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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 ىاملندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 www.fao.orgيل: اإلنرتنت على العنوان التا
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 عملية مجموعات مراجعة اللغاتتعديالت في 

 من جدول األعمال 5-9البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
     

 مقدمة -أوال
 
هبدف تصةةةةةةةايل املسةةةةةةةائل املتعلقة ات مراجعة اللغجمموعات ( عملية 2010اعتمدت اهليئة يف دورهتا اخلامسةةةةةةةة   -1

مراجعة اللغات  جمموعاتيا حالتوجد عايري الدولية( بعد اعتمادها. و بالرتمجة يف املعايري الدولية لتدابري الصةةةةةةةةةاة النباتية  امل
 ليزية(.كجلميع اللغات  باستثناء اإلن

 
 اتمراجعة اللغ تجمموعااملنسةةةةةةةةةةةةةةقني يف  ص العملية احلالية على أن حتيل األمانة املعايري الدولية املعتمدة إىلوتن -2

اسةةةةتعرارت الرتمجات  مراجعة اللغات جمموعاتبعد ترمجة املعايري الدولية املعتمدة من قبل أقسةةةةام الرتمجة يف املنظمة. وتتوىل 
 بنيعدة مشةةةةاورات قد علبا ما تُ ايت ترسةةةةلها لتسةةةةتعرضةةةةها أقسةةةةام الرتمجة يف املنظمة. و وإحالة املعايري املراجعة إىل األمانة ال

قسةةةةةةام الرتمجة يف املنظمة قبل التوتةةةةةةل إىل توافق يف اعراء بشةةةةةةأن مجيع التغيريات أو معظمها. أو جمموعات مراجعة اللغات 
توتةةةةية إىل اهليئة بملعنية اات  املعّدلة لنسةةةةخ اللغهليئة بسةةةةت لغات وترفق املعايريتصةةةةدر عن ااألمانة وثيقة  دُ ع  وبعد ذلك، تُ 

   باألخذ علما بالتغيريات يف الرتمجة.
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 االعتبارات -ثانيا  
 
رتمجة من الخاتةةةة بتعديالت إىل اهليئة على مدى السةةةنوات السةةةت املاضةةةية،  ،جمموعات مراجعة اللغات قّدمت -3

جمموعات لواردة من ا تعديالتالأجل األخذ علما هبا، ومل تقم اهليئة قط بإقرتاح تعديالت أو إبداء تعليقات إضةةةافية على 
وثيقة  ررتعبست لغات موارد كثرية بسبب مدى تعقيد ات مراجعة اللغ اتجمموع. ويقتضي إعداد وثيقة مراجعة اللغات

 ملناسبة لوثيقة اهليئة.وية انسخة اللغالاملناسبة بات إرفاق نسخ اللغكبرية من املعايري و   اأعدادتتضمن 
 
اللغات يتعلق ف ختلمب اتراجعة اللغمات جمموعبل وجتدر اإلشةةةارة إىل أن عررت املعايري اليت يتم اسةةةتعراضةةةها من ق   -4

عين أن أي ة األخرى. وهذا يليت تسةةةةةةةةةةتخدم اللغات احيددة، مّا كد من مشةةةةةةةةةةاركة األطراف املتعاقداباألطراف املتعاقدة فقط 
طراف جدول أعمال اهليئة، حيث تقدم مجيع األاملدرجة يف مناقشة حمتملة بشأن نسخة لغوية واحدة، خالفا للبنود األخرى 

 ة.الرتمجة، ال تلزم األطراف املتعاقدة اليت ال تستخدم تلك اللغاملتعلقة باملتعاقدة إسهاماهتا بشأن مسألة التعديالت 

 
 مراجعة اللغات من أجل احلد من العمل املرهق جمموعاترتح أمانة االتفاقية الدولية تنقيل عملية ولذلك، تق -5

املتصةةةةل بعررت املعايري لكي تأخذ اهليئة علما هبا ولتمكني اهليئة من الرتكيز على القضةةةةايا اليت تشةةةةارأل فيها مجيع األطراف 
 هبذه الوثيقة بكتابة النص يتوّسطه خط وحتته خط. 1املتعاقدة. وترد التغيريات املقرتحة يف املرفق 

 
 التغييرات المقترحة -ثالثا  

 
بةةدال من  ،تقرتح أمةةانةةة االتفةةاقيةةة الةةدوليةةة التوقف عن عررت الرتمجةةات املعةةّدلةةة على اهليئةةة ألخةةذ العلم هبةةا ولكن -6

 جمموعةعت لتعديل خضنشر املعايري اليت تإحاطة مجيع األطراف املتعاقدة علما هبا بواسطة الربيد اإللكرتوين عندما  ،ذلك
 قد قدمت تعديالت على ترمجات معايريجمموعات مراجعة اللغات  اهليئة يف اإلشةةةةةةةةةارة إىل أنوسةةةةةةةةةتسةةةةةةةةةتمر مراجعة اللغة. 

أن اهليئة إىل ر املعين مالحظة يف تاريخ نشةةةر املعياشةةةري حمددة، ولكن الرتمجات الفعلية لن ترفق بعد اعن بوثيقة اهليئة. وسةةةت
 نه مت إلغاء نسخ املعيار الدويل املعتمدة سابقا.أإىل مراجعة اللغة، و  جمموعةلته أخذت علما باملعيار الذي عدّ 

 
اعراء، تقدم  مراجعة اللغة إىل توافق يفات جمموعيف الوقت احلايل، عندما ال تتوتةةل أقسةةام الرتمجة يف املنظمة و و  -7

ات يضةةاحإ هبذا اخلصةةو ، ُتسةة ل يف وثيقة اهليئة. ويتم هذا باألسةةات هبدف تقدمإيضةةاحات أقسةةام الرتمجة يف املنظمة 
. وتقرتح أمانة االتفاقية الدولية أنه ينبغي الرتكيز عوضةةةةةةةةةةةةةا عن ذلك على التوتةةةةةةةةةةةةةل إىل جمموعات مراجعة اللغات وافية إىل

يضاحات خطيا قي األمانة اإللكافية خطيا. وسيرتتب عن ذلك تإيضاحات  توافق يف اعراء، ويف حالة تعذر ذلك، تقدم 
 .لل مهور اإليضاحاتلن تتاح هذه لكن و عنية، اللغة املمراجعة  جمموعةليتم تبادهلا مع 

 
 القرار -رابعا  

 
 إن هيئة تدابري الصاة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -8
 

هبذه  1على حنو ما هو وارد يف املرفق  اتمراجعة اللغ  موعاتاملعدلة اخلاتةةةةةةةة مبعملية العلى  املصةةةةةةةادقة (1 
 لة نافذة على الفور.الوثيقة، واملوافقة على أن تصبل العملية املعدّ 

  



CPM 2017/23 3 

 

 التنقيح المقترح
 اإلجراء الخاص بمجموعات مراجعة اللغات على

 
 ( 2013اته يف دورهتا الثامنة  (؛ ونقّ 2011اته يف دورهتا السادسة  (؛ ونقّ 2010سة  وافقت عليه اهليئة يف دورهتا اخلام

 (2015-03-26 مت حتديثه يف 
 

بغري اللغة اإلنكليزية  (املعايري الدولية  يف املعايري الدولية لتدابري الصةةةةةةةاة النباتيةاإلجراء اخلا  بتصةةةةةةةايل األخطاء الواردة 
 .بعد اعتمادها

 
يرجى من مثلي املنظمةةات الوطنيةةة لوقةةايةةة النبةةاتةةات واملنظمةةات اإلقليميةةة لوقةةايةةة النبةةاتةةات من كةةّل جمموعةةة من  -1

ل تشةةةةةةةةةكيل جمموعة ملراجعة اللغة تُعيف بالنظر يف االسةةةةةةةةةتخدام املاجملموعات اللغوية يف املنظمة،  ري اللغة اإلنكليزية،  فضةةةةةةةةةّ
األخطاء يف حترير الوثائق الناشةةةةةةةةةةةئة عن عملية الرتمجة وتنسةةةةةةةةةةةيقها. ويتعنّي على كل جمموعة من بتاديد للمصةةةةةةةةةةةطلاات و 

ق يتوىل االتصةةةاالت مع األمانة مع وتةةةف طريقة التواتةةةل اليت سةةةيتم  تباعها داخل اجمموعات مراجعة اللغات تعيني منسةةةّ
من لواردة ا اجملموعة  مثالً املؤمترات عن بُعد، تبادل الوثائق، إىل ما هنالك( وشةةةةةةةةةةةرح هيكلها والرد على االسةةةةةةةةةةةتفسةةةةةةةةةةةارات

األعضاء عن كيفية االنضمام إىل جمموعة مراجعة اللغة. ويتعني على كل جمموعة من جمموعات مراجعة اللغات دعوة مثل 
ة للمشاركة من أجل  باللغة املعنيالفريق الفين املعين مبسرد مصطلاات الرتمجة املناسب والعضو  أو األعضاء( يف قسم عن 

 كفالة فهم واضل للقضايا املطروحة من ق بل جمموعة مراجعة اللغة.
 
ملعايري راجعة اوبعد تشةةةةةةةةةةةةةكيل كل جمموعة من جمموعات مراجعة اللغات واعرتاف األمانة هبا، تدعى كّل منها إىل م -2

اات ألمانة مع إبراز التغيريات اليت أدخلت عليها بالنسةةةةةةةةةةةبة إىل املصةةةةةةةةةةةطلإىل امالحظاهتا عليها تقدم الدولية املعتمدة، وإىل 
 مهلة يفو  ةمن خالل املنسةةةةةةق الذي حددته تلك اجملموع، وذلك املفضةةةةةةل اسةةةةةةتخدامها واألخطاء يف حترير الوثائق وتنسةةةةةةيقها

ة ر بعد إحاطتها بنشةةةةةةةةةر املعايري الدولية املعتمدة على املوقع اإللكرتوين للبوابة الدولية للصةةةةةةةةةاة النباتيثالثة أشةةةةةةةةةهر على األكث
(www.ippc.int)؛ وتبدأ هذه املهلة بالنسبة إىل اللغة املعنية فور نشر املعيار الدويل على املوقع اإللكرتوين للبوابة بتلك اللغة. 

 
ة أن تشةةارأل بصةةفتها عضةةواً يف جمموعات مراجعة اللغات؛  ري أّن أي بيان ر ي وجيوز ألقسةةام الرتمجة يف املنظم -3

ية لوقاية أن يوجهه منسةةةةةةةةةةةةةةق جمموعة مراجعة اللغة إىل أمني االتفاقية الدولنبغي عن التغيريات املقرتحة يف املعايري الدولية ي
 ( حرتاً على ضبط خمتلف نسخ املعايري.ippc@fao.orgالنباتات  

 
 عدم تلقي أي مالحظات، تبقى النسخة املعتمدة من ق بل اهليئة هي النسخة النهائية. ويف حال -4
 
بل منسةةةةةةةةةةةةةةقي جمموعات مراجعة اللغات عن طريق اإلجراء املذكور أعاله، حتيل من ق  يف حال تلقي مالحظات و  -5

 األمانة هذه املالحظات، مع إبراز التغيريات، إىل أقسام الرتمجة يف املنظمة.
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تقوم أقسام الرتمجة يف املنظمة مبراجعة التغيريات املقرتحة. وإذا كانت مجيع التغيريات املقرتحة مقبولة لدى أقسام و  -6
 غة حتال إىل األمانة.اليت أعدهتا جمموعة مراجعة اللو الرتمجة يف املنظمة، فإن النسةةةةةةةةةةةةةخة اليت تربز التغيريات يف املعيار الدويل 

 املنظمة اعرتارت على أي من التغيريات اليت اقرتحتها جمموعة مراجعة اللغة، فإهنا توثق األسباب وإذا كان ألقسام الرتمجة يف
خذ والتوتةةةةةل إىل توافق يف اعراء. وإذا تعذر التوتةةةةةل إىل توافق يف اعراء، يتتها وتتشةةةةةاور مع جمموعة مراجعة اللغة ملناقشةةةةة

 .طياويقدم إيضاحات خقسم الرتمجة يف املنظمة القرار النهائي 
 
من صةةةةطلاات ملاالفريق الفين املعين مبسةةةةرد إىل سةةةةرد املرتمجة املصةةةةطلاات الواردة يف املتعلقة بوحُتال املالحظات  -7

قد تُفضةةةةةةةةةةةةةةي إىل تغيريات ملاو ة يف العديد من املعايري الدولية. وتتوىل األمانة معاجلة نظرا إىل أهنا  خالل جلنة املعايري
 نسق النصو .تيب املسائل املتعلقة برت 

 
كوثيقة   اف املتعاقدةغ مجيع األطر البوابة الدولية للصةةةةةةةةةةةاة النباتية وتبلّ وتنشةةةةةةةةةةةر األمانة املعايري الدولية املعدلة على  -8

من  .ل املعايري احيددةتعدييشةةةةري إىل  للتاقق. وسةةةةيتضةةةةمن جدول أعمال اهليئة بندا دائما تُعررت على الدورة املقبلة للهيئة
 ما تشةةةةةةةةري وثيقة موازية إىل املعايري الدولية اليت أُدخلت عليها تعديالت وأسةةةةةةةةباب عدم املوافقة على التغيرياتالتعديالت في

اليت اقرتحتها جمموعة مراجعة اللغة.  ولن ُيسةةةتخدم هذا البند إلعادة فتل باب النقاص صصةةةو  معايري دولية سةةةبق وأن مّت 
 صطلاات ولتصايل األخطاء يف حترير الوثائق وتنسيقها. اعتمادها؛ بل الغررت منه هو فقط للتاقق من امل

 
اليت مت يريات من أمانة االتفاقية قبول مجيع التغ عديلهاعلما بأن املعايري احيددة مت تيئة اهل سةةةةةةةةةةتايط سةةةةةةةةةةتطلب و -9

 وإلغاء نسخ املعايري الدولية اليت سبق اعتمادها. إبرازها بصيغتها املعروضة
 
ميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن جمموعات مراجعة اللغات على تفاة البوابة الدولية للصاة النباتية على و 

 العنوان التايل:
groups/-review-setting/ispms/language-activities/governance/standards-.int/en/corehttps://www.ippc 

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

