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ت أكثر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انســـــجاًما مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املســـــتطاع من أثرها على البيئة وتشـــــجيع اتصـــــاال
 www.fao.org وميكن االطالع على هذه الوثيقة وعلى غريها من الوثائق على موقع املنظمة مراعاة للبيئة.

NC354/A 

A 

 

 النباتية الصحة تدابير هيئة
 عشرة الخامسةالدورة 

 2020أبريل/نيسان  3 -مارس/آذار  30روما، 

 اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

 من جدول األعمال 2-10البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 مقدمة - أوالً 
 
تعرض هذه الوثيقة مشـــــــــــاريع املعايري اليت اقرتحتها جلنة املعايري لكي تعتمد من ِقبل هيئة تدابري الصـــــــــــحة النباتية  -1

ا بروتوكو  (اهليئة) كمعايري دولية لتدابري الصـــحة النباتية يف دورهتا اخلامســـة عشـــرة. الت التشـــخيص اليت وتعرض الوثيقة أيضـــً
 اعتمدهتا جلنة املعايري نيابًة عن اهليئة، فضًال عن األنشطة املتعلقة باملعايري املعتمدة.

 
التنويه باملســــامهات يف أنشــــطة وضــــع املعايري، يعرض أمساء مجيع اخلرباء الذين شــــاركوا يف وضــــع املعايري  :1املرفق  -2

)، أو بروتوكوالت التشخيص 2020اعتمدهتا الدورة اخلامسة عشرة للهيئة (الدولية لتدابري الصحة النباتية أو مالحقها اليت 
وتود جلنة املعايري أن تعرب اهليئة عن امتنا�ا خلرباء فرق  ).2020اليت أحاطت الدورة اخلامســـــــــــة عشـــــــــــرة للهيئة علًما هبا (

 الصياغة على مسامهاهتم النشطة يف وضع املعايري الدولية املذكورة.
  

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/


2 CPM 2020/07 

 

التوصية بثالثة مشاريع معايير دولية (بما فيها المالحق) العتمادها وهي ترد في  - اثانيً 
 )CPM 2020/07بهذه الوثيقة ( 3و 2و 1المالحق 

 
 مشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

 
 ميكن االطالع على املعلومات األساسية بشأن مشاريع املعايري يف اخلانة اخلاصة حبالة كلٍّ منها. -3
 
على  2019وميكن االطالع على التعليقات اليت وردت خالل فرتة املشــــاورات بني يونيو/حزيران وســــبتمرب/أيلول  -4

 1البوابة الدولّية للصّحة النباتّية.
 
العمل التابعة للجنة  جمموعةو وترد موجزات املباحثات وأسباب التنقيحات املقرتحة يف تقارير كلٍّ من جلنة املعايري  -5

 .2ة السابعة للجنة املعايري) املنشورة على البوابة الدولّية للصّحة النباتّيةاملعايري (الدور 
 
قة يف ملفات  -6 ولتبســـــيط التعامل مع هذه الوثيقة، تعرض مشـــــاريع املعايري الدولية على شـــــكل نصـــــوص غري منســـــّ

ق هتيئًة لنشــرها. .3منفصــلة على البوابة الدولية للصــحة النباتية جلنة املعايري بأن تعتمد اهليئة  وتوصــي وبعد اعتمادها، ســُتنســّ
 مشاريع املعايري الثالثة التالية:

 
 حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما :8مشـــــــــروع مراجعة املعيار الدويل رقم  :CPM 2020/07_01الوثيقة  )1(

)2009-005( 
متطلبات اســـــــــــتخدام  مشـــــــــــروع املعيار الدويل لتدابري الصـــــــــــحة النباتية: :CPM 2020/07 _02الوثيقة  )2(

 )006-2014( ات اجلو املعّدل كتدابري للصحة النباتيةمعاجل
مســــــــــــــرد  :5على املعيــار الــدويل رقم  2018مشــــــــــــــروع تعــديالت عــام   :CPM 2020/07_03الوثيقــة  )3(

 )001-1994( مصطلحات الصحة النباتية
 

 االعتراضات (باستثناء بروتوكوالت التشخيص)
 
) من دليل إجراءات 38(الصـــــفحة  5-3النباتات (القســـــم وفًقا إلجراءات وضـــــع معايري االتفاقية الدولية لوقاية  -7

، ميكن لألطراف املتعاقدة أن تقدم إىل أمانة االتفاقية الدولية 4)2019وضـــــــــــع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 
)، 2020بيع قبل انعقاد دورة اهليئة اخلامســــــــــة عشــــــــــرة () يف مهلة أقصــــــــــاها ثالثة أســــــــــاippc@fao.orgلوقاية النباتات (

 املعايري الدولية (مبا يف ذلك معاجلات الصـــحة النباتية) مرفقًة مبربرات فنية واقرتاحات للتحســـني. اريعاعرتاضـــات على مشـــ

                                                      
  ispms-draft-consultation-setting/member-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core/ تعليقات املشاورات اجملّمعة:  1
 /committee-setting/standards-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core تقارير جلنة املعايري والدورة السابعة للجنة املعايري:  2
 /activities/governance/cpm-https://www.ippc.int/ar/coreالرئيسية هليئة تدابري الصحة النباتية:  الصفحة  3
 https://www.ippc.int/ar/publications/85024/ ):2019دليل إجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (  4

mailto:ippc@fao.org
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/standards-committee/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/cpm/
https://www.ippc.int/ar/publications/85024/
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وســـيضـــاف االعرتاض  وعلى األطراف املتعاقدة املعنية أن تبذل قصـــارى جهدها للتوصـــل إىل اتفاق قبل انعقاد دورة اهليئة.
  إىل جدول أعمال اهليئة اليت ستتخذ قرارا بشأن كيفية املضي قدما.

 
  املعايري الدولية بدون أي نقاش. اريعويف حال عدم ورود أي اعرتاض، تقوم اهليئة باعتماد مش -8
 
ا متام الساعة ) يف مهلة أقصاهippc@fao.orgوينبغي رفع االعرتاضات إىل أمانة االتفاقية الدولية (على العنوان  -9

وينبغي  ، مع تــأكيــد األمــانــة الســــــــــــــتالمهــا االعرتاض.2020مــارس/آذار  9) من يوم 1ظهرًا (توقيــت غرينتش+ 12:00
لألطراف املتعاقدة أن ترســـــل بريداً إلكرتونياً مفرداً لكل مشـــــروع معيار دويل يُعرتض عليه، مشـــــفوعاً بالوثائق ذات الصـــــلة 

فعليها اســــــــتخدام النموذج املتاح على  ، حال رغبت األطراف املتعاقدة يف االعرتاضويف ومبربر فين واقرتاحات للتحســــــــني.
 .5البوابة الدولية للصحة النباتية

 
ل فيها االعرتاضـــات يف  -10 وســـوف تنشـــر األمانة وثيقًة إضـــافية صـــادرة عن اهليئة على البوابة الدولية للصـــحة النباتية تفصـــّ

وُتشــــّجع  عرتاضــــات، وســــيتم إخطار األطراف املتعاقدة عن طريق البوابة الدولية.أقرب وقت ممكن عقب تلقيها االعرتاض أو اال
ونذّكر األطراف  األطراف املتعاقدة على اسـتعراض االعرتاضـات مباشـرًة وبذل قصـارى جهدها للبّت فيها قبل انعقاد دورة اهليئة.

ا  مانة، ويف حال كانت هناك شــــواغل أخرى ال تســــتوجب أن التعديالت التحريرية البســــيطة ميكن أن ترفع إىل األباملتعاقدة أيضــــً
 اعرتاًضا فيمكن رفعها هي أيًضا إىل األمانة حيث سيحتفظ هبا للنظر فيها لدى التنقيح املقبل للمعيار الدويل.

 
، دعت اللجنة رئيســــــة اهليئة إىل إتاحة ما يكفي من 2017وخالل اجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب/تشــــــرين الثاين  -11

للهيئة كي تقرر ما إذا كانت االعرتاضــــــــات مشــــــــفوعًة باملربرات التقنية واقرتاحات التحســــــــني على مشــــــــروع املعيار الوقت 
 الدويل.

 
 )27بروتوكوالت التشخيص (مالحق المعيار الدولي رقم  - اثالثً 

 
 Bactrocera dorsalis، أُرسل مشروع بروتوكول تشخيص ذبابة الفاكهة الشرقية 2019يف يناير/كانون الثاين  -12

) لفرتة اإلخطار بروتوكوالت تشــخيص اآلفات اخلاضــعة للوائح( 27) إلدراجها كملحق للمعيار الدويل رقم 2006-026(
 6.)2019فرباير/شباط  20إىل  2019يناير/كانون الثاين  5اخلاصة بربوتوكول التشخيص ومّدهتا مخسة وأربعني يوماً (من 

 
ومل ُتقدَّم أي اعرتاضــــــــــــــات على اعتماد مشــــــــــــــروع بروتوكول التشــــــــــــــخيص، لذا اعتمدت جلنة املعايري بروتوكول  -13

 .7متاح على البوابة الدولية للصحة النباتية و، وهاهليئةالتشخيص التايل بالنيابة عن 
 

                                                      
 https://www.ippc.int/ar/publications/85331/  لنموذج لتقدمي االعرتاضات على اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية:ا  5
activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core-فرتة اإلخطـــــار اخلـــــاصـــــــــــــــــــة بربوتوكول التشـــــــــــــــخيص ومـــــّدهتـــــا مخســـــــــــــــــــة وأربعني يومـــــاً:   6

setting/notification-period-dps/ 
 setting/ispms-tandardsactivities/s-https://www.ippc.int/ar/core/بروتوكوالت التشخيص املعتمدة:   7

https://www.ippc.int/ar/publications/85331/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/notification-period-dps/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/notification-period-dps/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/notification-period-dps/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/ispms/
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 )2006-026(  Bactrocera dorsalisذبابة الفاكهة الشرقية  :29برتوكول التشخيص  )4(
 

 االطالع على التعديالت في ترجمة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية - ارابعً 
 )2019التي اعتمدتها هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الرابعة عشرة (

 
 مقدمة

 
) إجراًء خيص جمموعات مراجعة اللغات هبدف تصـــــــــــحيح األخطاء 2010اعتمدت اهليئة يف دورهتا اخلامســـــــــــة ( -14

واعتمدت الدورة الثانية عشرة للهيئة  النسخ املعتمدة للمعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية باللغات املختلفة.التحريرية يف 
يسمح ألمانة االتفاقية الدولية بإخطار اهليئة بشأن املعايري احملددة اليت استعرضتها إحدى  8) تغيرياً يف هذا اإلجراء2017(

وهذا يعين أن املعايري اليت  براز التغيريات يف نصـــــوص املعايري، كما كان جيري ســـــابقاً.جمموعات مراجعة اللغات، من دون إ
اســــتعرضــــتها جمموعات مراجعة اللغات لن ترفق هبذه الوثيقة وإمنا ســــتنشــــر على الصــــفحة املخصــــصــــة للمعايري املعتمدة يف 

 ، فور إتاحتها.9البوابة الدولية للصحة النباتية
 

دولية املعلومات بشـــــــــأن إنشـــــــــاء جمموعات مراجعة اللغات والعملية اخلاصـــــــــة بذلك على وتقدم أمانة االتفاقية ال -15
 .10البوابة الدولية للصحة النباتية

 
 إنشاء مجموعات مراجعة اللغات

 
ق جملموعة مراجعة اللغة الفرنســــــية مبا أن هذه اجملموعة مل تقم باســــــتعراض أي معايري للســــــنة  -16 يتوّجب تعيني منســــــّ

 الرابعة على التوايل.
 

ولكن جمموعة مراجعة اللغة الروســـــــية  ومل يتم حالياً تعيني املنســـــــق جملموعة مراجعة اللغة الروســـــــية بشـــــــكل رمسي. -17
 نشطة وتضطلع باملهام املوكلة إليها.

 
 )2019مراجعة المعايير التي اعتمدتها الهيئة في دورتها الرابعة عشرة (

 
) 2019تية اللذين اعتمدهتما اهليئة يف دورهتا الرابعة عشــــــرة (تلقت األمانة املعيارين الدوليني لتدابري الصــــــحة النبا -18

وأحاطت اهليئة به علماً يف دورهتا الرابعة عشــرة  2018وبروتوكول التشــخيص الذي اعتمدته جلنة املعايري يف أغســطس/آب 
ســـــــــبانية، إن مشـــــــــفوعني بتعديالت مقرتحة من قبل جمموعات مراجعة اللغات العربية والصـــــــــينية والروســـــــــية واإل ،)2019(

                                                      
: 12املرفق  ،)2017نظر تقرير الدورة الثانية عشرة للهيئة (ا  8

02.pdf-08-2017-https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2017/09/CPM_12_REPORT_withISPMS_Arabic 
 setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core/حة النباتية: املعايري الدولية املعتمدة املتاحة على البوابة الدولية للص  9

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

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2017/09/CPM_12_REPORT_withISPMS_Arabic-2017-08-02.pdf
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups/
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وأحالت األمانة املعيارين الدوليني وبروتوكول التشــــــخيص إىل أقســــــام الرتمجة يف املنظمة اليت اســــــتعرضــــــت بدورها  وجدت.
ومت التوصــــــل إىل توافق يف اآلراء بني أقســــــام الرتمجة يف املنظمة وجمموعات مراجعة اللغات بشــــــأن مجيع  التغيريات املقرتحة.

ومن مث أدرجت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التغيريات املقرتحة يف  من اللغات املذكورة.التغيريات املقرتحة، لكل 
 املعايري الدولية املنّقحة املنشورة على البوابة الدولية للصحة النباتية مبجرد توافرها.

 
 نباتيةاتفاقات النشر المشترك للترجمات غير الرسمية للمعايير الدولية لتدابير الصحة ال

 
يف الوقت الراهن بإدارة عشرة اتفاقات للنشر  لوقاية النباتات تقوم وحدة وضع املعايري لدى أمانة االتفاقية الدولية -19

 املشرتك.
 

وجيدر تذكري الناشرين املشرتكني بالسعي إىل احلصول على معلومات عن املعايري املعتمدة من خالل تقارير اهليئة  -20
للناشـرين املشـرتكني بناًء على  MS Wordوسـرتسـل ملفات املعايري املعتمدة على شـكل  النباتّية.أو البوابة الدولّية للصـّحة 

  طلبهم.
 

وبوســع أية منظمة قطرية أو إقليمية لوقاية النباتات ترغب يف التوقيع على اتفاق نشــر مشــرتك مع املنظمة للرتمجة  -21
  .11ت الالزمة على البوابة الدولية للصحة النباتيةغري الرمسية للمعايري الدولية ووثائق أخرى، أن جتد املعلوما

 
وتُنشــر هذه املعايري الدولية اليت جرى تنقيحها على صــفحة املعايري املعتمدة للبوابة الدولية للصــحة النباتية، وحتّل  -22

 حمل النسخ القدمية.
 

 القرارات - خامساً 
 

 إّن اهليئة مدعوة إىل:
 

الوارد يف  )005-2009( حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما :8مشــــــــــــــروع تنقيح املعيار الدويل رقم  اعتماد )1(
  CPM 2020/07_01الوثيقة 

متطلبات اســــــــتخدام معاجلات اجلو املعّدل  :لتدابري الصــــــــحة النباتية مشــــــــروع تنقيح املعيار الدويل اعتماد )2(
 CPM 2020/07_02) الوارد يف الوثيقة 006-2014(كتدابري للصحة النباتية 

 )مســــــــــــــرد مصــــــــــــــطلحــات الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة( 5على املعيــار الــدويل رقم  2018 تعــديالت عــام اعتمــاد )3(
 CPM 2020/07_03الواردة يف الوثيقة  )1994-001(

بأّن جلنة املعايري اعتمدت بالنيابة عن اهليئة بروتوكول التشــــــــــــــخيص التايل كملحق باملعيار  اإلحاطة علماً  )4(
 ):ئحبروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوا( 27الدويل رقم 

  )Bactrocera dorsalis )2006-026ذبابة الفاكهة الشرقية :29برتوكول التشخيص  •
 

                                                      
 /agreements-pms/copublishingsetting/is-activities/governance/standards-https://www.ippc.int/ar/coreاتفاقات النشر املشرتك:   11

https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/standards-setting/ispms/copublishing-agreements/
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بأن املعايري الدولية الثالثة التالية (مبا يف ذلك بروتوكول تشــــــخيص واحد) قد اســــــتعرضــــــتها  اإلحاطة علماً  )5(
ظمة، وبأن أمانة املن يفجمموعات مراجعة اللغات العربية والصـــــــينية والروســـــــية واإلســـــــبانية وأقســـــــام الرتمجة 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات قد أدرجت التعديالت بناء على ذلك واستبدلت النسخ املعتمدة سابقاً:
 

 )مسرد مصطلحات الصحة النباتية( 5رقم  املعيار الدويل •
 )شروط استخدام التبخري كتدبري للصحة النباتية( 43املعيار الدويل رقم  •
 )س جدري اخلوخفريو ( :2برتوكول التشخيص  •

 
األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات املشــــــــــــــاركة يف جمموعات مراجعة اللغات،  شــــــــــــــكر )6(

إضــــــــــافًة إىل أقســــــــــام الرتمجة يف املنظمة، على جهودها وعملها الدؤوب لتحســــــــــني نســــــــــخ املعايري الدولية 
 مبختلف اللغات.

اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات اليت اســــــتضــــــافت أو  مبســــــامهات األطراف املتعاقدة واملنظمات التنويه )7(
  :2019ساعدت يف تنظيم اجتماعات وضع املعايري يف عام 

 
 )014-2015جمموعة عمل اخلرباء املعنية باملراجعات يف سياق الصحة النباتية ( كندا: •
والوكالة الدولية للطاقة الذرية الســـــتضـــــافة اجتماع الفريق  األغذية والزراعة الشـــــعبة املشـــــرتكة بني منظمة •

 التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتّية يف فيينا، النمسا
يف جامعة التروب الســـــتضـــــافة اجتماع  AgriBio-Centre for Agri Bioscienceأســـــرتاليا ومركز  •

 فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص
 الدعم لوحدة وضع املعايري يف أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من خالل املسامهات فرنسا لتقدمي •

 العينية باملوظفني.
 

 :2019مبسامهات األعضاء يف جلنة املعايري الذين غادروا اللجنة عام  التنويه )8(
  

 Stephen BUTCHERنيوزيلندا، السيد  •
 Lupeomanu Pelenato FONOTIساموا، السيد  •
 ا، السيدة عروبة الزيتاين أبو الربغلسوري •
 Rajesh RAMARTHNAMكندا، السيد  •

 
مبســــــــــــــامهات األعضــــــــــــــاء يف الفريق التقين املعين مبعاجلات الصــــــــــــــحة النباتّية الذين غادروا الفريق  التنويه )9(

 :2019 عام
 

 Andrew PARKERالنمسا، السيد  •
 Yuejin WANGالصني، السيد  •
 مصر، السيدة شذى عمر •

 
 :2019املعين باحلجر احلرجي الذي غادر الفريق عام مبسامهات العضو يف الفريق التقين  التنويه )10(

 
 Krzysztof SUPRUNIUKبولندا، السيد  •
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 التنويه بالمساهمات في أنشطة وضع المعايير -1المرفق 

 
ايري دولية أو مالحق معايري نوّد اإلعراب عن امتناننا خلرباء فرق الصـــــــــياغة ملســـــــــامهاهتم النشـــــــــطة يف وضـــــــــع ما يلي من مع

 :2018/2019اعتمدت يف 
 

 )005-2009( تحديد حالة اآلفات في منطقة ما :8المعيار الدولي رقم  تنقيحمشروع  :1الجدول 
 الدور اسم اخلبري البلد

 مشرف Marina ZLOTINAالسيدة  الواليات املتحدة األمريكية
 جمموعة عمل اخلرباءعضو يف  Pablo CORTESEالسيد  األرجنتني

 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Wendy ODGERSالسيدة  أسرتاليا
 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Robert FAVRINالسيد  كندا

فرنســـــــــــــــا (منظمــة وقــايــة النبــاتــات ىف 
 أوروبا والبحر املتوسط)

 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Anne Sophie ROYالسيدة 

 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Asenath Abigael KOECHالسيدة  كينيا
 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Kyu Ock YIMالسيدة  مجهورية كوريا

 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Christina DEVORSHAKالسيدة  الواليات املتحدة األمريكية
اململكة املتحدة (املركز الدويل للزراعة 

 والعلوم البيولوجية)
 Lucinda Mary Francesالســــــــــــــيــدة 

CHARLES 
 خبري مدعو

 مضيف Ho Thi Xuan HUONGالسيدة  فييت نام
 مضيف Le THI Ngoc ANHالسيدة  فييت نام

 
ـــــتخدام معالجات الجو المعّدل  مشـــــــــــروع المعيار الدولي لتدابير الصـــــــــــحة النباتية: :2الجدول  ـ ـ ـ ـ بات اســ متطل
 )006-2014( للصحة النباتية كتدابير

 الدور اسم اخلبري البلد
 Alvaro SEPULVEDAالســــــــيد  شيلي

LUQUE 
 )05-2019مشرف (

 )11-2017مشرف (  Nico HORNالسيد  هولندا
 )11-2016مشرف ( Marina ZLOTINAالسيدة  الواليات املتحدة األمريكية
)/ 11-2016مشــــــــــــــرف مســــــــــــــاعد (  Scott W. MYERSالسيد  الواليات املتحدة األمريكية

  )05-2014مشرف (
مشـــــــرف الفريق التقين املعين مبعاجلات  David OPATOWSKIالسيد  إسرائيل

 الصحة النباتّية
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 الدور اسم اخلبري البلد
عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات   Yuejin WANGالسيد  الصني

 الصحة النباتّية
عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات  Michael ORMSBYالسيد  نيوزيلندا

 الصحة النباتّية
عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات  Guy HALLMANالسيد  ملتحدة األمريكيةالواليات ا

  الصحة النباتّية
عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات  Eduardo WILLINKالسيد  األرجنتني

 الصحة النباتّية
عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات  Matthew SMYTHالسيد  أسرتاليا

 النباتّيةالصحة 
عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات  Glenn BOWMANالسيد  أسرتاليا

  الصحة النباتّية
عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات  Daojian YUالسيد  الصني

 الصحة النباتّية
عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات  Toshiyuki DOHINOالسيد  اليابان

 الصحة النباتّية
عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات  Patrick GOMESالسيد  الواليات املتحدة األمريكية

 الصحة النباتّية
عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات  Andrew PARKERالسيد  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 الصحة النباتّية
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 5 على المعيـار الـدولي رقم 2018المتعّلق بتعـديالت عـام  لتـدابير الصـــــــــــحـة النبـاتيـة المعيـار الـدولي :3الجـدول 
  )001-1994) (مصطلحات الصحة النباتية مسرد(

 الدور اسم اخلبري البلد
-Laurence BOUHOTالســـــــــــيدة  فرنسا

DELDUC 
 مشرف الفريق الفين املعين باملسرد

املعين بـــــــاملســــــــــــــرد للغــــــة الفريق الفين  Stephanie BLOEMالسيدة  الواليات املتحدة األمريكية
 اإلنكليزية

الفريق الفين املعين بـــــــاملســــــــــــــرد للغــــــة   John HEDLEYالسيد  نيوزيلندا
 اإلنكليزية

الفريق الفين املعين بـــــــاملســــــــــــــرد للغــــــة  Beatriz MELCHOالسيدة  أوروغواي
 اإلسبانية

الفريق الفين املعين بـــــــاملســــــــــــــرد للغــــــة  Hong NINGالسيدة  الصني
 الصينية

الفريق الفين املعين بـــــــاملســــــــــــــرد للغــــــة  Ebbe NORDBOالسيد  الدامنرك
 اإلنكليزية، مشرف مساعد 

 الفريق الفين املعين باملسرد للغة العربية السيدة شذى رشدي عمر مصر
الفريق الفين املعين بـــــــاملســــــــــــــرد للغــــــة  Andrei ORLINSKIالسيد  فرنسا

 الروسية
 

نباتية التي وضــــــــعها الفريق الفني المعني ببروتوكوالت التشــــــــخيص المعايير الدولية لتدابير الصــــــــحة ال :4 الجدول
 )بروتوكوالت التشخيص لآلفات الخاضعة للوائح( 27كمالحق للمعيار الدولي رقم 

 
 مشرف فريق الخبراء الفني المعني بإعداد بروتوكوالت التشخيص: :لفأ-4الجدول 

 اسم املشرف البلد
 Jayani Nimanthikaالســــــــــــــــــيـــــــدة  سري النكا

WATHAKURAGE 
 Álvaro SEPÚLVEDAالســــــــــــيد  شيلي

LUQUE 
 
 

 )Bactrocera dorsalis )2006-026ذبابة الفاكهة الشرقية  :29برتوكول التشخيص  :اءب-4الجدول 
 الدور اسم اخلبري البلد

 أخصائي رئيسي Norman BARRالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 حكم Juliet GOLDSMITHالسيدة  جامايكا

 رئيس فريق التأليف Kenji TSURUTAالسيد  اليابان
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 الدور اسم اخلبري البلد
 مشارك يف التأليف Sujinda THANAPHUMالسيد  تايلند

 مشارك يف التأليف Luc LEBLANCالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 خبري  Jane Royerالسيدة  أسرتاليا
 خبري  Mark Schutzeالسيد  أسرتاليا

 Josephine Moraaالســـــــــــــــــــــيــــــــدة  كينيا
Songa 

 خبري

 خبري  George Momanyiالسيد  كينيا
 خبري Sharon Reidالسيدة  اململكة املتحدة

 خبري  Yuji Kitaharaالسيد  اليابان
 خبري  Ken Hong Tanالسيد  ماليزيا
 خبري  Alvin Heeالسيد  ماليزيا
 خبري  Dijstraالسيد  هولندا
 خبري Elizabeth Minchintonالسيدة  أسرتاليا
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 قائمة المرفقات بالمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية: -2المرفق 
 

 حتـــديـــد حـــالـــة اآلفـــات يف منطقـــة مـــا :8املعيـــار الـــدويل رقم  تنقيحمشــــــــــــــروع  :CPM 2020/07_01الوثيقـــة  •
)2009-005( 

ستخدام معاجلات اجلو متطلبات ا مشروع املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية: :CPM 2020/07 _02الوثيقة  •
  )006-2014( املعّدل كتدابري للصحة النباتية

مســـــرد مصـــــطلحات ( 5على املعيار الدويل رقم  2018مشـــــروع تعديالت عام  :CPM 2020/07 _03الوثيقة  •
 )001-1994) (الصحة النباتية

 


