفريق التقين املعين مبعاجل Michael ORMSBYالسيد  زيلندانيو 

 الص ة النباتّية
ات عضاااااااو يف الفريق التقين املعين مبعاجل Yuejin WANGالسيد  الصني

 الص ة النباتّية
ات عضاااااااو يف الفريق التقين املعين مبعاجل Scott MYERSالسيد  الواليات املت دة األمريكية

 تّيةالص ة النبا
ات ضاااااااو يف الفريق التقين املعين مبعاجلع Matthew SMYTHالسيد  أسرتاليا

 الص ة النباتّية
ات عضاااااااو يف الفريق التقين املعين مبعاجل Daojian YUالسيد  الصني

 الص ة النباتّية
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 الدور اسم الخبير البلد
ات عضاااااااو يف الفريق التقين املعين مبعاجل Toshiyuki DOHINOالسيد  اليابان

 الص ة النباتّية
الة شاااااعبة املشااااارتكة بني املنظمة والوكال

 الدولية للطاقة الذرية
 لبري مدعو Andrew PARKERالسيد 

 هة املضيفةممثل اجل Ichiro NAKAGAWAالسيد  اليابان
 قائم بالتنظيم Manabu SUZUKIالسيد  اليابان
 قائم بالتنظيم Kunihiko YAMADA السيد اليابان

 
كوالت التش           خيص كمالحق التي وض           عها فريق الخبراء الفني المعني ب عداد بروتو : المعايير الدولية 5الجدول 

 (بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح) 27للمعيار الدولي رقم 
 

 صعلى فريق الخبراء الفني المعني ب عداد بروتوكوالت التشخي ةألف: المشرف-5الجدول 
 

 ةاسم المشرف البلد
 Jane Chardالسيدة  اململكة املت دة

 
 Phytophthora ramorum (2004-013) 23: بروتوكول التشخيص باء-5الجدول 

 
 الصفة اسم الخبير البلد
 رئيس األلصائيني Johannes DE GRUYTERالسيد  هولندا
 حكم Robert TAYLORالسيد  نيوزيلندا

 رئيسة فريق التأليف Tricia GILTRAPالسيدة  اململكة املت دة
 مشارش يف التأليف Stephan BRIÈRE السيد كندا

 مشاركة يف التأليف Zoila Gloria ABADالسيدة  الواليات املت دة األمريكية
 

 Tomato spotted wiltفيروس الذبول المتبقع للطماطمب المتعلق 24 رقم : بروتوكول التش       خيصجيم-5الجدول 

virus ،مجزاع  ةوفيروس البقع  ة النخري  ة لل Impatiens necrotic spot virus ،للبطيخ  الفض           ي رقشوفيروس ال
Watermelon silver mottle virus (019-2004) 

 
 الدور اسم الخبير البلد
 ألصائي رئيسي Delano JAMESالسيد  كندا

 حكم Brendan RODONIالسيد  أسرتاليا
 رئيس فريق التأليف Thomas SCHRÖDERالسيد  الواليات املت دة األمريكية

 مشاركة يف التأليف Jane MORRISالسيدة  ملكة املت دةامل
 مشارش يف التأليف Gerhard PIETERSENالسيد  جنوب أفريقيا
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 نباتّية كمالحق للمعيار الدولي: المعايير الدولية التي وض    عها الفريق التقني المعني بمعالجات الص    حة ال6الجدول 

بحرارة  Carica papayaببايا معالجة ال( الحجر الزراعي لوائحة لآلفات الخاضعلالصحة النباتية  التمعام) 28 رقم
  Bactrocera dorsalis (2009-109)ذبابة الفاكهة الشرقية البخار لمكافحة 

 
 الصفة اسم الخبير البلد

مشاااااااااااااارف على الفريق التقين املعين  David OPATOWSKIالسيد  إسرائيل
 مبعاجلات الص ة النباتّية

مشاااااااااااااارف على الفريق التقين املعين  Ezequiel FERRO السيد األرجنتني
 مبعاجلات الص ة النباتّية

مشاااااااااااااارف على الفريق التقين املعين  Jan Bart ROSSELالسيد  أسرتاليا
 مبعاجلات الص ة النباتّية

 اتاملعاجليف جماف اخلبري الرئيسي  Guy HALLMANالسيد  الواليات املت دة األمريكية
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 ائق الملحقة بالمعايير الدولية: قائمة بالوث - 2المرفق 
 

 يقة الوثCPM 2018/03_01: (004-2009)املراقبة( ) 6 رقم تنقيح املعيار الدويل 
 يقاااة الوثCPM 2018/03_02 :5 رقم على املعياااار الااادويل 2016و 2015 يعااااملتعاااديالت ال اريعمشاااااااااااااااا  

 (1994-001) (مسرد مصطل ات الص ة النباتية)
 يقاااة الوثCPM 2018/03_03 : إدراج جااال أمن  15 رقم ابعني للمعياااار الااادويلالتااا 2و 1تنقيح املل قني

 علف احلراري"بالتسااااخني بال تنقيح القساااام املتعلق"و "التبخري بفلوريد السااااولفوريل"معاملة الصاااا ة النباتية 
 ألف وباء( 2006-010)

 يقاااة الوثCPM 2018/03_04 :تياااة اسااااااااااااااتخااادام معاااامالت احلرارة كتااادابري للصاااااااااااااا اااة النباااا اصاااااااااااااارتاطاااات 
(2014-005) 

 يقااة الوثCPM 2018/03_05 : معاااجلااة البباااياااCarica papaya  لفاااكهااة اذبااابااة حبرارة البخااار ملكاااف ااة
 Bactrocera dorsalis (2009-109)الشرقية 

 
 


