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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 الدورة اخلامسة عشرة

 2021أبريل/نيسان  1ومارس/آذار  18، 16اجتماع افرتاضي، 

 اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

 من جدول األعمال 2-9البند 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتمن إعداد 
 

 مقدمة - أواًل 
تعرض هذه الوثيقة مشاااااااااااااليت  ارتعايتا الة املعايريا كية ارتعايتا لقِ تعييئ مت ملبري  هيحة تئابا ال اااااااااااا ة اليرياتية  -1

ا  )اهليحة( كيعايتا دولية ليئابا ال ااا ة اليرياتية و دولاا اسامعاااة  شااار   بروتوكوالت اليشااا يل الة وتعرض الوثيقة أيتضااا 
  ت األنشطة ارتيعلقة ابرتعايتا ارتعييئ   ا ييئاا كية ارتعايتا نيابة   ت اهليحة، فضل  

الييويته ابرتعااااايفات و أنشااااطة ورياااا  ارتعايتا، يتعرض أءاا ذي  اسراا الذيتت  ااااالكوا و ورياااا  ارتعايتا  :1ارترفق  -2
(، أو بروتوكوالت اليش يل 2021ا الة ا ييئاا الئول  اسامعة  شر  للرييحة )الئولية ليئابا ال  ة اليرياتية أو ملاقري

فرق سراا وتود كية ارتعايتا أن تعرب اهليحة  ت اميياهنا  ( 2021الة أااطت الئول  اسامعااااااااااااة  شاااااااااااار  للرييحة  لي ا  ا )
 اليشطة و وري  ارتعايتا الئولية ارتذكول   مال ياغة  لى معايفاا

 )مبا فيها املالحق( العتمادها ادوليً  ايارً مع أبحد عشرالتوصية  -اثنًيا 
 (CPM2021/XX) هبذه الوثيقة 11 إىل 01 وهي ترد يف املالحق

 مشاريع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

 ميقت االطلع  لى ارتعلومات األساسية بشأن مشاليت  ارتعايتا و اسانة اساصة حبالة ك  ٍّ ميريا  -3
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وبو ، 2019وميقت االطلع  لى اليعليقات الة ولدت خلل فع  ارتشااااولات بو يتونيوياايتران وساااريييريأيتلول  -4
 1 لى الريوابة الئولي ة لل   ة اليرياتي ة  ،2020يتونيوياايتران وسريييريأيتلول 

العي  اليابعة للجية  وجميو ةوترد موجاات ارتريااثات وأسرياب الييقي ات ارتقعاة و تقاليتر ك  ٍّ مت كية ارتعايتا  -5
كية  ، مل تييقت19-ولقت بعاااااريح جاو ة كوفيئ  2( ارتيشاااااول   لى الريوابة الئولي ة لل ااااا  ة اليرياتي ة7-كية ارتعايتاارتعايتا )
  2020مت االنعقاد و  ام  7-ارتعايتا

قة و مل ات وليريعااااايع اليعام  م  هذه الوثيقة، تعرض مشااااااليت  ارتعايتا الئولية  لى  اااااق  ن اااااو  غا -6  ميعااااا 
ق ايحة  ليشاارها   3مي  االة  لى الريوابة الئولية لل اا ة اليرياتية وتوصااِ كية ارتعايتا  ن تعييئ اهليحة  وبعئ ا ييادها، ساايسيعاا 

 اليالية:األائ  شر مشاليت  ارتعايتا 
 

 ميطقة ماحتئيتئ االة اآلفات و  :8مشااااااااااااااروع مراجعة ارتعيال الئو  لملم  :CPM 2021/15_01 الوثيقة (1)
 ؛(2009-005)

(2) CPM 2021/15_02: :ميطلريات اسااااااااي ئام معاكات اكو  مشااااااااروع ارتعيال الئو  ليئابا ال اااااااا ة اليرياتية
 ؛(2014-006) ارتعئ ل كيئابا لل  ة اليرياتية

معااارد م اااطل ات  :5 لى ارتعيال الئو  لملم  2018مشاااروع تعئيتلت  ام  :CPM 2021/15_03الوثيقة  (3)
 ؛(1994-001) ال  ة اليرياتية

مشاااااااااااروع ارتعيال الئو  ليئابا ال ااااااااااا ة اليرياتية: ارتيطلريات ارت رورياااااااااااة  لى : CPM 2021/15_04الوثيقة  (4)
 ؛(2014-002)ارتيظيات الوطيية لوملايتة اليريااتت و اال العخيل هليحاتٍّ ليي يذ إجرااات لل  ة اليرياتية 

ذاببة  معاكة: 28: مشاااااااروع مل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال ااااااا ة اليرياتية لملم CPM 2021/15_05الوثيقة  (5)
 ؛(2017-015ابإل عاع ) Bactrocera dorsalis ال اكرية الشرملية

 معاكة آفة: 28مل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال ااااااااا ة اليرياتية لملم  مشاااااااااروع: CPM 2021/15_06الوثيقة  (6)

Ceratitis capitata   مثالابلرود   لى  Prunus aviumو Prunus domesticaوPrunus persica  
(002A-2017)؛ 

 معاكة آفة: 28مل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال ااااااااا ة اليرياتية لملم  مشاااااااااروع: CPM 2021/15_07 الوثيقة (7)

Bactrocera tryoni  ابلرود   لى مثال Prunus avium وPrunus domestica وPrunus persica  
)2017-022B(؛ 

معاكة ذاببة : 28مل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال ااااااا ة اليرياتية لملم  مشاااااااروع: CPM 2021/15_08 الوثيقة (8)
 Vitis vinifera ابلاااارود   اااالااااى ناااارياااااااات الااااقاااارماااااااة Ceratitis capitata الاااا ااااااااكاااارياااااااة ارتاااايااااوساااااااااااااااااطااااياااااااة

(2017-023A)؛  

                                                      
  ispms-draft-consultation-setting/member-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core/ تعليقات ارتشاولات اجملي عة:  1
 committee-setting/standards-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core/ :7-تقاليتر كية ارتعايتا وكية ارتعايتا  2

 activities/governance/cpm-https://www.ippc.int/ar/core/الرويعية هليحة تئابا ال  ة اليرياتية:  ال   ة  3

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/standards-setting/standards-committee/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/cpm/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/cpm/
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ذاببة  معاكة :28مل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال ااااااا ة اليرياتية لملم  مشاااااااروع: CPM 2021/15_09 الوثيقة (9)
  Vitisابلااااااااارود   ااااااااالاااااااااى نااااااااارياااااااااات الاااااااااقااااااااارماااااااااة  Bactrocera tryoniفااااااااااكااااااااارياااااااااة كاااااااااويتااااااااايااااااااااالنااااااااائ 

(023B-2017)؛ 

: معاكة ذاببة 28مشروع مل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال  ة اليرياتية لملم : CPM 2021/15_10 الوثيقة (10)
 ؛(2017-026ابإل عاع ) Carposina Sasakiiاسوخ 

: معاكة جيس 28 مشروع مل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال  ة اليرياتية لملم: CPM 2021/15_11 الوثيقة (11)
  (2017-031) ابإل عاع Anastrepha ذاببة ال اكرية

 االعرتاضات )ابستثناء بروتوكوالت التشخيص(

مت دلي  إجرااات وريااااااااااا  معايتا  5-3إلجرااات وريااااااااااا  معايتا االت املية الئولية لوملايتة اليريااتت )القعااااااااااام تريع ا  -7
، ميقت لألطراف ارتيعااااملااائ  أن تقااائم إال أمااااناااة االت ااااملياااة الااائولياااة لوملاااايتاااة اليرياااااتت 4االت ااااملياااة الااائولياااة لوملاااايتاااة اليرياااااتت(

(ippc@fao.orgو )(  ا عارياااااااات  لى 2021 مريلة أمل ااااااااها ثلثة أساااااااابي  ملري  انعقاد دول  اهليحة اسامعاااااااة  شااااااار ،)
و لى األطراف  ارتعايتا الئولية )مبا و ذلك معاكات ال اااااا ة اليرياتية( مرفقة  مبرلات فيية واملعااات للي عااااااو  اليت مشاااااا

وسيضاف اال عاض إال جئول أ يال  انعقاد دول  اهليحة ارتيعاملئ  ارتعيية أن تريذل مل الى جريئها لليوص  إال ات اق ملري  
  ا اهليحة الة سيي ذ ملرالا بشأن كي ية ارتضِ ملئم  

  ارتعايتا الئولية بئون أي نقاش  اليت وو اال  ئم ولود أي ا عاض، تقوم اهليحة اب يياد مش -8
( و مريلة أمل اها متام العا ة ippc@fao.orgويتيريغِ لف  اال عاريات إال أمانة االت املية الئولية ) لى العيوان  -9

ويتيريغِ  ، م  أتكيئ األمانة السااااااااااااايلمريا اال عاض 2021  اااااااااااااريا يفرايتر 22( مت يتوم 1ظرير ا )تومليت غريتييش+ 12:00
ابلواثوق ذات ال ااااالة  الق  مشاااااروع معيال دو  يتسععض  ليه، مشااااا و    ام رد   اإلقعوني   الألطراف ارتيعاملئ  أن ترسااااا  بريتئ  
فعليريا اسااااااااي ئام الييوذع ارتيا   لى  ،وو اال لغريت األطراف ارتيعاملئ  و اال عاض ومبرل فين واملعااات للي عااااااااو 

  5الريوابة الئولية لل  ة اليرياتية
ال عارياااات و وساااوف تيشااار األمانة وثيقة  إرياااافية صاااادل   ت اهليحة  لى الريوابة الئولية لل ااا ة اليرياتية ت  ااا   فيريا ا -10

وتسشااااج    أملرب وملت ممقت  قح تلقيريا اال عاض أو اال عاريااااات، وسااااييم إخطال األطراف ارتيعاملئ   ت طريتق الريوابة الئولية 
ونذك ر األطراف  األطراف ارتيعاملئ   لى اسايعراض اال عارياات مريا ار   وبذل مل االى جريئها للريت  فيريا ملري  انعقاد دول  اهليحة 

ا ن اليعئيتلت الي ريتريتة الريعاااايطة ميقت أن ترف  إال األمانة، وو اال كانت هياا  ااااواغ  أخرى ال تعاااايوجح   ارتيعاملئ  أيتضاااا 
 ا عاري ا فييقت لفعريا هِ أيتض ا إال األمانة ايث سي ي ظ  ا لليظر فيريا لئى الييقيح ارتقري  لليعيال الئو  

د ت اللجية لويعااااااااااااة اهليحة إال إاتاة ما يتق ِ مت  ،2017وخلل اجيياع كية ارتعايتا و نوفيريتشااااااااااااريتت الثا   -11
 الوملت للرييحة كِ تقرل ما إذا كانت اال عاريات مش و ة  ابرترلات اليقيية واملعااات الي عو  لى مشروع ارتعيال الئو  

                                                      
 https://www.ippc.int/ar/publications/85024/: دلي  إجرااات وري  معايتا االت املية الئولية لوملايتة اليريااتت  4

 https://www.ippc.int/ar/publications/85331/  الييوذع ليقئمي اال عاريات  لى ا يياد ارتعايتا الئولية ليئابا ال  ة اليرياتية:  5

mailto:ippc@fao.org
https://www.ippc.int/ar/publications/85024/
https://www.ippc.int/ar/publications/85331/
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 (27ملعيار الدويل رقم ابالحق املبروتوكوالت التشخيص ) -اثلثًا 
 Bactrocera dorsalis، أسلس  مشروع بروتوكول تش يل ذاببة ال اكرية الشرملية 2019و يتيايتريكانون الثا   -12
( ل ع  اإلخطال بروتوكوالت تشاااا يل اآلفات اساريااااعة للواوح) 27رتعيال الئو  لملم اب( إلدلاجريا كيل ق 2006-026)

 .6(2019فرايتري ريا   20إال  2019يتيايتريكانون الثا   5)مت  ااساصة بروتوكول اليش يل ومئ اا مخعة وألبعو يتوم  
ومل تسقئَّم أي ا عاريات  لى ا يياد مشروع بروتوكول اليش يل، لذا ا ييئت كية ارتعايتا بروتوكول اليش يل  -13

  7ميا   لى الريوابة الئولية لل  ة اليرياتية و، وهاهليحةاليا  ابلييابة  ت 
 Bactrocera dorsalis  (2006-026)الشرمليةذاببة ال اكرية  :29اليش يل  بروتوكول (12)

 االطالع على التعديالت يف ترمجة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية -ا رابعً 
 (2019اليت اعتمدهتا هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الرابعة عشرة )

 مقدمة
ت اااااااااااا يح األخطاا ( إجراا  خيل جميو ات مراجعة اللغات  ئف 2010ا ييئت اهليحة و دولاا اسامعااااااااااااة ) -14

وا ييئت الئول  الثانية  شر  للرييحة  الي ريتريتة و اليعخ ارتعييئ  لليعايتا الئولية ليئابا ال  ة اليرياتية ابللغات ارت يل ة 
يتعايح ألمانة االت املية الئولية خخطال اهليحة بشاأن ارتعايتا ادئد  الة اسايعرريايريا إائى  8و هذا اإلجراا ا( تغيا  2017)

وهذا يتعين أن ارتعايتا الة   اجميو ات مراجعة اللغات، مت دون إبراز اليغياات و ن اااااو  ارتعايتا، كيا كان اري ساااااابق  
ا سااااييشاااار  لى ال اااا  ة ارت  اااا ااااة لليعايتا ارتعييئ  و اساااايعررياااايريا جميو ات مراجعة اللغات لت ترفق  ذه الوثيقة وإم

 ، فول إاتايريا 9الريوابة الئولية لل  ة اليرياتية
وتقئم أمانة االت املية الئولية ارتعلومات بشاااااااااأن إنشااااااااااا جميو ات مراجعة اللغات والعيلية اساصاااااااااة بذلك  لى  -15

  10الريوابة الئولية لل  ة اليرياتية
 إنشاء جمموعات مراجعة اللغات

ق جمليو ة مراجعة اللغة ال رنعااااااااااية مبا أن هذه اجمليو ة مل تقم ابساااااااااايعراض أي معايتا يتيو  -16  أللب ج ح تعيو ميعاااااااااا 
  مييالية سيوات

ولقت جميو ة مراجعة اللغة الروساااااااية  تعيو ارتيعاااااااق جمليو ة مراجعة اللغة الروساااااااية بشاااااااق  لءِ  اومل يتيم االي   -17
 نشطة وتضطل  ابرتريام ارتوكلة إليريا 

                                                      
ااااااا مخعاااااااااااااااااااة وألبعو يتوماااااا :   6 activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core-فع  اإلخطاااااال اسااااااصاااااااااااااااااااة بروتوكول اليشااااااااااااااا يل ومااااائ 

setting/notification-period-dps/ 
 setting/ispms-rdsactivities/standa-https://www.ippc.int/ar/core/بروتوكوالت اليش يل ارتعييئ :   7
: 12(، ارترفق 2017نظر تقريتر الئول  الثانية  شر  للرييحة )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/ارتعايتا الئولية ارتعييئ  ارتيااة  لى الريوابة الئولية لل  ة اليرياتية:   9

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

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/
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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 (2019املعايري اليت اعتمدهتا اهليئة يف دورهتا الرابعة عشرة )مراجعة 
( 2019تلقت األمانة ارتعياليتت الئوليو ليئابا ال ااااااا ة اليرياتية اللذيتت ا ييئايا اهليحة و دولاا الرابعة  شااااااار  ) -18

دولاا الرابعة  شاار   و اوأااطت اهليحة به  لي   2018وبروتوكول اليشاا يل الذي ا ييئته كية ارتعايتا و أغعااطسيآب 
مشااااااااا و و بيعئيتلت مقعاة مت ملري  جميو ات مراجعة اللغات العربية وال اااااااااييية والروساااااااااية واإلساااااااااريانية، إن  ،(2019)

وأاالت األمانة ارتعياليتت الئوليو وبروتوكول اليشاااااا يل إال أملعااااااام العذة و ارتيظية الة اساااااايعررياااااات بئولها  وجئت 
اليوصاااااا  إال توافق و اآللاا بو أملعااااااام العذة و ارتيظية وجميو ات مراجعة اللغات بشااااااأن ذي  ومت  اليغياات ارتقعاة 

ومت مث أدلجت أمانة االت املية الئولية لوملايتة اليريااتت اليغياات ارتقعاة و  اليغياات ارتقعاة، لق  مت اللغات ارتذكول  
 لئولية لل  ة اليرياتية مبجرد توافرها ارتعايتا الئولية ارتيق  ة ارتيشول   لى الريوابة ا

 اتفاقات النشر املشرتك للرتمجات غري الرمسية للمعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية
و الوملت الراهت خدال   شر  ات املات لليشر  لوملايتة اليريااتت تقوم وائ  وري  ارتعايتا لئى أمانة االت املية الئولية -19

 ارتشعا 
اليا اااااريتت ارتشاااااعكو ابلعاااااعِ إال ات اااااول  لى معلومات  ت ارتعايتا ارتعييئ  مت خلل تقاليتر وائل تذكا  -20

لليا ااريتت ارتشااعكو  MS Wordوسااعساا  مل ات ارتعايتا ارتعييئ   لى  ااق   اهليحة أو الريوابة الئولي ة لل اا  ة اليرياتي ة 
 بياا   لى طلريريم 

ريااتت ترغح و اليوملي   لى ات اق نشااار مشاااعا م  ارتيظية للعذة وبوسااا  أيتة ميظية ملطريتة أو إمللييية لوملايتة الي -21
   11غا الرءية لليعايتا الئولية وواثوق أخرى، أن جتئ ارتعلومات اللزمة  لى الريوابة الئولية لل  ة اليرياتية

 اا ة اليرياتية، وحت   وتسيشاار هذه ارتعايتا الئولية الة جرى تيقي ريا  لى صاا  ة ارتعايتا ارتعييئ  للريوابة الئولية لل -22
 حم  اليعخ القئمية 

 القرارات - اخامسً 
 إن  اهليحة مئ و  إال:

الوالد و  (2009-005) حتئيتئ االة اآلفات و ميطقة ما :8مشااااااااااااااروع تيقيح ارتعيال الئو  لملم  ا يياد (1)
 ؛CPM 2021/15_01الوثيقة 

ميطلريات اسي ئام معاكات اكو ارتعئ ل كيئابا  :ليئابا ال  ة اليرياتية مشروع تيقيح ارتعيال الئو  ا يياد (2)
 ؛CPM 2021/15_02 ( الوالد و الوثيقة2014-006)لل  ة اليرياتية 

 (معاااااااااااااارد م ااااااااااااااطل اااات ال اااااااااااااا اااة اليريااااتياااة) 5 لى ارتعياااال الااائو  لملم  2018تعااائيتلت  اااام  ا ييااااد (3)
 ؛CPM 2021/15_03 الوالد  و الوثيقة (1994-001)

 ن  كياة ارتعاايتا ا ييائت ابلييااباة  ت اهليحاة بروتوكول اليشاااااااااااااا يل الياا  كيل ق ابرتعياال  ااإلاااطاة  ليا   (4)
 (:بروتوكوالت اليش يل لآلفات اساريعة للواوح) 27الئو  لملم 

                                                      
 agreements-setting/ispms/copublishing-activities/governance/standards-https://www.ippc.int/ar/core/ات املات اليشر ارتشعا:   11

https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/standards-setting/ispms/copublishing-agreements/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/standards-setting/ispms/copublishing-agreements/
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 ذاببة ال اكرية الشرملية :29اليش يل  بروتوكولBactrocera dorsalis  (2006-026)؛  

: معاكة ذاببة ال اكرية الشاااااااااااااارملية 28ل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال اااااااااااااا ة اليرياتية لملم ارت مشااااااااااااااروع ا يياد (5)
Bactrocera dorsalis ( 2017-015ابإل عاع)؛ 

  Ceratitis capitataمعاكة آفة: 28ل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال ااااااااا ة اليرياتية لملم ارت مشاااااااااروع ا يياد (6)
 Prunus persicaوPrunus domestica و Prunus avium ابلاااااااااااارود   اااااااااااالااااااااااااى مثااااااااااااال

(2017-022A)؛ 
  Bactrocera tryoni معاكة آفة: 28ل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال اااااا ة اليرياتية لملم ارت مشااااااروع ا يياد (7)

  ؛Prunus persica (2017-022B)و Prunus domesticaو Prunus avium ابلرود   لى مثال
معاااااكااااة ذاببااااة ال اااااكرياااة : 28ل ق ابرتعيااااال الاااائو  لياااائابا ال اااااااااااااا ااااة اليرياااااتيااااة لملم ارتمشااااااااااااااروع  ا يياااااد (8)

 ؛Vitis vinifera  (2017-023A) ابلرود   لى نريات القرمةCeratitis capitata ارتيوسطية
معاكة ذاببة فاكرية كويتياالنئ  :28ل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال اااااااااااااا ة اليرياتية لملم ارتمشااااااااااااااروع  ا يياد (9)

Bactrocera tryoni  ابلرود   لى نريات القرمةVitis vinifera (2017-023B)؛ 
 Carposina: معاكة ذاببة اسوخ 28ل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال ااااااااا ة اليرياتية لملم ارتمشاااااااااروع  ا يياد (10)

Sasakii ( 2017-026ابإل عاع)؛ 
معاااااااكااااااة جيس ذابباااااة : 28ل ق ابرتعياااااال الااااائو  ليااااائابا ال اااااااااااااا اااااة اليريااااااتياااااة لملم ارتمشااااااااااااااروع  ا ييااااااد (11)

 ؛(2017-031) ابإل عاع Anastrepha ال اكرية
ليئابا ال ااااااااا ة اليرياتية: ارتيطلريات ارت رورياااااااااة  لى ارتيظيات الوطيية لوملايتة  الئو مشاااااااااروع ارتعيال ا يياد  (12)

 (؛2014-002) ةاليرياتياليريااتت و اال العخيل هليحاتٍّ ليي يذ إجرااات لل  ة 
 ن ارتعايتا الئولية الثلثة اليالية )مبا و ذلك بروتوكول تشااااااااا يل واائ( ملئ اسااااااااايعرريااااااااايريا  ااإلااطة  لي   (13)

ارتيظية، و ن أمانة  واللغات العربية وال اااااااااييية والروساااااااااية واإلساااااااااريانية وأملعاااااااااام العذة  جميو ات مراجعة
 :ااالت املية الئولية لوملايتة اليريااتت ملئ أدلجت اليعئيتلت بياا  لى ذلك واسيريئلت اليعخ ارتعييئ  سابق  

 
  ؛(معرد م طل ات ال  ة اليرياتية) 5لملم  ارتعيال الئو 
  ؛( رو  اسي ئام اليري ا كيئبا لل  ة اليرياتية) 43ارتعيال الئو  لملم 
 ؛(فاوس جئلي اسوخ) :2اليش يل  بروتوكول 

 
األطراف ارتيعاملئ  وارتيظيات اإلمللييية لوملايتة اليريااتت ارتشااالكة و جميو ات مراجعة اللغات، إريااافة    ااقر (14)

 ؛اللغات عايتا الئولية مب يلفإال أملعام العذة و ارتيظية،  لى جريودها و يلريا الئؤوب لي عو نعخ ارت
مبعاااااااااايفات األطراف ارتيعاملئ  وارتيظيات اإلمللييية لوملايتة اليريااتت وارتيظيات الة اسااااااااايضاااااااااافت أو  الييويته (15)

 :2019سا ئت و تيظيم اجييا ات وري  ارتعايتا و  ام 

  
 :؛(2015-014جميو ة  ي  اسراا ارتعيية ابرتراجعات و سياق ال  ة اليرياتية )السيضافة  كيئا 
  والوكالة الئولية للطاملة الذليتة الساااايضااااافة اجيياع ال ريتق  األغذيتة والالا ة الشااااعرية ارتشااااعكة بو ميظيةو

 ؛اليقين ارتعين مبعاكات ال  ة اليرياتي ة و فيييا، الييعا
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  أسعاليا ومركا وAgriBio-Centre for Agri Bioscience  جامعة وLa Torbe  السيضافة اجيياع
 ؛اسراا ال ين ارتعين خ ئاد بروتوكوالت اليش يلفريتق و 

  لوائ  ورياااااا  ارتعايتا و أمانة االت املية الئولية لوملايتة اليريااتت مت  2019و  ام  فرنعااااااا ليقئمي الئ مو
 ؛خلل ارتعايفات العييية ابرتوظ و

 ؛2020 و ام 2019مبعايفات األ ضاا و كية ارتعايتا الذيتت غادلوا اللجية  ام  الييويته (16)
 

 ، العيئ  الرازيتJesulindo Nery DE SOUZA JUNIOR؛ 
 ،العيئ  كيئاRajesh RAMARTHNAM؛  
 ،؛ ري اس خضا القادل  ريئ العيئ العراق 
 ،العيئ   كييياEsther KIMANI؛  
 ،العي ئ نيقوال  يئ؛  لرييان 

  نيوزيتليئا، العيئStephen BUTCHER؛ 
  ساموا، العيئLupeomanu Pelenato FONOTI؛ 

 النقا، العيئ   سريJayani Nimanthika WATHUKARAGE؛ 
 ؛، العيئ   روبة الايتيا  أبو الرغ العوليتة العربية اكيريوليتة 

 :2019 مبعايفات األ ضاا و ال ريتق اليقين ارتعين مبعاكات ال  ة اليرياتي ة الذيتت غادلوا ال ريتق  ام الييويته (17)
 العاااااااااااااايئ ،والوكالة الئولية للطاملة الذليتة الشااااااااااااااعرية ارتشااااااااااااااعكة بو ميظية األغذيتة والالا ةAndrew 

PARKER ضو(؛ ( 
  ال و، العيئYuejin WANG ضو(؛ ( 
 ؛( معا ئ ة)مشرف ، العيئ   ذى  يرالعربية م ر ذريوليتة 

 :2019مبعايفات العضو و ال ريتق اليقين ارتعين ابتجر اترجِ الذي غادل ال ريتق  ام  الييويته (18)
 

  بوليئا، العيئKrzysztof SUPRUNIUK  )ضو ( 
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 التنويه ابملسامهات يف أنشطة وضع املعايري -1املرفق 
 

نود  اإل راب  ت امييانيا سراا فرق ال اااااااااياغة رتعاااااااااايفاام اليشاااااااااطة و وريااااااااا  ما يتلِ مت معايتا دولية أو ملاق معايتا 
 :2019ي2018ا ييئت و 

 
 (005-2009) اآلفات يف منطقة ماحتديد حالة  :8املعيار الدويل رقم  تنقيحمشروع  :1اجلدول 
 الئول اسم اسريا الريلئ

 مشرف Marina ZLOTINAالعيئ   الوالايت ارتي ئ  األمريتقية
  ضو و جميو ة  ي  اسراا Pablo CORTESEالعيئ  األلجييو
  ضو و جميو ة  ي  اسراا Wendy ODGERSالعيئ   أسعاليا
 جميو ة  ي  اسراا ضو و  Robert FAVRINالعيئ  كيئا

فرنعاااااااااااااااا )ميظيااة وملااايتااة اليريااااتت   
 أولواب والري ر ارتيوسع(

  ضو و جميو ة  ي  اسراا Anne Sophie ROYالعيئ  

  ضو و جميو ة  ي  اسراا Asenath Abigael KOECHالعيئ   كيييا
  ضو و جميو ة  ي  اسراا Kyu Ock YIMالعيئ   ذريوليتة كولاي

  ضو و جميو ة  ي  اسراا Christina DEVORSHAKالعيئ   رتي ئ  األمريتقيةالوالايت ا
ارتيلقة ارتي ئ  )ارتركا الئو  للالا ة 

 والعلوم الرييولوجية(
 Lucinda Mary Francesالعااااااااااااااياائ  

CHARLES 
 خريا مئ و

 مضيف Ho Thi Xuan HUONGالعيئ   فييت انم
 مضيف Le THI Ngoc ANHالعيئ   فييت انم

 
للصررحة  متطلبات اسررتخدام معاجلات اجلو املعد ل كتدابري مشررروع املعيار الدويل لتدابري الصررحة النباتية: :2اجلدول 

 (006-2014) النباتية

 الئول اسم اسريا الريلئ
 Alvaro SEPULVEDAالعاااااااايئ   يلِ

LUQUE 
 (2019-05مشرف )

 (2017-11مشرف )  Nico HORNالعيئ  هوليئا
 (2016-11مشرف ) Marina ZLOTINAالعيئ   األمريتقية الوالايت ارتي ئ 

(ي 2016-11مشاااااااااااااارف معااااااااااااااا ئ )  Scott W. MYERSالعيئ  الوالايت ارتي ئ  األمريتقية
  (2014-05مشرف )

مشاااااارف ال ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  David OPATOWSKIالعيئ  إسراوي 
 ال  ة اليرياتي ة
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 الئول اسم اسريا الريلئ
ال ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  ضو و   Yuejin WANGالعيئ  ال و

 ال  ة اليرياتي ة
 ضو و ال ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  Michael ORMSBYالعيئ  نيوزيتليئا

 ال  ة اليرياتي ة
 ضو و ال ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  Guy HALLMANالعيئ  الوالايت ارتي ئ  األمريتقية

  ال  ة اليرياتي ة
 ضو و ال ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  Eduardo WILLINKالعيئ  األلجييو

 ال  ة اليرياتي ة
 ضو و ال ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  Matthew SMYTHالعيئ  أسعاليا

 ال  ة اليرياتي ة
 ضو و ال ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  Glenn BOWMANالعيئ  أسعاليا

  ال  ة اليرياتي ة
و ال ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  ضو  Daojian YUالعيئ  ال و

 ال  ة اليرياتي ة
 ضو و ال ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  Toshiyuki DOHINOالعيئ  الياابن

 ال  ة اليرياتي ة
 ضو و ال ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  Patrick GOMESالعيئ  الوالايت ارتي ئ  األمريتقية

 ال  ة اليرياتي ة
 ضو و ال ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  Andrew PARKERالعيئ  للطاملة الذليتةالوكالة الئولية 

 ال  ة اليرياتي ة
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 5 على املعيرررار الررردويل رقم 2018املتعل ق بتعرررديالت عرررام  لتررردابري الصرررررررررررحرررة النبررراتيرررة املعيرررار الررردويل :3اجلررردول 
  (1994-001( )مصطلحات الصحة النباتية مسرد)

 الئول اسم اسريا الريلئ
-Laurence BOUHOTالعيئ   فرنعا

DELDUC 
 مشرف ال ريتق ال ين ارتعين ابرتعرد

ال ريتق ال ين ارتعين ابرتعاااااااااااااارد للغاااااااة  Stephanie BLOEMالعيئ   الوالايت ارتي ئ  األمريتقية
 اإلنقليايتة

ال ريتق ال ين ارتعين ابرتعاااااااااااااارد للغاااااااة   John HEDLEYالعيئ  نيوزيتليئا
 اإلنقليايتة

ال ريتق ال ين ارتعين ابرتعاااااااااااااارد للغاااااااة  Beatriz MELCHOالعيئ   أولوغواي
 اإلسريانية

ال ريتق ال ين ارتعين ابرتعاااااااااااااارد للغاااااااة  Hong NINGالعيئ   ال و
 ال ييية

ال ريتق ال ين ارتعين ابرتعاااااااااااااارد للغاااااااة  Ebbe NORDBOالعيئ  الئامرا
 اإلنقليايتة، مشرف معا ئ 

 ال ين ارتعين ابرتعرد للغة العربيةال ريتق  العيئ   ذى ل ئي  ير ذريوليتة م ر العربية
ال ريتق ال ين ارتعين ابرتعاااااااااااااارد للغاااااااة  Andrei ORLINSKIالعيئ  فرنعا

 الروسية
 

مشروع املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية: املتطلبات املفروضة على املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت  :4 اجلدول
 (2014-002للصحة النباتية )يف حال الرتخيص هليئاٍت لتنفيذ إجراءات 

 الئول اسم اسريا الريلئ
 (2016-05مشرف ) Rajesh RAMARATHAMالعيئ كيئا

  معا ئ ةمشرف Marina ZLOTINAالعيئ   ارتي ئ  األمريتقية الوالايت
 (2014-05مشرفة ) Marie-Claude FOREST العيئ  كيئا

 اسراا ضو و جميو ة  ي   Paula MENDYالعيئ   األلجييو
  ضو و جميو ة  ي  اسراا Nancy FURNESS العيئ  كيئا
  ضو و جميو ة  ي  اسراا Thorwald GEUZE العيئ هوليئا

  ضو و جميو ة  ي  اسراا Peter JOHNSTON العيئ نيوزيتليئا
  ضو و جميو ة  ي  اسراا Robert M. BISHOP العيئ األمريتقية ارتي ئ  الوالايت

  ضو و جميو ة  ي  اسراا Le Son HA العيئ انم فييت
 مضي ة Sarah HEBERT العيئ  كيئا
 ميظم Gordon HENRY العيئ كيئا
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 بروتوكوالت إبعداد املعين الفين اخلرباء فريق وضرررررررررررعها اليت النباتية الصرررررررررررحة لتدابري الدولية املعايري: 5 والناجلد
 ()بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 27الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  ابملعيار كمالحق  التشخيص

 فريق اخلرباء الفين املعين إبعداد بروتوكوالت التشخيص: امشرف :لفأ-5اجلدول 
 اسم ارتشرف الريلئ

 Jayani Nimanthikaالعيئ   سري النقا

WATHAKURAGE 
 Álvaro SEPÚLVEDAالعيئ   يلِ

LUQUE 
 
 

 Bactrocera dorsalis (2006-026) ذاببة الفاكهة الشرقية :29التشخيص  بروتوكول :ءاب-5اجلدول 
 الئول اسم اسريا الريلئ

فريتق و ضاااااااااو و  أخ ااااااااااوِ لويعاااااااااِ Norman BARRالعيئ  الوالايت ارتي ئ  األمريتقية
اسراا ال ين ارتعين خ ئاد بروتوكوالت 

 اليش يل
فريتق اسراا ال ين و  و ضااااااااااااااو اقم Juliet GOLDSMITHالعيئ   جامايتقا

 ارتعين خ ئاد بروتوكوالت اليش يل
 لويس فريتق اليأليف Kenji TSURUTAالعيئ  الياابن
 مشالا و اليأليف Sujinda THANAPHUMالعيئ  اتيتليئ

 مشالا و اليأليف Luc LEBLANCالعيئ  الوالايت ارتي ئ  األمريتقية
 خريا  Jane Royerالعيئ   أسعاليا
 خريا  Mark Schutzeالعيئ  أسعاليا
 Josephine Moraa العيئ  كيييا

Songa 
 خريا

 خريا  George Momanyiالعيئ  كيييا
 خريا Sharon Reidالعيئ   ارتيلقة ارتي ئ 

 خريا  Yuji Kitaharaالعيئ  الياابن
 خريا  Ken Hong Tanالعيئ  ماليااي
 خريا  Alvin Heeالعيئ  ماليااي
 خريا  Dijstraالعيئ  هوليئا
 خريا Elizabeth Minchintonالعيئ   أسعاليا
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كمالحق   النباتية مبعاجلات الصحةاملعين الفريق التقين املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اليت وضعها : 6 اجلدول
 (الزراعي احلجر لقواعد اخلاضعة لآلفات النباتية الصحة معامالت) 28ابملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

 الئول اسم اسريا الريلئ
ل ريتق اليقين ارتعين مبعاكات لمشاااااارف  David OPATOWSKI العيئ إسراوي 

 ال  ة اليرياتي ة
ل ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  ضو و ا Yuejin WANGالعيئ  ال و

 ال  ة اليرياتي ة
ل ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  ضو و ا Michael ORMSBYالعيئ  نيوزيتليئا

 ال  ة اليرياتي ة
ل ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  ضو و ا Guy HALLMANالعيئ  األمريتقية ارتي ئ  الوالايت

 ال  ة اليرياتي ة
ل ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  ضو و ا Eduardo WILLINKالعيئ  األلجييو

 اليرياتي ةال  ة 
ل ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  ضو و ا  Matthew SMYTHالعيئ  أسعاليا

 ال  ة اليرياتي ة
ل ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  ضو و ا Glenn BOWMANالعيئ  أسعاليا

 ال  ة اليرياتي ة
ل ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  ضو و ا Daojian YUالعيئ  ال و

 ال  ة اليرياتي ة
ل ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  ضو و ا Toshiyuki DOHINOالعيئ  الياابن

 ال  ة اليرياتي ة
ل ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  ضو و ا Andrew PARKER العيئ الذليتة للطاملة الئولية الوكالة

 ال  ة اليرياتي ة
ارتعين مبعاكات ل ريتق اليقين  ضو و ا Scott MYERSالعيئ  األمريتقية ارتي ئ  الوالايت

 ال  ة اليرياتي ة
 Walther ENKERLINالعاااااااااااايئ  الذليتة للطاملة الئولية الوكالة

HOEFLICH 
ل ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  ضو و ا

 ال  ة اليرياتي ة
 Peter Llewellynالعاااااااااااااااااااااااياااااااااائ  أسعاليا

LEACH 
ل ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  ضو و ا

 ال  ة اليرياتي ة
ل ريتق اليقين ارتعين مبعاكات  ضو و ا  Andrea Beam العيئ  األمريتقية ارتي ئ  الوالايت

 ال  ة اليرياتي ة
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 قائمة املرفقات ابملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية: -2املرفق 

  الوثيقاااةCPM 2021/15_01:  حتااائيتااائ ااااالاااة اآلفاااات و ميطقاااة ماااا :8ارتعياااال الااائو  لملم  تيقيحمشااااااااااااااروع 
 ؛(2009-005)

  الوثيقةCPM 2021/15 _02: :ميطلريات اسي ئام معاكات اكو  مشروع ارتعيال الئو  ليئابا ال  ة اليرياتية
 ؛(2014-006) ارتعئ ل كيئابا لل  ة اليرياتية

  الوثيقةCPM 2021/15 _03:  معاااااارد م ااااااطل ات ) 5 لى ارتعيال الئو  لملم  2018مشااااااروع تعئيتلت  ام
 ؛(1994-001( )ال  ة اليرياتية

  الوثيقةCPM 2021/15_04 : مشروع ارتعيال الئو  ليئابا ال  ة اليرياتية: ارتيطلريات ارت رورية  لى ارتيظيات
 ؛(2014-002)الوطيية لوملايتة اليريااتت و اال العخيل هليحاتٍّ ليي يذ إجرااات لل  ة اليرياتية 

 الوثيقة CPM 2021/15_05 معاكة ذاببة28ة اليرياتية لملم ل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال  ارت: مشروع : 
 ؛(2017-015ابإل عاع ) Bactrocera dorsalis ال اكرية الشرملية

  الوثيقةCPM 2021/15_06 معاكة آفة: 28ل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال  ة اليرياتية لملم ارت: مشروع 

Ceratitis capitata  ابلرود   لى مثال  Prunus aviumو Prunus domesticaوPrunus persica  
(2017-022A)؛ 

  الوثيقةCPM 2021/15_07 معاكة آفة: 28ل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال  ة اليرياتية لملم ارت: مشروع 

Bactrocera tryoni  ابلرود   لى مثال Prunus avium وPrunus domestica وPrunus persica 
(022B-2017)؛ 

  الوثيقةCPM 2021/15_08 معاكة ذاببة: 28ل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال  ة اليرياتية لملم ارت: مشروع 
  ؛Vitis vinifera (023A-2017) ابلرود   لى نريات القرمة Ceratitis capitata ال اكرية ارتيوسطية

  الوثيقةCPM 2021/15_09 ذاببة معاكة :28ل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال  ة اليرياتية لملم ارت: مشروع 
 ؛Vitis vinifera (023B-2017)ابلرود   لى نريات القرمة  Bactrocera tryoniفاكرية كويتياالنئ 

  الوثيقةCPM 2021/15_10 معاكة ذاببة 28ل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال  ة اليرياتية لملم ارت: مشروع :
 ؛(2017-026)ابإل عاع  Carposina Sasakiiاسوخ 

  الوثيقةCPM 2021/15_11 معاكة جيس 28ل ق ابرتعيال الئو  ليئابا ال  ة اليرياتية لملم ارت: مشروع :
  (2017-031ابإل عاع ) Anastrepha ذاببة ال اكرية


