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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة املندوبني  عدد حمدود من هذه الوثيقة
االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل 

 www.fao.org العنوان التالي:

MM647/A 

A 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 العاشرةالدورة 

 0265مارس/آذار  02-61روما، 

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ةتعديالت يف ترمجالاالطالع على 

 (0264)اليت اعتمدتها هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها التاسعة 

 من جدول األعمال 3-8البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 مقدمة -أواًل

 

مبجموعدات   اخاصد  إجدرا     ،0212) اخلامسدة تهدا  دوريف  )اهليئدة،   هيئة تددابري الحد ة النباتيدة   اعتمدت  -1

 )املعدايري الدوليدة،   يف النسخ املعتمدة للمعايري الدولية لتدابري الح ة النباتية مراجعة اللغات لتح يح األخطا  الت ريرية

جمموعدات   املراجعدة الدت تقدوم بهدا    ، على متديدد فدرتة   0212كما وافقت اهليئة يف دورتها الثامنة )مبختلف اللغات. 

 .إىل ثالثة أشهر مراجعة اللغات

 

اإلجدرا  اخلداب بهدا علدى     عدن  معلومات عن إنشا  جمموعات مراجعة اللغدات و االتفاقية الدولية أمانة  وتقدم -0

 .1لبوابة الدولية للح ة النباتيةاإللكرتوني لوق  امل

  

                                                      
1  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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 إنشاء جمموعات مراجعة اللغات -ثانيًا

 

 ملراجعة اللغات. جديدة إنشا  أية جمموعة 0214عام يف مل جير  -2

 

الدت  وبادرت جمموعات مراجعة اللغات الحينية والفرنسية واإلسبانية املنشأة سابقًا إىل مراجعة مجي  املعايري  -4

 ،.0214) التاسعةدورتها  يفاعتمدتها اهليئة 

 

من منحبه ومل يعّين بعد بديل عنه السدتكمال مراجعدة املعدايري    جمموعة مراجعة اللغة الروسية  منسق استقالو -5

 املعتمدة باللغة الروسية. 

 

  مل يشّكل بعد األعضا  الناطقون باللغة العربية جمموعة ملراجعة اللغة العربية.و -6

 

 (0264التاسعة )تها يف دوراهليئة  اليت اعتمدتهامراجعة املعايري  -ثالثًا

 

، 0214) التاسدعة تهدا  دور يفالدت اعتمددتها اهليئدة    لتدابري الح ة النباتيدة  األمانة املعايري الدولية  وردت إىل -7

الفرنسية واإلسبانية. وأحالت األمانة هذه الوثدائق  الحينية و التعديالت املقرتحة من جمموعات مراجعة اللغاتشفوعة بم

 تعليقدات الت قامت بدورها مبراجعة التغيريات املقرتحدة وأعدّدت   إىل أقسام الرتمجة يف منظمة األغذية والزراعة )الفاو، 

درجدت  وبعدد للد   أ    على املسائل واملحطل ات املتنازع عليها وأوجه االختالف الت برزت يف سياق عمليدة املراجعدة.  

 تبيدان التغديريات  مد    ،0215يف املعايري الدولية املراجعة وُعرضت على اهليئة يف دورتهدا العاشدرة )   التغيريات املقرتحة

 . الت طرأت عليها

 

احملددة يف اإلجرا  اخلاب مبجموعات مراجعة اللغدات الدذ     املهل الزمنيةاحرتام األمانة على أهمية وتشدد  -8

ملعاجلدة هدذه املعدايري     يتديح الوقدت الكدايف   اإلجدرا   مبدا    التقّيد بهدذا   وتطلب من اجلهات املعنية يئةاهلوافقت عليه 

دون إثقال كاهل األمانة بالعمل يف الوقت الذ  تعاجل فيده أيضدا مشداري  املعدايري     املقبلة ى اهليئة يف دورتها عرضها علو

املقبلة هذا لن يكون ممكنا يف السنوات  هذه السنة ولكّن استثنا اتالدولية لعرضها على اهليئة. ومرة أخرى كانت هناك 

 .موارد إضافية ما مل تتوافر

 

 الصينيةاللغة 

 

 يف الفدداو علددى مجيدد  التغدديريات الددت اقرتحتهددا جمموعددة مراجعددة    الحددينيةوافقددت جمموعددة الرتمجددة   -9

 .الحينيةاللغة 
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 الفرنسيةاللغة 

 

 وافقددت جمموعددة الرتمجددة الفرنسددية يف الفدداو علددى مجيدد  التغدديريات الددت اقرتحتهددا جمموعددة مراجعددة     -12

 اللغة الفرنسية.

 

 اإلسبانيةاللغة 

 

 أن تقبل فقد  بعدا التغديريات الدت اقرتحتهدا جمموعدة مراجعدة       جمموعة الرتمجة اإلسبانية يف الفاو قررت  -11

يف الفداو بشدأن    اإلسدبانية اللغة اإلسبانية. وترد أدناه )باللغة اإلسبانية فق ، التفسريات الت قدمتها جمموعدة الرتمجدة   

 .ملقرتحةلتغيريات ااألسباب الكامنة ورا  عدم قبول بعا ا

 
12- El proceso de revisión se llevó a cabo de conformidad con el procedimiento establecido: el 
Grupo de revisión lingüística presentó sus propuestas; el GTE las examinó, aceptó muchos de los 
cambios sugeridos y señaló los que no consideraba aceptables; el Grupo de revisión lingüística volvió 
a examinar los textos, aceptó en gran parte las observaciones del GTE y, en algunos otros casos, 
solicitó que se reconsideraran sus propuestas; por último, el GTE tomó la decisión definitiva sobre las 
cuestiones controvertidas. A continuación se exponen en lo esencial dichas cuestiones. 
 
13- En relación con el protocolo de diagnóstico de Tilletia indica Mitra (PD 4:2012, Anexo 4 de la NIMF 
27), el Grupo de revisión lingüística propuso un cambio en la traducción de la expresión inglesa “size-selective 
sieve". La traducción original era "tamiz de selección por tamaño", mientras que el Grupo de revisión lingüística 
prefería la expresión "tamiz de tamaño selectivo” pues opinaba que “tamiz de selección por tamaño” daba a 
entender que el tamaño no era una característica del tamiz sino del objeto que debía tamizarse (en concreto, 
teliosporas de varias especies de Tilletia). Manifestó que "tamiz de selección por tamaño" podía llevar 
erróneamente al usuario del protocolo a suponer que debía emplear diferentes graduaciones de tamiz, según el 
tamaño indicado en los informes para las teliosporas de diversas especies de Tilletia. Tal interpretación no 
correspondía a lo establecido en el protocolo, en el que solo se recomendaban tamices de dos tamaños (53 µm 
y  20 µm). Por último, el Grupo de revisión lingüística señaló que en el protocolo se hacía referencia al método 
de lavado de semillas con “tamices de tamaño selectivo” para teliosporas (SSS, por su sigla en inglés), así 
traducido en normas de la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (NRMF 13 y NRMF 36). 
 
14- El GTE tomó nota de las observaciones del Grupo de revisión lingüística. Sin embargo, por más que la 
expresión “tamiz de tamaño selectivo” se hubiera utilizado en las NRMF 13 y 36 el Grupo consideraba que 
resultaba  imprecisa, ya que el tamaño determinante para la selección –53 µm y  20 µm en este caso concreto– 
no era evidentemente el del propio tamiz  (diámetro) sino el de sus mallas o aberturas. A fin de evitar esta 
imprecisión y, al mismo tiempo, tener en cuenta las preocupaciones expresadas por el Grupo de revisión 
lingüística, el GTE optó por la expresión “tamiz con aberturas de tamaño selectivo”, abreviada en “tamiz 
selectivo” en ciertos títulos o cuando el término se repetía varias veces seguidas en el texto. 
 
15-  La siguiente cuestión controvertida no se refiere estrictamente a la terminología o la redacción 
adoptadas en la traducción,  sino a una norma de puntuación: la utilización del espacio fino para separar los 
millares en las cifras. El Grupo de revisión lingüística manifestó que este uso no debería aplicarse en las NIMF. 
Citó en respaldo de su afirmación la Ortografía de la lengua española (Versión beta) de la Real Academia 
Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, de 2010, donde se afirma que tal separación 
mediante espacios en blanco “no debe aplicarse en documentos contables ni en ningún tipo de escrito en que 
pueda arriesgarse la seguridad o la integridad en la transmisión de la cifra”. 
 
16- El GTE no aceptó este cambio por los siguientes motivos: i) las NIMF no son documentos contables ni 
en los que pueda arriesgarse la seguridad o la integridad en la transmisión de las cifras; ii) en vista de lo 
anterior, no se ve motivo para no aplicar la norma de separar los millares mediante espacio fino, que es la que 
rige para todos los documentos de la FAO y se ha venido empleando sistemáticamente en las NIMF. 
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 التوصيات   -رابعًا

 

 إّن هيئة تدابري الح ة النباتية مدعوة إىل: -17
 

إصدار شهادات الح ة النباتية اإللكرتونيدة  ومعلومدات عدن    ) 10باملعيار الدولي رقم  1املرفق بأّن  أخذ العلم ،1)

 تدددابري مكاف ددة ) 06باملعيددار الدددولي رقددم   0واملل ددق  ،لغددات الرتميددز املوسددعة املوّحدددة وتليددات التبددادل  

 معاجلدة ) 15، وعدال  الحد ة النباتيدة رقدم     تفشي األمراض ضمن منطقة خالية من تفات لباب مثار الفاكهة

 )الشددمام املشددب ، ةددرارة البخددار للددتخل  مددن لبابددة      Cucumis melo var. reticulatus  الكنتددالوب

 تقددد خضددع ،Tilletia indica Mitra) 4، وبروتوكددول التشددخي  رقددم  Bactocera cucurbitae البطدديخ 

 .وأقسام الرتمجة يف الفاوالفرنسية واإلسبانية الحينية وللمراجعة من ِقبل جمموعات مراجعة اللغات 

  بعدم تشكيل أ  جمموعة ملراجعة اللغتني العربية والروسية. أخذ العلم ،0)

األطراف املتعاقدة الت تستخدم اللغتني العربية والروسية على تشكيل جمموعة ملراجعة كل من هاتني  تشجي  ،2)

 اللغتني. 

 املهدل الزمنيدة احملدددة    علدى ضدمان احدرتام   جمموعدات مراجعدة اللغدات     الذين يشاركون يف أعضائها حّث ،4)

 .والتقّيد باملواعيد احملددةبالنسبة إىل العملية اخلاصة مبجموعات مراجعة اللغات الت اعتمدتها اهليئة 

النسخ اجلديدة على إلغا  النسخ السابقة من املعايري الدولية لتدابري الح ة النباتية واالستعاضة عنها ب االتفاق ،5)

 .11إىل  1انتها  األمانة من إدخال التغيريات املبّينة يف املرفقات من ر فو
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 على النحو املبني أدناه: ثيقةالوهذه من النسخة اللغوية اخلاصة بها فقط بمرتبطة املرفقات املقابلة لكل لغة 
 

 الصينية:املرفقات بالنسخة 
 

ISPM 12 植物检疫证书，罗马，国际植保公约，粮农组织, with 附录1：电子植 :6 املرفق  

物检疫证书，有关标准的XML计划和交换机制的信息，罗马，国际植保公约，
粮农组织。 

 

   ISPM 26 建立果蝇（实蝇科）非疫区。罗马，国际植保公约，粮农组织, with :0املرف  

附件2：实蝇非疫区内暴发的控制措施。罗马，国际植保公约，粮农组织 
 

Phytosanitary Treatment 15 (针对瓜实蝇 （Bactocera cucurbitae） 的网纹甜瓜 :3املرف  

Cucumis melo var. reticulatus）蒸汽热处理) 
 

 املرفقات بالنسخة الفرنسية:
 

 ,NIMP 12 (Certificats phytosanitaires), avec Appendice 1 Certificats phytosanitaires électroniques :4 املرف 

renseignements sur les schémas XML et les mécanismes d'échange de données normalisés 
  

 NIMP 26 (Établissement de zones exemptes de mouches des fruits (Tephritidae)), avec Annex :5املرف  

2 Mesures de lutte en cas d'apparition d'un foyer à l'intérieur d'une zone exempte de 
mouches des fruits 

 

 .Traitement Phytosanitaire 15 (Traitement thermique à la vapeur de Cucumis melo var :1املرف  

reticulatus contre Bactrocera cucurbitae) 
 

 Protocol de Diagnostic 4 (Tilletia indica Mitra) :7املرف  

 

 :بالنسخة اإلسبانيةاملرفقات 
 

 NIMF 12 (Certificados fitosanitarios), con Apéndice 1 Certificación fitosanitaria :8املرف  

electrónica, información sobre esquemas estandarizados de XML y mecanismos de 
intercambio 

 

 ,NIMF 26 (Establecimiento de áreas libres de plagas para moscas de la fruta (Tephritidae)) :9 املرف 

con Anexo 2 Medidas de control en caso de brote en un área libre de plagas para mosca de 
la fruta nal 

 

 Tratamiento fitosanitario 15 (Tratamiento térmico mediante vapor contra Bactrocera :62 املرف 

cucurbitae en Cucumis melo var. reticulatus، 
 

 Protocolo de Diagnóstico 4 (Tilletia indica Mitra) :66 املرف 


