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 قائمة الموضوعات لمعاییر اإلتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات
 ینایر  21في لموضوعات معاییر اإلتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات في   قائمةلآخر تحدیث تم 

 
 جنة الفنیة للمصطلحات و اللجنة الفنیة لمعالجات الصحة النباتیةالل, الموضوعات الخاصة باللجنة الفنیة لبروتوكوالت التشخیصاللجان الفنیة و : 1جدول 
 مجموعات الخبراء،اللجنة الفنیة لذبابة الفاكھة والجنة الفنیة لحجر الغابات –قائمة موضوعات االتفاقیة الدولیة لوقایة النبات : 2جدول 
 ة الموضوعات الخاصة باللجان الفنیة لبروتوكوالت التشخیصقائم: 3جدول 
 قائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنیة لمعامالت الصحة النباتیة: 4جدول 
 مواضیع اللجنة الفنیة للمسرد: 5جدول

 
 
 
 

 یة لوقایة النباتاتاألھداف االستراتیجیة لإلتفاقیة الدول
 األمن الغذائي :أ .
 حمایة البیئة :ب .
 تیسیر التجارة :ج .
 تنمیة القدرات :د .

 
 

 )2011مایو /وفق إقتراح لجنة المعاییر في أیار(اآلولویة 
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 )الشھر –السنة (  ISOوكذا التواریخ تكون طبقا  لصیاغة  الـ 

 )2012( 7 –ر  الصحة النباتیة یتم عرض قائمة المواضیع بترتیب األولیات طبقا للمطلوب من قبل ھیئة تدابی
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المواضیع الخاصة باللجنة الفنیة لذبابة الفاكھة (اللجنة الفنیة للمصطلحات و اللجنة الفنیة لمعالجات الصحة النباتیة  , اللجان الفنیة و الموضوعات الخاصة باللجنة الفنیة لبروتوكوالت التشخیص :1جدول 
 )2ل لجنة الفنیة لحجر الغابات انظر جدواو

 
رقم 

األھداف  األولیات العنوان الحالي الموضوع
 فریق الصیاغة اإلستراتجیة

الموضوع في إطار 
  المجال الفني

)اذا امكن تطبیقة(  
 الحالة إضافة إلى قائمة

اللجان  مسؤول/ مسؤول الصیاغة
البلد، االجتماعات / (الفنیة

  )المخصصة 

/ مساعد مسؤول الصیاغة
البلد، االجتماعات (

) صصة المخ  
رقم 

 المواصفات

1  2004-
002 

فریق الخبراء الفني المعني 
 -002 (ببروتوكوالت التشخیص 

2004( 
- - 

فریق الخبراء 
الفني المعني 
ببروتوكوالت 

 التشخیص

 فریق الخبراء
 تدابیر ھیئة 

 الصحة النباتیة
2004 

- 

Chard, Jane 
 (GBR, 2010-11  

 وضع المعاییر
)لجنة المعاییر ) 

Melcho, Beatriz 
(URY, 2012-11  

 وضع المعاییر
)لجنة المعاییر ) 

TP1 

2  2006-
005 

فریق الخبراء الفني المعني 
-2006( التشخیصببروتوكوالت 

005( 
- - 

فریق الخبراء 
الفني المعني 
ببروتوكوالت 

 التشخیص

 موضوع
 تدابیر ھیئة 

 الصحة النباتیة
(2006) 

- 
Taylor,  Robert  

(NZL, 2011-05 )  
- - 

3  2006-
006 

 الفطریات والكائنات الحیة الشبیھة 
(006-2006)  

 
- - 

فریق الخبراء 
الفني المعني 
ببروتوكوالت 
 التشخیص

 موضوع
 تدابیر ھیئة 

 الصحة النباتیة
(2006) 

- de Gruyter,  Hans (NLD, 
2008) - - 

4  2006-
 - -   (2006-007)العثة والحشرات 007

فریق الخبراء 
الفني المعني 

كوالت ببروتو
 موضوع التشخیص

 تدابیر ھیئة 
 الصحة النباتیة

(2006) 
- 

Terra, Ana Lía  
(URY, 2008-04);  
Malipatil,  Mallik  
(AUS, 2008-04);  

Barr, Norman  
(USA, 2012-07) 

- - 

5  2006-
 - - ) 008-2006(   النیماتودا 008

فریق الخبراء 
الفني المعني 
ببروتوكوالت 
 التشخیص

 موضوع
 تدابیر  ھیئة

الصحة النباتیة 
-1  (2006) 

- Anthoine,  Geraldine 
(FRA, 2009-04) - - 

6  2006-
009 

 النباتي  الفیروسات والبالزما 
)2006 -009( 

- - 

فریق الخبراء 
الفني المعني 
ببروتوكوالت 
 التشخیص

 موضوع
 تدابیر ھیئة 

الصحة النباتیة 
-1 (2006) 

- 

James, Delano  
(CAN, 2010-11);  
Rodoni, Brendan  

(AUS, 2012-07) 

- - 

7  2007-
 - -  (2007-001) النباتات 001

فریق الخبراء 
الفني المعني 
ببروتوكوالت 
 التشخیص

 موضوع
 تدابیر ھیئة 

الصحة 
1-النباتیة  

(2007) 

- 
Liping, Yin  

(CHN, 2008-04) 
- - 
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رقم 

األھداف  األولیات العنوان الحالي الموضوع
 فریق الصیاغة اإلستراتجیة

الموضوع في إطار 
  المجال الفني

)اذا امكن تطبیقة(  
 الحالة إضافة إلى قائمة

اللجان  مسؤول/ مسؤول الصیاغة
البلد، االجتماعات / (الفنیة

  )المخصصة 

/ مساعد مسؤول الصیاغة
البلد، االجتماعات (

) صصة المخ  
رقم 

 المواصفات

8  2004-
003 

فریق العمل الفني المعني بالمناطق 
ونھج نظم  الخالیة من اآلفات

 (003-2004) مكافحة ذبابة الفاكھة 
- - 

الفریق الفني 
لمكافحة ذبابة 

 الفاكھة
 فریق فني

 تدابیر ھیئة 
 الصحة النباتیة

- 6  (2004) 
- 

Castro-Dorochessi, 
Soledad (CHL, 2012-04 

)لجنة المعاییر ) 

Aliaga, Julie (USA, 
لجنة  2012-04

)المعاییر )) 
TP2 

9  2004-
004 

عمل الفني المعني بالحجر فریق ال
 - - (004-2004) الحرجي 

فریق الخبراء 
المعني بالحجر 

 الحرجي
 فریق فني

ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

- 6  (2004) 
- Aliaga, Julie (USA, 

)لجنة المعاییر 2012-04 )) 

Wlodarczyk, Piotr 
(POL, 2012-11  لجنة

)المعاییر )) 
TP4 

10  2006-
013 

ني المعني فریق الخبراء الف
 (013-2006)  بالمصطلحات

- - 
فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 فریق فني
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

- 6  (2004) 
- Hedley, John (NZL, 

)لجنة المعاییر 2005-11 )) 

Nordbo, Ebbe 
(DNK, 2012-11  لجنة

)المعاییر )) 
TP5 

11  2006-
012 

یر مراجعة المعاییر الدولیة لتداب
وإدخال تعدیالت (الصحة النباتیة 

طفیفة على ھذه المعاییر نتیجة 
والمعاییر الدولیة ). مراجعتھا

 بعض ( 5: المتبقیة لمراجعتھا ھي
(2006-012) 

 - مرتفع
فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 موضوع
ھیئة تدابیر  

الصحة النباتیة 
-1  (2006) 

مشروع إحالة  -24
ر معیار دولي لتدابی

 الصحة النباتیة
موصي بھ من لجنة 

المعاییر إلى ھیئة 
 تدابیر الصحة النباتیة 
 

Hedley, John (NZL, 
)لجنة المعاییر 2006-05 )) - 32 

12  2004-
005 

فریق الخبراء الفني المعني 
-2004)بمعالجات الصحة النباتیة 

005) 
- - 

فریق الخبراء 
الفني المعني 
بمعالجات 

 الصحة النباتیة

 نيفریق ف
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

(2004) 
- Dikin, Antarjo (IDN, 

)لجنة المعاییر 2010-11 )) 

Rossel, Bart (AUS, 
لجنة  2012-11

)المعاییر )) 
TP3 

13  2006-
024 

-2006)لفاكھة معالجات ذبابة ا
024) 

- - 

فریق الخبراء 
الفني المعني 
بمعالجات 

 الصحة النباتیة
 موضوع

لجنة   2006-05
 ;اییرالمع

 تدابیر ھیئة 
الصحة النباتیة 

-2 (2007) 

- Dikin, Antarjo (IDN, 
)لجنة المعاییر 11- 2010 )) 

Rossel, Bart (AUS, 
لجنة  2012-11

)المعاییر )) 
- 

14  2006-
 - - (014-2006)المعالجة باإلشعاع  014

فریق الخبراء 
الفني المعني 
بمعالجات 

 الصحة النباتیة
 موضوع

ھیئة تدابیر  
 1 -ة النباتیةالصح
)2006( 

- Dikin, Antarjo (IDN, 
)لجنة المعاییر  2010-11 )) 

Rossel, Bart (AUS, 
لجنة  2012-11

)المعاییر )) 
40 
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رقم 

األھداف  األولیات العنوان الحالي الموضوع
 فریق الصیاغة اإلستراتجیة

الموضوع في إطار 
  المجال الفني

)اذا امكن تطبیقة(  
 الحالة إضافة إلى قائمة

اللجان  مسؤول/ مسؤول الصیاغة
البلد، االجتماعات / (الفنیة

  )المخصصة 

/ مساعد مسؤول الصیاغة
البلد، االجتماعات (

) صصة المخ  
رقم 

 المواصفات

15  2009-
006 

التربة وبیئة الزراعة باإلرتباط مع 
 - - (006-2009) معالجة النباتات

فریق الخبراء 
الفني المعني 
بمعالجات 

 الصحة النباتیة
 موضوع

لجنة -11 -2009
ھیئة  :المعاییر

تدابیر الصحة 
 - 5 النباتیة

)2010( 

- Dikin, Antarjo (IDN, 
)لجنة المعاییر  2010-11 )) 

Rossel, Bart (AUS, 
لجنة  2012-11

)المعاییر )) 
- 

16  2006-
015 

معالجات مواد التعبئة الخشبیة  
(2006-015) 

- - 

فریق الخبراء 
الفني المعني 
بمعالجات 

الصحة النباتیة 
فریق الخبراء (

المعني بالحجر 
)الحرجي  

 موضوع
ھیئة تدابیر  

1 -الصحة النباتیة  
(2006) 

- Dikin, Antarjo (IDN, 
2010-11 )لجنة المعاییر  )) - - 
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 .ثم الحالة بترتیب حسب االولیات ثم الجھة المصیغة  الغابات اللجنة الفنیة لذبابة الفاكھة والجنة الفنیة لحجرمجموعات الخبراء، –قائمة موضوعات االتفاقیة الدولیة لوقایة النبات  :2جدول  

الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةاالستراتیجی  

فریق 
 الصیاغة

الموضوع في إطار 
  المجال الفني

)اذا امكن تطبیقھ(  
 الحالة إضافة إلى قائمة

 مسؤول/ مسؤول الصیاغة
البلد، االجتماعات / (اللجان الفنیة

) لمخصصة ا  

/ مساعد مسؤول الصیاغة
البلد، االجتماعات (

) المخصصة   
 رقم المواصفات

17  2006-003 

مرفق المعیار الدولي لتدابیر 
بشأن  12الصحة النباتیة رقم 
 إلكترونیا المخططات المعدة

XML بلغة الترمیز وآلیات  
 (003-2006) التبادل

1 C 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 
ھیئة تدابیر الصحة 

تیةالنبا  -1 
(2006) 

جاري استعراض  -18
تعلیقات األعضاء على 

مشروع معیار دولي 
لتدابیر الصحة النباتیة  

بعد (بمعرفة المشرف 
)مشاورة البلدان  

Sakamura, Motoi 
(JPN, 2006-11  لجنة

)المعاییر )) 
- 38 

18  2005-004 

حركة وسائط النمو المرتبطة  
بالتجارة الدولیة في النباتات 

نباتالمخصصة لإل   
(2005-004)  

1 B 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 

 تدابیر ھیئة 
 -الصحة النباتیة

7 
)2005( 

جاري استعراض  -14
مشروع معیار دولي 

لتدابیر الصحة النباتیة 
 بمعرفة المشرف

 Paulsen, Hilde (NOR, 
)لجنة المعاییر 2012-11 )) 

Dikin, Antario 
(IDN, 2012 -11  لجنة

)المعاییر )) 
43 

19  2008-001 

الحد من انتقال اآلفات 
بالحاویات البحریة ووسائل 

النقل البحري في التجارة 
 (001-2008) الدولیة 

1 B 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 

 تدابیرھیئة 
  الصحة النباتیة

-3- 
 

2008 

جاري استعراض  -14
مشروع معیار دولي 

لتدابیر الصحة النباتیة 
 بمعرفة المشرف

Hedley, John (NZL , 
)نة المعاییرلج 2010-11 )) 

Ashby, Steve 
(GBR, 2010-11  لجنة

)المعاییر )) 
51 

الحركة الدولیة للبذور  2009-003  20  
(2009-003) 

1 A, B, C 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 

لجنة -11 -2009
ھیئة  :المعاییر
الصحة  تدابیر

 - 5 النباتیة
)2010( 

خبراء تم استدعاؤھم -10  
Castro-Dorochessi, 

Soledad (CHL, 2012-
)لجنة المعاییر 04 )) 

Porritt, David 
(AUS 2012-04 ) لجنة

 )المعاییر
Sakamura, Motoi 
(JPN, 2012-11 

 )لجنة المعاییر((
Aliaga, Julie (USA, 

 لجنة المعاییر  (2012-11

54 

21  2008-002 
الحد من انتقال اآلفات 

  بالحاویات الجویة والطائرات
(2008-002) 

1 B 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 
ھیئة تدابیر الصحة 

  3 – النباتیة
(2008) 

مواصفات اعتمدتھا  -09
 لجنة المعاییر

Moreira-Palma, 
Alexandre (BRA, 

)لجنة المعاییر 2012-04 )) 

Hedley, John 
(NZL, 2012-04  لجنة

)المعاییر )) 
52 

 الحركة الدولیة للحبوب 2008-007  22
(2008-007) 

1 A, B, C 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 
دابیر الصحة ھیئة ت

  3 – النباتیة
(2008) 

مواصفة مشروع ال -08
إلى لجنة المعاییر 

 العتمادھا

 Unger, Jens (DEU, 
)لجنة المعاییر 2008-11 ))  

Awosusi, Olufunke 
Olusola (NGA, 
2012 Nov  لجنة

)المعاییر )) 

- 
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الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةاالستراتیجی  

فریق 
 الصیاغة

الموضوع في إطار 
  المجال الفني

)اذا امكن تطبیقھ(  
 الحالة إضافة إلى قائمة

 مسؤول/ مسؤول الصیاغة
البلد، االجتماعات / (اللجان الفنیة

) لمخصصة ا  

/ مساعد مسؤول الصیاغة
البلد، االجتماعات (

) المخصصة   
 رقم المواصفات

23  2006-031 
تحدید حالة الفاكھة والخضر 

التي تعیش علیھا ذبابة الفاكھة 
(2006-031) 

1 C 
الفریق الفني 

لمكافحة 
 ذبابة الفاكھة

- 

لجنة  -2006-11
ھیئة  ;()المعاییر
الصحة  تدابیر 

 2 النباتیة
)2007( 

جاري استعراض  -18
تعلیقات األعضاء على 

مشروع معیار دولي 
لتدابیر الصحة النباتیة  

بعد (بمعرفة المشرف 
)مشاورة البلدان  

Pereira-Cardoso, Rui 
(IAEA, 2010-04  لجنة

)المعاییر )) 
- 50 

24  2006-011 

مشروع مراجعة الملحق  
األول للمعیار الدولي لتدابیر 

لسنة  15رقم الصحة النباتیة 
الموافقة على : 2009

   المعالجات المرتبطة بمواد 
  التعبئة الخشبیة

(2006-011) 

1 B 
الفریق الفني 

لمكافحة 
 ذبابة الفاكھة

- 
ھیئة تدابیر الصحة 

 1- النباتیة
(2006) 

مشروع معیار إحالة  -24 
دولي لتدابیر الصحة 

موصي بھ من لجنة  النباتیة
ر المعاییر إلى ھیئة تدابی

 الصحة النباتیة 
 

Schroder, Thomas 
(DEU, 2010-04  لجنة

)المعاییر )) 
- 31 

25  2006-029 

مكافحة المخاطر المتعلقة 
بالصحة النباتیة في عملیات 

 النقل الدولي لألخشاب 
(2006-029)  

1 B, C 
الفریق الفني 

لمكافحة 
 ذبابة الفاكھة

- 

لجنة  - 2009-11
ھیئة  المعاییر
الصحة  تدابیر 

 2- نباتیةال
)2007( 

معیار دولي مشروع  -15
لتدابیر الصحة النباتیة 

 محال إلى لجنة المعاییر
 للمشاورة بین األعضاء

Forest, Marie Claude 
(CAN, 2009 -11  لجنة

)المعاییر )) 

Wolff, Greg (CAN, 
لجنة  2006-05

)المعاییر )) 
46 

26  2005-001 

تحلیل مخاطر اآلفات على 
الحجر النباتات كآفات في 

   الزراعي
(2005-001)  

2 B, C 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 
ھیئة تدابیر  الصحة 

7 -النباتیة  
)2005(  

مشروع معیار إحالة  -24
دولي لتدابیر الصحة 

موصي بھ من لجنة  النباتیة
المعاییر إلى ھیئة تدابیر 

 الصحة النباتیة

Nordbo, Ebbe (DNK, 
)لجنة المعاییر  2008-11 )) - 44 

27  2009-002 

مراجعة المعیار الدولي لتدابیر 
الخاص  4الصحة النباتیة رقم 

باشتراطات إقامة مناطق 
   خالیة من اآلفات

(2009-002) 

2 C 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 

لجنة  11- 2009
ھیئة  ;()المعاییر
الصحة  تدابیر 

 5 – النباتیة
)2010( 

إحالة مشروع  -04
مواصفة إلى لجنة ال

المعاییر للمشاورة بین 
ألعضاءا  

Awosusi, Olufunke 
Olusola (NGA, 2009-

)لجنة المعاییر 11 )) 
- 

 مشروع

28  2009-004 

مراجعة المعیار الدولي لتدابیر 
بشأن  6الصحة النباتیة رقم 

الخطوط التوجیھیة لمراقبة 
  اآلفات

( 2009-004) 

2 A, B, C, D 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 

لجنة  11- 2009
ھیئة  ;()المعاییر

لصحة تدابیر  ا
 5 – النباتیة

)2010( 

جاري مراجعة   -03
مشروع المواصفة  من قبل 

 المشرف

Hedley, John (NZL, 
)لجنة المعاییر 2009-11 )) - 

 مشروع

https://www.ippc.int/index.php?id=1111086&tx_publication_pi1%5bshowUid%5d=2183795&frompage=1111086&type=publication&subtype=&L=0%23item
https://www.ippc.int/index.php?id=1111086&tx_publication_pi1%5bshowUid%5d=2183795&frompage=1111086&type=publication&subtype=&L=0%23item
https://www.ippc.int/index.php?id=1111086&tx_publication_pi1%5bshowUid%5d=2183795&frompage=1111086&type=publication&subtype=&L=0%23item
https://www.ippc.int/index.php?id=1111086&tx_publication_pi1%5bshowUid%5d=2183795&frompage=1111086&type=publication&subtype=&L=0%23item
https://www.ippc.int/index.php?id=1111086&tx_publication_pi1%5bshowUid%5d=2183795&frompage=1111086&type=publication&subtype=&L=0%23item
https://www.ippc.int/index.php?id=1111086&tx_publication_pi1%5bshowUid%5d=2183795&frompage=1111086&type=publication&subtype=&L=0%23item
https://www.ippc.int/index.php?id=1111086&tx_publication_pi1%5bshowUid%5d=2183795&frompage=1111086&type=publication&subtype=&L=0%23item
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الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةاالستراتیجی  

فریق 
 الصیاغة

الموضوع في إطار 
  المجال الفني

)اذا امكن تطبیقھ(  
 الحالة إضافة إلى قائمة

 مسؤول/ مسؤول الصیاغة
البلد، االجتماعات / (اللجان الفنیة

) لمخصصة ا  

/ مساعد مسؤول الصیاغة
البلد، االجتماعات (

) المخصصة   
 رقم المواصفات

29  2005-010 

اإلجراءات المتعلقة بالصحة 
النباتیة في مكافحة ذبابة 

  الفاكھة
(2005-010) 

2 C 
الفریق الفني 

لمكافحة 
 ذبابة الفاكھة

- 
یر الصحة ھیئة تداب

 1- النباتیة
(2006) 

جاري استعراض  -14
مشروع معیار دولي 

لتدابیر الصحة النباتیة 
 بمعرفة المشرف

 Opatowski, David 
(ISR, 2012 -11  لجنة

)المعاییر )) 

Ha, Thanh Huong 
(VNM, 2012-11 

)لجنة المعاییر )) 

39 
 

30  2006-010 

مراجعة المعیار الدولي لتدابیر 
تنظیم ( 15رقم الصحة النباتیة 

مواد التعبئة الخشبیة في 
معاییر ). التجارة الدولیة

لمعالجة مواد التعبئة الخشبیة 
   في التجارة الدولیة 

(2006-010) 

2 B 

فریق 
الخبراء 
المعني 
بالحجر 
 الحرجي

- 
ھیئة تدابیر الصحة 

 1- النباتیة
(2006) 

جاري استعراض  -18
تعلیقات األعضاء على 

مشروع معیار دولي 
لتدابیر الصحة النباتیة  

بعد (بمعرفة المشرف 
)مشاورة البلدان  

Wlodarczyk, Piotr 
(POL, 2012-11  لجنة

)المعاییر )) 
- 31 

31  2005-003 
الموافقة على معاییر الصحة 

 النباتیة قبل االستیراد 
(2005-003)  

3 C 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 
ھیئة تدابیر  الصحة 

7 -النباتیة  
)2005(  

استعراض جاري  -14
مشروع معیار دولي 

لتدابیر الصحة النباتیة 
 بمعرفة المشرف

Forest, Marie-Claude 
(CAN, 2012-04  لجنة

)المعاییر )) 

Butcher, Stephen 
(NZL, 2012-11   لجنة

)المعاییر )); 
Montealegre, Ana 
Lilia (MEX, 2012-

)لجنة المعاییر 11 )) 

42 

32  2006-004 
الخطوط التوجیھیة لحركة 

آلالت والمعدات المستعملة ا   
(2006-004) 

3 B 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 
ھیئة تدابیر الصحة 

 1- النباتیة
(2006) 

خبراء تم استدعاؤھم -10  
Ngatoko, Ngatoko 

(COK, 2012-11  لجنة
)المعاییر ) 

Moreira-Palma, 
Alexandre (BRA, 

لجنة  11- 2012
)المعاییر )) 

48 

33  2008-004 

التخلص منھا مناولة النفایات و
بصورٍة آمنة والتي تنطوي 

على مخاطر محتملھ لآلفات 
 المتولدة أثناء الرحالت الدولیة

(2008-004) 

3 B 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 
 تدابیر ھیئة 

 الصحة النباتیة
–)2008  (- 3 

مواصفات اعتمدتھا  -09
 لجنة المعاییر

Rossel, Bart (AUS, 
)لجنة المعاییر  2011-05 )) - 55 

34  2009-005 

مراجعة المعیار الدولي لتدابیر 
تحدید  8الصحة النباتیة رقم 

 حالة اآلفات في منطقٍة ما 
(2009-005) 

3 C, D 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 

لجنة  11- 2009
ھیئة  ;()المعاییر

تدابیر  الصحة 
 5 – النباتیة

)2010( 

إحالة مشروع  -04
مواصفة إلى لجنة ال

المعاییر للمشاورة بین 
 األعضاء

Melcho, Beatriz (URY, 
)لجنة المعاییر 2009-11 )) 

Nordbo, Ebbe 
(DNK, 2012-11  لجنة

)المعاییر )) 
 مشروع
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الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةاالستراتیجی  

فریق 
 الصیاغة

الموضوع في إطار 
  المجال الفني

)اذا امكن تطبیقھ(  
 الحالة إضافة إلى قائمة

 مسؤول/ مسؤول الصیاغة
البلد، االجتماعات / (اللجان الفنیة

) لمخصصة ا  

/ مساعد مسؤول الصیاغة
البلد، االجتماعات (

) المخصصة   
 رقم المواصفات

35  2009-007 

إنشاء مناطق للحجر الصحي 
خاصة بذبابة الفاكھة داخل 

المناطق الخالیة من اآلفات في 
حالة انتشار ذبابة الفاكھة 

لإلدراج كملحق أول للمعیار (
حة النباتیة الدولي لتدابیر الص

   )26رقم 
(2009-007) 

3 C 
الفریق الفني 

لمكافحة 
 ذبابة الفاكھة

- 

لجنة  11- 2009
ھیئة  ;()المعاییر

تدابیر  الصحة 
 5 – النباتیة

)2010( 

جاري استعراض  -18
تعلیقات األعضاء على 

مشروع معیار دولي 
لتدابیر الصحة النباتیة  

بعد (بمعرفة المشرف 
)مشاورة البلدان  

 Gonzalez, Jaime 
(CHL, 2012-11   لجنة

)المعاییر )) 

Castro-
Dorochessi, 

Soledad (CHL, 
2012-11 لجنة  

)المعاییر )) 
Aliaga, Julie (USA, 

لجنة  2012-11
)المعاییر )) 

53 

36  2001-001 
  كفاءة التدابیر 
(2001-001)  

4 C, D 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2008  (- 3 

مشروع معیار دولي   -12
لتدابیر الصحة النباتیة قید 

 التطویر
 8 - معلق

37  2008-005 
الحركة الدولیة لألزھار 

 المقطوفة واألغصان 
(2008-005) 

4 B, C 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2008  (- 3 

مواصفات اعتمدتھا  -09
 لجنة المعاییر

Montealegre, Ana Lilia 
(MEX, 2012-04  لجنة

)المعاییر )) 
- - 

38  2008-008 
المنتجات الخشبیة والصناعات 

 الیدویة من الخشب الخام 
(2008-008) 

4 B, C 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2008  (- 3 

إحالة مشروع  -04
مواصفة إلى لجنة ال

المعاییر للمشاورة بین 
 األعضاء

Nahhal, Imad (LBN, 
)لجنة المعاییر  2012-04 )) 

Aliaga, Julie (USA, 
لجنة  2012-04

)المعاییر )) 
- 
 

39  2002-001 

  مراقبة تقرحات الحمضیات
(Xanthomonas 

axonopodis pv. citri) 
(2002-001)  

4 C 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 
 تدابیر ھیئة 

- الصحة النباتیة
4- 2008  

قید البت -00  23 - شاغر 

40  2003-001 

النظم لمكافحة تقرح  نھج
 الحمضیات 

(Xanthomonas 
axonopodis pv. citri) 

(2003-001)  

4 C 
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 
 تدابیر ھیئة 

- الصحة النباتیة
5- 2003  

قید البت -00  Rev 1 15 - شاغر 
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الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةاالستراتیجی  

فریق 
 الصیاغة

الموضوع في إطار 
  المجال الفني

)اذا امكن تطبیقھ(  
 الحالة إضافة إلى قائمة

 مسؤول/ مسؤول الصیاغة
البلد، االجتماعات / (اللجان الفنیة

) لمخصصة ا  

/ مساعد مسؤول الصیاغة
البلد، االجتماعات (

) المخصصة   
 رقم المواصفات

41  2008-006 

استخدام التصاریح كتراخیص 
الملحق بالمعیار (لالستیراد 

یة الدولي لتدابیر الصحة النبات
الخطوط التوجیھیة : 20رقم 

للقواعد التنظیمیة لالستیراد 
) فیما یتعلق بالصحة النباتیة  

(2008-006) 

 D عادي
فریق 
عمل 
 الخبراء

- 
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2008  (- 3 
تم تعیین مشرف -02  

Wlodarczyk, Piotr 
(POL, 2012-04  لجنة

)المعاییر ) 
 مشروع -

 
 
 



 قائمة الموضوعات الخاصة باللجان الفنیة لبروتوكوالت التشخیص  
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بترتیب حسب االولیات ثم الجھة المصیغة  ثم الحالة ات الخاصة باللجان الفنیة لبروتوكوالت التشخیصقائمة الموضوع .   :3جدول 

الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةاالستراتیجی  فریق الصیاغة 

الموضوع في إطار 
  المجال الفني

)اذا امكن تطبیقھ(  

إضافة إلى 
 الحالة قائمة

 مسؤول/ ةمسؤول الصیاغ
البلد، / (اللجان الفنیة

) االجتماعات المخصصة   

مساعد مسؤول 
البلد، / (الصیاغة

االجتماعات 
) المخصصة   

رقم 
 المواصفات

42  2004-009 Erwinia amylovora 
(2004-009) 1 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 

 التشخیص
 البكتیریا

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

 ر تدابیھیئة 
الصحة 

 1 النباتیة
)2006( 

جاري مراجعة مالحظات  -08
الخبراء حول بروتوكول 

التشخیص من قبل الفریق الفني 
 المعني ببروتوكوالت التشخیص

James, Delano 
(CAN) - - 

43  2004-011 
Xanthomonas 
axonopodis pv. citri 
(2004-011) 

1 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 

صالتشخی  البكتیریا 

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2006( 

مشروع جاري استعراض  -06
بروتوكول التشخیص بمعرفة 

فریق الخبراء المعني 
 ببروتوكوالت التشخیص

Taylor, Robert 
(NZL) - - 

44  2004-014 Tilletia indica Mitra 
(2004-014) 1 A,B,C 

 فریق الخبراء الفني
المعني ببروتوكوالت 
الفطریات  التشخیص

والكائنات الحیة 
 الشبیھة

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2006( 

استعراض فریق الخبراء  -12
المعني ببرتوكوالت التشخیص  

لتعلیقات األعضاء  على مشروع 
 بروتوكول التشخیص

de Gruyter, Hans 
(NLD) - - 

45  2004-023 Guignardia citricarpa 
Kiely (2004-023) 1 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
الفطریات  التشخیص

والكائنات الحیة 
 الشبیھة

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2006( 

استعراض فریق الخبراء  -12
المعني ببرتوكوالت التشخیص  

على مشروع   لتعلیقات األعضاء
 بروتوكول التشخیص

de Gruyter, Hans 
(NLD) - - 

46  2004-015 Anastrepha spp. 
(2004-015) 1 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
 العثة والحشرات التشخیص

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2006( 

مشروع جاري استعراض  -06
لتشخیص بمعرفة بروتوكول ا

فریق الخبراء المعني 
 ببروتوكوالت التشخیص

Terra, Ana Lía 
(URY)   - - 



اللجان الفنیة لبروتوكوالت التشخیصقائمة الموضوعات الخاصة ب    
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الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةاالستراتیجی  فریق الصیاغة 

الموضوع في إطار 
  المجال الفني

)اذا امكن تطبیقھ(  

إضافة إلى 
 الحالة قائمة

 مسؤول/ ةمسؤول الصیاغ
البلد، / (اللجان الفنیة

) االجتماعات المخصصة   

مساعد مسؤول 
البلد، / (الصیاغة

االجتماعات 
) المخصصة   

رقم 
 المواصفات

47  2006-017 Liriomyza spp. (2006-
017) 1 A,B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
 العثة والحشرات التشخیص

2006 -5 -
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 2 النباتیة
)2007( 

ع بروتوكول مشرو -05
 التشخیص قید التطویر

Terra, Ana Lía 
(URY) - - 

48  2006-028 

تحدید : ذباب الفاكھة
المراحل غیر البالغة في 
ذباب الفاكھة التي لھا 
أھمیة اقتصادیة، 
بواسطة األسالیب 

 (028-2006) الجزیئیة

1 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
 التشخیص

 العثة والحشرات

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 2 النباتیة
)2007( 

مشروع بروتوكول  -05
 التشخیص قید التطویر

Terra, Ana Lía 
(URY); 
Malipatil, Mallik 
(AUS) 
 

- - 

49  2004-017 Ditylenchus destructor 
/ D. dipsaci (2004-017) 1 A,B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 

یصالتشخ  لنیماتودا 

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2006( 

مشروع جاري استعراض  -06
بروتوكول التشخیص بمعرفة 

فریق الخبراء المعني 
 ببروتوكوالت التشخیص

Anthoine, 
Geraldine (FRA) - - 

50  2006-025 

Aphelenchoides 
besseyi, A. 
ritzemabosi و A. 
fragariae (2006-025) 

1 A,B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
 لنیماتودا التشخیص

2006 - 5-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2007( 

مشروع بروتوكول  -05
 التشخیص قید التطویر

Anthoine,  
Géraldine (FRA) - - 

51  2006-027 
Sorghum halepense 
 (027-2006) ذرة بیضاء 

1 A,B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
 النباتات التشخیص

2006 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2007( 

مشروع جاري استعراض  -06
بروتوكول التشخیص بمعرفة 

فریق الخبراء المعني 
 ببروتوكوالت التشخیص

Liping, Yin (CHN) - - 
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الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةاالستراتیجی  فریق الصیاغة 

الموضوع في إطار 
  المجال الفني

)اذا امكن تطبیقھ(  

إضافة إلى 
 الحالة قائمة

 مسؤول/ ةمسؤول الصیاغ
البلد، / (اللجان الفنیة

) االجتماعات المخصصة   

مساعد مسؤول 
البلد، / (الصیاغة

االجتماعات 
) المخصصة   

رقم 
 المواصفات

52  2008-009 Striga spp. (2008-009) 1 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
 النباتات التشخیص

ھیئة تدابیر  
الصحة 

– النباتیة
)2008  (- 3 

تم اختیارھم مؤلفین -03  Liping, Yin (CHN) - - 

53  2006-022 
البطاطس المغزلیة 

  الممرضة
(2006-022) 

1 A,B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 

لتشخیصا الفیروسات  
 والبالزما النباتیة

2006 -5 -
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 2 النباتیة
)2007( 

جاري مراجعة مالحظات  -08
الخبراء حول بروتوكول 

التشخیص من قبل الفریق الفني 
 المعني ببروتوكوالت التشخیص

James, Delano 
(CAN) - - 

54  2004-019 
Tospoviruses (TSWV, 
INSV, WSMV)  
(2004-019) 

1 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
الفیروسات  التشخیص

 والبالزما النباتیة

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2006( 

مشروع جاري استعراض  -06
بروتوكول التشخیص بمعرفة 

فریق الخبراء المعني 
 ببروتوكوالت التشخیص

James, Delano 
(CAN)  - - 

55  2004-024 Xyllela fastidiosa 
(2004-024) 2 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
 البكتیریا التشخیص

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2006( 

مشروع بروتوكول  -05
 التشخیص قید التطویر

Taylor, Robert 
(NZL) - - 

56  2006-021 
Fusarium moniliformis 
/ moniforme syn. F. 
circinatum (2006-021) 

2 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
الفطریات  التشخیص

والكائنات الحیة 
 الشبیھة

2006 - 5-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2007( 

مشروع بروتوكول  -05
 التشخیص قید التطویر

de Gruyter, Hans 
(NLD) - - 

57  2006-018 
Puccinia psidi  
(2006-018) 

2 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
الفطریات  التشخیص

والكائنات الحیة 
 الشبیھة

2006 - 5-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2007( 

تم اختیارھم مؤلفین -03  de Gruyter, Hans 
(NDL) - - 
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الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةاالستراتیجی  فریق الصیاغة 

الموضوع في إطار 
  المجال الفني

)اذا امكن تطبیقھ(  

إضافة إلى 
 الحالة قائمة

 مسؤول/ ةمسؤول الصیاغ
البلد، / (اللجان الفنیة

) االجتماعات المخصصة   

مساعد مسؤول 
البلد، / (الصیاغة

االجتماعات 
) المخصصة   

رقم 
 المواصفات

58  2006-026 Bactrocera dorsalis 
complex (2006-026) 2 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
 العثة والحشرات التشخیص

2006 - 5-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2007( 

مشروع بروتوكول  -05
 التشخیص قید التطویر

 Barr, Norman 
(USA) - - 

59  2004-016 Bursaphelenchus 
xylophilus (2004-016) 2 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
 لنیماتودا التشخیص

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2006( 

مشروع جاري استعراض  -06
بروتوكول التشخیص بمعرفة 

فریق الخبراء المعني 
 ببروتوكوالت التشخیص

Anthoine, 
Geraldine (FRA) - - 

60  2006-023 
الفیروسات التي تنتقل 

ذبابة القطن عن طریق 
 (023-2006)  البیضاء

2 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
الفیروسات  التشخیص

 والبالزما النباتیة

2006 - 5-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2007( 

رهمؤلف رئیس تم اختیا -04  Rodoni, Brendan 
(AUS) - - 

61  2004-010 
Liberibacter spp. / 
Liberobacter spp. 
(2004-010) 

3 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
 البكتیریا التشخیص

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2006( 

مشروع جاري استعراض  -06
رفة بروتوكول التشخیص بمع

فریق الخبراء المعني 
 ببروتوكوالت التشخیص

Rodoni, Brendan 
(AUS) - - 

62  2004-013 Phytophthora 
ramorum (2004-013) 3 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
الفطریات  التشخیص

والكائنات الحیة 
 الشبیھة

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2006( 

مشروع جاري استعراض  -06
بروتوكول التشخیص بمعرفة 

فریق الخبراء المعني 
 ببروتوكوالت التشخیص

de Gruyter, Hans 
(NLD) - - 
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الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةاالستراتیجی  فریق الصیاغة 

الموضوع في إطار 
  المجال الفني

)اذا امكن تطبیقھ(  

إضافة إلى 
 الحالة قائمة

 مسؤول/ ةمسؤول الصیاغ
البلد، / (اللجان الفنیة

) االجتماعات المخصصة   

مساعد مسؤول 
البلد، / (الصیاغة

االجتماعات 
) المخصصة   

رقم 
 المواصفات

63  2004-020 Anoplophora spp. 
(2004-020) 3 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
 العثة والحشرات التشخیص

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ابیر  ھیئة تد
الصحة 

 1 النباتیة
)2006( 

مشروع بروتوكول  -05
 التشخیص قید التطویر

Terra, Ana Lía 
(URY) - - 

64  2006-019 

Dendroctonus 
ponderosae syn. 
Scolytus scolytus 
(2006-019) 

3 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
 العثة والحشرات التشخیص

2006 - 5-
 ;جنة المعاییرل

ئة تدابیر  ھی
الصحة 

 1 النباتیة
)2007( 

مؤلف رئیس تم اختیاره -04  Barr, Norman 
(USA) - - 

65  2004-021 Citrus tristeza virus 
(2004-021) 3 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
الفیروسات  التشخیص

 والبالزما النباتیة

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 اتیةالنب
)2006( 

مشروع بروتوكول  -05
 التشخیص قید التطویر

James, Delano 
(CAN)  - - 

66  2004-012 Xanthomonas 
fragariae (2004-012) 4 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
 البكتیریا التشخیص

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2006( 

مشروع ستعراض جاري ا -06
بروتوكول التشخیص بمعرفة 

فریق الخبراء المعني 
 ببروتوكوالت التشخیص

Taylor, Robert 
(NZL) - - 

67  2004-008 Gymnosporangium 
spp. (2004-008) 4 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
الفطریات  التشخیص

والكائنات الحیة 
 الشبیھة

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

یئة تدابیر  ھ
الصحة 

 1 النباتیة
)2006( 

مشروع بروتوكول  -05
 التشخیص قید التطویر

de Gruyter, Hans 
(NLD) - - 
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الموضوعرقم   األھداف  األولیات العنوان الحالي 
ةاالستراتیجی  فریق الصیاغة 

الموضوع في إطار 
  المجال الفني

)اذا امكن تطبیقھ(  

إضافة إلى 
 الحالة قائمة

 مسؤول/ ةمسؤول الصیاغ
البلد، / (اللجان الفنیة

) االجتماعات المخصصة   

مساعد مسؤول 
البلد، / (الصیاغة

االجتماعات 
) المخصصة   

رقم 
 المواصفات

68  2006-020 Ips spp. (2006-020) 4 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
 العثة والحشرات التشخیص

2006 - 5-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2007( 

مؤلف رئیس تم اختیاره -04  Barr, Norman 
(USA) - - 

69  2004-025 
Xiphinema 
americanum (2004-
025) 

4 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
 لنیماتودا التشخیص

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 النباتیة
)2006( 

مشروع جاري استعراض  -06
خیص بمعرفة بروتوكول التش

فریق الخبراء المعني 
 ببروتوكوالت التشخیص

Anthoine, 
Geraldine (FRA) - - 

 )عموما(البالزما النباتیة  2004-018  70
(2004-018) 

4 B,C 

فریق الخبراء الفني 
المعني ببروتوكوالت 
الفیروسات  التشخیص

 والبالزما النباتیة

2004 - 11-
 ;جنة المعاییرل

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1 نباتیةال
)2006( 

مشروع بروتوكول  -05
 التشخیص قید التطویر

Rodoni, Brendan 
(AUS) - - 
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رقم  
األھداف  األولیات العنوان الحالي الموضوع

ةتیجیاالسترا  فریق الصیاغة 
الموضوع في إطار 

  المجال الفني
)اذا امكن تطبیقھ(  

 الحالة إضافة إلى قائمة
اللجان  مسؤول/ مسؤول الصیاغة

البلد، االجتماعات المخصصة / (الفنیة
 ( 

مساعد مسؤول 
البلد، / (الصیاغة

االجتماعات 
) المخصصة   

رقم 
 المواصفات

71  2007-
206A 

ة المعالجة بالتبرید لذباب
-2007) الفاكھة في البرتقال

206A) 
1 A,C 

فریق الخبراء 
الفني المعني 

بمعالجات 
 الصحة النباتیة

معالجات ذبابة 
 الفاكھة

2007 - 11-
 لجنة المعاییر
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة

–)2008  (- 3 

إحالة مشروع معاملة  -09
للصحة النباتیة مع تعلیقات فریق 

الخبراء المعني بمعامالت 
لصحة النباتیة إلى لجنة المعاییر ا

لتوصي بھ إلى ھیئة تدابیر 
 الصحة النباتیة

Willink, Eduardo (ARG, 
 اللجنة الفنیة 201212

 (لمعامالت الصحة النباتیة
- - 

72  2007-
206B 

المعالجة بالتبرید لذبابة 
  الفاكھة في الیوسفي

(2007-206B) 
1 A,C 

فریق الخبراء 
الفني المعني 

بمعالجات 
لصحة النباتیةا  

معالجات ذبابة 
 الفاكھة

2007 - 11-
 لجنة المعاییر
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة
– )2008  (- 3  

إحالة مشروع معاملة  -09
للصحة النباتیة مع تعلیقات فریق 

الخبراء المعني بمعامالت 
الصحة النباتیة إلى لجنة المعاییر 

لتوصي بھ إلى ھیئة تدابیر 
 الصحة النباتیة

Gomes, Patrick (USA, 
 اللجنة الفنیة 2012-12

 (لمعامالت الصحة النباتیة
- - 

73  2007-
206C 

المعالجة بالتبرید لذبابة 
الفاكھة في اللیمون 

 (206C-2007) الحامض 

1 A,C 

فریق الخبراء 
الفني المعني 

بمعالجات 
 الصحة النباتیة

معالجات ذبابة 
 الفاكھة

2007 - 11-
 لجنة المعاییر

ر  ھیئة تدابی
 الصحة النباتیة
– )2008  (- 3  

إحالة مشروع معاملة  -09
للصحة النباتیة مع تعلیقات فریق 

الخبراء المعني بمعامالت 
الصحة النباتیة إلى لجنة المعاییر 

لتوصي بھ إلى ھیئة تدابیر 
 الصحة النباتیة

Wang, Yuejin (CHN, 2012-
لمعامالت  اللجنة الفنیة 12

 (الصحة النباتیة
- - 

74  2007-
206E 

المعالجة بالتبرید لذبابة 
ـ الفاكھة في البرتقال  

(2007-206E) 
1 A,C 

فریق الخبراء 
الفني المعني 

بمعالجات 
 الصحة النباتیة

معالجات ذبابة 
 الفاكھة

2007 - 11-
 لجنة المعاییر
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة
– )2008  (- 3  

إحالة مشروع معاملة  -09
ات فریق للصحة النباتیة مع تعلیق

الخبراء المعني بمعامالت 
الصحة النباتیة إلى لجنة المعاییر 

لتوصي بھ إلى ھیئة تدابیر 
 الصحة النباتیة

Willink, Eduardo (ARG, 
 اللجنة الفنیة 2012-12

 (لمعامالت الصحة النباتیة
- - 

75  2007-
206F 

المعالجة بالتبرید لذبابة 
 الفاكھة في البرتقال 

(2007-206F) 
1 A,C 

ریق الخبراء ف
الفني المعني 

بمعالجات 
 الصحة النباتیة

معالجات ذبابة 
 الفاكھة

2007 - 11-
 لجنة المعاییر
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة
– )2008  (- 3  

إحالة مشروع معاملة  -09
للصحة النباتیة مع تعلیقات فریق 

الخبراء المعني بمعامالت 
الصحة النباتیة إلى لجنة المعاییر 

إلى ھیئة تدابیر لتوصي بھ 
 الصحة النباتیة

Willink, Eduardo (ARG, 
 اللجنة الفنیة 2012-12

 (لمعامالت الصحة النباتیة
- - 

76  2007-
206G 

المعالجة بالتبرید لذبابة 
الفاكھة في اللیمون 

 (206G-2007) الحامض

1 A,C 

فریق الخبراء 
الفني المعني 

بمعالجات 
 الصحة النباتیة

معالجات ذبابة 
ةالفاكھ  

2007 - 11-
 لجنة المعاییر
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة
– )2008  (- 3  

إحالة مشروع معاملة  -09
للصحة النباتیة مع تعلیقات فریق 

الخبراء المعني بمعامالت 
الصحة النباتیة إلى لجنة المعاییر 

لتوصي بھ إلى ھیئة تدابیر 
 الصحة النباتیة

Wang, Yuejin (CHN, 2006-
لمعامالت  یةاللجنة الفن 12

 (الصحة النباتیة
- - 
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رقم  
األھداف  األولیات العنوان الحالي الموضوع

ةتیجیاالسترا  فریق الصیاغة 
الموضوع في إطار 

  المجال الفني
)اذا امكن تطبیقھ(  

 الحالة إضافة إلى قائمة
اللجان  مسؤول/ مسؤول الصیاغة

البلد، االجتماعات المخصصة / (الفنیة
 ( 

مساعد مسؤول 
البلد، / (الصیاغة

االجتماعات 
) المخصصة   

رقم 
 المواصفات

77  2007-
210 

لذبابة المعالجة بالتبرید 
  الفاكھة في لیمون الجنة

(2007-210) 
1 A,C 

فریق الخبراء 
الفني المعني 

بمعالجات 
 الصحة النباتیة

معالجات ذبابة 
 الفاكھة

2007 - 11-
 لجنة المعاییر
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة
– )2008  (- 3  

مشروع معاملة إحالة  -09
للصحة النباتیة مع تعلیقات فریق 

الخبراء المعني بمعامالت 
الصحة النباتیة إلى لجنة المعاییر 

لتوصي بھ إلى ھیئة تدابیر 
 الصحة النباتیة

 Gomes, Patrick (USA, 
 اللجنة الفنیة 2012-12
 (لمعامالت الصحة النباتیة

- - 

78  2007-
212 

المعالجة بالتبرید لذبابة 
من الیوسفية في الفاكھ  

األصناف المزروعة 
 (212-2007)والھجین 

1 A,C 

فریق الخبراء 
الفني المعني 

بمعالجات 
 الصحة النباتیة

معالجات ذبابة 
 الفاكھة

2007 - 11-
 لجنة المعاییر
ھیئة تدابیر  
 الصحة النباتیة
– )2008  (- 3  

إحالة مشروع معاملة  -09
للصحة النباتیة مع تعلیقات فریق 

المعني بمعامالت  الخبراء
الصحة النباتیة إلى لجنة المعاییر 

لتوصي بھ إلى ھیئة تدابیر 
 الصحة النباتیة

Ormsby, Mike (NZL, 2012-
لمعامالت  اللجنة الفنیة 12
 (الصحة النباتیة

- - 

79  2006-
110 

 المعالجة بحرارة البخار لـ
Bactrocera cucurbitae 
on Cucumis melo var. 
reticulatus (2006-110) 

1 A,C 

فریق الخبراء 
الفني المعني 

بمعالجات 
 الصحة النباتیة

معالجات ذبابة 
 الفاكھة

لجنة  2010-11
 المعاییر

استعراض فریق الخبراء  -08
المعني بمعامالتت الصحة 

النباتیة لتعلیقات األعضاء على 
 مشروع معاملة للصحة النباتیة

Wang, Yuejin (CHN, 2006-
عامالت لم اللجنة الفنیة 12
 (الصحة النباتیة

Ormsby, 
Michael (NZL, 
اللجنة  2012-12

لمعامالت  الفنیة
 (الصحة النباتیة

- 

80  2010-
103 

لذبابة المعالجة بالتبرید 
-2010)  الفاكھة في البرتقال

103) 
1 - 

فریق الخبراء 
الفني المعني 

بمعالجات 
 الصحة النباتیة

معالجات ذبابة 
 الفاكھة

لجنة  2011-5
 یرالمعای

طلب بیانات إضافیة من  -02
 مقدم الطلب

Jessup, Andrew (AUS, 
 اللجنة الفنیة 2012-12
 (لمعامالت الصحة النباتیة

Hallman, Guy 
(USA, 2012-12 
 اللجنة الفنیة
لمعامالت 
 (الصحة النباتیة

- 

81  2007-
101 

تبخیر مواد التعبئة 
الخشبیة بفلورید 

 (101-2007) السلفوریل

1 B,C 

اد تبخیر مو
التعبئة الخشبیة 

بفلورید 
 السلفوریل

معالجات مواد 
 التعبئة الخشبیة

لجنة  2010-11
 المعاییر

طلب بیانات إضافیة من  -02
 مقدم الطلب

Ormsby, Mike (NZL, 2006-
لمعامالت  اللجنة الفنیة 12
 (الصحة النباتیة

- - 

82  2007-
114 

المعالجة الحراریة لمواد 
التعبئة الخشبیة باستخدام 

عزل الحراري ال  (2007-
114) 

1 B,C 

تبخیر مواد 
التعبئة الخشبیة 

بفلورید 
 السلفوریل

معالجات مواد 
 التعبئة الخشبیة

لجنة  2010-11
قید البت -00 المعاییر  

Ormsby, Mike (NZL, 2006-
لمعامالت  اللجنة الفنیة 12
 (الصحة النباتیة

- - 
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رقم  
األھداف  األولیات العنوان الحالي الموضوع

ةتیجیاالسترا  فریق الصیاغة 
الموضوع في إطار 

  المجال الفني
)اذا امكن تطبیقھ(  

 الحالة إضافة إلى قائمة
اللجان  مسؤول/ مسؤول الصیاغة

البلد، االجتماعات المخصصة / (الفنیة
 ( 

مساعد مسؤول 
البلد، / (الصیاغة

االجتماعات 
) المخصصة   

رقم 
 المواصفات

83  2009-
105 

المعالجة بتیار الھواء 
معینة الساخن ألصناف 
  من ذبابة الفاكھة

(Diptera: Tephritidae) 
(2009-105) 

2 A,C 

فریق الخبراء 
الفني المعني 

بمعالجات 
 الصحة النباتیة

معالجات ذبابة 
 الفاكھة

لجنة  2010-11
 المعاییر

مشروع معاملة للصحة  -03
 النباتیة قید التطویر

Jessup, Andrew (AUS, 
 اللجنة الفنیة 2009-01

صحة النباتیةلمعامالت ال ) 
- - 

84  2009-
108 

المعالجة بحرارة البخار 
 لألنبج المعروف من القنب

(2009-108) 
2 A,C 

فریق الخبراء 
الفني المعني 

بمعالجات 
 الصحة النباتیة

معالجات ذبابة 
 الفاكھة

لجنة  2010-11
 المعاییر

طلب بیانات إضافیة من  -02
 مقدم الطلب

Willink, Eduardo (ARG, 
 للجنة الفنیةا 12- 2012
 (لمعامالت الصحة النباتیة

- - 

85  2009-
109 

المعالجة بحرارة البخار 
 (109-2009)   للبابایا

2 A,C 

فریق الخبراء 
الفني المعني 

بمعالجات 
 الصحة النباتیة

معالجات ذبابة 
 الفاكھة

لجنة  2010-11
 المعاییر

طلب بیانات إضافیة من  -02
 مقدم الطلب

Hallman, Guy (USA, 2012-
لمعامالت  اللجنة الفنیة 12
 (الصحة النباتیة

- - 

86  2010-
102 

لذبابة المعالجة بالتبرید 
 الفاكھة في الیوسفي

 واألصناف المھجنة منھ
(2010-102) 

2 A,C 

فریق الخبراء 
الفني المعني 

بمعالجات 
 الصحة النباتیة

معالجات ذبابة 
 الفاكھة

لجنة  05 -2011
 المعاییر

ة من طلب بیانات إضافی -02
 مقدم الطلب

Jessup, Andrew (AUS, 
 اللجنة الفنیة 2012-12
 (لمعامالت الصحة النباتیة

Hallman, Guy 
(USA, 2012-12 
 اللجنة الفنیة
لمعامالت 
 (الصحة النباتیة

- 

87  2010-
106 

المعالجة بحرارة البخار 
 لذبابة الفاكھة في األنبج
 (106-2010)المعروف 

2 - 

فریق الخبراء 
عني الفني الم

بمعالجات 
 الصحة النباتیة

معالجات ذبابة 
 الفاكھة

لجنة  2010-11
 المعاییر

طلب بیانات إضافیة من  -02
 مقدم الطلب

Hallman, Guy (USA, 2012-
لمعامالت  اللجنة الفنیة 12

 )الصحة النباتیة

Park, Min-Goo 
(KOR, 2012-
 اللجنة الفنیة 12
لمعامالت 
 (الصحة النباتیة

- 

88  2010-
107 

معالجة بحرارة البخار لـال  
Bactrocera tryoni on   في

-2010)األنبج المعروف 
107) 

2 - 

فریق الخبراء 
الفني المعني 

بمعالجات 
 الصحة النباتیة

معالجات ذبابة 
 الفاكھة

لجنة  2010-11
 المعاییر

طلب بیانات إضافیة من  -02
 مقدم الطلب

Park, Min-Goo (KOR, 
 اللجنة الفنیة 2010-07

 )الت الصحة النباتیةلمعام

Hallman, Guy 
(USA, 2012-12 
 اللجنة الفنیة
لمعامالت 
 (الصحة النباتیة

- 
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رقم  
األھداف  األولیات العنوان الحالي الموضوع

ةتیجیاالسترا  فریق الصیاغة 
الموضوع في إطار 

  المجال الفني
)اذا امكن تطبیقھ(  

 الحالة إضافة إلى قائمة
اللجان  مسؤول/ مسؤول الصیاغة

البلد، االجتماعات المخصصة / (الفنیة
 ( 

مساعد مسؤول 
البلد، / (الصیاغة

االجتماعات 
) المخصصة   

رقم 
 المواصفات

89  2007-
105 

المعالجة العامة باإلشعاع 
لجمیع الحشرات 

الحشرات    عدا یرقات (
حرشفیات األجنحة 

واألعداد البالغة منھا في 
 (105-2007) أي عائل

3 A,C 

فریق الخبراء 
الفني المعني 

لجات بمعا
 الصحة النباتیة

المعالجة 
 باإلشعاعات

لجنة  2010-11
 المعاییر

مشروع معاملة للصحة  -03
 النباتیة قید التطویر

Parker, Andrew (FAO-
IAEA, 2012-12 اللجنة الفنیة 

 )لمعامالت الصحة النباتیة
- - 

90  2007-
102 

التبخیر بایزوثیوسیانات 
المیثیل وفلورید 

مزیج (السلفوریل 
لـ) نایكوتوی  

Bursaphelenchus 
xylophilus, Coleoptera: 

Cerambycidae, and 
Coleoptera: Scolytinae 

 لمواد التعبئة الخشبیة
(2007-102) 

3 B,C 

تبخیر مواد 
التعبئة الخشبیة 

بفلورید 
 السلفوریل

معالجات مواد 
 التعبئة الخشبیة

لجنة  2010-11
 المعاییر

مشروع معاملة للصحة  -03
د التطویرالنباتیة قی  

Gomes, Patrick (USA, 
2012-12  

لمعامالت الصحة  اللجنة الفنیة
 )النباتیة

Wood, Scott 
(USA, 2012-12 
 اللجنة الفنیة
لمعامالت 
 (الصحة النباتیة

- 

91  2007-
103 

معالجة مواد التعبئة 
الخشبیة بسینامید 

 (103-2007) الھیدروجین 

4 B,C 

تبخیر مواد 
التعبئة الخشبیة 

د بفلوری
 السلفوریل

معالجات مواد 
 التعبئة الخشبیة

لجنة  2010-11
 المعاییر

مشروع معاملة للصحة  -03
 النباتیة قید التطویر

Jessup, Andrew (AUS, 
 اللجنة الفنیة 2009-01

 )لمعامالت الصحة النباتیة
- - 
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رقم  
األھداف  األولیات العنوان الحالي الموضوع

ةاالستراتیجی  فریق الصیاغة 
  الموضوع في إطار المجال الفني

)اذا امكن تطبیقھ(  
إضافة إلى 

 الحالة قائمة
/ مسؤول الصیاغة

/ اللجان الفنیة مسؤول
 البلد، االجتماعات(

) المخصصة   

مساعد مسؤول 
البلد، / (الصیاغة

االجتماعات المخصصة 
 ( 

رقم 
 المواصفات

92  1994-
001 

تعدیالت على المعیار 
الدولي لتدابیر الصحة 

دلیل ( 5النباتیة رقم 
 )مصطلحات الصحة النباتیة

(1994-001) 

- - 
فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

- 

 تدابیر ھیئة 
الصحة 
 النباتیة

(1994) 

- 

Hedley, John  
(NZL, 2009 -11  

 (وضع المعاییر
 

- 1 

93  2010-
 - - (006-2010) إقرار إضافي  006

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2010-11 
 وضع المعاییر
 لجنة المعاییر

صطلح قید م. 12
 التطویر

Hedley, John 
(NZL) - - 

94  2010-
 - - (039-2010) شحنة عابرة  039

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2010-04 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
مصطلح من خالل ال

 صیاغة ال مجموعة

Hedley, John 
(NZL) - - 

95  2011-
 - - (004-2011) احتواء 004

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2011-05 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) -  

96  2012-
 - - (001-2012) آفة ملوثة  001

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2012-04 
 لجنة المعاییر

مصطلح قید . 12
 التطویر

Hedley, John 
(NZL) -  

97  2011-
فحةمكا 005  (2011-005) - - 

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2011-05 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) -  

98  2006-
 - - (016-2006) بلد المنشأ  016

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

ھیئة تدابیر  
الصحة 

 1- النباتیة
2006 

قید البت -00  Hedley, John 
(NZL) - 37 

99  2012-
007 

أغصان مقطوفة أزھار و
(2012-007) 

  
راء فریق الخب

الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2012 – 04 
 لجنة المعاییر

مصطلح قید . 12
 التطویر

Hedley, John 
(NZL) - - 
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رقم  
األھداف  األولیات العنوان الحالي الموضوع

ةاالستراتیجی  فریق الصیاغة 
  الموضوع في إطار المجال الفني

)اذا امكن تطبیقھ(  
إضافة إلى 

 الحالة قائمة
/ مسؤول الصیاغة

/ اللجان الفنیة مسؤول
 البلد، االجتماعات(

) المخصصة   

مساعد مسؤول 
البلد، / (الصیاغة

االجتماعات المخصصة 
 ( 

رقم 
 المواصفات

100  2012-
 - - (002-2012) منطقة مھددة  002

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5عدیالت المعیار الدولي رقم ت
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2012 – 04 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

101  2011-
 - - (003-2011) استئصال 003

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5معیار الدولي رقم تعدیالت ال
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2011 –05  
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

102  2010-
 - - (008-2010)  استبعاد 008

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5دولي رقم تعدیالت المعیار ال
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2010 – 04 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

103  2011-
 - - (001-2011) تحدید 001

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2011 –05  
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

104  2010-
023 

العنصر في صورتھ 
 (023-2010) الطبیعیة 

- - 
فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5لي رقم تعدیالت المعیار الدو
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2010 – 04 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

105  2010-
 - - (026-2010) الظھور 026

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (تدابیر الصحة النباتیة ل

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2010 – 04 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

106  2010-
 - - (021-2010)  الكائن الحي 021

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (یر الصحة النباتیة لتداب

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2010 – 04 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

107  2010-
 - - (022-2010) آفة 022

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (اتیة لتدابیر الصحة النب

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2010 – 04 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

108  2010-
003 

-2010)  الخلو من اآلفات
003) 

- - 
فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (اتیة لتدابیر الصحة النب

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2010 – 11 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 



المواضیع الخاصة باللجنة الفنیة للمصطلحات  –اقیة الدولیة لوقایة النباتمعاییر اإلتفقائمة موضوعات     

Page 22 of 23                                                                                                                                               2013ینایر  21آخر تحدیث لھذه القائمة في  

رقم  
األھداف  األولیات العنوان الحالي الموضوع

ةاالستراتیجی  فریق الصیاغة 
  الموضوع في إطار المجال الفني

)اذا امكن تطبیقھ(  
إضافة إلى 

 الحالة قائمة
/ مسؤول الصیاغة

/ اللجان الفنیة مسؤول
 البلد، االجتماعات(

) المخصصة   

مساعد مسؤول 
البلد، / (الصیاغة

االجتماعات المخصصة 
 ( 

رقم 
 المواصفات

109  2012-
014 

pest list (2012-014)  
سیتم تحدید ھذا المصطلح من قبل 

 [اللجنة الفنیة للمصطلحات
- - 

فریق الخبراء 
الفني المعني 

تبالمصطلحا  

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2012 – 11 
 لجنة المعاییر

مصطلح قید . 12
 التطویر

Hedley, John 
(NZL) - - 

110  2010-
004 

-2010)حالة الصحة النباتیة 
004) 

- - 
فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5لي رقم تعدیالت المعیار الدو
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2010 – 11 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

111  2010-
 - - (005-2010) نقطة الدخول  005

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5قم تعدیالت المعیار الدولي ر
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2010 – 11 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

112  2010-
) اآلفة(وجود  025  (2010-025) - - 

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2010 – 04 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

113  2012-
   (004-2012) موقع اإلنتاج  004

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (ابیر الصحة النباتیة لتد

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2012 – 04 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - 

 
 
 
- 
 
 

114  2012-
 - - (003-2012) منطقة محمیة  003

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (دابیر الصحة النباتیة لت

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2012 – 04 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - 

 
- 
 

115  2012-
 - - (006-2012) منطقة الحجر 006

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (یر الصحة النباتیة لتداب

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2012 – 04 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

116  2010-
013 

 محطة الحجر الزراعي 
(2010-013) 

- - 
فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (دابیر الصحة النباتیة لت

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2010 – 04 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 
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رقم  
األھداف  األولیات العنوان الحالي الموضوع

ةاالستراتیجی  فریق الصیاغة 
  الموضوع في إطار المجال الفني

)اذا امكن تطبیقھ(  
إضافة إلى 

 الحالة قائمة
/ مسؤول الصیاغة

/ اللجان الفنیة مسؤول
 البلد، االجتماعات(

) المخصصة   

مساعد مسؤول 
البلد، / (الصیاغة

االجتماعات المخصصة 
 ( 

رقم 
 المواصفات

117  2010-
024 

)شحنة(إعادة تصدیر    
(2010-024) 

- - 
فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2010 – 04 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

118  2010-
 - - (027-2010)  التقیید 027

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (الصحة النباتیة  لتدابیر

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2010 – 04 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - 

 
 
- 
 
 

119  2010-
030 

إعادة النظر في فائدة 
المعاییر الدولیة لتدابیر 

 الصحة النباتیة التي اتخذت 
(2010-030) 

- - 
فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2010 – 04 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

120  2011-
 - - (002-2011) التقلیص 002

فریق الخبراء 
عني الفني الم

 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2011 –05  
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

121  2010-
 - - (002-2010)  أسلوب النظم 002

فریق الخبراء 
الفني المعني 
 بالمصطلحات

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2010 – 11 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

122  2012-
 - - (005-2012)  مستوى التحمل 005

فریق الخبراء 
الفني المعني 

مصطلحاتبال  

 5تعدیالت المعیار الدولي رقم 
دلیل (لتدابیر الصحة النباتیة 

)مصطلحات الصحة النباتیة  

2012 – 04 
 لجنة المعاییر

قید مراجعة . 13
المصطلح من خالل 
 مجموعة الصیاغة 

Hedley, John 
(NZL) - - 

 


