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ّأوًالا -ااملقدمة ا
تعرض هذه الوثيقة مشروع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اليت اقرتحت جلنة املعايري (اللجنة) اعتمادها من
-1
أيضا بروتوكوالت التشخيص اليت
جانب هيئة تدابري الصحة النباتية (اهليئة) خالل دورهتا السادسة عشرة .وتعرض الوثيقة ً
فضال عن األنشطة املتعلقة ابملعايري املعتمدة.
اعتمدهتا اللجنة نيابةً عن اهليئةً ،
املرفق  :1يعرض التنويه ابملس ا اااأات ة أنش ا ااطة ومس ا ا ا املعايري ،أناش ري ايف اش الذين ري ا اااركوا ة ومس ا ا ا املعايري
-2
الدولية لتدابري الصحة النباتية أو مالحقها اليت اعتمدهتا اهليئة ة دورهتا السادسة عشرة ( ،)2022أو بروتوكوالت التشخيص
علما هبا ة دورهتا الس ا ا ااادس ا ا ااة عش ا ا اارة ( .)2022وتدعو اللجنة اهليئة إىل اإلعراب عن تقديرها وريا ا ا ا رها
اليت أحاطت اهليئة ً
للخ اش ة جمموعات الصياغة ،أو األطراف املتعاقدة أو املنظمات الدولية على مساأاهتم الفاعلة ة ومس هذه املعايري.

اثنيًاا -االتوصيةابتسعةامعايريادوليةا(مباافيهاااملالحق)العتمادهااوهياتردايفااملالحقا1اإىلا 9ا
هبذهاالوثيقةا( )CPM 2022/24ا
مشاريعااملعايرياالدوليةالتدابرياالصحةاالنباتية ا
مي ن االطالع على املعلومات األساسية بشأن مشاري املعايري ة ايفانة ايفاصة حبالة ٍّ
كل منها.

-3

ومي ن االطالع على التعليقات اليت وردت خالل فرتة املشاااورات بي يونيوزحريران وساابتم زأيلول  ،2021على
-4
البوابة الدولية للصحة النباتية.1
وترد موجرات املباحثات وأسباب التنقيحات املقرتحة ة تقارير ٍّ
كل من جلنة املعايري وجمموعة العمل التابعة للجنة
-5
املعايري (جلنة املعايري )7-املنشورة على البوابة الدولية للصحة النباتية.2
ولتبسا اايع التعامل م هذه الوثيقة ،تمعرض مشا اااري املعايري الدولية على ري ا ا ل نصا ااو غري منس ا اقة م فقرات
-6
مرقمة ة ملفات منفصلة على البوابة الدولية للصحة النباتية .3وبعد اعتماد املشاري  ،جيري تنسيقها هتيئةً لنشرها .وتوصي
جلنة املعايري أبن تعتمد اهليئة مشاري املعايري التسعة التالية:

1
2
3

()1

الوثيقة  :CPM 2022/24_01مشااروع املعيار الدوت لتدابري الصااحة النباتية :املعايري ايفاصااة ابلساال األساااسااية
من أجل تدابري الصحة النباتية ()008- 2019؛

()2

الوثيقة  :CPM 2022/24_02مش ااروع املعيار الدوت لتدابري الص ااحة النباتية :التدقيق ة س ااياص الص ااحة النباتية
()014-2015؛

()3

الوثيقة  :CPM 2022/24_03مش ا ا ااروع املعيار الدوت لتدابري الص ا ا ااحة النباتية :التنقيح املركر للمعيار الدوت
(ريهادات الصحة النباتية) ة ما خص إعادة التصدير ()011-2015؛

تعليقات املشاورات اجملمعة:
تقارير جلنة املعايري وجلنة املعايريhttps://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee :7-
الصفحة الرئيسية هليئة تدابري الصحة النباتيةhttps://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/ :

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/
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()4

الوثيقة  :CPM 2022/24_04مشا ا ا ا ااروع التعديالت لعامي  2019و 2020على املعيار الدوت لتدابري الصا ا ا ا ااحة
النباتية رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية) ()001-1994؛

()5

الوثيقااة  :CPM 2022/24_05مش ا ا ا ا ا ااروع امللحق ابملعيااار الاادوت لتاادابري الصا ا ا ا ا ا احااة النباااتيااة رقم  :28معاااجلااة
 Tortricidaeابإلريعاع على الثمار ()011-2017؛

()6

الوثيقة  :CPM 2022/24_06مش ا ا ا ا ا ااروع امللحق ابملعيار الدوت لتدابري الص ا ا ا ا ا ااحة النباتية رقم  :28معاجلة آفة
 Bactrocera zonataابل ودة على أنواع ال تقال )013-2017( Citrus sinensis؛

()7

الوثيقة  :CPM 2022/24_07مش ا ا ا ا ا ااروع امللحق ابملعيار الدوت لتدابري الص ا ا ا ا ا ااحة النباتية رقم  :28معاجلة آفة
 Zeugodacus tauابإلريعاع ()025-2017؛

()8

الوثيقة  :CPM 2022/24_08مش ا ا ا ا ا ااروع امللحق ابملعيار الدوت لتدابري الص ا ا ا ا ا ااحة النباتية رقم  :28معاجلة آفة
 Sternochetus frigidusابإلريعاع ()036-2017؛

()9

الوثيقة  :CPM 2022/24_09مشااروع امللحق ابملعيار الدوت لتدابري الصااحة النباتية رقم  :28معاجلة عثة التفاح
 Cydia pomonellaوعثة الفاكهة الش ا ا ا ا ا اارقية  Grapholita molestaة التفاح من نوع Malus pumila
والدراص من نوع  Prunus persicaحبرارة البخار – اجلو املعدل ( 037-2017و)038-2017

العرتاضاتا(ابستثناءابروتوكولتاالتشخيص) ا
تبعا إلجراشات ومس ا معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت (القساام  5-3من دليل إجراشات ومس ا معايري االتفاقية
-7
ً
الدولية لوقاية النبااتت ،)4مي ن لألطراف املتعاقدة أن تقدم إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ( )ippc@fao.orgة
مهلة أقصاااها ثالثة أسااابي قبل انعقاد دورة اهليئة السااادسااة عشاارة ( ،)2022اعرتامسااات على مشاااري املعايري الدولية ( ا ة
ذلك معاجلات الص ا ااحة النباتية) مرفقةً رات فنية واقرتاحات للتحس ا ااي .وعلى األطراف املتعاقدة املعنية أن تبذل قص ا ااار
جهدها للتوصا اال إىل اتفاص قبل انعقاد دورة اهليئة .وسا اايضا اااف االعرتاض إىل جدول أعمال الدورة السا ااادسا ااة عشا اارة للهيئة
قدما.
( )2022اليت ستتخذ قر ًارا خالل دورهتا السادسة عشرة ( )2022بشأن سبيل املضي ً
وة حال رغبت األطراف ة االعرتاض ،جيوز هلا أن تفعل ذلك ة موعد أقص ا ا ا ا ا اااه  17مارسز آذار  ،2022ة
-8
مسا اا إىل األمانة ابس ااتخدام االس ااتمارة
متام الس اااعة ( 12:00توقيت غرينتش  .)1 +وينبغي لألطراف املتعاقدة أن تقدم اعرتا ً
اإلل رتونية املتاحة على البوابة الدولية للص ااحة النباتية( 5وإن لرم ،إرفاص الواثئق ذات الص االة ابلرد على رس ااالة التأكيد اليت
مشفوعا ابمل ر الفين واقرتاحات للتحسي.
ترسلها األمانة) ل ل مشروع معيار دوت يمعرتض عليه،
ً
وسا ااوف تنشا اار األمانة وثيقةً إمسا ااافية صا ااادرة عن اهليئة ة دورهتا السا ااادسا ااة عشا اارة ( )2022على البوابة الدولية
-9
للص ا ااحة النباتية تفصا ا ال فيها االعرتامس ا ااات ة أقرب وقت رت ن عقب تلقيها االعرتاض أو االعرتامس ا ااات ،وس ا اايتم إخطار
األطراف املتعاقدة عن طريق البوابة الدولية .وتمش ااج ري األطراف املتعاقدة على اس ااتعراض االعرتامس ااات مباري اارًة وبذل
4
5

دليل إجراشات ومس معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت:
االستمارة اإلل رتونية لتقدمي اعرتاضhttps://forms.office.com/r/1xMNVpzG75 :

https://www.ippc.int/en/publications/85024/
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ض ا اا أبنه مي ن
قص ا ااار جهدها للبت فيها قبل انعقاد دورة اهليئة الس ا ااادس ا ااة عش ا اارة ( .)2022ونذكر األطراف املتعاقدة أي ً
امسا فيم ن إحالتها
إحالة التعديالت التحريرية البسيطة إىل األمانة ،وة حال كانت هناك ريواغل أخر ال تستوجب اعرت ً
أيضا إىل األمانة اليت ستحتفظ هبا للنظر فيها خالل عملية التنقيح املقبلة للمعيار الدوت.
هي ً
 -10وة حال عدم ورود أي اعرتاض ،ستعتمد اهليئة ة دورهتا السادسة عشرة ( )2022مشاري املعايري الدولية بدون
أي نقاش.
 -11وخالل اجتماع جلنة املعايري ة نوفم زتش ا ا ارين الثا  ،2017دعت اللجنة رئيسا ا ااة اهليئة إىل إاتحة ما ي في من
الوقت للهيئة كي تقرر ما إذا كانت االعرتامسات مشفوعةً ابمل رات الفنية واقرتاحات التحسي على مشروع املعيار الدوت.

اثلثًاا -ابروتوكولتاالتشخيصا(املالحقاابملعياراالدويلارقما )27ا
 -12ة يوليوز حريران  ،2021أمرساال مشااروع بروتوكول التشااخيص لعشاابة االس ارتيغا ())009-2008) Striga spp.
إلدراجه كملحق ابملعيار الدوت رقم ( 27بروتوكوالت تشااخيص اافات ايفامسااعة للوائح) لفرتة اإلخطار ايفاصااة ب وتوكول
يوما (من  1يوليوز متوز  2021إىل  15أغسطسز آب .6)2021
التشخيص ومدهتا مخسة وأربعي ً
 -13ومل تمقدَّم أي اعرتامسات على اعتماد مشروع بروتوكول التشخيص ،لذا اعتمدت جلنة املعايري بروتوكول التشخيص
التات ابلنيابة عن اهليئة ة أغسطسز آب  ،2021وهو متاح على البوابة الدولية للصحة النباتية.7


بروتوكول التشخيص  :30عشبة االسرتيغا ())009-2008) Striga spp.
تريا‘Candidatus Liberibacter’ spp.

 -14ة ينايرز كانون الثا  ،2022أمرساال مشااروع بروتوكول تشااخيص ب
ة أنواع احلمض ا ا ا اايات ( )010-2004إلدراجه كملحق ابملعيار الدوت رقم  27بروتوكوالت تش ا ا ا ااخيص اافات ايفامس ا ا ا ااعة
يوما (من  5ينايرز كانون الثا  2022إىل
للوائح) لفرتة اإلخطار ايفاصا ا ا ااة ب وتوكول التشا ا ا ااخيص ومدهتا مخسا ا ا ااة وأربعي ً
 20ف ايرز ري اابا  .8)2022وة الوقت الذي أعدت فيه هذه الوثيقة ،كانت فرتة اإلخطار ايفاص ااة ب وتوكول التش ااخيص
ما زالت جارية .وة حال مل يتم تقدمي أي اعرتامس ا ااات على اعتماد مش ا ااروع بروتوكول التش ا ااخيص ،فس ا اايمعتمد ويمتاح على
البوابة الدولية للصحة النباتية 9على النحو التات:


6

بروتوكول التشخيص  :31بروتوكول تشخيص ب تريا  ‘Candidatus Liberibacter’ spp.ة أنواع
احلمضيات (.)010-2004

يوما:
فرتة اإلخطار ايفاصة ب وتوكول التشخيص ومدهتا مخسة وأربعي ً

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-

setting/notification-period-dps/
 7بروتوكوالت التشخيص املعتمدةhttps://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms :
8

فرتة اإلخطار ايفاصة ب وتوكول التشخيص ومدهتا مخسة وأربعي

يوماhttps://www.ippc.int/en/core-activities/standards-:
ً

setting/notification-period-dps/
 9بروتوكوالت التشخيص املعتمدةhttps://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms :

3

CPM 2022/24

ابعاا -االطالعاعلىاالتعديالتايفاترمجةااملعايرياالدوليةالتدابرياالصحةاالنباتيةااليتااعتمدهتا ا
رً
هيئةاتدابرياالصحةاالنباتيةايفادورهتاااخلامسةاعشرةا( )2021ا
املقدمة ا
 -15اعتمدت اهليئة ة دورهتا ايفامس ا ا ا ا ااة ( )2010إجراشً خيص جمموعات مراجعة اللغات هبدف تص ا ا ا ا ااحيح األخطاش
التحريرية ة النسا ا ا ا اال املعتمدة للمعايري الدولية لتدابري الصا ا ا ا ااحة النباتية ابللغات املختلفة .واعتمدت اهليئة ة دورهتا الثانية
تغيريا ة هذا اإلجراش 10يس اامح ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اخطار اهليئة بش ااأن املعايري ا ددة
عش اارة (ً )2017
اليت اس ا ااتعرمس ا ااتها إحد جمموعات مراجعة اللغات ،من دون إبراز التغيريات ة نص ا ااو املعايري ،كما كان جيري س ا اااب ًقا.
وهذا يعين أن املعايري اليت استعرمستها جمموعات مراجعة اللغات لن ترفق هبذه الوثيقة وإمنا ستنشر على الصفحة املخصصة
للمعايري املعتمدة ة البوابة الدولية للصحة النباتية ،11فور إاتحتها.
 -16وتقدم أمانة االتفاقية الدولية املعلومات بشااأن إنشاااش جمموعات مراجعة اللغات والعملية ذات الصاالة على البوابة
الدولية للصحة النباتية.12
إنشاءاجمموعاتامراجعةااللغات ا
 -17يتوجب تعيي منس ا ا ا اق جملموعة مراجعة اللغة الفرنس ا ا ااية ا أن هذه اجملموعة مل تقم ابس ا ا ااتعراض أي معايري يفمس
سنوات متتالية.
مراجعةااملعايريااليتااعتمدهتاااهليئةايفادورهتاااخلامسةاعشرةا( )2021ا
معيارا دوليًا لتدابري الصحة النباتية ( ا يشمل سبعة معاجلات للصحة النباتية) اعتمدهتا
 -18تلقت األمانة أحد عشر ً
اهليئة ة دورهتا ايفامسا ا ا ا ا ااة عشا ا ا ا ا اارة ( )2021م التعديالت املقرتحة من قبل جمموعات مراجعة اللغات العربية والصا ا ا ا ا ااينية
والروس ا ااية واإلس ا اابانية على التوات ،إن وجدت .وأحالت األمانة هذه املعايري الدولية للص ا ااحة النباتية إىل أقس ا ااام الرترة ة
املنظمة اليت استعرمست بدورها التغيريات املقرتحة .ومت التوصل إىل توافق ة ااراش بي أقسام الرترة ة املنظمة وجمموعات
مراجعة اللغات بش ا ا ا ا ا ااأن ري التغيريات املقرتحة ،ل ل من اللغات املذكورة .ومن مث أدرجت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية
النبااتت التغيريات املقرتحة ة املعايري الدولية املنقحة املنشورة على البوابة الدولية للصحة النباتية جرد توافرها.
اتفاقاتاالنشرااملشرتكاللرتمجاتاغرياالرمسيةاللمعايرياالدوليةالتدابرياالصحةاالنباتية ا
 -19تقوم وحدة ومس ا ا ا ا املعايري لد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ة الوقت الراهن ادارة عشا ا ا اارة اتفاقات
للنشر املشرتك.

10

انظر تقرير الدورة الثانية عشرة للهيئة ( ،)2017املرفق :12

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2017/09/CPM_12_REPORT_withISPMS_Arabic-2017-08-02.pdf
 11املعايري الدولية املعتمدة املتاحة على البوابة الدولية للصحة النباتيةhttps://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/ :
12

جمموعات مراجعة اللغات:

https://www.ippc.int/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups
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 -20وجيدر تذكري الناري ا ارين املش ا اارتكي ابلس ا ااعي إىل احلص ا ااول على معلومات عن املعايري املعتمدة من خالل تقارير
اهليئة أو البوابة الدولية للصااحة النباتية .وساارتساال م لفات املعايري املعتمدة على ري ا ل  MS Wordللناري ارين املشاارتكي
بناشً على طلبهم.

 -21وبوس ا أية منظمة قطرية أو إقليمية لوقاية النبااتت ترغب ة التوقي على اتفاص نشاار مشاارتك م املنظمة للرترة
غري الرنية للمعايري الدولية وواثئق أخر  ،أن جتد املعلومات الالزمة على البوابة الدولية للصحة النباتية.13
 -22وتمنشاار هذه املعايري الدولية اليت جر تنقيحها على صاافحة املعايري املعتمدة للبوابة الدولية للصااحة النباتية ،و ل
حمل النسل املعتمدة ساب ًقا.

خامساا -االقرارات ا
ً
إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام ا يلي:
()1

اعتماد مش ااروع املعايري ايفاص ااة ابلس اال األس اااس ااية من أجل تدابري الص ااحة النباتية ( )008-2019الوارد ة الوثيقة
CPM 2022/24_01؛

()2

واعتماد مش ا ااروع املعيار الدوت لتدابري الص ا ااحة النباتية :التدقيق ة س ا ااياص الص ا ااحة النباتية ( )014-2015الوارد ة
الوثيقة CPM 2022/24_02؛

()3

واعتماد مش ا ا ا ااروع التنقيح املركر للمعيار الدوت رقم ( 12ري ا ا ا ااهادات الص ا ا ا ااحة النباتية) ة ما خص إعادة التص ا ا ا اادير
( )011-2015الوارد ة الوثيقة CPM 2022/24_03؛

()4

واعتما اااد مش ا ا ا ا ا ااروع التعا ااديالت لعا ااامي  2019و 2020على املعيا ااار الا اادوت لتا اادابري الصا ا ا ا ا ا احا ااة النبا اااتيا ااة رقم
(مسرد مصطلحات الصحة النباتية) ( )001-1994الوارد ة الوثيقة CPM 2022/24_04؛

()5

واعتماد مشااروع امللحق ابملعيار الدوت لتدابري الصااحة النباتية رقم  :28معاجلة  Tortricidaeابإلريااعاع على الثمار
( )011-2017الوارد ة الوثيقة CPM 2022/24_05؛

()6

واعتماد مش ااروع امللحق ابملعيار الدوت لتدابري الص ااحة النباتية رقم  :28معاجلة آفة  Bactrocera zonataابل ودة
على أنواع ال تقال  )013-2017( Citrus sinensisالوارد ة الوثيقة CPM 2022/24_06؛

()7

واعتماد مشا ااروع امللحق ابملعيار الدوت لتدابري الصا ااحة النباتية رقم  :28معاجلة آفة  Zeugodacus tauابإلريا ااعاع
( )025-2017الوارد ة الوثيقة CPM 2022/24_07؛

()8

واعتماد مش ا ا ا ا ااروع امللحق ابملعيار الدوت لتدابري الص ا ا ا ا ااحة النباتية رقم  :28معاجلة آفة
ابإلريعاع ( )2017-036الوارد ة الوثيقة CPM 2022/24_08؛

13

اتفاقات النشر املشرتك:

Sternochetus frigidus

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/standards-setting/ispms/copublishing-

agreements/
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()9

واعتماد مشا ا ا ااروع امللحق ابملعيار الدوت لتدابري الصا ا ا ااحة النباتية رقم  :28معاجلة عثة التفاح
وعثة الفاكهة الش ا ا ا اارقية  Grapholita molestaة التفاح من نوع  Malus pumilaوالدراص من نوع Prunus
 persicaحبرارة البخار – اجلو املعدل ( 037-2017و ،)038-2017الوارد ة الوثيقة CPM 2022/24_09؛

()10

علما أبن جلنة املعايري اعتمدت ابلنيابة عن اهليئة بروتوكوت التشااخيص التاليي 14كملحقي ابملعيار الدوت
واإلحاطة ً
رقم ( 27بروتوكوالت التشخيص لآلفات ايفامسعة للوائح):

Cydia pomonella

()11

14

o

بروتوكول التشخيص رقم  :30عشبة االسرتيغا ())009-2008( Striga spp.

o

بروتوكول التش ا ا ا ااخيص رقم  :31بروتوكول تش ا ا ا ااخيص ب تريا  ‘Candidatus Liberibacter’ spp.ة
أنواع احلمضيات ()010-2004؛

علما أبن املعايري الدولية اإلحد عشر التالية ( ا ة ذلك سب معاجلات للصحة النباتية) قد استعرمستها
واإلحاطة ً
جمموعات مراجعة اللغات العربية والص ا ا ااينية والروس ا ا ااية واإلس ا ا اابانية وأقس ا ا ااام الرترة ة املنظمة ،وأبن أمانة االتفاقية
الدولية لوقاية النبااتت قد أدرجت التعديالت بناش على ذلك واستبدلت النسل املعتمدة ساب ًقا:



املعيار الدوت لتدابري الصحة النباتية رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية)؛



املعيار الدوت لتدابري الصحة النباتية رقم  ( 8ديد حالة اافات ة منطقة ما)؛



املعيار الدوت لتدابري الصحة النباتية رقم ( 44متطلبات استخدام معاجلات اجلو املعدل كتدابري للصحة النباتية)؛



املعيار الدوت لتدابري الصااحة النباتية رقم ( 45املتطلبات املفرومسااة على املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت ة حال
الرتخيص ل ياانت لتنفيذ إجراشات للصحة النباتية)؛



املعيار الدوت لتدابري الصااحة النباتية رقم ( 28معامالت الصااحة النباتية لآلفات ايفامسااعة لقواعد احلجر الرراعي)
 املالحق :اo

معاجلة الصحة النباتية رقم  :33معاجلة ذاببة الفاكهة الشرقية  Bactrocera dorsalisابإلريعاع؛ ا

o

معاجلة الصا ا ا ااحة النباتية رقم  :34معاجلة ذاببة الفاكهة املتوسا ا ا ااطية  Ceratitis capitataابل ودة ة مثار
ال رز  Prunus aviumوال قوص اليااب  Prunus salicinaوايفوخ والن تارين Prunus persica؛ ا

o

معاجلة الص ا ا ا ا ا ااحة النباتية رقم  :35معاجلة ذاببة فاكهة كوينرالند  Bactrocera tryoniابل ودة ة مثار
ال رز  Prunus aviumوال قوص اليااب  Prunus salicinaوايفوخ والن تارين Prunus persica؛ ا

o

معاجلة الص ااحة النباتية رقم  :36معاجلة ذاببة الفاكهة املتوس ااطية  Ceratitis capitataعلى نبات ال رمة
Vitis vinifera؛ ا

o

معاجلة الص ا ااحة النباتية رقم  :37معاجلة ذاببة فاكهة كوينرالند  Bactrocera tryoniابل ودة على نبات
ال رمة Vitis vinifera؛ ا

بروتوكوالت التشخيص املعتمدة:

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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o

معاجلة الصحة النباتية رقم  :38معاجلة ذاببة ايفوخ  Carposina sasakiiابإلريعاع؛ ا

o

معاجلة الصحة النباتية رقم  :39معاجلة جنس ذاببة الفاكهة  Anastrephaابإلريعاع؛ ا

()12

والتوجه ابلش ا ا ر إىل األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت املشا اااركة ة جمموعات مراجعة اللغات،
إمسا ا ااافةً إىل أقسا ا ااام الرترة ة املنظمة ،على جهودها وعملها الدخوب لتحسا ا ااي نسا ا اال املعايري الدولية ،ا يشا ا اامل
املالحق ،ختلف اللغات؛

()13

والتنويه ساأات األعضاش ة جلنة املعايري الذين غادروا اللجنة عام :2021



غينيا  -بيساو ،السيد Luis Antonio TAVARES؛



نيجريا ،السيد Moses Adegboyega ADEWUMI؛



فرنسا ،السيدة Laurence BOUHOT-DELDUC؛



إستونيا ،السيدة Olga LAVRENTJEVA؛



السودان ،السيد عبد املنعم إناعيل عدرا عبد التام؛

()14

والتنويه ساأات األعضاش ة الفريق التقين املعين عاجلات الصحة النباتية الذين غادروا الفريق عام :2021



أسرتاليا ،السيد ( Matthew SMYTHعضو)؛



الوالات املتحدة األمري ية ،السيدة ( Andrea BEAMعضو)؛

()15

()16

والتنويه ساأات األعضاش ة الفريق التقين املعين ب وتوكوالت التشخيص الذين غادروا الفريق عام :2021
أسرتاليا ،السيد ( Brendan RODONIعضو)؛
التنويه ساأات األعضاش ة الفريق الفين املعين سرد مصطلحات الصحة النباتية الذين غادروا الفريق عام :2021



منظمة وقاية النبااتت ة أورواب والبحر املتوسع ،السيد ( Andrei ORLINSKIعضو ة جمموعة اللغة الروسية)؛



الصي ،السيدة ( Hong NINGعضو ة جمموعة اللغة الصينية)؛



إستونيا ،السيدة ( Olga LAVRENTJEVAمشرفة وعضو ة جمموعة اللغة الروسية).
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املرفقا-1االتنويهاابملسامهاتايفاأنشطةاوضعااملعايري ا
نود اإلعراب عن امتناننا يف اش فرص الصا ا ا ا ا ااياغة ملسا ا ا ا ا اااأاهتم الفاعلة ة ومس ا ا ا ا ا ا ما يلي من معايري دولية أو مالحق معايري
اعتمدت ة عام :2022
اجلدولا :1مشررروعااملعياراالدويلالتدابرياالصررحةاالنباتية :املعايريااخلاصررةاابلسررلعاايسرراسرريةامااأجااتدابرياالصررحةا
النباتيةا( )008-2019ا
الدور ا

البلد/ااملنظمةااإلقليميةالوقايةا
النبااتت/ااملنظمة ا

اسمااخلبري ا

األرجنتي

السيد

أسرتاليا

السيدة

كندا

السيد

كندا

السيد Dominique
PELLETIER

رتثل جلنة التنفيذ  -انئب رئيس جلنة
التنفيذ

رييلي

السيدة Lilian Daisy Olate
IBÁÑEZ

عضو ة جمموعة الرتكير

Ezequiel FERRO

Lois RANSOM

Greg WOLFF

رتثل جلنة املعايري  -رئيس جلنة املعايري
ز املشرف املساعد على مشروع
املعيار الدوت لتدابري الصحة النباتية
رتثلة م تب هيئة تدابري الصحة
النباتية ورئيسة جمموعة الرتكير
رتثل م تب هيئة تدابري الصحة
النباتية ورئيس جمموعة الرتكير

الصي

السيدة

Liang WEI

عضو ة جمموعة الرتكير

ال ازيلز جلنة الصحة النباتية ة
املخرو اجلنويب

السيد Marcus Vinicius
Segurado COELHO

عضو ة جمموعة الرتكير

اململ ة املتحدةز منظمة وقاية
النبااتت ة أورواب والبحر املتوسع

السيد

كينيا

السيد Thomas Kimeli
KOSIOM

كينيا

السيدة

نيوزيلندا

السيد

Samuel BISHOP

Faith NDUNGE

Peter S. THOMSON

8

عضو ة جمموعة الرتكيرز املشرف
على مشروع املعيار الدوت لتدابري
الصحة النباتية
عضو ة جمموعة الرتكير
رتثلة جلنة التنفيذ  -عضو ة جلنة
التنفيذ
عضو ة جمموعة الرتكير
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نيوزيلندا

السيدة

الوالات املتحدة األمري ية

السيد

فييت انم

السيدة

Joanne WILSON

Ronald A. SEQUEIRA
Thanh Huong HA

املشرفة املساعدة على مشروع املعيار
الدوت لتدابري الصحة النباتية
عضو ة جمموعة الرتكير
عضو ة جمموعة الرتكير

اجلدولا -2مشروعااملعياراالدويلالتدابرياالصحةاالنباتية :التدقيقايفاسياقاالصحةاالنباتيةا( )014-2015ا
البلد ا

اسمااخلبري ا

الدور ا

رييلي

السيد Álvaro SEPÚLVEDA
LUQUE

املشرف

الوالات املتحدة األمري ية

السيدة

رييلي

السيدة Ruth Alicia
ARÉVALO

Kara SPOFFORD

عضو ة جمموعة عمل ايف اش
عضو ة جمموعة عمل ايف اش

أسرتاليا

السيد

Craig SCHEIBEL

عضو ة جمموعة عمل ايف اش

نيوزيلندا

السيد

Damian CLARKE

عضو ة جمموعة عمل ايف اش

اململ ة املتحدةز منظمة وقاية
النبااتت ة أورواب والبحر املتوسع

السيد

Jason POLLOCK

عضو ة جمموعة عمل ايف اش

هنغاراز منظمة وقاية النبااتت ة
أورواب والبحر املتوسع

السيد

Nándor Miklós PETE

عضو ة جمموعة عمل ايف اش

كندا

السيدة

Nancy FURNESS

عضو ة جمموعة عمل ايف اش

كينيا

السيدة

Hilda MIRANYI

خبرية مدعوة

كندا

السيد

Steve CÔTÉ

مضيف

كندا

السيد Rajesh
RAMARATHNAM

9

مضيف
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اجل ر رردول ا :3مش ر ر ر ر ررروع ااملعي ر ررار اال ر رردويل الت ر رردابري االصر ر ر ر ر رح ر ررة االنب ر رراتي ر ررة:
(شهاداتاالصحةاالنباتية)ايفامااخصاإعادةاالتصديرا( )011-2015ا

التنقيح ااملرّكز اللمعي ر ررار اال ر رردويل ا 12ا

البلد ا

اسمااخلبري ا

الدور ا

فرنسا

السيدة Laurence BOUHOT-
DELDUC

املشرف

الياابن

السيد

Masahiro SAI

املشرف املساعد

الدامنرك

السيد

Ebbe NORDBO

عضو

أسرتاليا

السيد

Haddon BELL

عضو

الوالات املتحدة األمري ية

السيدة Margaret JOHNSON
)(SMITHER

عضو

الصي

السيدة

Maoyu CHEN

عضو

اجل رردولا:4امشر ر ر ر ررروع االتع ررديالتالع رراميا 2019او 2020اعلىااملعي رراراال رردويلالت رردابرياالص ر ر ر ر رح ررةاالنب رراتي ررةارقما 5ا

(مسردامصطلحاتاالصحةاالنباتية)ا( )001-1994ا
البلد ا

اسمااخلبري ا

اللغة/االدور ا

فرنسا

السيدة Laurence BOUHOT-
DELDUC

اللغة الفرنسيةز املشرفة

أوروغواي

السيدة

Beatriz MELCHO

اللغة اإلسبانيةز عضو

الصي

السيدة

Hong NING

اللغة الصينيةز عضو

الدامنرك

السيد

رهورية مصر العربية

السيدة ريذ رريدي عمر

فرنسا

السيد

كينيا

السيدة Asenath Abigael
KOECH

اللغة اإلن ليرية ز عضو

كندا

السيد Rajesh
RAMARATHNAM

اللغة اإلن ليرية ز عضو

إستونيا

السيدة

Ebbe NORDBO

Andrei ORLINSKI

Olga LAVRENTJEVA
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اللغة اإلن ليرية ز املشرف املساعد
اللغة العربيةز عضو
اللغة الروسيةز عضو

اللغة الروسيةز عضو
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اجلدولا:5امشاريعااملالحقاابملعياراالدويلااملعياراالدويلالتدابرياالصحةاالنباتيةاالصحةاالنباتيةارقما28

البلد ا

اسمااخلبري ا

ا

الدور ا

إسرائيل

السيد

David OPATOWSKI

مشرف

نيوزيلندا

السيد

Michael ORMSBY

عضو

األرجنتي

السيد

Eduardo WILLINK

عضو

الوالات املتحدة األمري ية

السيد

Scott MYERS

عضو

الصي

السيد

Daojian YU

عضو

الياابن

السيد

Toshiyuki DOHINO

عضو

منظمة األغذية والرراعةز الوكالة
الدولية للطاقة الذرية

السيد Walther ENKERLIN
HOEFLICH

عضو

أسرتاليا

السيد Peter Llewellyn
LEACH

عضو

الوالات املتحدة األمري ية

السيدة

Andrea BEAM

عضو

أسرتاليا

السيد

Matthew SMYTH

عضو

اجلدولنا6او :7املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اليت ومسعها فريق ايف اش الفين املعين اعداد بروتوكوالت التشخيص
كمالحق ابملعيار الدوت لتدابري الصحة النباتية رقم ( 27بروتوكوالت تشخيص اافات ايفامسعة للوائح)
اجلدولا :6بروتوكولاالتشخيصارقما :30عشبةاالسرتيغاا(Striga sppا())009-2008
البلد
الوالات املتحدة األمري ية

اسمااخلبري
السيدة Colette JACONO

الصي

السيدة

فرنسا

السيدة Geraldine
ANTHOINE

الوالات املتحدة األمري ية

السيد Lytton John
MUSSELMAN

Liping YIN
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الدور
خبرية رئيسية وعضو ة فريق ايف اش
الفين املعين اعداد بروتوكوالت
التشخيص
خبرية رئيسية وعضو ة فريق ايف اش
الفين املعين اعداد بروتوكوالت
التشخيص
مستشارة وعضو ة فريق ايف اش الفين
املعين اعداد بروتوكوالت التشخيص
مؤلف رئيسي
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رييلي
كندا
سري الن ا
الصي
أسرتاليا
اململ ة املتحدة
نيوزيلندا
أسرتاليا

السيدة
السيدة Ruojing WANG
السيدة Jayani Nimanthika
Teresa CORTES

WATHUKARAGE
السيد Ran-Ling ZUO

السيد
السيد Chris PARKER
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