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والمساھمة في عدم التأثیر على من أجل الحّد من تأثیرات عملیات المنظمة على البیئة  طُبع عدد محدود من ھذه الوثیقة
ویرجى من السادة المندوبین والمراقبین التكّرم بإحضار نسخھم معھم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة . المناخ

 www.fao.org :ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي. منھا
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 ھیئة تدابیر الصحة النباتیة
 الدورة الثامنة

 2013نیسان /أبریل 12-8روما، 

 مجموعات مراجعة اللغة
 من جدول األعمال 5-1-8البند 

 إعداد أمانة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتاتمن 
      

 مقدمة - أوالً 
 
خاص�ة  ت�م اعتم�اد عملی�ةٍ ، )2010(الدورة الخامسة لھیئ�ة ت�دابیر الص�حة النباتی�ة  لدى انعقاد -1

للمع�اییر  المختلف�ة اللغ�ات من أجل تصحیح األخط�اء التحریری�ة ف�ي النس�خ بمجموعة مراجعة اللغة
 ح�ولمعلوم�ات ال) األمان�ة(وتق�دم أمان�ة االتفاقی�ة الدولی�ة لوقای�ة النبات�ات . التي یتم اعتمادھاالدولیة 
 :كترونی�������ة لالتفاقی�������ةلوعملیتھ�������ا عل�������ى البواب�������ة اإل مجموع�������ة مراجع�������ة اللغ�������ة إنش�������اء

https://www.ippc.int/index.php?id=1110770&no_cache=1. 
 

 إنشاء مجموعات مراجعة اللغة-  ثانیاً 
 
 . ، تم إنشاء مجموعات جدیدة لمراجعة اللغة2012في العام - 2
 
المكون��ة س��ابقا لمراجع��ة اللغ��ة الص��ینیة والفرنس��یة واإلس��بانیة بمراجع��ة قام��ت المجموع��ات - 3

 ). 2012(المعاییر التي تم اعتمادھا في الدورة السابعة لھیئة تدابیر الصحة النباتیة 
 
ول�ذا ل�م ) 2012(استقال منسق مجموعة مراجع�ة اللغ�ة الروس�یة بع�د ال�دورة الس�ابعة للھیئ�ة - 4

وت�دعو  ).2012(مراجعة المعاییر التي اعتمدت في الدورة السابعة للھیئ�ة تتمكن ھذه المجموعة من 
 43ھن�اك  .إلى منسق جدید من أجل مواصلة مراجعة المعاییر المعتمدة باللغ�ة الروس�یة اآلن الحاجة

معیارا و بروتوكوال تشخیصیا ومعالجات للصحة النباتیة موصى بھا العتمادھا باللغة الروسیة ف�ي 
 .ستكون خاضعة لعملیة مجموعة مراجعة اللغةھي و) 2013(نة للھیئة الدورة الثام

 
 .لم ینشئ األعضاء العرب بعد مجموعة لمراجعة اللغة- 5
 

http://www.fao.org/
https://www.ippc.int/index.php?id=1110770&no_cache=1
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استعراض المعاییر المعتمدة في الدورة السابعة لھیئة تدابیر الصحة - .ثالثاً 
 النباتیة

 
م��ع ) 2012(الس��ابعة للھیئ��ة تلق��ت األمان��ة المع��اییر الدولی��ة الت��ي ت��م اعتمادھ��ا ف��ي ال��دورة - 6

التع���دیالت المقترح���ة م���ع تبی���ان التغیی���رات م���ن مجموع���ات مراجع���ة اللغ���ة الص���ینیة والفرنس���یة 
الترجم�ة ف�ي منظم�ة األغذی�ة والزراع�ة الت�ي  أقس�امقدمت األمان�ة ھ�ذه التع�دیالت إل�ى ف. واإلسبانیة

ختالف��ات وا الخالفی��ة راجع��ت التغیی��رات المقترح��ة وأع��دت تعلیق��ات ح��ول المس��ائل والمص��طلحات
 .التنقیح أعمالخالل  تي أثیرتال الرأي

 
المح��ددة ف��ي عملی��ة مجموع��ة المراجع��ة  النھائی��ة ش��ددت األمان��ة عل��ى أھمی��ة احت��رام المھ��ل- 7

اللغوی��ة الت��ي وافق��ت علیھ��ا الھیئ��ة وطلب��ت م��ن المجموع��ات أن تق��دم المع��اییر بع��د استعراض��ھا ف��ي 
الوقت المطلوب لكي تتیح الوقت الكافي لمعالج�ة تل�ك المع�اییر بھ�دف تق�دیمھا خ�الل ال�دورة التالی�ة 

 .یئة وبالتالي توزیع كمیة عمل األمانةھلل
 

 )فقط التفاصیل باللغة الصینیةترد (الصینیة - .رابعاً 
 
مس�رد  5لم تقم مجموعة مراجعة اللغ�ة الص�ینیة باس�تعراض تع�دیالت المعی�ار ال�دولي رق�م - 8

الت�ي ة ووافقت على الترجمة المقترح ،5للمعیار الدولي رقم  1مصطلحات الصحة النباتیة والملحق 
 . للھیئة السابعةاعتمدت في الدورة 

 
المنظمة على ك�ل التغیی�رات المقترح�ة الت�ي أجرتھ�ا  فيفقت مجموعة الترجمة الصینیة ووا- 9

 .مجموعة مراجعة اللغة
 

 الفرنسیة- .خامساً 
 

المنظم�ة عل�ى ك�ل التغیی�رات المقترح�ة الت�ي ق�دمتھا  ف�يوافقت مجموعة الترجمة الفرنسیة - 10
 .مجموعة مراجعة اللغة

 
 )باللغة اإلسبانیة فقط ترد التفاصیل(اإلسبانیة - .سادساً 

 
متعلق��ة بش��ؤون الترجم��ة وق��د ق��دمت نتیج��ة ھ��ذه المناقش��ات ح��ول التفاص��یل الت��م النظ��ر ف��ي - 11

 .المعاییر الدولیة باإلسبانیة في النسخة اإلسبانیة لھذه الورقة
 
 

 التوصیات-  سابعاً 
 

 :إن ھیئة تدابیر الصحة النباتیة مدعوة إلى- 12
 

ب�أن المع�اییر الدولی�ة ق�د خض�عت للمراجع�ة م�ن قب�ل مجموع�ات مراجع�ة  األخذ علم�ا )1(
 .المنظمة في جمةاللغة الصینیة والفرنسیة واإلسبانیة ومن قبل أقسام التر

اء الن��اطقین باللغ��ة الروس��یة اختی��ار ب��دیل ع��ن منس��ق ب��أن عل��ى األعض�� األخ��ذ علم��ا )2(
 مجموع���������������������������������������������������������������������������������ة مراجع���������������������������������������������������������������������������������ة

 .اللغة الروسیة
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أعض��ائھا ال��ذین یش��اركون ف��ي مجموع��ات مراجع��ة اللغ��ة عل��ى احت��رام المھ��ل  ح��ض )3(
ض��من عملی��ة مجموع��ات مراجع��ة اللغ��ة الت��ي اعتم��دتھا الھیئ��ة وعل��ى احت��رام ت��واریخ 

 .االستحقاق
 1 المرفق�اتتبیان التغیی�رات ف�ي في  كما تظھراألمانة قبول كل التغییرات  إلى الطلب )4(

واس�تبدال المع�اییر الدولی�ة الص�ینیة والفرنس�یة واإلس�بانیة الت�ي اعتم�دت ل�دى  17إلى 
 .بھذه الصیغ المعدلة) 2012(الدورة السابعة للھیئة 

 
 :قةالور فقط بالنسخة الصینیة لھذه المرفقة بالمرفقاتقائمة - .ألف

 
 国际植物检疫措施标准第35号 :1المرفق 

 实实（实实科）有害生物实实管理系实方法 
 国际植物检疫措施标准第36号  种植用植物综合措施 :2المرفق 
 第2号诊断规程：Plum pox virus :3المرفق 
 第3号诊断规程：Trogoderma granarium Everts（谷斑皮蠹） :4المرفق 

 
 :بالنسخة الفرنسیة فقط من ھذه الورقة المرفقة بالمرفقاتقائمة - .باء

 
 NIMP 35:2012 Approche systémique de gestion du risque phytosanitaire lié aux mouches :6المرفق 

des fruits (Tephritidae) 
 NIMP 36:2012 Mesures intégrées applicables aux végétaux destinés à la plantation :7المرفق 
 Amendements à apporter à la NIMP 5 Glossaire des termes phytosanitaires :8المرفق 
 NIMP 5 - Supplément 1: Directives sur l’interprétation et l’application des concepts de :9المرفق 

« lutte officielle » et de « non largement disséminé » 
 PD 2 (2012) Plum pox virus :10المرفق 
 PD 3 (2012) Trogoderma granarium Everts :11المرفق 

 
 :سبانیة فقط من ھذه الورقةاإلبالنسخة  المرفقة بالمرفقاتقائمة - .جیم

 
 NIMF 35:2012 Enfoque de sistemas para el manejo del riego de plagas de moscas de :12المرفق 

la fruta (Tephritidae) 
 NIMF 36:2012 Medidas integradas para plantas para plantar :13المرفق 
 Enmiendas a la NIMF 5 (Glosario de términos fitosanitarios) :14المرفق 
 NIMF 5 - Suplemento 1: Directrices sobre la interpretación y aplicación de los :15المرفق 

conceptos de “control oficial” y “no ampliamente distribuida” 
 PD 2 (2012) Plum pox virus :16المرفق 
 PD 3 (2012) Trogoderma granarium Everts :17المرفق 
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