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نتخ.ُديرلىُن ُلوستدةُُعيىُلميعدمُلوتأيُدلمستمه ُيفنظل ُعيىُلوبقئ ُل ُعليقت ُلمُين ُتأيُلحلددددُن ُذه ُلوثيقة ُن ُجل ُحمبعُعددُطُ 
 لمنظل ُلتلتعت ُدعدمُطيبُنسخُإضتفق ُننهت.ُدنعظمُديتئقُللتلتعت اللُإىللوتكرّمُبإحضترُنسخهمُنعهمُُلمرلقبنيُدُلمنددبني

 www.fao.org:ُن ُعيىُلوعنثل ُلوتتيُتنإلنتتح ُعيىُل

 

A 

 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 تقرير عن أنشطة لجنة المعايير

 من جدول األعمال 1-10 البند

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 مقدمة -أواًل 

ع ُلوعل ُلوذه ُييذثيفُيفُحمل ُنتفهةُبتإلضتف ُإىل2017ُُتُع ُجنشط ُجلن ُلمعتييُيفُعتمُيةدمُذهلُلوتةريرُعرضُ ُ-1
عيىُذوكُوألطرلفُلمتعتقدة.ُدميك ُلالطذع ُعيذىُتةذتريرُتليذقيق ُتذدعمُذذه ُلمعيثنذت ُعيذىُُلألفقُويجن ُلمعتييُدبنتءُ 

 1لوبثلب ُلوددوق ُوييح ُلونبتتق .

ُ ُعشذرنذعُلعتلذتدُذقئذ ُتذدلبيُلويذح ُلونبتتقذ ُيفُددراذتُلوشتنقذ ُعشذرةُ سذُلز ُجلن ُلمعذتييُلوتثقعذت ُدذددُ جتتُدُ-2
تبذذ  ُعذذ ُل.قئذذ .ُدرفعذذ ُمعذذتييُعذذبع ُبردتث ذذثال ُتشذذخق ُنق(،ُدلعتلذذتدُجلنذذ ُل2017لونبتتقذذ ُ تُوتذذدلبيُلويذذح ُددوق ذذُلنعقذذترُ 

دلبيُلويذح ُلونبتتقذ ُ  ذتُيفُذوذكُنعتجلذ ُصذح ُنبتتقذ ُدلحذدة(ُالعتلتدذذتُتثصق ُخبلس ُنعتييُددوق ُوتذُجيض تجلن ُلمعتييُ
ُ هوك،ُشتر  ُجلن 2018خعلُلوددرةُلوشتوش ُعشرةُويهقئ ُ  لمعتييُيفُجعلتلُنتنثع ُجخرى،ُدالُعقلتُيفُلمنتقشت ُُ(.

حذذثلُنيسذذنيُلوتعذذتد ُبذذنيُجلنذذ ُلمعذذتييُدلويجنذذ ُلمعنقذذ ُبتوتنلقذذهُدتنلقذذ ُلوةذذدرل ،ُديفُلوعليقذذ ُدلمعذذتييُويذذدعثةُإىلُلقذذتليفُ
قذذ ُلمةبذذ ُدتلسذذيُذت،ُدلعذذتخدلمُتكنثوثلقذذت ُلةيئقذذ ُلديذذدةُيفُلوتشخقيذذت ُ نشذذ ُتسيسذذ ُلجلهنثلضذذقعُويلعذذتييُدتنلقذذ

وكتدنق ُوييح ُلونبتتق .ُديفُإطترُلوعليق ُلمستلرةُوتحسنيُإلرلءلاذت،ُعذّدو ُنتتئجه(ُدلإلشرلفُعيىُقتئل ُلمنتجت ُلإل
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جلنذذ ُلمعذذتييُلوثقذذ ُلحملذذددُولذذتةُلإلشذذعترُبشدتث ذذثال ُلوتشذذخق ُوتلذذتد ُلالرتبذذترُوذذدىُلإلبذذع ُعذذ ُعذذددُبردتث ذذثال ُ
 دذتُجلن ُلمعتييُيفُعن ُدلحدةُنقتب  ُع ُذقئ ُتدلبيُلويح ُلونبتتق .لوتشخق ُلويتُتعتل

ديعتلدُلوتةدمُيفُعل ُجلن ُلمعتييُعيىُدضعُنعتييُددوق ُوتدلبيُلويح ُلونبتتقذ ُبشذك ُتذتمُعيذىُلوتذةلمُل ذشلءُُ-3
منظلذذت ُلإلقيقلقذذذ ُوثقتيذذذ ُلونبتتذذذت ،ُمجقذذذعُلألقذذذتوقمُيفُلوعذذتهتُدنسذذذتمهتامُلولنقذذذ .ُدذذذذهلُيشذذل ُلألطذذذرلفُلمتعتقذذذدة،ُدلُنذذ 

ُ أعضذتءُ ُ لذتُج ُلوتذةلمُلألطذرلفُلمتعتقذدةُيفُتذثفيُخذشلء دلمنظلت ُلوددوق ُلويتُعتعد ُمجقعهتُيفُلوعلذ ُعيذىُلمعذتيي.
تأديذذ ُنهلتهذذتُبثصذذلهتُننظلذذ ُوثضذذعُبيفُجلنذذ ُلمعذذتييُجعتعذذ ُوعلذذ ُلويجنذذ ،ُديسذذللُوعتلتققذذ ُلوددوقذذ ُوثقتيذذ ُلونبتتذذت ُ

لمعذذتييُيفُدذذتلُلويذذح ُلونبتتقذذ .ُدإضذذتف  ُإىلُلوتعيقةذذت ُلوةّقلذذ ُلوذذثلردةُنذذ ُلألطذذرلفُلمتعتقذذدة،ُدنذذ ُلمنظلذذت ُلإلقيقلقذذ ُ
لمذذدخع ُلولنقذذ ُل تصذذ ُلوذذثلردةُنذذ ُذذذه ُلمنظلذذت ،ُُجيض ذذتلوددوقذذ ،ُلعذذتخدن ُجلنذذ ُلمعذذتييُوثقتيذذ ُلونبتتذذت ُدلمنظلذذت ُ

ت.ُدتثّدُجلن ُلمعتييُلإلقرلرُبدعمُلألطذرلفُلمتعتقذدةُيفُتذثفيُجعضذتءُدخذشلءُنذ ُجلنذ ُدعتعد ُيفُتنظقمُبعضُللتلتعتتن
 لمعتييُويلشتر  ُيفُعليق ُدضعُلمعتيي.

طُذهلُلوتةريرُلوضثءُعيىُنذتُقدنتذهُجلنذ ُلمعذتيي،ُدلويجنذ ُلولنقذ ُدجعضذتءُدلثعذ ُل ذشلءُلمعنقّذنيُبتويذقت  ُديسيُُّ-4
ُطذذثللُلوسذذن ُنذذ ُنذذدخع ُذتنذذ ُيفُدضذذعُنشذذتريعُذذذه ُعُلمعذذتييُلوددوقذذ ُوتذذدلبيُلويذذح ُلونبتتقذذ دلمشذذرفث ُعيذذىُنشذذتري
قتئلذ ُنشذتريعُلمعذتييُلوددوقذ ُوتذدلبيُلويذح ُلونبتتقذ ،ُنذ ُجصذ ُلمثلضذقعُلمدرلذ ُعيذىُُن 50ُُ بي لُُتلمعتيي.ُعّج ُتةدنُ 

ُ بذذيةُيفُلمذذدخع ُنذذ ُُتنثضذذثعُ 80ُتلذذث ُُدلوذذيتُنثلضذذقعُنعذذتييُلالتلتققذذ ُلوددوقذذ ُوثقتيذذ ُلونبتتذذت  ،ُدذذذثُنذذتُتطيذذبُزيذذتدة
 تفذذ ُلجلهذذت ُلمعنقذذ ،ُج ُنذذ ُجنتنذذ ُلالتلتققذذ ُلوددوقذذ ُوثقتيذذ ُلونبتتذذت ،ُدجلنذذ ُلمعذذتيي،ُدلويجذذت ُلولنقذذ ،ُدل ذذشلء،ُدلألطذذرلفُ

 لمتعتقدةُدلمنظلت ُلإلقيقلق ُوثقتي ُلونبتتت ُدننظلت ُجخرى.

يفُدحدةُدضعُلمعتييُلوتتبع ُألنتنذ ُلالتلتققذ ُُ تن ُعيىُلوتةلمُدتلتينُلمثظلنيديعتلدُعل ُجلن ُلمعتييُبشك ُُُ-5
دُبتوتحديذذدُلوددوقذذ ُوثقتيذذ ُلونبتتذذت .ُدالُميكننذذتُلإلعذذرلنُ لتيذذ  ُعذذ ُتةذذديرنتُوذذدعلهمُلمسذذتلرُوعلذذ ُلويجنذذ .ُدجددُج ُجشذذدُّ

ُ تنذ ُوتذتلك  نذ ُلوعلذ ُبذدد ُلوذرديفُلمهنقذ ُوثحذدةُدضذعُلمعذتييُلوتتبعذ ُألنتنذ ُلالتلتققذ ُلوددوقذ ُُعيىُج ُجلن ُلمعتييُنت
وثقتيذذ ُلونبتتذذت ُدتلتنقهذذت.ُدر ذذمُعذذبءُلوعلذذ ُلوكبذذيُدلوةقذذثدُعيذذىُلمذذثلرد،ُتثلصذذ ُجلنذذ ُلمعذذتييُلوسذذع ُإىلُنيةقذذقُتطيعذذت ُ

ُ ت ُذوكُبثععهتُوثالُلوتةلمُدحدة  دضعُلمعتييُدلوعل ُنعهتُبرديفُلولريق.ُذقئ ُتدلبيُلويح ُلونبتتق ،ُدنت

 المعايير وضع أنشطة في المتعاقدة األطراف دعم -اثانيً 

 لتُيفُلوسنثل ُلوسذتبة ،ُلعذتلر ُلألطذرلفُلمتعتقذدةُدلمنظلذت ُلوددوقذ ُيفُدعذمُلألنشذط ُذل ُلويذي ُبثضذعُُ-6
 نعتييُلالتلتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت .

مُل ذذتلُويبيذذدل ُلوذذيتُدعلذذ ُلاللتلتعذذت ُذل ُلويذذي ُبثضذذعُلمعذذتيي،ُدوتةذذدميهتُلوذذدعدجيذذبُلوتثّلذذهُبتوشذذكرُُ-7
 لوعقينُبإعترةُنثظلنيُوألنتن :

 لوتخذذق ُالعتضذذتف ُللتلذذت ُدلثعذ ُعلذذ ُل ذذشلءُوثضذعُنعقذذترُدديُوتذذدلبيُلويذح ُلونبتتقذذ ُبشذذأ ُُ- نذدل
 لودعمُلمتيُ.هلُلاللتلت ،ُدتثفيُ(002-2014 ُويكقتنت ُوتنلقهُإلرءل ُلويح ُلونبتتق 

 وتذدلبي8ُُوكتدنقذ ُلمعنقذ ُبثضذعُتنةذقلُلمعقذترُلوذدديُرقذمُالعتضذتف ُللتلذت ُدلثعذ ُلوعلذ ُلإلُ- ُنذتمقفق
 (005ُ-2009 نيديدُحتو ُلآلفت ُيفُننطة ُنت(لويح ُلونبتتق ُ 
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  بتحلجرُلحلرل ُدلمشتر  ُيفُمتثييهالعتضتف ُللتلت ُلولريقُلولينُلمعينُُ-لوث تو ُلوددوق ُويطتق ُلوهري 

 . فرنستُدنقثزييندلُدلوثاليت ُلمتحدةُدلوث تو ُلوددوق ُويطتق ُلوهري ُوتثفيُدعمُعقينُبإعترةُنثظلنيُوألنتن 

 ح ُلونبتتق .العتضتف ُللتلت ُلولريقُلولينُلمعينُ سردُنيطيحت ُلويُ-إيطتوقت 

ذذإننذذتُنةذذدرُذذذه ُلمسذذتمهت ُتةذذديرُ ُ-8 نذذ ُقذذتنثلُبتولعذذ ُُتلرلرذتُيفُلمسذذتةب ،ُدنشذذكرُنةذذدنُ دنتطيذذعُإىلُلعذذتُ.تلُعظقل 
 .2018 ش ُذه ُلوتتقبت ُوعتمُ

 المعايير لجنة اعتمدتها التي النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير -اثالثً 
 المعايير لجنة عليها وافقت التي والمواصفات النباتية الصحة تدابير هيئة عن نيابةً 

،ُلعتلذذد ُجلنذذ ُلمعذذتيي،ُنقتبذذ ُعذذ ُل.قئذذ ،ُبردتث ذذثال ُلوتشذذخق 2017ُيفُينتير/ ذذتنث ُلوشذذتينُدج سذذط / نُُ-9
ُلوسبع ُلوتتوق :

(،ُنيحذذذقُبتمعقذذذترُلوذذذدديُوتذذذدلبيُلويذذذح Anguina sp. ُ)2013-003ُ:ُ فذذذ ُ 18بردتث ذذذثلُلوتشذذذخق ُ (1 
 (بردتث ثال ُتشخق ُلآلفت ُل تضع ُويثلئل 27ُلونبتتق ُرقمُ

نيحذذذقُبتمعقذذذترُلوذذذدديُوتذذذدلبيُ(،Sorghum halepense ُ)2006-027ُ:ُ فذذذ ُ 19بردتث ذذذثلُلوتشذذذخق ُ (2 
 27لويح ُلونبتتق ُرقمُ

نيحذذقُبتمعقذذترُلوذذدديُ(،Dendroctonus ponderosae ُ)2006-019ُ:ُ فذذ ُ 20بردتث ذذثلُلوتشذذخق ُ (3 
 27وتدلبيُلويح ُلونبتتق ُرقمُ

نيحذذقُ(،Candidatus Liberibacter solanacearum ُ)2013-001ُ:ُ فذذ ُ 21بردتث ذذثلُلوتشذذخق ُ (4 
 27بتمعقترُلودديُوتدلبيُلويح ُلونبتتق ُرقمُ

نيحذذقُبتمعقذذترُلوذذدديُوتذذدلبيُ(،Fusarium circinatum ُ)2006-021ُ:ُ فذذ ُ 22بردتث ذذثلُلوتشذذخق ُ (5 
 27لويح ُلونبتتق ُرقمُ

نيحقُبتمعقترُلودديُوتدلبيُ(،Phytophthora ramorum ُ)2004-013ُ:ُ ف ُ 23بردتث ثلُلوتشخق ُ (6 
 27لويح ُلونبتتق ُرقمُ

دفيدسُلوبةع Tomato spotted wilt virusُُُفيدسُلوهبثلُلمتبةعُويبنددرة:ُ ف ُ 24بردتث ثلُلوتشخق ُ (7 
 Watermelonدفذذيدسُلوذذرقفُلولضذذ ُويبطذذقخImpatiens necrotic spot virusُُُلونخريذذ ُويلجةلعذذ 

silver mottle virusُُ 2004-019)ُ27،ُنيحقُبتمعقترُلودديُوتدلبيُلويح ُلونبتتق ُرقم. 

ّكذذ ُنذذ ُتثلقذذهُدعذذثةُويخذذشلءُدنذذ ُُ-10 ج ُمتضذذ ُصذذقت  ُذذذه ُدلفةذذ ُجلنذذ ُلمعذذتييُعيذذىُلمثلصذذلت ُلوتتوقذذ ُ ذذتُمي 
 :تلمعتييُقدنُ 

 .2،ُلألدوثي ُ(014-2014(ُ لوتدقققُيفُعقت ُلويح ُلونبتتق  66ُلمثلصل ُ (8 

ُ  
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 المشاورات -ارابعً 

ُ  ُن ُجلن ُلمعتيي،ُدلوددرةُلوستبع ُويجن ُلمعتيي،ُدلولريقُلولذينُلمعذينُ سذردُنيذطيحت ُلويذح ُلونبتتقذ ،ُُ-11 قتم
لمعذتييُلوددوقذ ُدلولريقُلولينُلمعينُبشدتث ثال ُلوتشخق ُدلولريقُلولينُلمعينُ عتجلت ُلويح ُلونبتتق ُبذتونظرُيفُنشذتريعُ

 وتدلبيُلويح ُلونبتتق ُدبردتث ثال ُلوتشخق ُلوثلردةُيفُذهلُلوةسمُدلعتعرلضهت.

 لوتسع ُلوتتوق ُويلشتدرةُلألدىل: ق دن ُنشتريعُلمعتييُلوددوق ُوتدلبيُلويح ُلونبتتق ُ-12

لمعقذذذترُلوذذذدديُوتذذذدلبيُعيذذذى2017ُُنشذذذرد ُلمعقذذذترُلوذذذدديُوتذذذدلبيُلويذذذح ُلونبتتقذذذ ُبشذذذأ ُتعذذذديع ُعذذذتمُُ(1 
 (001-1994 ُ نسردُنيطيحت ُلويح ُلونبتتق (5ُلويح ُلونبتتق ُرقمُ

ُوةذذذذذذثرُلوةطذذذذذلُدجدرل ُلوشذذذذذجربشذذذذذأ ُلحلر ذذذذذ ُلوددوقذذذذذ ُنشذذذذذرد ُلمعقذذذذذترُلوذذذذذدديُوتذذذذذدلبيُلويذذذذذح ُلونبتتقذذذذذ ُُ(2 
 2008-005) 

لمعتجلذذ ُبتوتذذدخنيُ تذذدبيُوييذذح ُشذذرداُلعذذتخدلمُنشذذرد ُلمعقذذترُلوذذدديُوتذذدلبيُلويذذح ُلونبتتقذذ ُبشذذأ ُُ(3 
 (004-2014 ُلونبتتق 

،ُنيحذذقُ(Bactrocera dorsalis complexُ 2006-026نشذذرد ُبردتث ذذثلُلوتشذذخق ُلمتعيذذقُب فذذ ُُ(4 
 27بتمعقترُلودديُوتدلبيُلويح ُلونبتتق ُرقمُ

نيحذذقُبتمعقذذترُُ(،Conotrachelus nenupharُ 2013-002نشذذرد ُبردتث ذذثلُلوتشذذخق ُلمتعيذذقُب فذذ ُُ(5 
 27لودديُوتدلبيُلويح ُلونبتتق ُرقمُ

نيحقُبتمعقترُلوذدديُوتذدلبيُلويذح ُُ(،Ips spp.ُ 2006-020نشرد ُبردتث ثلُلوتشخق ُلمتعيقُب ف ُُ(6 
 27لونبتتق ُرقمُ

لبيُبتمعقترُلودديُوتدُنيحق(،Puccinia psidiiُ 2006-018ُنشرد ُبردتث ثلُلوتشخق ُلمتعيقُب ف ُُ(7 
 27لويح ُلونبتتق ُرقمُ

نيحذقُبتمعقذترُ(،Plum pox virusُ 2016-007ُلمتعيذقُب فذ 2ُُنشرد ُتنةقلُبردتث ثلُلوتشخق ُرقمُُ(8 
 27لودديُوتدلبيُلويح ُلونبتتق ُرقمُ

نيحذذقُبتمعقذذترُلوذذدديُُ(،Xylella fastidiosaُ 2004-024نشذذرد ُبردتث ذذثلُلوتشذذخق ُلمتعيذذقُب فذذ ُُ(9 
 27وتدلبيُلويح ُلونبتتق ُرقمُ

 ربع ُلوتتوق ُويلشتدرةُلوشتنق :لأل قدن ُنشتريعُلمعتييُلوددوق ُوتدلبيُلويح ُلونبتتق ُ-13

نسذذذذذذردُ 5ُويلعقذذذذذذترُلوذذذذذدديُوتذذذذذذدلبيُلويذذذذذح ُلونبتتقذذذذذذ ُرقذذذذذم2016ُُد2015ُنشذذذذذرد ُلوتعذذذذذذديع ُوعذذذذذتن ُُ(1 
 (001-1994 ُ(لونبتتق نيطيحت ُلويح ُ

دلميحذذذذذقُُ لمثلفةذذذذذ ُعيذذذذذىُلمعتجلذذذذذت ُلمعتلذذذذذدةُلمةتنذذذذذ ُ ذذذذذثلدُلوتعبئذذذذذ ُل شذذذذذبق (1ُلميحذذذذذقُُعذذذذذدي نشذذذذذرد ُتُ(2 
تنظذذذقمُنذذذثلدُلوتعبئذذذ ُل شذذذبق ُيفُ 15ويلعقذذذترُلوذذذدديُوتذذذدلبيُلويذذذح ُلونبتتقذذذ ُرقذذذمُُ لوععنذذذ ُدتطبقةهذذذت(2ُ

خيُبليثريذذذدُلوسذذذثولثري ُدتنةذذذقلُقسذذذمُلوتسذذذخنيُبذذذتوتبُإدرلجُنعتجلذذذت ُلويذذذح ُلونبتتقذذذ ُ(:لوتجذذذترةُلوددوقذذذ 
 (010A&B-2006 ُبتوعةلُلحلرلر 

 (004-2009لقب (ُ  لمُر6ُلمعقترُلودديُوتدلبيُلويح ُلونبتتق ُرقمُُنشرد ُتعدي ُ(3 
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ُ تذذذدبيُوييذذذح ُنشذذرد ُلمعقذذذترُلوذذدديُوتذذذدلبيُلويذذح ُلونبتتقذذذ ُبشذذأ ُُ(4  شذذذرداُلعذذتخدلمُععلذذذت ُلحلذذرلرة
 .(005-2014 ُلونبتتق 

ج سذذذط / ن15ُُيثوقث/متذذذثزُحذذذ 1ُُنذذ ُُ-بشدتث ذذثال ُلوتشذذذخق ُذذذذهلُلوعذذذتم2ُف تحذذ ُفذذذتةُإبذذذع ُدلحذذذدةُ-14
ذذذُذ،3ُ.ُدخذذذذعلُفذذذذتةُلإلبذذذذع ُذذذذذه 2017 تُ شذذذذردع ُبردتث ذذذذثال ُلوتشذذذذخق ُلوتذذذذتوقنيُجحقطذذذذ ُلألطذذذذرلفُلمتعتقذذذذدةُعيل 

 لمعردضنيُوععتلتد:

بتمعقذذترُُنيحذذق(،Phytophthora ramorumُ 2004-013ُيذذقُب فذذ ُعلُلوتشذذخق ُلمتُثنشذذرد ُبردتث ذذُ(1 
 27لودديُوتدلبيُلويح ُلونبتتق ُرقمُ

Tomato spotted wilt virusُُبلذذيدسُلوذذهبثلُلمتبةذذعُويبنذذددرةردتث ذذثلُلوتشذذخق ُلمتعيذذقُبنشذذرد ُُ(2 
دفذذذذيدسُلوذذذذرقفُلولضذذذذ Impatiens necrotic spot virusُُُُدفذذذذيدسُلوبةعذذذذ ُلونخريذذذذ ُويلجةلعذذذذ 

بتمعقترُلودديُوتدلبيُلويح ُلونبتتقذ ُُ،ُنيحق(Watermelon silver mottle virusُ 2004-019ويبطقخ
 .27رقمُ

 (2018) عشرة الثالثة دورتها في النباتية الصحة تدابير هيئة باعتماد التوصية - اخامسً 
 النباتية الصحة لتدابير دولية معايير مشاريع

،ُنذذ ُخذذعلُقذذرلرُإوكذذتدينُعيذذى2017ُدلفةذذ ُجلنذذ ُلمعذذتيي،ُيفُللتلتعهذذتُلمنعةذذدُيفُنثفلش/تشذذري ُلوشذذتينُعذذتمُُ-15
لوثيقةذ ُُجيض ذتل نظذرُتذدلبيُلويذح ُلونبتتقذ ُلوتتوقذ ُ (ُلمعذتييُلوددوقذ ُو2018لوتثصق ُبأ ُتعتلدُل.قئ ُيفُددراتُلوشتوش ُعشرةُ 

CPM 2018/03ُ:)دنرفةتات 

نسذذذذذذردُ 5ُويلعقذذذذذذترُلوذذذذذدديُوتذذذذذذدلبيُلويذذذذذح ُلونبتتقذذذذذذ ُرقذذذذذم2016ُُد2015ُنشذذذذذرد ُلوتعذذذذذذديع ُوعذذذذذتن ُُ(1 
 (001-1994(ُ نيطيحت ُلويح ُلونبتتق 

دلميحذذذذذقُُ لمثلفةذذذذذ ُعيذذذذذىُلمعتجلذذذذذت ُلمعتلذذذذذدةُلمةتنذذذذذ ُ ذذذذذثلدُلوتعبئذذذذذ ُل شذذذذذبق (1ُلميحذذذذذقُُعذذذذذدي نشذذذذذرد ُتُ(2 
تنظذذذقمُنذذذثلدُلوتعبئذذذ ُل شذذذبق ُيفُ 15ويلعقذذذترُلوذذذدديُوتذذذدلبيُلويذذذح ُلونبتتقذذذ ُرقذذذمُُ لوععنذذذ ُدتطبقةهذذذت(2ُ

بذذذتوتبخيُبليثريذذذدُلوسذذذثولثري ُدتنةذذذقلُقسذذذمُلوتسذذذخنيُُإدرلجُنعتجلذذذت ُلويذذذح ُلونبتتقذذذ ُ(:لوتجذذذترةُلوددوقذذذ 
 (010A&B-2006 لحلرلر ُبتوعةلُ

 (004-2009(ُ لمرلقب  6ُلمعقترُلودديُوتدلبيُلويح ُلونبتتق ُرقمُُعدي نشرد ُتُ(3 

ُ تذذذدبيُوييذذذح ُنشذذرد ُلمعقذذذترُلوذذدديُوتذذذدلبيُلويذذح ُلونبتتقذذذ ُبشذذأ ُُ(4  شذذذرداُلعذذتخدلمُععلذذذت ُلحلذذرلرة
 (005-2014 ُلونبتتق 

(،Carica papayaُ 2009-109ُيفBactrocera dorsalisُُنشذذرد ُنعتجلذذ ُلويذذح ُلونبتتقذذ ُوهبتبذذ ُُ(5 
ُُُ(.نعتجلت ُلويح ُلونبتتق ُوآلفت ُل تضع ُويثلئل 28ُنيحقُبتمعقترُلودديُوتدلبيُلويح ُلونبتتق ُرقمُ

                                                      
ُ/84388https://www.ippc.int/en/publications/:2017ُث/جيترُتةريرُجلن ُلمعتييُيفُنتي2ُُ
activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-فذذذذذذتةُلإلبذذذذذذع ُبتشذذذذذذخق ُلوشدتث ذذذذذذثلُنتتحذذذذذذ ُعيذذذذذذىُلوبثلبذذذذذذ ُلوددوقذذذذذذ ُوييذذذذذذح ُلونبتتقذذذذذذ :3ُُُ

setting/notification-period-dps/   ُ

https://www.ippc.int/en/publications/84388/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/draft-ispms/notification-period-dps/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/draft-ispms/notification-period-dps/
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 المعايير لجنة ناقشتها أخرى قضايا -اسادسً 

 السلعي المعيار مفهوم -ألف

ُلحلر ذذذ ُلوددوقذذذ لونبتتقذذذ ُبشذذذأ ُ،ُعذذذّدو ُجلنذذذ ُلمعذذذتييُنشذذذرد ُلمعقذذذترُلوذذذدديُوتذذذدلبيُلويذذذح 2017ُيفُنتيث/جيذذذترُُ-16
يفُنثفلش/تشذذذري ُُلنذذذ ُدذذذددُ ضذذذهُويلشذذذتدرة.ُدقتنذذذ ُلويجعيذذذىُعُرُ(ُددلفةذذذ 005-2008 ُلوشذذذجرزذذذذترُلوةطذذذلُدجدرل ُأل

لوشتين،ُ نتقشذ ُلوةضذتيتُلورئقسذق ُلوذيتُج يذي ُيفُلمشذتدرةُلألدىلُبشذأ ُنشذرد ُذذهلُلمعقذترُلوذددي.ُدنذ ُبذنيُذذه ُلوةضذتيت،ُ
قذذترُلوسذذيع (،ُإلذذرلءُنييقذذ ُ،ُنشذذ ُدضذذعُنعقذذترُدديُنذذعُشذذرداُحمذذددةُ لمعتعذذدةُلقتلحذذت ُحذذثلُعذذب ُلمضذذ ُقذذدنُ بذذرز ُ

وةطل،ُدحهفُلمثضث ُن ُقتئل ُلمثلضقعُيفُلالتلتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتذت ،ُدتنةذقلُلمثلصذل ،ُمختطرُلآلفت ُوةذثرُل
جدُتغقيُلمشرد ُوقتحثلُإىلُنيحقُمعقترُدديُنعتلد.ُدلتلة ُجلن ُلمعذتييُعيذىُعذدمُإحتوذ ُلمشذرد ُإىلُددراذتُلوسذتبع ُ

يفُإطذترُُبذتملهثمُلوذه ُلذر ُننتقشذتهُجصذع ُُدُن ُلوةضتيتُتتي ،ُدشعر ُج ُلوعدي2018يفُنتيث/جيترُُتلمتثقعُلنعةتدذ
 .لمعتييُلوسيعق 

،ُقتن ُجلن ُلمعتييُبتعتعرلضُدتعدي ُنشرد ُلمعقترُلودديُوييذح 2017ُديفُنتيث/جيترُدنثفلش/تشري ُلوشتينُُ-17
لوةضذتيتُلوتسذذتبلُبشذأ ُضذذّمُدلثعذ ُنذذ ُلوسذيعُجدُلوت قذذةُُ(.ُدمشيذذ 007-2008 ُويحبذثنلحلر ذ ُلوددوقذذ ُلونبتتقذ ُبشذذأ ُ

نتطيبذذت ُُبشذذك ُج ذذشُعيذذىُنطذذت ُلمعذذتييُلوددوقذذ ُوييذذح ُلونبتتقذذ ،ُدإنكتنقذذ ُإعذذنتدُلمعقذذترُلوذذدديُوييذذح ُلونبتتقذذ ُعيذذى
إىلُُلل ُلمسذتثردة.ُدنظذرُ داُويبيد،ُدإدرلجُقثلئمُ فت ُلوسيعُيفُلمعتييُلوددوق ُدإنكتنق ُنيديدُشُرتحمددةُنتلقُعيقهتُددوقُ 

ج ُعدةُقضتيتُنطردح ُيفُإطترُذهلُلمشذرد ُويلعقذترُلوذدديُ تنذ ُتتسذمُبتوطذتبعُذلتذهُلوذه ُتّتسذمُبذهُلوةضذتيتُلمطردحذ ُ
جلنذ ُلمعذتييُإىلُُ(،ُطيبذ 005-2008 ُلوشجررُلوةطلُدجدرل ُزذتددوق ُأللحلر  ُلويفُإطترُنشرد ُلمعقترُلودديُبشأ ُ

لمكتبُإلرلءُننتقش ُتليقيق ُحثلُلوتحديت ُلملتذقلق ُلمتيي ُبثضعُلمعتييُلوددوق ُوييذح ُلونبتتقذ ُلمتعيةذ ُبتوسذيعُيفُ
ُُيفُعليهذذتُعيذذىُلمعذذتييُلوسذذيعق .(،ُنذذ ُجلذذ ُتثلقذذهُجلنذذ ُلمعذذتيي2018لوذذددرةُلوشتوشذذ ُعشذذرةُ.قئذذ ُتذذدلبيُلويذذح ُلونبتتقذذ ُ 

ن ُلذددلُلألعلذتل،ُلوتحذديت ُلملتذقلقذ ُيفُدذتلُدضذعُلمعذتيي3ُُ-9لوبندُل نظرُلويجن ُعيىُدضعُدرق ُنةتشُ دلتلة ُ
تستندُذه ُلوثرق ُعيىُل شةُلويتُل تسبتهتُلويجنذ ُنذ ُعليهذتُعيذىُُعيىُج ن ُحقثُلوتنلقه(ُهبدفُتقسيُذهلُلونةتش،ُ

 دضعُنشردع ُلمعقتري ُلوددوقنيُوييح ُلونبتتق .

 راتدالق وتنمية التنفيذ ولجنة المعايير لجنة بين التعاون توثيق -باء

لُميشيهذذذتُويلشذذذتر  ُيفُللتلتعذذذت ُجلنذذذ ُلوتنلقذذذهُدتنلقذذذ ُدلحذذذدُ ُل،ُلختذذذتر ُجلنذذذ ُلمعذذذتييُعضذذذثُ 2017يفُنتيث/جيذذذترُُ-18
ُجيض ذذذتلوةذذذدرل .ُإضذذذتف  ُإىلُذوذذذك،ُتةذذذتيفُلويجنذذذ ُتعذذذديع ُعيذذذىُلختيتصذذذت ُجلنذذذ ُلمعذذذتييُدالئحتهذذذتُلودلخيقذذذ ُ ذذذتُيتذذذقلُ

 تل(.ن ُلددلُلألعل3ُ-10لوبندُل نظرُنشتر  ُممش ُع ُجلن ُلوتنلقهُدتنلق ُلوةدرل ُيفُللتلتعت ُجلن ُلمعتييُ 

ضذذتف ُإىلُعضذذثي ُنذذ ُجلنذذ ُلوتنلقذذهُدتنلقذذ ُلوةذذدرل ،ُويلشذذتر  ُيفُإينذذنيُنذذ ُجعضذذتئهت،ُإُجيض ذذتعذذتييُدعقّنذذ ُجلنذذ ُلمُ-19
 ن ُلددلُلألعلتل(.1ُ-9لوبندُل نظرُعل ُدلثع ُلوت قةُهبدفُدضعُنعتييُويدعثةُإىلُطريفُلمثلضقع:ُلمعتييُدلوتنلقهُ 

وبحثُيفُلوتعيقةت ُعيىُقضتيتُلوتنلقهُلملكنذ ُلوذثلردةُخذعلُلمشذتدرل ُحذثلُنشذرد ُدتستلرُجلن ُلمعتييُيفُلُ-20
 لمعتييُلوددوق ُوييح ُلونبتتق ،ُديفُإحتوتهتُإىلُجلن ُلوتنلقهُدتنلق ُلوةدرل ُوينظرُفقهت.
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نلقذهُدتنلقذ ُلوةذدرل ُدلعتش ُجلن ُلمعتييُجنهُن ُلوضردر ُتنسققُنثلعقدُعةدُللتلتعت ُجلن ُلمعتييُدجلنذ ُلوتُ-21
 وتقسيُنشتر  ُممشي ُلويجنتنيُيفُللتلتعت ُبعضهلت.

 المواصفات مشاريع -جيم

يفُردددُلمشذرفنيُعيذىُتعيقةذت ُلمشذتدرة2017ُُنظر ُجلن ُلمعتييُيفُللتلتعهتُلمنعةدُيفُنثفلش/تشري ُلوشتينُُ-22
ذقئذ ُتذدلبيُُ(،ُدجدصذ 014-2015 ُلونبتتقذ لوتذدقققُيفُعذقت ُلويذح ُلويتُدرد ،ُددلفة ُعيىُنشذرد ُلمثلصذل ُبشذأ ُ

إىلُلالتلذت ُعيذىُلحلتلذ ُلميحذ ُوثضذعُذذهلُلمعقذترُلوذدديُوييذح ُلونبتتقذ ُُنظذر ل1ُإىل2ُُلويح ُلونبتتق ُبتغقيُلألدوثي ُن ُ
دهتُيتسذذّ ُلوثقذذ ُإىلُجنذذهُتذذتّمُلإلشذذترةُإىلُعليقذذت ُلوتذذدقققُيفُلوعديذذدُنذذ ُلمعذذتييُلوددوقذذ ُلألخذذرىُوييذذح ُلونبتتقذذ .ُُنظذذر ل

 يذذتدق ُجلنذ ُلمعذذتييُعيقهذتُنذذ ُُتنذ ُإىلُلاللتلذذت ُلوذيتُتكذذث ُرذن ذلعذتعرلضُنشذذتريعُلمثلصذلت ُلوتتوقذذ ُلمةدُّويجنذ ُلمعذذتييُ
 خعلُلوةرلرل ُلالوكتدنق :

 لعتخدلمُُن جُلون ظمُيفُإدلرةُلمختطرُلمرتبطذ ُرر ذ ُلوسذيعُلثلفة ُعيىُعرضهُويتشتدر:ُنشرد ُلمثلصل ُبشأ ُوي
 (004-2015 ل شبق ُ

 ُشذهتدل ُلويذح ُلونبتتقذ  12ُلمعقذترُلوذدديُوييذح ُلونبتتقذ ُرقذمُُعدي ويليتدق :ُنشتريعُلمثلصلت ُبشأ :ُت)
لوتثلقذذذهُبشذذذأ ُنلهذذذثمُُخمذذذتطرُلآلفذذذت ُلحلجريذذذ (ُحذذذثلُنييقذذذ  11ُمُ(ُدنيحذذذقُلمعقذذذترُلوذذذدديُرقذذذ2015-011 

 (.010-2015 ُلحتلتلُدضعُنكثّ ُوتحيق ُخمتطرُلآلفت ُلحلجري 

 المعايير للجنة السابع االجتماع -دال

لوتعيقةذت ُلوذثلردةُعيذىُنشذتريعُلمعذتييُلوددوقذ ُلألربعذ ُلوتتوقذ ُلوذيتُلذرىُنظرُلاللتلذت ُلوسذتبعُويجنذ ُلمعذتييُيفُُ-23
 :2016جد2015ُُرفعهتُخعلُنشتدرةُعتمُ

نسذذذذذذردُ 5ُويلعقذذذذذذترُلوذذذذذدديُوتذذذذذذدلبيُلويذذذذذح ُلونبتتقذذذذذذ ُرقذذذذذم2016ُُد2015ُنشذذذذذرد ُلوتعذذذذذذديع ُوعذذذذذتن ُُ(1 
 (001-1994(ُ لونبتتق نيطيحت ُلويح ُ

 لوععنذ 2ُُدلميحقُُ لمثلفة ُعيىُلمعتجلت ُلمعتلدةُلمةتن ُ ثلدُلوتعبئ ُل شبق (1ُنشرد ُتنةقلُلميحقُُ(2 
تنظذذذذذقمُنذذذذذثلدُلوتعبئذذذذذ ُل شذذذذذبق ُيفُلوتجذذذذذترةُ 15ويلعقذذذذذترُلوذذذذذدديُوتذذذذذدلبيُلويذذذذذح ُلونبتتقذذذذذ ُرقذذذذمُُدتطبقةهذذذذت(
بذذذتوعةلُلوتسذذذخنيُبذذذتوتبخيُبليثريذذذدُلوسذذذثولثري ُدتنةذذذقلُقسذذذمُُإدرلجُنعتجلذذذت ُلويذذذح ُلونبتتقذذذ ُ(:لوددوقذذذ 

 (010A&B-2006لحلرلر ُ 

 (004-2009(ُ لمرلقب  6ُلمعقترُلودديُوتدلبيُلويح ُلونبتتق ُرقمُُعدي نشرد ُتُ(3 

ُ تذذذدبيُوييذذذح ُنشذذرد ُلمعقذذذترُلوذذدديُوتذذذدلبيُلويذذح ُلونبتتقذذذ ُبشذذأ ُُ(4  شذذذرداُلعذذتخدلمُععلذذذت ُلحلذذرلرة
 .(005-2014 ُلونبتتق 

ُلمعتييُيفُللتلتعهتُلوستبعُعيىُطريفُنشتريعُلمعتييُلوددوق ُلألربع ُمجقعهتُمشتدرةُيتنق .دلفة ُجلن ُُ-24

ُ  
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 االلكترونية القرارات عن موجز -هاء

وتسريعُدتيةُدضعُلمعتييُلوددوق ُدلوعددُلوكبذيُنذ ُنشذتريعُبردتث ذثال ُلوتشذخق ُدنعتجلذت ُلويذح ُلونبتتقذ ،ُُ-25
ُلألخرى،ُالُزلو ُجلن ُلمعتييُتستعنيُبتوةرلرل ُلإلوكتدنق ُ لمنتديت ُدعليقت ُلوتيثي (.ُدويب ُيفُلوةضتيتُلوعتوة 

 لوتتوق :18ُجدلر ُجلن ُلمعتييُذهلُلوعتمُلوةرلرل ُلإلوكتدنق ُلوذُُ-26

ُعت ُقرلرل ُويلثلفة ُعيىُنشتريعُبردتث ثال ُلوتشخق ُوغرضُلمشتدرةُ(1 
ُعيىُنشتريعُلمثلصلت ُويلعتييُلوددوق ُوتدلبيُلويح ُلونبتتق جربع ُقرلرل ُويلثلفة ُُ(2 
 ينت ُويلثلفة ُعيىُلوردددُلوثلردةُعيىُتعيقةت ُلمشتدرةلقرلرل ُُ(3 

 جربع ُقرلرل ُويلثلفة ُعيىُلختقترُل شلءُ(4 

 قرلرُدلحدُويلثلفة ُعيىُلوردددُعيىُلعتلضُ(5 

  عتجل ُلويح ُلونبتتق ُالعتلتدذتُن ُلتنبُذقئ ُتدلبيُلويح ُلونبتتق دقرلرُدلحدُوعتلت ُعيىُلوتثصق ُُ(6 

 الخبراء عمل ومجموعات الفنيين الخبراء فرق -واو

تشذرفُجلنذذ ُلمعذتييُعيذذىُعلذذ ُفذر ُل ذذشلءُلولنقذذنيُددلثعذت ُعلذذ ُل ذذشلءُديذردُجدنذذت ُنذذثلةُوعلذ ُذذذه ُلولذذر ُُ-27
 ددلثعت ُلوعل .
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(2017 تنث ُلألدلُ/ديسلش)برنامج عمل فريق الخبراء المعني ببروتوكوالت التشخيص : 1الشكل 

عيمُلجلرليقم
عيمُلولطريت 
عيمُلحلشرل 
عيمُلملسثدل 
عيمُلونبت 
عيمُلوليدعت 

 المعني ببروتوكوالت التشخيصفريق الخبراء الفني 
دوذذذهُبرنذذذتنجُعلذذذ ُيتكذذذّث ُنذذذ 5ُُنذذذ ُيتنقذذذ ُجعضذذذتء4ُيتذذذأولُفريذذذقُل ذذذشلءُلولذذذينُلمعذذذينُبشدتث ذذذثال ُلوتشذذذخق ُ-28

(.ُدجتر ُصقت  ُمجقذعُبردتث ذثال 1ُنشرد ُبردتث ثلُتشخق ُيفُنرلح ُإعدلدُخمتيل ُ لوشك 11ُُختييت ُعت ُ،ُد
؛ُإمنتُينتظرُبردتث ثلُتشخق ُدلحدُإعذدلدُدعذتئ 6ُلالتلتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت ُلوتشخق ُعيىُقتئل ُنثلضقعُنعتيي

ُ لذتُيشذذرفُفريذقُل ذذشلءُلمعذينُبشدتث ذذثال ُلوتشذخق ُعيذذىُ لةيئقذ ُنيذتد ُعيقهذذتُويتعذرفُعيذذىُيرقذت ُذبذذتنُلولت هذ .
  ُلوتشخق .ويلستعدةُعيىُضلت ُلثدةُدلتست ُبردتث ثال7ُيفُبيدل ُخمتيل ُتنؤولُ 40ُج شرُن ُ

.ُدقذدُجحذذرز2ُُشذك ديذردُعذددُنشذتريعُبردتث ذثال ُلوتشذخق ُيفُنرلحذ ُإعذذدلدُخمتيلذ ُعيذىُنذّرُلوسذنثل ُيفُلوُ-29
دلثعذهُعشذرةُنذ ُُ،ُدن ُلمتثقعُج ُميّرُنت2018د2017ُتُيفُعتن ُيعي ُعشرُن ُنشتريعُبردتث ثال ُلوتشخق ُتةدنُ 
 عتيي.نشتريعُبردتث ثال ُلوتشخق ُعشُعليق ُدضعُلم

لوةسذمُلورلبذعُجعذع ُل نظذرُج جنةُبرنتنجُعل ُفريقُل شلءُلولينُلمعينُبشدتث ثال ُلوتشخق ُعشُنشتدرل ُعذدةُ ُ-30
 لمعنث ُ"لمشتدرل "(ُإضتف  ُإىلُعت ُن ُلمنتديت ُلإلوكتدنق ُولريقُل شلء.

ذذتُدلحذذدُ للتلتع ذذ2017ُعةذذدُفريذذقُل ذذشلءُلمعذذينُبشدتث ذذثال ُلوتشذذخق ُيفُفشلير/شذذبتاُُ-31 وثلذذهُلعتضذذتفهُُتلُدله 
لمةرُلورئقس ُمنظل ُلأل هي ُدلوةرلع ُيفُردنت،ُإيطتوقت.ُدميكذ ُلالطذع ُعيذىُتةريذرُلاللتلذت ُعيذىُلوبثلبذ ُلوددوقذ ُوييذح ُ

ُ 8لونبتتق .

                                                      
setting/expert-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-نتن :ُصلح ُفريقُل شلءُلولينُلمعينُبشدتث ثال ُلوتشخق ُعيىُلإل4ُُ

drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/ُ
ُ/https://www.ippc.int/en/publications/81560قتئل ُعضثي ُفريقُل شلءُلولينُلمعينُبشدتث ثال ُلوتشخق :5ُُُ
ُ/84405https://www.ippc.int/en/publications/قتئل ُنثلضقعُنعتييُلالتلتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت :6ُُُ
ُ /2582https://www.ippc.int/en/publications/لجمللثعت ُلمعنق ُبيقت  ُبردتث ثال ُلوتشخق ُلوتتبع ُوعتلتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت :7ُُ
 :setting/expert-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-تةذذذذتريرُللتلتعذذذذت ُفريذذذذقُل ذذذذشلءُلمعذذذذينُبشدتث ذذذذثال ُلوتشذذذذخق :8ُُُ

drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/  ُ

ُنثضثع ت11ُنثلضقعُجعتعّق ُ/5ُُ

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/en/publications/81560/
https://www.ippc.int/en/publications/84405/
https://www.ippc.int/en/publications/2582/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
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 الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية

دييتذةمُجعضذتءُلولريذقُلولذينُبثضذعُنعذتييُُ.9جعضذتءُتسذع يتأولُلولريقُلولينُلمعينُ عتجلت ُلويح ُلونبتتقذ ُنذ ُُ-32
ددوق ُوتدلبيُلويح ُلونبتتق ُدنعتجلت ُوييح ُلونبتتق ُتتسمُجبثدةُعتوق ُدتستثيفُلمتطيبت ُلمبقن ُيفُلمعقترُلودديُوتدلبيُ

ُ(.نعتجلت ُلويح ُلونبتتق ُوآلفت ُل تضع ُويثلئل 28ُلويح ُلونبتتق ُرقمُ

نشذتريع5ُُيقُلولينُلمعينُ عتجلت ُلويح ُلونبتتق ُن ُنشردعنيُمعتجلت ُلويذح ُلونبتتقذ ُديتكث ُبرنتنجُعل ُلولُرُ-33
نعتييُددوق ُوتدلبيُلويح ُلونبتتق ُ بشأ ُنتطيبت ُجنثل ُلمعتجلذت ُلوتتوقذ :ُلمعتجلذ ُلوكقلقتئقذ ُدلمعتجلذت ُبذتوتبخيُدلإلشذعت ُ

عيذذىBactrocera dorsalisُُمعتجلذذ ُلويذذح ُلونبتتقذذ ُ ُنعتجلذذ ُذبتبذذ ُد ذذت ُنشذذرد ُدلحذذدُُ.10دتعذذدي ُلوبقئذذ ُددرلذذ ُلحلذذرلرة(
Carica papayaُُينتظذذرُبقتنذذت ُرذذثُإضذذتفق .ُدلعذذتعرضُلولريذذقُلولذذينُبقتنذذت ُلوبحذذثُيفُُ((109-2009لوبخذذترُ رذذرلرة

العتلذذتد ُنذذ ُلتنذذبُ،ُدلعذذتعرضُنشذذرد ُنعتجلذذ ُلويذذح ُلونبتتقذذ ُدجدصذذىُلمثلفةذذ ُعيقذذه2017ُللتلتعذذهُلمنعةذذدُيفُيثوقث/متذذثزُ
معتجلذ ُ(.ُدجتدرُلإلشترةُإىلُجنهُمّتُلالعتلضُعيىُلعتلتدُنشرد ُ خر2018ُلوددرةُلوشتوش ُعشرةُ.قئ ُتدلبيُلويح ُلونبتتق ُ 

لوذذدردةُلوشتنقذذ ُعشذذرةُ.قئذذ ُُعةذذتدقبذذ ُلنُ(114-2007 ُبذذتوعةلُلحلذذرلر بذذتحلرلرةُبثلعذذط ُلوتسذذخنيُلويذذح ُلونبتتقذذ ُويخشذذبُ
 (،ُدنتُزللُلولريقُلولينُلمعينُ عتجلت ُلويح ُلونبتتق ُيةّقمُلوبقتنت ُلويتُتدعمُلالعتلض.2017 ُلونبتتق ُ دلبيُلويحت

                                                      
ُ /81655https://www.ippc.int/en/publications/قتئل ُعضثي ُلولريقُلولينُلمعينُ عتجلت ُلويح ُلونبتتق :9ُُُ

standards/-ippc-topics-setting/list-activities/standards-https://www.ippc.int/en/coreُقتئل ُلمثلضقعُمعتييُلالتلتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت :10ُُُ
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تشخيص عند مراحل عدد مشاريع بروتوكوالت ال-فريق العمل الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص: 2الشكل 
(2017 تنث ُلألدلُ/ديسلش)إعداد مختلفة 

نشتدرةُخشلء

نشتدرةُ

تةدميُولتةُلإلشعتر

https://www.ippc.int/en/publications/81655/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
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ذذذُلتُدلحذذذدُ لولذذذينُلمعذذذينُ عتجلذذذت ُلويذذذح ُلونبتتقذذذ ُللتلتع ذذذدعةذذذدُلولريذذذقُُ-34 وثلذذذهُيفُيثوقث/متذذذثزُيفُفقنذذذت،ُلونلسذذذتُُتدله 
لعتضذتفتهُلوث توذذ ُلوددوقذذ ُويطتقذذ ُلوهريذذ ،ُدجربعذذ ُللتلتعذت ُلفتلضذذق ُ ينتير/ ذذتنث ُلوشذذتين،ُجبري /نقسذذت ،ُج تثبر/تشذذري ُلألدلُ

 .11دنثفلش/تشري ُلوشتين(.ُدميك ُلالّطع ُعيىُتةتريرُذه ُلاللتلتعت ُعيىُلوبثلب ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت 

دجيذذثزُوألطذذذرلفُُ.12دفتحذذ ُجنتنذذ ُلالتلتققذذ ُلوددوقذذ ُوثقتيذذ ُلونبتتذذت ُدعذذذثةُمعتجلذذت ُلويذذح ُلونبتتقذذ ُذذذهلُلوعذذتمُ-35
ُ لعحذقُويلعقذترُلوذدديُوييذح ُتةذدميُلمتعتقدةُدلمنظلت ُلإلقيقلق ُوثقتي ُلونبتتت ُ نعتجلذت ُلويذح ُلونبتتقذ ُالعتلتدذذت

بثصلهتُنثلردُنسذتمه .ُتبةذىُلوذدعثةُنلتثحذ ،ُدوذهلُميكذ 13ُُنثلردُلويح ُلونبتتق ،ُجدُونشرذتُعيىُصلح 28ُلونبتتق ُرقمُ
ثنقذث/حةيرل ُخذعلُللتلتعتتذهُي5ُتةدميُلمعتجلت ُيفُج ُدق .ُدقتمُلولريقُلولينُبتةققمُلوثيتئقُلمةدن ُلويتُدصي ُحذ ُ

طيبذت ُجخذرىُخذعلُلولذتةُلمتبةقذ ُنذ ُُقبذ ُذذهلُلوتذتريخ،ُفقلذتُدصذي ُ سذ 14ُتطيب ذ25ُوثله.ُدقدُدردُذهلُلوعتمُُتدلهُ 
ُ.15وتشيذرُدنيديذدُجدوثيذت ُلمثلضذقعُلمةتحذ لمعذتييُنذث ُيفُلولريذقُلولذينُبتةققلهذتُبتالعذتنتدُإىلُلوسن .ُدقتمُلمسؤدوث ُلمعقُّ

صذق ُبشذليهتُ.ُدلتلذقُلولريذقُلولذينُعيذىُلوتُث2017دلعتعرضُلولريقُلولذينُعذبع ُطيبذت ُيفُللتلتعذهُلمنعةذدُيفُيثوقث/متذثزُ
إىلُج ُجحدُلوطيبت ُق سمُإىلُقسلني.ُدعذثفُيثلصذ ُلولريذقُلولذينُتةقذقمُُنظر لذتُيتنق ُنثلضقع،ُتعتبتُريفُبرنتنجُلوعل ُب

 .2018ينتير/ تنث ُلوشتين30ُُُ ُذ لمةبيُلمهي ُلوةيثىلوطيبت ُيفُللتلتعتتهُلوتتوق .ُُد

دنشذذذتريعُلمعذذذتييُلوددوقذذذ ُوييذذذح ُلونبتتقذذذ ُبشذذذأ ُنعتجلذذذت ُلويذذذح ُلونبتتقذذذ ُعذذذددُنشذذذتريع3ُُديذذذردُيفُلوشذذذك ُُ-36
ُإىلُجنذهُجيض ذتشذيُيذىُنذّرُلوسذنثل .ُديعنرلحذ ُلإلعذدلدُخمتيذلُييح ُلونبتتق ُيفُبتعتبترذتُتدلبيُونتطيبت ُلمعتجلت ُ
ُلنذ ُلمبكذرُلذدُ وكذ ُبتتقذ ،ُعتجلذت ُلويذح ُلونل تصذ ُ طيذبُنعتجلذ ُنذ ُلوذدعثة28ُُدرددُمت2017ُُبتونسب ُإىلُعذتمُ

 .2018وعتمُعددُتثقعُلو

                                                      
setting/expert-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-تةذذذذذتريرُللتلتعذذذذذت ُلولريذذذذذقُلولذذذذذينُلمعذذذذذينُ عتجلذذذذذت ُلويذذذذذح ُلونبتتقذذذذذ :11ُُُ

drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatments/ُ
treatments/-setting/calls-activities/standards-https://www.ippc.int/en/coreُلودعثةُمعتجلت ُلويح ُلونبتتق :12ُُُ
ُ/http://www.phytosanitary.infoلونبتتق :ُُصلح ُنثلردُلويح 13ُُ
ُ treatments/-setting/calls-activities/standards-https://www.ippc.int/en/coreلودعثةُويلعتجلت ُدمجقعُلوطيبت :14ُُ
ُ :treatments/-setting/calls-ivities/standardsact-https://www.ippc.int/en/core لمعتييُوتشيرُدنيديدُجدوثيت ُلمثلضقعُلمةتح :15ُُُ

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatments/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatments/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/
http://www.phytosanitary.info/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/
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 الفريق الفني المعني بالحجر الحرجي

ديعذذتاُلمسذذتئ ُلولنقذذ ُيفُقضذذتيتُلحلجذذرُلمتعيةذذ 16ُُيتذذأولُلولريذذقُلولذذينُلمعذذينُبذذتحلجرُلحلرلذذ ُنذذ ُيتنقذذ ُجعضذذتءُ-37
بشك ُديققُنعُلولريقُلولينُلمعينُ عتجلت ُلويح ُُجيض تب فت ُل شبُدنثلدُلوتعبئ ُل شبق ُدجنثل ُلوشجر.ُدذثُيعل ُ

لونبتتقذذ ُيفُدضذذعُلوتثلقهذذت ُلمتعيةذذ ُبتمعتجلذذت ُل تصذذ ُبتوسذذيعُلحلرلقذذ ُدنعتجلذذت ُلمعقذذترُلوذذدديُوتذذدلبيُلويذذح ُلونبتتقذذ ُ
 ُدلوعيلقذ ُذل ُلويذي ُ.ُدتتلش ُلوثظقل ُلألعتعق ُويلريقُلولينُلمعينُبتحلجرُلحلرلذ ُيفُلعذتعرلضُلمعيثنذت ُلولنقذ15ُرقم

إلعطتءُتثلقهت ُويجن ُلمعتييُبشأ ُدضعُلمعتييُلمتعية ُبتحلجرُلحلرل ُدتعدييهتُدتنةقحهت.ُديةدمُلولريذقُلولذينُلمعذينُ
ندخع ُيفُتةققمُنشتريعُنعتجلت ُلويح ُلونبتتق ُآلفت ُجنثل ُلوشجرُجدُل شب،ُعندنتُتطيبُُجيض تبتحلجرُلحلرل ُ
ُييُذوك.ننهُجلن ُلمعت

رئتعذذذ ُلجمللثعذذذ ُلوددوقذذذ ُويبحذذذثجُلمعنقذذذ ُبذذذتحلجرُُجيض ذذذتيتذذذثىلُجحذذذدُجعضذذذتءُلولريذذذقُلولذذذينُلمعذذذينُبذذذتحلجرُلحلرلذذذ ُُ-38
.ُديةذذدمُلوعيلذذذتءُلوتذذتبعث ُ.ذذذه ُلجمللثعذذ ،ُدد ُج ُتتكبذذذدُجنتنذذ ُلالتلتققذذ ُلوددوقذذذ ُوثقتيذذ ُلونبتتذذذت ُجيذذ ُتكذذذتوقل،17ُلحلرلذذ 

ُ ذ  ُنعيثنت ُعيلق ُدفنق ُنتمج ُع ُ نييق ُقضتيتُلويح ُلونبتتق ُلمعةدةُديسذعث ُمعتجلذ ُلحتقتلذت ُلوبحذثُلوذيتُ ذددذت
 ن ُلولريقُلولينُلمعينُبتحلجرُلحلرل ُدجلن ُلمعتيي.

وتةذذذذدمي18ُُعذذذذشُللتلذذذذتعنيُ يثنقذذذذث/حةيرل ُدعذذذذبتلش/جييثل(ُتُلمعذذذذينُبذذذذتحلجرُلحلرلذذذذ ُلفتلضذذذذقُ علذذذذ ُلولريذذذذقُلولذذذذينُ-39
 ندخع ُإىلُنتُيي :

                                                      
ُ /1191https://www.ippc.int/en/publications/عضثي ُلولريقُلولينُلمعينُبتحلجرُلحلرل :16ُُُ
in-page-cooperation/organizations-https://www.ippc.int/en/external-نثقذذذذذذذعُلجمللثعذذذذذذذ ُلوددوقذذذذذذذ ُويبحذذذذذذذثجُلمعنقذذذذذذذ ُبذذذذذذذتحلجرُلحلرلذذذذذذذ :17ُُُ

ipp/internationalforestryquarantineresearchgroup/ُ
drafting-tsetting/exper-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-تةذذذذذذذذذذذذذذذتريرُلولريذذذذذذذذذذذذذذذقُلولذذذذذذذذذذذذذذذينُلمعذذذذذذذذذذذذذذذينُبذذذذذذذذذذذذذذذتحلجرُلحلرلذذذذذذذذذذذذذذذ :18ُُُ

groups/technical-panels/technical-panel-forest-quarantine/ ُ
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يص ومشاريع المعايير عدد مشاريع بروتوكوالت التشخ-الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية: 3شكل 
(2017 تنث ُلألدلُ/ديسلش)الدولية للصحة النباتية في مراحل اإلعداد المختلفة 

نعتجلت ُصح ُنبتتق ُققدُلمشتدرة

نعتجلت ُصح ُنبتتق ُنةّدن ُوععتلتد

رةنعتييُددوق ُوييح ُلونبتتق ُققدُلمشتُد

تةدميُبردتث ثال ُتشخق ُلديدة

https://www.ippc.int/en/publications/1191/
https://www.ippc.int/en/liason/organizations/internationalforestryquarantineresearchgroup/
https://www.ippc.int/en/liason/organizations/internationalforestryquarantineresearchgroup/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-forest-quarantine/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-forest-quarantine/
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تنظذذذقمُنذذذثلدُلوتعبئذذذ ُل شذذذبق ُيفُلوتجذذذترةُ 15ُنشذذذرد ُنيحذذذقُبتمعقذذذترُلوذذذدديُوتذذذدلبيُلويذذذح ُلونبتتقذذذ ُرقذذذمُُ(1 
 (010-2006ةُلوددوق ُ نعتييُنعتجلت ُنثلدُلوتعبئ ُل شبق ُيفُلوتجتُرُبشأ ُلوددوق 

(،114ُ-2007 ُلحلذذرلر بذذتوعةلُحذذّ ُلالعذذتلضُعيذذىُلعتلذذتدُنعتجلذذ ُل شذذبُبذذتحلرلرةُبثلعذذط ُلوتسذذخنيُُ(2 
 (.2017لمةدمُإىلُلوددرةُلوشتنق ُعشرةُ.قئ ُتدلبيُلويح ُلونبتتق ُ 

 الفريق الفني المعني بالمناطق الخالية من آفة ذباب ثمار الفاكهة وبنُهج النظم المتعلقة بها

ُإعتدةُتنظقمُدلثع ُلمعتييُلوددوق ُلمتعية ُبهبتنُيترُلولت ه .ُلقتيف،ُحني2015ُننهُعتمُُتهتُيعةدُلولريقُللتلتعُ ُ-40

 طلقل ،ُإذلُنتُدع ُلوضردرة.ُفنق ج ُتةيدُإعتدةُلوتنظقمُلالتست ُعشُلمعتييُدتتقلُإلرلءُنيديشت ُُن ُلمتثقعُ-41

ذذُذُ-42 يفُددراذذذتُلوشتنقذذذ ُعشذذذرةُتُنذذذ ُلتنذذذبُذقئذذذ ُتذذذدلبيُلويذذذح ُلونبتتقذذذ ُق ذذذّدمُلقذذذتليفُإعذذذتدةُلوتنظذذذقمُو حتطذذذ ُعيل 
دلثعذ ُصذغيةُنذ ُلوبيذدل ُج ُتضذعُعيذىُ(،ُإمنتُهتُيتمُلوتثّص ُإىلُإمجذت ُدلتلةذ ُذقئذ ُتذدلبيُلويذح ُلونبتتقذ 2017ُ 

،ُنتقشذ ُجلنذ 2017ُإلعتدةُلوتنظقم،ُي ةّدمُبعدذتُإىلُجلنذ ُلمعذتييُوينظذرُفقذه.ُديفُنثفلش/تشذري ُلوشذتينُُتتُننةحُ لقتلحُ 
لوبنذدُل نظذرُ(ُ 2018قتليفُلمنّةل،ُدلتلة ُعيىُرفعهُإىلُذقئذ ُتذدلبيُلويذح ُلونبتتقذ ُيفُددراذتُلوشتوشذ ُعشذرةُ لمعتييُلال

 ن ُلددلُلألعلتل(.10-4ُ

 الفريق الفني المعني بمسرد مصطلحات الصحة النباتية

عيذىُدرليذ ُبذنظمُلويذح ُلونبتتقذ 19ُُيتأولُلولريقُلولينُلمعينُ سردُنيذطيحت ُلويذح ُلونبتتقذ ُنذ ُتسذع ُخذشلءُ-43
ُتُمجقعُوغت ُلمنظل .ميشيث ُنعُ 

ذذذُلتُدلحذذذدُ عةذذذدُلولريذذذقُلولذذذينُللتلتع ذذذُ-44 ،ُلعتضذذذتفتهُننظلذذذ ُلأل هيذذذ 2017ُتُوثلذذذهُيفُديسذذذلش/ تنث ُلألدلُدله 
ُ،لوذيتُجدخيذ ُعيذىُلمسذرد2017ُعذتمُوتعذديع ُلولذرىُفقذهُلعذتعرلضُتعيقةذت ُلمشذتدرةُعيذىُنشذرد ُُددلوةرلع ُيفُردنذت،ُ

لوتعيقةذذت ُعيذذىُنشذذرد ُدلحذذدُمعقذذترُدديُوييذذح ُلونبتتقذذ ُُجيض ذذتُضتُوذذهوك.ُدلعذذتعُرعذذدي ُنشذذرد ُلوتعذذديع ُدفة ذذدقذذتمُبت
فُلولريذقُلولذينُجحذدُيتعيقُبتعتخدلمُلميطيحت ُدقضتيتُلالتست ُدلوتمج ُلويتُميك ُج ُتذؤيرُعيذىُنشذرد ُلمعقذتر.ُدنذتق

عليهُعيىُتثصقتتهُلوعتن ُلمتعيةذ ُبتالتسذت ،ُدلوذيتُتتضذل ُقتئلذ ُبتميذطيحت ُلمنشذثرةُيفُدوقذ ُُددلص ُتعشرُنيطيحُ 
  ُن ُشأنهُتقسيُصقت  ُلمعتيي.دلوه20ُلألعيثنُلوه ُجصدرتهُلالتلتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت 

ُعيىُبرنتنجُعل ُلولريقُلولينُلمعينُ سردُنيطيحت ُلويح ُلونبتتق ُتنيطيحُ 27ُذنترُحتوقتُُ-45
ُ  

                                                      
ُ/8069https://www.ippc.int/en/publications/قتئل ُعضثي ُلولريقُلولينُلمعينُ سردُنيطيحت ُلويح ُلونبتتق :19ُُُ
ُتلتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت :ُدوق ُلألعيثنُوع20ُُ

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/02/IPPCStyleGuide_2016-02-11_vwpAclH.pdf ُ

https://www.ippc.int/en/publications/8069/
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/02/IPPCStyleGuide_2016-02-11_vwpAclH.pdf
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لتةةرخيص لكيانةةات تقةةوم بتنفيةةذ إجةةراءات الصةةحة لمجموعةةة عمةةل الخبةةراء المعنيةةة بوضةةع مشةةروع المعيةةار الةةدولي 
 (002-2014) النباتية

بتنلقذذذذهُإلذذذذرلءل ُلويذذذذح ُويتخذذذذق ُوكقتنذذذذت ُتةذذذذثمُلنعةذذذذدُللتلذذذذت ُدلثعذذذذ ُعلذذذذ ُل ذذذذشلءُوثضذذذذعُنعقذذذذترُدديُُ-46
ُ ندلُيفُيثنقث/حةيرل ُُ(002-2014 ُلونبتتق   .2017يفُجدتتدل،

 .قتئل ُنثلضقعُنعتييُلالتلتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت (ُذهلُلمثضث ُإىل2014ُجضتف ُلوددرةُلوتتعع ُويهقئ ُ ُ-47

يسللُويلنظلذ ُلوثطنقذ ُوثقتيذ ُلونبتتذت ُدضذعُدتنلقذهُبرنذتنجُويتخذق ُوكقتنذت ُتةذثمُُليثفّرُنشرد ُلمعقترُإطترُ ُ-48
د ذذذددُلمعقذذذترُلمتطيبذذذت ُلورئقسذذذق ُوثضذذذعُبرنذذذتنجُلوتخذذذق ،ُدنعذذذتييُلألذيقذذذ ُحليذذذثلُُ.بتنلقذذذهُإلذذذرلءل ُلويذذذح ُلونبتتقذذذ 

ُ لذتُ ذذّددُجددلرُدنسذؤدوقت ُلألطذذرلفُلمشذتر  ُيفُبرنذذتتلوكق ُ ذذهوك،ُيشذيُلمعقذذترُإىلُلونجُنذت ُعيذىُلوتخذذق ، تخذق .
إنكتنق ُلوتخق ُوكقتنت ُ ذيُُلعتبعتدُدلثع ُعل ُل شلءُعيىُ جنثل ُعليقت ُلوتدقققُدحتال ُعدمُلالنتشتل.ُدلتلة

عُتُنذلوثطنق ُوثقتي ُلونبتتت ُإلصدلرُشهتدل ُلويح ُلونبتتق ُن ُنطت ُذهلُلمعقترُلودديُوييح ُلونبتتق ،ُمتشقُ ُلمنظلت 
 (.نظتمُإصدلرُشهتدل ُلويح ُلونبتتق  7ُلالتلتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت ُدلمعقترُلودديُرقمُ

(002ُ-2014 لونبتتقذذ ُويتخذذق ُوكقتنذذت ُتةذذثمُبتنلقذذهُإلذذرلءل ُلويذذح ُدعذذثفُي عذذرضُنشذذرد ُلمعقذذترُلوذذدديُُ-49
 ويلثلفة ُعيىُطرح ُمشتدرةُجدىل.2018ُعيىُللتلت ُجلن ُلمعتييُلمةنعُعةد ُيفُنتيث/جيترُ

بشةة ن تحديةةد حالةةة  8مجموعةةة عمةةل الخبةةراء المعنيةةة بوضةةع مشةةروع تعةةديل المعيةةار الةةدولي للصةةحة النباتيةةة رقةةم 
 (005-2009منطقٍة ما )اآلفات في 

ديذدُحتوذ ُبشذأ ُني8ُنشرد ُتعدي ُلمعقترُلودديُوييح ُلونبتتق ُرقمُلنعةدُللتلت ُدلثع ُعل ُل شلءُوثضعُُ-50
 .2017يفُعبتلش/جييثلُُ، ُنتمقيفُذتنث ،ُفقُ(005-2009 ننطةٍ ُنتُلآلفت ُيفُ

.ُقتئل ُنثلضقعُنعتييُلالتلتقق ُلوددوق ُوثقتيذ ُلونبتتذت (ُذهلُلمثضث ُإىل2010ُجضتف ُلوددرةُل تنس ُويهقئ ُ ُ-51
بتحديدُحتو ُلآلفت ُيفُننطة ُنذت،ُلنعكسذ ُيفُدقذ ُدخعلُلوسنثل ُلوتتوق ،ُجيتر ُلوبيدل ُقضتيتُعديدةُذل ُلويي ُ

ُالحقُيفُعل ُدلثع ُل شلءُوثضعُلوتعدي .

دلتلة ُدلثعذ ُعلذ ُل ذشلءُعيذىُنشذرد ُلوتعذدي ،ُلوذه ُتضذّل ُنيذتدرُلمعيثنذت ُلمسذتخدن ُوتحديذدُحتوذ ُُ-52
وذذذ ُنذذذ ُحذذذتال ُلآلفذذذت ُدنسذذذؤدوقت ُلآلفذذذت ،ُدلوتثلقهذذذت ُبشذذذأ ُنثيثققذذذ ُنيذذذتدرُلمعيثنذذذت ،ُدتثصذذذقلت ُويلئذذذت ُلمعدُّ

 لمنظلت ُلوثطنق ُوثقتي ُلونبتتت ُذل ُلويي .

بشذذأ ُنيديذذدُحتوذذ ُلآلفذذت ُيفُننطةذذٍ ُنذذت8ُُنشذذرد ُتعذذدي ُلمعقذذترُلوذذدديُوييذذح ُلونبتتقذذ ُرقذذمُدعذذثفُي عذذرضُُ-53
 ويلثلفة ُعيىُطرح ُمشتدرةُجدىل.2018ُللتلت ُجلن ُلمعتييُلمةنعُعةد ُيفُنتيث/جيترُُ(ُعيى2009-005 

 دإ ُذقئ ُتدلبيُلويح ُلونبتتق ُندعثةُإىل:ُ-54

 .2017بتوتةريرُع ُجنشط ُجلن ُلمعتييُيفُعتمُُجخهُعيمُ(1 


