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 افتتاح الدورة -1
 

 منظمة األغذية والزراعة افتتاح الدورة من قبل 1-1
 

 ، نائبب املبدير العبام ملنظمبة األغذيبة والزراعبة )الفباو( للعمليبات باملنبدوبني. وأشبار           Dan Gustafsonرّحبب السبيد    [1]

إىل العالقة القائمة بني املبادرات العاملية الرفيعة املستوى على غرار اتفاق باريس بشأن تغري املناخ وأهداف األمم املتحبدة  

، فضاًل عن صبالتها الطبيعيبة بالعمبل املعيباري البذي تقبوم ببق االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة           2015ية املستدامة لعام للتنم

من أجل استدامة الصحة النباتية والنهوض بها يف خمتلب  أحنباء العبا .  وإك أّكبد جمبددًا أهميبة االتفاقيبة          النباتات

لتحقيبق   الدوليبة  أقّر كذلك بالعمل على مبادرات جديدة يف أمانبة االتفاقيبة  الدولية لوقاية النباتات بالنسبة إىل املنظمة، 

التماسك الداخلي فيها ضمن "اتفاقية دولية واحدة لوقاية النباتات". وأكد جمددًا أهمية توطيد الشبراكات مبع األطبراف    

وي  للمهمة املوكلة إليها، خاصة من األخرى واحلاجة إىل إبراز االتفاقية الدولية والتوعية عليها بشكل أكرب يف سياق الرت

 . 2020خالل السعي إىل إقامة سنة دولية لألمم املتحدة للصحة النباتية يف عام 

 

 2020االتفاقية الدولية لوقاية النباتات حتى عام  1-2
 

مانبة يف عملبها خبالل    املواضيع واألهداف الذي ستسرتشد وستستنري بها األ لوقاية النباتاتعرض أمني االتفاقية الدولية  [2]

 . 1السنوات اخلمس املقبلة

 

 واألمن الغذائي يةصحة النباتالالكلمة الرئيسية عن  -2
 

 ، أسببتاك جببامعي فخببري يف التنميببة املسببتدامة واألمببن الغببذائي يف جامعببة واغنببنغن Rudy Rabbingeألقببى الببدكتور  [3]

 .2هولندا، كلمة أمام املندوبني يف

 

 لاعتماد جدول األعما -3
 

 جدول األعمال املؤقت
 

وتبرد القائمبة   تناولت الرئيسة بالتفصيل التغريات اليت طبرأت علبى جبدول األعمبال وترتيبب لب  خمتلب  البنبود.          [4]

 . 3باملشاركني يف املرفق 
 

  وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [5]
 

                                                 
 .CPM 2016/INF01الوثيقة   1
االطالع عليها على شبكة اإلنرتنت  باإلمكان  2

6/05/Food_Security_RudyRabbingeFAO04042016v3RR.pdfhttps://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/201  

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/05/Food_Security_RudyRabbingeFAO04042016v3RR.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/05/Food_Security_RudyRabbingeFAO04042016v3RR.pdf
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  (02و 01ني الوثائق. )انظر املرفق بقائمةجدول األعمال وأحاطت علمًا  اعتمدت (1)

 

 بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األوروبي 3-1
 

املقدم من االحتاد األوروبي ودولق األعضاء  3عرضت املفوضية األوروبية وثيقة تتناول بيان االختصاصات وحقوق التصويت [6]

 دولة عضوًا. 28البالغ عددها 

 

  الصحة النباتية: تدابريوإّن هيئة  [7]
 
 28ببيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودولق األعضاء البالغ عددها  أحاطت علمًا (1)

  دولة عضوًا.

 

 انتخاب املقرر -4
 

  تدابري الصحة النباتية: هيئةإّن  [8]
 
 )كينيببا(  Phyllis Githaigaوالسببيدة  مقببررة للببدورة،  )إسببتونيا( Olga Lavrentjevaالسببيدة  انتخبببت (1)

 .هلا عدةكمسا

 

 إنشاء جلنة أوراق التفويض -5
 

ضبرورة أن تكبون جلنبة أوراق التفبويض مطابقبة للبوائم املنظمبة. وهبي          لوقاية النباتات أوضحت أمانة االتفاقية الدولية [9]

 ستكون مؤلفة من سبعة أعضاء، واحد عن كل إقليم من أقاليم املنظمة، فضاًل عن عضو واحد من مكتب اهليئة.  

 

 يعاون هذه اللجنة مكتب الشؤون القانونية يف املنظمة من أجل حتديد مدى صالحية أوراق تفويض األطراف املتعاقدة.وس [10]

 

  تدابري الصحة النباتية: هيئةوإّن  [11]
 
  جلنة ألوراق التفويض مطابقة للوائم املنظمة.انتخبت  (1)

جلنة أوراق  ووضعتلجنة أوراق التفويض. ل رئيسًاجزر كوك( ) Ngatoko Ta Ngatokoالسيد  انتخبتو (2)

ورقة تفويض صاحلة متاشيًا مع القواعد السارية اليت وضعتها األجهزة  123قائمة حتتوي على التفويض 

 عضوًا. 91 بب النصاب. ومت حتديد العدد الالزم الكتمال الرئاسية للفاو

                                                 
متاحة على  2016 مجيع وثائق الدورة احلادية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية. CPM 2016/CRP04الوثيقة   3

tivities/governance/cpm/ac-https://www.ippc.int/ar/core   

https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/cpm/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/cpm/
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 هيئة تدابري الصحة النباتية ةرئيس تقرير -6
 

 .4، رئيسة هيئة تدابري الصحة النباتية، التقرير الذي أعّدتقKyu-Ock Yim عرضت السيدة [12]

 

  وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [13]
 
 .بالتقرير أخذت علمًا (1)

 

 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -7
 

2015التقرير السنوي لعام  الدولية عرض أمني االتفاقية [14]
5 . 

 

األطراف املتعاقدة، وافقت األمانة على أن ُيتاح، خالل الدورة احلادية عشرة للهيئة، تقرير موجز  بعضًا على طلب ورد [15]

عن حلقة العمل اخلاصة بأوجق التآزر بني االتفاقات املتصبلة ببالتنوع البيولبوجي البيت ُعقبدت يف جنيب  خبالل شبهر         

 . 2016فرباير/شباط 

 

بارتباط األنشطة بالتوجق املسبتقبلي   وااقدة أهمية أن تكون التقارير املعّدة استشرافية أيضًا ورّحباألطراف املتع بعضوأبرز  [16]

 مبا يف كلك التواصل مع املنظمات الشريكة.  

 

  وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [17]
 
 .بالتقرير علمًا أخذت (1)

 

 احلوكمة -8
 

 ط االسرتاتيجي موجز عن تقرير اجملموعة املعنية بالتخطي 8-1
 

وأشبارت إىل  . 6، رئيسة اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي )اجملموعبة(، التقريبر  Lois Ransomعرضت السيدة  [18]

أن اجملموعة قد ركزت على السنوات اخلمس املقبلة اليت متتد من اآلن وحتى السنة الدولية للصبحة النباتيبة املقرتحبة    

"، وعلى التخطيط لوضع إطار اسرتاتيجي 2020تفاقية الدولية لوقاية النباتات حنو عام ، ضمن موضوع "اال2020يف عام 

                                                 
 .CPM 2016/29الوثيقة   4
 .CPM 2016/35 الوثيقة  5
 CPM 2016/25الوثيقة   6
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، باسبتخدام "االتفاقيبة الدوليبة خبالل العشبرين سبنة القادمبة" كنقطبة         2030إىل عبام   2020لالتفاقية الدولية من عبام  

 انطالق. كما متت مناقشة مفهوم املعيار السلعي. 

 

اجة إىل التخطيط والتفكري االسرتاتيجيني، واعتربت أنق من املهم لألطراف املتعاقبدة أن تركبز   وشددت الرئيسة على احل [19]

 إدراجهبببا يف اإلطبببار االسبببرتاتيجي. وشبببجعت األطبببراف املتعاقبببدة       بغيبببةعلبببى احتياجاتهبببا االسبببرتاتيجية   

 من أجل دفع عمل اجملموعة قدمًا. إىل األمانة على تقديم وثائق للمناقشة 

 

األطراف املتعاقدة عبن أهميبة اجملموعبة باعتبارهبا منتبدى حيويبًا لتحليبل األولويبات االسبرتاتيجية           بعض تأعربوقد  [20]

 7لوثيقة املناقشة اخلاصة باجملموعة البيت قبدمتها كنبدا    معن دعمه واوالنه  املتعلقة باالتفاقية الدولية ومناقشتها. وأعرب

باإلبقاء على اجملموعبة باعتبارهبا منتبدى قيمبًا لطبرح       متحدة، وعن التزامهمدعومة من أسرتاليا ونيوزيلندا والواليات امل

األفكار النّيرة واسرتجاع املعلومبات وإعطباء التوجيهبات البيت تسباعد هيئبة تبدابري الصبحة النباتيبة واملكتبب واألمانبة            

 خبصوص الشؤون االسرتاتيجية. 

 

 ملقبببل للمجموعببة علببى أربعببة مواضببيع اسببرتاتيجية )البنببود   واقببرتح أحببد األطببراف املتعاقببدة أن يركببز االجتمبباع ا   [21]

 أدناه( فيما اقرتح طرف متعاقد آخر إدراج تلك املواضيع يف جدول األعمال املقبل للمجموعة.  1-4
 
للهيئة والذي يتناول "الصحة النباتية  2017قد تدعم املوضوع السنوي لعام  اليت واألنشطةحتديد اجملاالت  (1)

 رة". وتيسري التجا

 الدولية للصحة النباتية.  السنة بشأنمواصلة املناقشات  (2)

املضمون والعناصر والعملية واجلدول الزمين إلعداد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد  بشأناستهالل املناقشات  (3)

 . 2020لالتفاقية الدولية واستكمالق للول عام 

ملستقبلي على مدى السنوات اخلمس املقبلة من أجل دعم جهود اخلاصة بالتمويل ا واملفاهيممناقشة التوجهات  (4)

 األمانة حلشد املوارد والنظر يف التوفيق االسرتاتيجي بني املوارد احملدودة واألنشطة كات األولوية. 

 

قد توّزعبت  وأعرب أحد األطراف املتعاقدة عن دعمق للدور احليوي الذي تؤديق اجملموعة مشريًا إىل أن مساهمتق العينية  [22]

 علببى وضببع املعببايري وعلببى العمببل االسببرتاتيجي، وأنببق سببوف يسببعى إىل لديببد هببذه املسبباهمة العينيببة للمجموعببة   

 . 2016 يف عام

 

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [23]
 
 .املوجز يف معروضة هي كما اجملموعة بأنشطة علمًا أحاطت (1)

                                                 
7  Reflection_on_the_future.DOCX-t/static/media/files/publication/en/2015/10/06_SPG_2015_Oct_CFIA_ACIA_https://www.ippc.in  
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 انعقاد السنة الدولية للصحة النباتية على الشكل التالي: على مواضيع السنوات اليت ستسبق وافقت (2)
 

 الصحة النباتية واألمن الغذائي – 2016 )أ(

 الصحة النباتية وتيسري التجارة – 2017 )ب(

 الصحة النباتية ومحاية البيئة – 2018 )ج(

 الصحة النباتية وتنمية القدرات - 2019 )د(

 

 اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها  8-2
 

بشأن اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها اليت كانت قيد املناقشة لبدى اهليئبة واجملموعبة وجلنبة      8عرضت األمانة الوثيقة [24]

 املعايري وجلنة تنمية القدرات. 

 

دوليبة  األطراف املتعاقدة عن القلق بشأن عملية التعديل وإتاحة النسخة األخرية من اإلطار علبى البواببة ال   ت بعضوأعرب [25]

، لغايات الوضوح والشبفافية، أن يقبدم اإلطبار اخلباص باملعبايري وتنفيبذها سبنويًا إىل اهليئبة         تللصحة النباتية واقرتح

كذلك إىل ضرورة أن تقبوم يف وقبت الحبق جلنبة املعبايري واللجنبة املسبتقبلية للتنفيبذ ولتنميبة           تللمصادقة عليق. وأشار

 اح التغيريات على اهليئة. القدرات باستعراض اإلطار سنويًا وباقرت

 

عقبد مناقشبات حبول املواضبيع     وعلبى اإلطبار     بناًء ع اجلديدةالنظر يف املواضيورأت األطراف املتعاقدة أيضًا أنق يتيّعن  [26]

 البنبود  عبدم إدراج  والتعاون بصورة أفضل بني جلنبة املعبايري وجلنبة تنميبة القبدرات لتحبدي  اإلطبار         وضمن اهليئة  

 . ت اللجنة قد ناقشت إدراجها من غري أن توافق على كلكيف حال كان

 

ها حذفإليها ومواضيع إضافة ثغرات ووميكن كذلك ، ثيقة مرنة ينبغي مراجعتها سنويًاأشارت األمانة إىل أن اإلطار وو [27]

عمل اهليئة الشامل تقديم برنام  . ومتثل العنصر األساسي يف ، وميكن للهيئة تغيري األولويات بناء على التوصياتنهام

 البنود فيق  تدرجوهلذا السبب فقد ُأ لالطالع بسهولة أكرب على األعمال املنجزة واجلارية واملخطط هلا يف املستقبل.

 للعمل، حاجة إىل إطار وجود  ووافقت اهليئة على. اليت تنظر فيها كل من جلنة املعايري وجلنة تنمية القدرات

  اليت ستقّرها اهليئة سنويًا.حتديد تلك الثغرات  ة ستتوىلاألجهزة الفرعية للهيئ إال أن

 

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [28]
 
على استخدام اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها لتسجيل املعايري وغريها من أدوات التنفيذ اليت تدعم  وافقت (1)

تها. وسيتضمن هذا اإلطار املعايري وغريها من األدوات مواءم تيسريوتتيم تنفيذ االتفاقية واملعايري الدولية بهدف 

 إعدادها أو املقرر وضعها. اجلارياليت جرى اعتمادها/وضعها، أو 

                                                 
 CPM 2016/20 الوثيقة  8
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 على أنق وثيقة عمل سيتم حتديثها دوريًا،  ووافقت( 04 املرفقاإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها ) اعتمدتو (2)

ات التنفيذ املوجودة أو املقرتحة، وسيساعد على حتديد الثغرات، على مستوى معايري وأدو الشفافيةوأنق سيوّفر 

املتفق عليها بشأن املعايري وأدوات تيسري التنفيذ اليت توافق عليها اهليئة  األولوياتوسيشّكل سبياًل لتحديد 

 على حنو منفصل.

وأن تقع املسؤولية املشرتكة على أن تتوىل األمانة حتدي  اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذه وتطويره  وافقتو (3)

 الستعراضق وتنقيحق على عاتق كل من جلنة املعايري وجلنة تنمية القدرات )أو اجلهاز الذي سيحل حملها 

 يف مرحلة الحقة( وأن تقوم اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي باستعراضق.

 دقة عليق. إىل اهليئة للمصا سنويًااحملدث  اإلطارعلى أن يقدم  وافقتو (4)

لإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها اليت ستتاح بالكامل على البوابة  احلاليةعلى احلفاظ على الصيغة  وافقتو (5)

 الدولية للصحة النباتية. 

 

 املفهوم اخلاص باملعيار السلعي 8-3
 

 .9ائق، رئيسة جمموعة العمل، الوثJane Chardعرضت السيدة  [29]

 

املعبايري   املزيبد مبن   اف املتعاقدة إىل ضرورة تغيري حمط تركيز عملية وضع املعايري لي  تتضمن وضبع األطر بعض أشارو [30]

وضع معيبار دولبي لبرييب كامبل وخباص بسبلع        واكل من البلدان املستوردة والبلدان املصّدرة. واقرتح ملصلحةالسلعية 

ة اآلفات. أما مزايا وضبع معبايري سبلعية حمبددة     حمددة وتدابري إلدار معينة مع نطاق ضيق يتضمن خيارات الشرتاطات

واعتبربوا أن هنباك تتابعبًا يف    والتحديات الناشئة عنها فستتجلى نتيجة عمليبة وضبع معيبار لبرييب مبن هبذا النبوع.        

ء النطاقات من املعايري السلعية الواسعة النطاق إىل املعايري السلعية كات النطاق الضيق جدًا وأنق ليس من الضبروري إجبرا  

 . حتليالت إضافية من أجل حتديد طبقات للمعايري السلعية ضمن إطار املعايري والتنفيذ، وتطبيقها
 

األطراف املتعاقدة بالتعقيدات اليت تواجهها األطراف املتعاقدة لدى التعاطي مبع السبلع مبن خبالل املعبايري       بعضوسّلم  [31]

أي دافبع ملبّم إلضبافة     وونال يبر  ملية االعتيادية للمواضيع، مبا أنهب اتباع العم واالدولية لتدابري الصحة النباتية واقرتح

إال أن غريهبم مبن األطبراف    كسبيل ممكن للمضي قبدمًا.   حمددة هامةوضع معيار إقليمي لسلعة  واعملية أخرى. واقرتح

 يار عاملي.املتعاقدة أشاروا إىل أن وضع معيار إقليمي لن يوّفر لألطراف املتعاقدة اخلربة الالزمة لوضع مع

 

 تعاقدة كذلك املالحظات التالية:األطراف امل أبدتو [32]
 
 سلعي  معيار وضع إىل تدعو اليت والتنفيذ املعايري إطار يف الثغرات حتديد إىل أواًل احلاجة -

 املوارد    مستوىالنظر يف التداعيات على  -
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 احملددة يف جمال املواصفات السلعية   اخربته لنظرًا إ نه  جيد هيئة الدستور الغذائي معالتواصل أعُترب أن  -

الرتكيز بشكل أكرب على حتديد املتطلبات واخلطوط التوجيهية للمواءمة على أن تكون مناسبة لإلدارة الفعالة  -

 ملخاطر الصحة النباتية   

لوقاية تفاقية الدولية قائمة مواضيع معايري االاحلالية املدرجة بالفعل على املعايري السلعية  تطوررصد كيفية  -

)مثل احلبوب واألخشاب واألزهار املقطوفة والنباتات املخصصة للغرس واملصنوعات اليدوية  النباتات

 اخلشبية( والنظر يف احلسنات والتحديات والعوامل املقيدة اليت تفرضها املعايري السلعية  

باعتبار  آلية للتعاطي مع القضايا الناشئة نشاءأعرب بعض األطراف املتعاقدة عن هواجسهم املتعّلقة مبقرتح إ -

أنق ما من حاجة إىل آلية جديدة. ومت التوضيم أن هذا املقرتح يتعّلق بالقضايا الناشئة اليت تتطلب إجراءات 

   عاملية منسقة من جانب األطراف املتعاقدة كافة وأن مصطلم "آلية" قد ال يكون األنسب يف هذه احلالة

 2015 استجابًة للدعوة املوجهة يف عاممساهمة للمواضيع  11تقديم أنق مت ، ردًا على األسئلة، وأكدت األمانة -

إىل اهليئة بغرض إضافتها إىل  وقد أوصت جلنة املعايري بأربعة منهاإىل تقديم مواضيع ملعايري االتفاقية الدولية. 

(، ولكنها   توصي اهليئة بأي 4-9لقسم )انظر ا لوقاية النباتات قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية

 مقرتحات مت تقدميها بشأن معايري دولية لتدابري الصحة النباتية خاصة بسلعة معّينة وكات نطاق ضيق.

 

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية:  [33]
 
عايري وجلنة تنمية باعتبارات جمموعة العمل واللجنة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي وجلنة امل أحاطت علمًا (1)

 .السلعيةالقدرات يف ما يتعّلق مبفهوم املعايري 

السلعية ال يتسم بأهمية أو جدوى أو أولوية أكرب من أي معيار أو أداة تنفيذ  املعايريعلى أن وضع  وافقتو (2)

ضيع للمعايري وضع املعايري احلالية مينع األطراف املتعاقدة من اقرتاح موا إجراءاتأخرى، وأنق ما من شيء يف 

 الرامية إىل مواءمة إدارة خماطر الصحة النباتية بالنسبة إىل سلعة معّينة أو جمموعة من السلع.

معّين ملعيار ما كمعيار سلعي، بل من األنسب الرتكيز على حتديد  تصني على أنق ال حاجة إىل  وافقتو (3)

اطر الصحة النباتية بشكل فّعال متاشيًا مع الغاية للمواءمة من أجل إدارة خم املناسبةاملتطلبات أو التوجيهات 

 املرجوة من املعيار حتقيقق واحملددة يف نطاقق.

على إطالق دعوة مشرتكة إىل تقديم مواضيع للمعايري وأدوات التنفيذ، اليت ستخضع لالستعراض مع  وافقتو (4)

 يها. تنمية القدرات، أو اهليئة اليت ستل وجلنةمساهمات من جلنة املعايري 

إىل جلنة املعايري وجلنة تنمية القدرات استعراض العملية احلالية وتكييفها من أجل إطالق دعوة  طلبتو (5)

 مماثلة، مبا يف كلك إدخال أي تغيريات على معايري التقييم الالزمة.

د بصورة واضحة للدعوة إىل تقديم املواضيع واألدوات جيب أن حتد استجابًةعلى أن أية مساهمة ترد  وافقتو (6)

املشكلة الواجب حلها بقدر كاٍف من التفصيل ملعرفة كيفية إدراج كلك ضمن إطار املعايري والتنفيذ وملعرفة 

 بهذا الشأن. أداةالكلفة/املنافع النامجة عن وضع معيار أو 
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 طة بسلع األطراف املتعاقدة على توفري موارد للصحة النباتية من أجل إدارة اآلفات املرتب شّجعتو  (7)

أو جمموعات من السلع مع إمكانية إدراجها يف صفحة موارد الصحة النباتية على اإلنرتنت استجابًة لدعوات 

 حمددة لتقديم املوارد.

وجلنة تنمية القدرات، إنشاء آلية بشكل عاجل ملعاجلة املسائل  املعايريمن املكتب، بالتشاور مع جلنة  طلبتو (8)

 ك إجراءات عاملية بشأنها.الناشئة اليت تتطلب اختا

 

 تنمية القدرات واإلشراف على التنفيذ 8-4
 

 استعراض جلنة تنمية القدرات 8-4-1
 

. تقدمت األمانة بعرض عام عن عملية تقييم جلنة تنمية القدرات )اللجنبة( وعرضبت نتبائ     10األمانة االستعراض قدمت [34]

املتعاقدة مجيع مبن سباهموا يف عمليبة االسبتعراض مبن أجبل وضبع         وشكرت األطرافاملناقشات املتعلقة بعملية التقييم. 

املعبين باإلشبراف    اجلديبد  واقرتحت األمانة متديد والية اللجنة إىل أن ُينشبأ اجلهباز الفرعبي   التقرير بصيغتق النهائية. 

 واملنبثق عن هيئة تدابري الصحة النباتية ويباشر مهامق.
 

 :النباتية الصحة تدابري هيئة وإّن [35]
 
 استعراض اللجنة. عنالتوصيات الصادرة  لثت (1)

 .إىل أن ُتنشأ جلنة إشراف جديدة وتباشر عملها اللجنةعلى متديد والية  وافقتو (2)

املتواصل وعملهم املثمر دعمًا لتنمية قدرات االتفاقية الدولية لوقاية  اللتزامهم اللجنةإىل أعضاء  توجهت بالشكرو (3)

 النباتات.
 

 قرتاح إنشاء جهاز جديد لإلشراف على التنفيذا 8-4-2
 

 . 11قدمت األمانة االقرتاح [36]

 

أعربت األطراف املتعاقدة عن تأييدها الواسع إلنشاء جهاز فرعبي جديبد معبين بالتنفيبذ، لكنهبا اتفقبت علبى أن مبن         و [37]

يت أعبدتها األمانبة. واقبرتح بعبض     اجلديبد باالختصاصبات واللبوائم الداخليبة املقرتحبة الب       اجلهازالسابق ألوانق إنشاء 

 . إلعداد اختصاصات جمموعة تركيز معنية بإنشاء جلنة تنفيذ مصّغرة جمموعةاألطراف املتعاقدة تشكيل 
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 موعة املصغرة تقريرهبا إىل اهليئبة واقرتحبت فيبق اختصاصبات جمموعبة الرتكيبز العتمادهبا ضبمن الوثيقبة          ورفعت اجمل [38]

61/ 2016M621M08 استضبافة   املتوسبط األببيض  أوروببا والبحبر    منظمة وقاية النباتات يفئة على اقرتاح وأطلعت اهلي

 . 2016يوليو/متوز  22إىل  18االجتماع خالل الفرتة من 

 

  هيئة تدابري الصحة النباتية:وإن  [39]
 
من الالئحة الداخلية جلنة تنمية القدرات وإنشاء جهاز فرعي جديد استنادًا إىل املادة التاسعة  لغاءعلى إ وافقت (1)

 اللجنة إىل حني إنشاء اجلهاز الفرعي اجلديد. علىللهيئة. وينبغي اإلبقاء 

على إنشاء مجاعة تركيز تنظر بعناية يف غرض ونطاق ووظائ  اجلهاز الفرعي اجلديد لتقرتحها  وافقتو (2)

  والئحتق الداخلية. وعضويتقوتقرتح أيضاًً حوكمتق 

 عملها مع اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي  نتيجة الرتكيزمجاعة  على أن تشارك وافقتو (3)

 الختباره وصقلق قبل أن ينظر فيق املكتب. 2016 األول يف أكتوبر/تشرين

( باختصاصات 2017الثانية عشر هليئة تدابري الصحة النباتية ) الدورةأن يوصي املكتب ضرورة على  وافقتو (4)

والئحتق الداخلية، والتأكد من أن توفر الوثائق اليت تصاغ جمددًا الوضوح بشأن الغرض اجلهاز الفرعي اجلديد 

 والنطاق والوظائ  واحلوكمة والعضوية والالئحة الداخلية.

 .05اختصاصات جمموعة الرتكيز على النحو الوارد يف املرفق  اعتمدتو (5)

ذي ميثلق يف املكتب، تعيني ممثل عنق للمشاركة يف على أنق يتعني على كل إقليم، من خالل العضو ال وافقتو (6)

 .2016مايو/أيار  15 أقصاهاجمموعة الرتكيز وكلك يف مهلة 

 

 وضع املعايري -9
 

 تقرير عن أنشطة جلنة املعايري 9-1
 

زود  ، كما2015وألقى الضوء على أنشطة جلنة املعايري يف عام  12رئيس جلنة املعايري التقرير.،  less 2 rraBقّدم السيد  [40]

وأبرز املساهمات القّيمة اليت قدمتها علبى مبدار   أفكارًا عن األنشطة املقبلة. وأشار إىل حجم العمل الكبري يف وضع املعايري 

 السنة جلنة املعايري واخلرباء الفنيني واألعضاء يف جمموعات العمل املتخصصة واملشرفون على مشباريع املعبايري الدوليبة.   

ح املهنية والتفاني اللذين تتحلى بهما وحدة وضع املعبايري التابعبة ألمانبة االتفاقيبة الدوليبة رغبم عببء        ونّوه أيضا بالرو

 على املوارد.املفروضة العمل الكبري والقيود 
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 هيئة تدابري الصحة النباتية:وإن  [41]
 
 .2015أنشطة جلنة املعايري يف عام  عنبالتقرير  علمًا أحاطت (1)

 

 ايري الدولية لتدابري الصحة النباتيةاعتماد املع 9-2
 

 مببن جلنببة املعببايري لتعتمببدها هيئببة تببدابري الصببحة النباتيببة علببى أنهببا واملشبباريع املقرتحببة  13ثيقببةقببدمت األمانببة الو [42]

 14وقبدمت األمانبة أيضبًا عرضباً    إىل عبدم تلقبي أي اعبرتاض ر بي.      النباتية"، مشبريةً  الصحة"املعايري الدولية لتدابري 

حة النباتيبة  تناولت فيق املعايري اجلاري العمبل علبى وضبعها، ال سبيما حجبم العمبل الكببري يف جمبال معاجلبات الصب          

 وبروتوكوالت التشخيص.

 

 هيئة تدابري الصحة النباتية:وإّن  [43]
 
  مسرد مصطلحات الصحة النباتية، 5اليت أدخلت على املعيار الدولي رقم  التعديالتاعتمدت  (1)

مسرد مصطلحات الصحة ، 5رقم  اإلصدارات السابقة للمعيار الدوليمت إلغاء . و(18)املرفق  (001-1994)

 .بالنسخة املعتمدة حديثًا واسُتبدلت باتية،الن

  (eadishshpea)ة حتديد حالة الفاكهة العائلة لذباب الفاكهبشأن  37املعيار الدولي رقم  اعتمدتو (2)

 .(19)املرفق  (031-2006)

Ostrinia nubilalis (009-2012 )الذرة األوروبي  حفارمعاجلة : 20معاجلة الصحة النباتية  اعتمدتو (3)

لقواعد احلجر الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة  معامالت) 28للمعيار الدولي رقم  20 امللحقعلى أنق  باإلشعاع

 .(19)املرفق (، الزراعي

لرارة  B. xanthodesو  Bactrocera melanotusكباب معاجلة : 21النباتية  الصحةمعاجلة  اعتمدتو (4)

 معامالت) 28 للمعيار الدولي رقم 21( على أنها امللحق 105-2009) Carica Papayaيف البابايا  البخار

 (.19)املرفق  (لقواعد احلجر الزراعيالصحة النباتية لآلفات اخلاضعة 

 قامت بالنيابة عن اهليئة باعتماد بروتوكوالت التشخيص اخلمسة التالية أخذت علمًا بأن جلنة املعايري و (5)

 (:آلفات اخلاضعة للوائماوكوالت تشخيص بروت) 27على أنها مالحق للمعيار رقم 
 

 Ditylenchus destructor (017-2004)وآفة  Ditylenchus dipsaci: آفة 08التشخيص  بروتوكول -

 Genus Anastrepha Schiner (015-2004): آفة 09التشخيص  بروتوكول -

 Bursaphelenchus xylophilus (016-2004): آفة 10التشخيص  بروتوكول -

 Xiphinema americanum sensu lato (025-2004): آفة 11التشخيص  وتوكولبر -

                                                 
 CPM 2016/12 و 2016M05 saP1 /61تان الوثيق  13
 الرابط اخلاص بالعرض على البوابة الدولية للصحة النباتية  14
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 1iss dBerhe (018-2004): آفة 12التشخيص  بروتوكول -
 

 .املشرتكاتفاقات النشر بالنسبة إىل بالتغيري اجلاري  أخذت علمًاو (6)

 

 مشببار إليهببا  وايري كمببا هبب علببى املعبب التحريريببة  الصببحة النباتيببة التعببديالت   تببدابريناقشببت هيئببة  كببذلك  [44]

 .CPM 2016/12ة يف الوثيق

 

بهبا باللغبة    وأبلغت األمانة اهليئة بالعمل الذي جرى لرتمجة التعديالت التحريرية، اليت سبق وأن أخذت اهليئة علمًا [45]

آلية إلغاء املعايري اإلنكليزية، وإدراجها يف نسخ املعايري الدولية باللغات الر ية األخرى. وقد جرى هذا العمل يف سياق 

. واإلسببانية (، وقبد اكتمبل العمبل للغبتني الفرنسبية      2015اليت اعتمدتها الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية )

وقامت مبراجعة الرتمجات جمموعة مراجعة اللغة لإلسبانية والفريق الفين املعين مبسرد املصطلحات بالفرنسية. وأكدت 

الر يبة، لكنهبا أثبارت أن كلبك      هودا للقيام بالعملية نفسها لبقية لغات منظمة األغذية والزراعةاألمانة أنها ستبذل ج

 لبذي أحرزتبق   عضاء بالشبكر لوحبدة وضبع املعبايري للتقبدم ا     عدد من األيقتضي حتديد موارد من خارج امليزانية. وتوجق 

احملّدثة من املعايري الدولية، خاصبة يف البلبدان    ساسي. وهذا من شأنق أن يسهل تطبيق النسخ املراجعةيف هذا العمل األ

 غري الناطقة باللغة اإلنكليزية.

 

 كلك، قامت جمموعتا املراجعة للغتني اإلسبانية والصينية مبراجعة املعيار الدولي موازاةكما أفادت األمانة أيضًا أنق، يف  [46]

عبددًا مبن التعبديالت لتصبحيم مسبائل تتعلبق        ( بهباتني اللغبتني، وأجبرت   )مسرد مصطلحات الصبحة النباتيبة   5 رقم

على ضمان عرض مسبرد مصبطلحات الصبحة    كلك يساعد  وسوفبالرتمجة، راجعها بعد كلك قسم الرتمجة يف املنظمة. 

 املنظمة. املعنية يف لغاتالبالنباتية بشكل متسق وصحيم 

 

وارد للقيام بهذا العمل اهلام عبرب جمموعبات مراجعبة    وشكرت هيئة تدابري الصحة النباتية األطراف املتعاقدة لتوفريها امل [47]

 .الصحة النباتية صطلحاتم مبسردالرتمجة والفريق الفين املعين 

 

 هيئة تدابري الصحة النباتية:وإن  [48]
 
بعملية ترمجة التعديالت التحريرية اليت سبق وأن أخذت علمًا بها باللغة اإلنكليزية إىل اللغات أخذت علمًا  (1)

 ية األخرى وإدراجها يف نسخ املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية بهذه اللغات.الر 

 اليت أدخلت على معاجلات الصحة النباتية املعتمدة حاليًا كما وردت التحريريةبالتعديالت  أخذت علمًاو (2)

 .06يف املرفق 

الصحة تلغى النسخ السابقة من معاجلات على أنق مبجرد أن تطبق األمانة التعديالت التحريرية،  وافقتو (3)

 ويستعاض عنها بالنسخ اليت أخذ علمًا بها حديثًا. النباتية 
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على مواءمة نسخ املعايري الدولية للصحة النباتية باللغات املختلفة  العملاألطراف املتعاقدة إىل دعم  دعتو (4)

 ة لوقاية النباتات.بتقديم تربعات هلذا الغرض إىل حساب األمانة لالتفاقية الدولي

 

 هيئةة  اعتمةدتها  الة   النباتيةة  الصةحة  لتةدابري  الدوليةة  املعايري ترمجة يف التعديالت على االطالع 9-3

 العاشرة دورتها يف النباتية الصحة تدابري
 

والصبينية  مبا يتعلبق باللغبات العربيبة      كانبت فعالبة يف   اتإىل أن جمموعات مراجعبة اللغب   مشريًة الوثيقةقدمت األمانة  [49]

 .15والفرنسية واإلسبانية

 

 :هيئة تدابري الصحة النباتيةوإن  [50]
 
 الرتمجة أقسامبأن جمموعات مراجعة اللغات بالعربية والصينية والفرنسية واإلسبانية و أخذت علمًا (1)

 يف املنظمة قامت مبراجعة ما يلي:
 

  (2013) (مسرد مصطلحات الصحة النباتية) 5التعديالت على املعيار رقم 

  3امللحق ( إجراءات الصحة النباتية إلدارة كبابة الفاكهة(eadishshpeaباملعيار الدولي رقم )) إنشاء مناطق ) 26

 (.(eadishshpeaآفات كباب الفاكهة )فصيلة  منخالية 

  معاجلببة الربتقببال ) 16الصببحة النباتيببة رقبم   معاجلبةCitrus sinensis  د بببالربودة مبن كبابببة فاكهببة كوينزالنبب

Bactrocera tryoni  معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة لقواعد احلجبر  ) 28( كملحق باملعيار الدولي رقم

 (الزراعي

 معاجلة املندرين  17الصحة النباتية رقم  معاجلةCitrus reticulata  والربتقالC. sinensis   بالربودة للتخلص مبن

معبامالت الصبحة النباتيبة لآلفبات     ) 28لحبق باملعيبار البدولي رقبم     كم    Bactrocera tryoni كبابة كبوين النبد   

 (اخلاضعة لقواعد احلجر الزراعي

 آلفة  5التشخيص رقم  بروتوكولPhyllosticta citricarpa (/niBdhca) ie   كملحق باملعيار الدولي  على الثمرة

 (بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائم) 27رقم 

 جرثومة تقرح احلمضيات 6 مالتشخيص رق بروتوكول (Xanthomonas citri subsp. citri كملحق باملعيار الدولي )

 (.بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائم) 27رقم 
 

م الرتمجة يف املنظمة قامت أقسامراجعة اللغات بالعربية والفرنسية واإلسبانية و جمموعاتبأن  أخذت علمًاو (2)

 مبراجعة ما يلي:
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بالربودة للتخلص من كبابة  Citrus limonمعاجلة الليمون احلامض ) 18 رقم اجلة الصحة النباتيةمع )أ(

الصبحة النباتيبة لآلفبات     معبامالت ) 28ملعيار الدولي رقم با كملحق( Bactrocera tryoni دكوين الن

 ( لقواعد احلجر الزراعياخلاضعة 

 Planococcus lilacinusو Dysmicoccus neobrevipes معاجلبة ) 19رقبم  معاجلة الصحة النباتية  (ب)

 الصحة النباتيبة لآلفبات   معامالت) 28ملعيار الدولي رقم با كملحق (باإلشعاع Planococcus minorو

 (.لقواعد احلجر الزراعياخلاضعة 
 

ق هلا حتى مراجعة اللغة الروسية ال تعمل يف الوقت احلالي نظرًا إىل عدم تعيني منس جمموعةبأن  أخذت علمًاو (3)

 اآلن.

 على تعيني منسق جملموعة مراجعة اللغة الروسية. املتعاقدةاألطراف  شجعتو (4)

يف جمموعات مراجعة اللغات على ضمان احرتام املهل الزمنية احملددة للعملية  يشاركونأعضاءها الذين  حّثتو (5)

 باملواعيد احملددة.اخلاصة مبجموعات مراجعة اللغات اليت اعتمدتها اهليئة وعلى التقّيد 
 
  املرفقاتالتغيريات املتعقبة يف أن تطبق األمانة التغيريات كما أشري إليها يف  مبجردعلى أنق  وافقتو (6)

، تلغى النسخ السابقة من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية CPM 2016/06 بالوثيقة 30إىل  1من 

 حديثًا. ويستعاض عنها بالنسخ اليت أخذ بها علمًا 

اإلقليمية لوقاية النباتات املشاركة يف جمموعات مراجعة  واملنظماتاملتعاقدة  األطرافإىل  بالشكرتوجهت و (7)

، على جهودهم وعملهم الدؤوب مجيعهم لتحسني املعايري الدولية املنظمةاللغات، وكذلك قسم الرتمجة يف 

 باللغات املختلفة.

 

مواضيع جديةدة والتعةديالت يف قائمةة مواضةيع      -ولية لوقاية النباتات مواضيع معايري االتفاقية الد 9-4

 معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 

 البيت  17مواضبيع معبايري االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة النباتبات      قائمبة  مبع تعبديالت مقرتحبة يف     16عرضت األمانة الوثيقة [51]

 .البوابة الدولية للصحة النباتيةلى اعتمدتها اهليئة واليت ميكن االطالع عليها ع

 

 إىل قائمببة املواضببيع  حتليببل خمبباطر اآلفببات يف السببلع األطببراف املتعاقببدة عببدم إضببافة املوضببوع عببن   بعببضواقببرتح  [52]

اعتبار أن املنظمات الوطنية لوقاية النباتات حتتاج إىل معارف وخربات عملية ميكبن اكتسبابها عبن طريبق مشبروع       على

 . مفهوميمبعيار سلعي واحد كي نطاق ضيق وليس عرب العمل على معيار  لرييب يتعّلق

 

                                                 
 CPM 2016/10ة الوثيق  16
  :ع التاليمتاحة على املوق واضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمب قائمةال  17
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وأّيد طرف آخر من األطراف املتعاقدة مقرتح إضافة هذا املوضبوع نظبرًا إىل أن البنه  املّتببع متسبق مبع ُنهب  أخبرى مت          [53]

لسياسات وُينشئ رابطًا يف نهايبة املطباف   اتباعها بالنسبة إىل معايري سابقة. وأشار إىل أن مثل هذا املعيار قد يتيم إطارًا ل

 ( وغريه من املعايري املشابهة كما هو احلال بالنسبة إىل املعيارحتليل خماطر اآلفات احَلجرية) 11رقم املعيار الدولي بني 

معبامالت الصبحة النباتيبة    ) 28( واملعيبار البدولي رقبم    بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضبعة للبوائم  ) 27الدولي رقم 

 (. لآلفات اخلاضعة للوائم

 

 بذل اجلهود الختيبار موضبوع ملعيبار سبلعي لبرييب حمبدد       أيضًا اقُترح  ونظرًا إىل إسناد أولية عالية للمعايري السلعية، [54]

، مثاًل من خالل اختيار إحدى املواضيع املقرتحة يف النداء املوجق القرتاح املواضيع يف عبام  2016من ِقبل اهليئة يف عام 

 ترأ أطرافبًا متعاقبدة أخبرى    أن غري. 2016أو عرب توجيق نداء إضايف القرتاح مواضيع لسلع حمددة خالل سنة  2015

 ضرورة اتباع اإلجراءات العادية لوضع املعايري. 

 

  ،السببلع يفحتليببل خمبباطر اآلفببات  وأشببار طببرف متعاقببد آخببر إىل أنببق، إكا كببان مببن املزمببع وضببع معيببار عببن        [55]

(، 11ورقبم   2دها النظر يف إعادة تنظيم اإلطار املفاهيمي لتحليل خماطر اآلفات )املعياران البدوليان رقبم   األفضل عن فمن

 إىل جانببب مواضببيع أخببرى يف برنببام  العمببل علببى غببرار "إدارة خمبباطر اآلفببات". وبهببذا الشببكل، إكا متببت املوافقببة 

 كن إضافتق كملحق باإلطار املفاهيمي املراجع هذا.املستقبل على معيار لتحليل خماطر اآلفات يف سلع معّينة، مي يف

 

خطبر   قبد ينبت  عنهبا    املناولة السليمة والتخلص مبن النفايبات البيت    موضوععاقدة عدم حذف عدد من األطراف املت ّيدوأ [56]

لدوليبة لوقايبة   من قائمة املواضيع ملعبايري االتفاقيبة ا   (2األولوية ، 2008-004) تفشي آفة ما أثناء عمليات النقل الدولية

. وأشبارت  يبة صبحة النبات الواعتربوا أن املسألة تتطلب انتباهًا خاصًا لتعزيز اإلدارة السليمة للنفايات ومحايبة  . النباتات

 وجود عدد غري كاٍف من اخلرباء من اهليئة حتى اآلن للعمل على مثل هذا املعيار.  إىل األمانة، رّدًا على كلك،

 

هبذا العمبل    بشأن إعادة تنظيم معايري االتفاقية الدولية املتعّلقة بذباب الفاكهة، أّكبدت األمانبة أنّ   وردًا على سؤال ُطرح [57]

وتكيي  النص على هذا األساس. وأوضبحت األمانبة أيضبًا أّن هبذا العمبل      الفاكهة  ةاملعيار بشأن كبابيهدف إىل تنسيق 

 . 2016و/أيار سوف ُيعرض على جلنة املعايري اليت ستقوم باستعراضق يف ماي

 

وشدد أحد األطراف جمددًا على أهمية إتاحة املواضبيع املقرتحبة اجلديبدة متاشبيًا مبع إطبار املعبايري والتنفيبذ للسبماح           [58]

 عن طريق املواضيع اجلديدة.  الثغراتللمقرتحات وكيفية معاجلة  العاملألطراف املتعاقدة بدراسة السياق 

 

 أكرب للمواضيع املتعّلقة بالتجارة اليت تعود بفائدة أكرب على األطراف املتعاقدة. إسناد أولوية مت اقرتاحكما  [59]
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 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية: [60]
 
قائمة مواضيع معايري املواضيع التالية مع األولويات املبّينة واألهداف االسرتاتيجية لالتفاقية الدولية إىل  أضافت (1)

 :النباتات االتفاقية الدولية لوقاية
 

 مشبببروع املعيبببار البببدولي لتبببدابري الصبببحة النباتيبببة بشبببأن التبببدقيق يف سبببياق الصبببحة النباتيبببة   -1

لق واألهداف االسرتاتيجية أل  وباء وجبيم مبن أهبداف االتفاقيبة      2( مع إسناد األولوية 003-2015)

 .الدولية لوقاية النباتات

ّون اإلنشباء احملتمبل لتحليبل خمباطر اآلفبات      التوجيهبات اخلاصبة مبفهبوم مكب    مشروع امللحق بشبأن   -2

حتليببل خمبباطر اآلفببات لتببدابري الصبحة النباتيببة )  11( للمعيببار الببدولي رقببم 2015-010) احلجريبة 

لق واألهداف االسرتاتيجية أل  وباء وجيم من أهداف االتفاقية الدولية  4( مع إسناد األولوية احلجرية

 .لوقاية النباتات

  إصببدار شببهادات الصببحة النباتيببةلتببدابري الصببحة النباتيببة بشببأن  12دولي رقببم مراجعببة املعيببار البب -3

 لق واهلدف االسرتاتيجي جيم من أهداف االتفاقية الدوليبة لوقايبة   2( مع إسناد األولوية 011-2015)

   .النباتات
 
فضاًل عن ( 2015-002)إىل جلنة املعايري إعادة النظر يف املوضوع عن حتليل خماطر اآلفات يف السلع  تطلبو (2)

واصل يعلى أن القرتاح مواضيع،  2015يف عام   سلعية وردت خالل النداء املوجقاقرتاحات أخرى ملعايري

 تقديم مساهماتق بهذا الشأن  صاحب االقرتاح املتعاقد الطرف

والتحديثات الفنية  إعادة تنظيم معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اخلاصة بذباب الفاكهةإىل  أشارتو (3)

لق  2مع إسناد األولوية  قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتإىل  العملهذا  تضافأوالطفيفة 

  أل  وباء وجيم من أهداف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات االسرتاتيجيةواألهداف 

  مع إدخال التعديالت السالفة الذكر وقاية النباتاتمعايري االتفاقية الدولية ل مواضيعقائمة  تاعتمدو (4)

 ونشرها  قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتإىل األمانة إدراج هذه التغيريات يف  تطلبو (5)

  18النباتية للصحةعلى البوابة الدولية 

 خطر تفشي  قد ينت  عنها ات اليتاملناولة السليمة والتخلص من النفاي موضوععلى عدم حذف  وافقتو (6)

قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية  ، من2األولوية  (،2008-004) آفة ما أثناء عمليات النقل الدولية

 النباتات  لوقاية

املناولة السليمة والتخلص إىل اخلرباء يف موضوع  اليت ستوجقاألطراف املتعاقدة على االستجابة للدعوة  حّثتو (7)

 إسناد  مع (2008-004ثناء عمليات النقل الدولية )أمن النفايات اليت قد ينت  عنها خطر تفشي آفة ما 

 لق. 2األولوية 

                                                 
 :متاحة على العنوان التالي باتاتاملواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النالقائمة ب  18

Mstandards-ippc-topics-setting/list-activities/standards-/ar/corehttps://www.ippc.int 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
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 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية معايري بوضع اخلاصة اإلجراءات يف التعديالت 9-5
 

19عرضت األمانة الوثيقة [61]
ة بالتفصيل وعرض االجتماع مبا توصبل إليبق مبن نتبائ       وُعقد اجتماع مصّغر ملناقشة هذه املسأل .

  . 20على اهليئة

 

 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية: [62]
 

يف إجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية واليت تشكل امللحق الثال  بالالئحة  التغيريات املقرتحة اعتمدت (1)

 (.07الداخلية هليئة تدابري الصحة النباتية )املرفق 

على أّن املساهمات اإلقليمية يف إطار جلنة املعايري بعد املشاورة الثانية   تكن عملية )كما يرد حاليًا يف  وافقتو (2)

( بشأن حتسني عملية وضع معايري االتفاقية الدولية( 2012الصادر عن الدورة السابعة للهيئة ) 2القرار 

 ينبغي بالتالي تطبيقها. وال

الصادر عن الدورة  20كيل جمموعة حتريرية أمر غري عملي )كما يرد حاليًا يف القرار على أّن تش وافقتو (3)

 ( بشأن حتسني عملية وضع معايري االتفاقية الدولية( وال ينبغي بالتالي تطبيقق.2012السابعة للهيئة )

عن وضع املعايري"  إىل التغيريات النامجة عن كلك بالنسبة إىل "التدابري اخلاصة بإتاحة الوثائق أشارتو (4)

 وحتديدًا:

أن جيري نشر مشاريع معاجلات الصحة النباتية وبروتوكوالت التشخيص املعروضة على جلنة املعايري  -

لصاحل هذه اللجنة يف املنتدى اإللكرتوني الختاك القرارات ورفع تقارير عن املناقشات اجلارية يف التقرير 

 املعايري.  التالي للجنة

 من الالئحة الداخلية للجنة املعايري كاآلتي: 6املادة  يلبتعدقامت و (5)

 

 الالئحة الداخلية للجنة املعايري
 

 املوافقة – 6املادة 
 

تتم املوافقة على اخلصائص أو على مشاريع املعايري بتوافق اآلراء. وُتعرض املشاريع النهائية للمعايري الدولية لتدابري 

 نة املعايري على هيئة تدابري الصحة النباتية من دون تأخري الصحة النباتية اليت وافقت عليها جل

 مربر. غري

 

                                                 
 . CPM 2016/CRP/02 و  CPM 2016/INF/20 و CPM 2016/INF/17 و CPM 2016/11 الوثائق  19
 CPM 2016/CRP/12ة الوثيق  20
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أما يف احلاالت اليت يتعني فيها التوصل إىل توافق يف اآلراء ولكن يتعذر التوصل إليق فُيشار إليها يف تقارير 

قشتها واختاك اإلجراء االجتماعات مع تفصيل مجيع املواق  املتخذة وُتعرض على هيئة تدابري الصحة النباتية ملنا

 الالزم بشأنها.
 
إىل األمانة استعراض مجيع اإلجراءات املتعلقة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وإجراء ما يلزم من  طلبت (1)

 تغيريات يف ضوء التعديالت يف اإلجراءات اخلاصة بوضع املعايري، بعد اعتمادها.

 الزمة، على أن يبدأ نفاكها فورًا. إىل األمانة إجراء التغيريات ال طلبت (2)

 

 والتيسري التنفيذ -10
 

 القدرات تنمية جلنة أنشطة عن تقرير 10-1
 

 الببذي حيتببوي علببى سببجل لألنشببطة الببيت اضببطلعت بهببا جلنببة تنميببة القببدرات خببالل    21عرضببت األمانببة التقريببر [63]

 همة مجهوريبة كوريبا يف تبوفري املبواد املرجعيبة      ، مبا يف كلك األنشطة واالجتماعات. كما أقّرت األمانبة مبسبا  2015 عام

 األطراف املتعاقدة خالل دورة اهليئة. إىل

 

مرفبق  بشبأن   350وأقّرت اهليئة بعمل كل من جلنة تنمية القدرات والفريق املعين بتنمية القدرات وبإجناز املشروع رقبم   [64]

 .22وضع املعايري وتنمية التجارة

 

 النباتية:وإن هيئة تدابري الصحة  [65]
 
 بتنمية القدرات. اخلاصة األنشطةعن  2015إىل تقرير عام  أشارت (1)

املوارد الفنية بصورة نشطة على صفحة معلومات  توفري أخرىإىل األطراف املتعاقدة ومنظمات  طلبتو (2)

 الصحة النباتية.

يجية الوطنية لتنمية القدرات يف للنظر يف إمكانية تنفيذ االسرتات برمتقدعم جمتمع الصحة النباتية  طلبتو (3)

 .23جمال الصحة النباتية التابعة لالتفاقية الدولية

  

                                                 
 .CPM 2016/08 rev1الوثيقة   21
22  350-http://www.standardsfacility.org/PG  
  /https://www.ippc.int/en/publications/76باتية التابعة لالتفاقية الدولية: االسرتاتيجية الوطنية لتنمية القدرات يف جمال الصحة الن  23

http://www.standardsfacility.org/PG-350
https://www.ippc.int/en/publications/76/
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 املراقبة بشأن التجرييب التنفيذ مشروع 10-2
 

. وكّكرت بأن هيئة تدابري الصبحة النباتيبة قبد فّوضبت خبالل دورتهبا العاشبرة، إدارة مشبروع         24عرضت األمانة التقرير [66]

نة االتفاقية الدولية، بإشراف املكتبب، وحّثبت األطبراف املتعاقبدة واملنظمبات اإلقليميبة لوقايبة        التنفيذ التجرييب إىل أما

تقبديم   النباتات على االلتزام بزيادة الرتكيز على مراقبة اآلفات النباتية وتقديم املبوارد وحتفيبز األطبراف األخبرى علبى     

  اإلمكان، دعمًا ملشروع التنفيذ التجرييب. املوارد، عند

 

وأشار أحد األطراف املتعاقدة إىل أهمية الرتكيز على األنشطة املتعّلقة بآفات خمتارة تؤّثر حاليًا علبى الزراعبة والتجبارة.     [67]

  إنشاء جمموعة عمل لتحديد خطة عملية وأكثر تركيزًا ملراقبة اآلفات.الطرف املتعاقد واقرتح 

 

 أو بديل يف قائمة أنشطة املرحلة التحضبريية. وسبينطوي النشباط علبى     واقرتح أحد األطراف املتعاقدة إدراج نشاط إضايف [68]

وضع توجيق بسيط لألطراف املتعاقدة الراغبة يف النفاك إىل املوارد املالية للجهات املاحنة مبن أجبل تنفيبذ ببرام  متعّلقبة      

ئة العامليبة باالتفاقيبة الدوليبة، قبد     باملراقبة على املستوى الوطين. وأشار، على سبيل املثال، إىل أنق مع إقرار مرفق البي

يساعد توفري بعض التوجيهات البسيطة األطراف املتعاقبدة علبى الوصبول إىل تلبك املبوارد املاليبة عبن طريبق الوكباالت          

احلكومية الوطنية املناسبة. ومن شأن توفري توجيهات بسيطة إىل األطراف املتعاقدة أن يساعدهم على الوصبول إىل مبوارد   

 تلعب املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات دورًا هامًا يف هذا الصدد.  ملية أخرى وقدمالية عا

 

وعقدت جمموعة مصّغرة اجتماعًا هلا ملناقشة املباشرة بتنفيذ أنشطة حمدودة يف إطار مشبروع التنفيبذ التجبرييب بواسبطة      [69]

وستصدر األمانة بناء على كلك نداء لتقديم املبوارد  ثالث آفات على سبيل املثال. وسيتم مجع املعلومات عن تلك اآلفات 

 .2016وارد يف شهر يونيو/حزيران الفنية. وسُيناقش مع اخلرباء موضوع استخدام هذه امل

 

  :وإن هيئة تدابري الصحة النباتية [70]
 
حتديد أنشطة العمل  جبهود اخلرباء واألطراف املتعاقدة اليت تعاونت مع أمانة االتفاقية الدولية من أجل أقّرت (1)

  يف مشروع التنفيذ التجرييب. إلدراجهاوأولوياتها 

 (.08املرفق االتفاقية الدولية واخلرباء ) أمانة وضعتهاإىل خطة العمل اليت  أشارتو (2)

رد لوقاية النباتات وغريها من املنظمات املعنية على تقديم املوا اإلقليميةاألطراف املتعاقدة واملنظمات  حّثتو (3)

 التجرييب بشأن املراقبة وضمان جناحق عرب إحداث اآلثار املتوقعة. التنفيذللمباشرة بالشروع ر يًا مبشروع 

  

                                                 
 .CPM 2016/15الوثيقة   24
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 تقرير عن نظام االستعراض ودعم التنفيذ 10-3
 

وبرنبام   الذي يتناول أنشطة العمل املتكاملة يف كل من مشروع التنفيذ التجرييب بشبأن املراقببة    25عرضت األمانة التقرير [71]

 عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 

األطراف املتعاقدة األمانة واملكتب إىل احلرص على اإلبقاء علبى الوظيفبة املشبرتكة لنظبام االسبتعراض ودعبم        بعضودعا  [72]

ًا ببني الركبائز اخلاصبة    التنفيذ لي  يؤدي هذا األخري وظيفة الربط بني أنشطة التنفيذ ووضع املعايري يف االتفاقية وأيض

 أيضببببًا أن تبحبببب  األمانببببة واملكتببببب يف األدوار    تبالتنفيببببذ ووضببببع املعببببايري يف بنيببببة األمانببببة. واقرتحبببب   

 اليت ميكن أن تضطلع بها جمموعة استعراض تلتئم كل ثالث سنوات يف إطار اجلهاز املستحدث لإلشراف على التنفيذ. 

 

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [73]
 
باألنشطة اليت يقوم بها نظام االستعراض ودعم التنفيذ واليت ستساهم يف إجناح مشروع التنفيذ  أحاطت علمًا (1)

 عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وبرنام التجرييب بشأن املراقبة 

 

 تقرير عن أنشطة اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات 10-4
 

. وأشبارت إىل أّن اجلهباز الفرعبي سيواصبل     26تسوية النزاعات )اجلهاز الفرعي( التقريرعرضت رئيسة اجلهاز الفرعي ل [74]

الرتكيز على لّنب حدوث نزاعات وإىل أّن مثة حاجة إىل الرتوي  بقدر أكرب لعملية االتفاقية الدولية لتجنبب النزاعبات   

 تفاقية الدولية يف الوزارات التابعة هلا.وتسويتها من خالل التواصل املنتظم واملستمر من جانب جهات االتصال يف اال

 

 وأشببار أحببد األطببراف املتعاقببدة إىل أّن االتفاقيببة الدوليببة قببد أعببّدت أداة هامببة للغايببة ملسبباعدة األطببراف املتعاقببدة       [75]

حبدوث   يف تذليل أوجق االختالف بالنسبة إىل تدابري الصحة النباتية. غري أنهم رأوا أّن حمور الرتكيز كان على "لّنب

 نزاعات" أكثر منق على تسوية النزاعات لد كاتها.

 

 واقببرتح أحببد األطبببراف املتعاقببدة أنبببق باسببتطاعة االتفاقيببة الدوليبببة أن تببؤدي دورًا رئيسبببيًا يف حببل النزاعبببات         [76]

اعتمباد  مثاًل على مستوى تدابري الصحة والصحة النباتية )جني ( من خالل تقديم مسباعدة تقنيبة ومرتكبزة إىل العلبم وب    

 نه  استباقي. ومن شأن هذا أن يعزز مكانة االتفاقية الدولية وأن يشّجع البلدان األخرى على املشاركة. 
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 2016ورّحب أحد األطراف املتعاقدة بالرتكيز على لّنب حدوث نزاعات ودعا إىل تعليق العمل باألنشطة املقبررة لسبنة    [77]

من جدول األعمال( عملبها يف مبا يتعلبق بالغايبة مبن       2-4-8ها يف إطار البند ريثما تستكمل جمموعة الرتكيز )املتفق علي

 تسويتها. الصلة اليت ستشمل لنب النزاعات/ عملية "اإلشراف" ونطاقها ووظائفها واألنشطة كات

 

 يكون واعتببرب أحببد األطببراف اآلخببرين يف املقابببل أّن تعليببق عمببل اجلهبباز قببد يببؤثر علببى النزاعببات اجلاريببة وأنببق سبب  [78]

 بانتظار صدور نتائ  جمموعة الرتكيز.  2016من الصعب أيضًا إرجاء األنشطة املقررة أساسًا لسنة 

 

 وقببد أشببارت األمانببة، ردًا علببى املسببائل املطروحببة، إىل أّن تعليببق أنشببطة اجلهبباز سببيطرح مشبباكل علببى اعتبببار        [79]

 بشأن تسوية النزاعات. األخرى أنق يعطي حاليًا توجيهات تقنية إلدارتني من إدارات املنظمة 

 

 وأثنت األمانة على املساهمة القيمة اليت قّدمتها اليابان للجهاز وعلى عمل الرئيس املنتهية واليتق للجهاز.  [80]

 

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [81]
 
 . 2015لتسوية النزاعات خالل عام  الفرعيبأنشطة اجلهاز  أحاطت علمًا (1)

 

 لتدابري الصحة النباتية 15ير عن حالة تسجيل رمز املعيار الدولي رقم تقر 10-5

 

وتوقفت بشكل خاص عند ما حتقبق مبن إجنبازات خبالل      27عرضت ممثلة مكتب الشؤون القانونية يف الفاو تقرير احلالة [82]

تجابة لطلببات  . وشددت ممثلة املكتبب أيضبًا علبى أهميبة تعباون األعضباء لالسب       2016وخطة العمل لسنة  2015سنة 

املنظمة للحصول على املساعدة أثناء عملية التسجيل مبا ميّكن من استكمال عملية التسبجيل يف كبل بلبد مبن البلبدان يف      

 الوقت املطلوب وبصورة فّعالة.

 

ع عبن نبو  عامبة  وأوضحت ممثلة املكتب، ردًا على األسئلة، أّن مكتب الشؤون القانونية   يتمكن من إعطباء توجيهبات    [83]

املعلومات املطلوبة من قبل املكاتب الوطنية للعالمات التجاريبة علبى اعتببار أّن كلبك يعتمبد علبى التشبريعات الوطنيبة         

أّن هبذه املسبألة تتعلبق يف معظبم األحيبان      ممثلبة املكتبب   السارية وعلى نوع االعرتاضبات احملبددة الصبادرة. وأضبافت     

مببا يف  املنظمة وأّن كلك يتطّلب يف بعض احلاالت معلومات فنية إضافية، باالعرتاف باملزايا واحلصانات اليت تتمتع بها 

كلك إجراءات اعتماد الوكاالت اليت ُيسمم هلا باستخدام رمز املعيار  والرباهني على استخدام رمز املعيار يف بلد معبني،  

األطبراف  ممثلبة املكتبب   وشبّجعت  ت. وغريه وهو أمر قد حتتاج املنظمة فيق إىل مساعدة املنظمات الوطنية لوقاية النباتبا 

املتعاقدة اليت حتتاج إىل مزيد من املساعدة على االتصال مبكتبب الشبؤون القانونيبة يف املنظمبة بواسبطة أمانبة االتفاقيبة        

 الدولية لوقاية النباتات. 
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 إّن هيئة تدابري الصحة النباتية:و [84]
 
يف ما يتعلق بتسجيل رمز املعيار  2016طة العمل لعام وخب 2015بالتقدم احملرز خالل سنة  أحاطت علمًا (1)

 النباتية. الصحةلتدابري  15الدولي رقم 

لتدابري الصحة النباتية، مبا  15مواصلة دعم عملية تسجيل املعيار الدولي رقم  علىاألطراف املتعاقدة  شّجعتو (2)

  يف كلك عمليات لديد التسجيل اليت شارفت مدتها على االنتهاء

لديد األطراف املتعاقدة على أن تسدد ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تكالي  التسجيل و شّجعتو (3)

 التسجيل يف أقرب وقت ممكن.

 

 تقرير عن نظام إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية 10-6
 

 ر إىل أنببق يف أعقبباب إقببرار اهليئببة    . وأشببا28، رئببيس اجملموعببة التوجيهيببة، التقريببر   nhn  o scعببرض السببيد   [85]

( بغيبة  ePhyto( املضي قدمًا يف إنشاء مركز إلصدار الشبهادات اإللكرتونيبة للصبحة النباتيبة )    2015يف دورتها العاشرة )

تسهيل تبادل الشهادات اإللكرتونية، تقّدمت األمانة باقرتاح لتطوير هذا املركبز والبنبى التحتيبة الالزمبة لبق مبن أجبل        

لشهادات وتلقيها لصاحل مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة. وقبد متبت املوافقبة علبى هبذا االقبرتاح بالكامبل يف        إصدار ا

 ( دوالر أمريكي. 1بتمويل قدره مليون ) 2015أكتوبر/تشرين األول  13و 12االجتماع الذي عقده املرفق املذكور يومي 

 

املتعاقبدة، أوضبحت األمانبة أّن املرحلبة التجريبيبة سبتكون ملبدة قصبرية         وردًا على املسائل املطروحة من قبل األطبراف   [86]

األساسبية لكبي تكبون مؤهلبة      املعبايري أشهر( وأنق مبن الضبروري بالتبالي أن تسبتويف البلبدان بعبض        6و 3)ترتاوح بني 

لالزمة لقبول التواقيبع الرقميبة   الناحية العملية )مثاًل أن تكون يف البلد املعين املقومات القانونية امن  النظام لالستفادة من

باختبار النظبام العبام   للشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية(. وأشار إىل أّن املرحلة األوىل من املشروع التجرييب ستقضي 

 املركز بالتعاون مع البلدان اجلاهزة للمشاركة.و

 

 نيبببة للصبببحة النباتيبببة، معلومبببات ، مبببدير املشبببروع اخلببباص بالشبببهادات اإللكرتوShane Selaوعبببرض السبببيد  [87]

 .29عن املشروع الرائد املقرتح
 

وأوضم أّن غاية املشروع الرائد هي التحقق من أّن مكونات نظبام الشبهادات اإللكرتونيبة واملركبز والنظبام العبام تسبتويف         [88]

تاج إليها األطبراف املتعاقبدة   مجيعًا احتياجات األطراف املتعاقدة، والتحقق أيضًا من أّن أدوات التدريب والدعم اليت حت

 لبدء مشاركتها يف نظام الشهادات اإللكرتونية هي أدوات مفيدة وفعالة يف آن معًا. 
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 وأشببار إىل أّن حمببور الرتكيببز لببدى اختيببار املشبباركني احملببتملني واملعببايري املتبعببة لببذلك كانببت البلببدان اجلبباهزة        [89]

وأفاد أيضًا أّن املشروع التجبرييب يسبعى إىل اختيبار     أشهر(. 8-6اوح بني للمشاركة )ضمن مهلة زمنية قصرية ترت حاليًا

 البيت تقبدمت بطلبب االسبتفادة      أما البلبدان بلد ناطق باللغة الفرنسية الستكمال عملية اختيار البلدان املدعوة للمشاركة. 

 باسبتطاعتها تقبديم طلبب للمشباركة      فسبيكون ، قيف املرحلة األوليبة منب   جاهزة متامًا للمشاركةمن املشروع لكنها   تكن 

. وسبتكون املسباعدة متاحبة ملسباعدة     2016يف املرحلة الثانية من املشروع اليت من املقرر أن تنفذ يف وقت الحق من سنة 

بعض البلدان على استيفاء املعايري الالزمة للمشاركة يف املشروع. وتوجهت األطبراف املتعاقبدة بالشبكر علبى املسبتجدات      

 ات وأعربت أيضًا عن تطّلعاتها بالنسبة إىل ضمان الشفافية يف املستجدات املقبلة.والتحديث

 

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [90]
 
التوجيهية لنظام إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية وأمانة االتفاقية  اجملموعةبعمل  أحاطت علمًا (1)

 النظام  الدولية لوقاية النباتات لتطوير هذا

التوجيهية لنظام إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية بإشراف  واجملموعةمواصلة عمل األمانة  أّيدتو (2)

 مكتب اهليئة 

عن الشهادات اإللكرتونية الدولية الثانية على الدعم الذي قّدمتق مجهورية كوريا الستضافة الندوة  أثنتو (3)

  للصحة النباتية

  شروعاملمن خالل املساهمة اخلاصة مبدير  كندالى الدعم الذي قدمتق ع أثنتو (4)

وتنمية التجارة إلطالق املرحلة التجريبية من املركز والنظام الوطين  املعايريتنفيذ مشروع مرفق وضع  أّيدتو (5)

استخدام الشهادات العام لتشجيع األطراف املتعاقدة يف خمتل  أحناء العا ، مبا يف كلك البلدان النامية، على 

 اإللكرتونية للصحة النباتية 

إىل األمانة رفع تقرير إىل اهليئة يف دورتها الثانية عشرة عن التقدم احملرز يف تنفيذ مشروع إصدار  طلبتو (6)

 الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية 

لربنام  الرائد إلصدار الشهادات اإللكرتونية باألطراف املتعاقدة املشاركة يف ا املتعلقبقرار املكتب  أحاطت علمًاو (7)

 للصحة النباتية.
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 والدعم التكامل -11
 

 التواصل والدعوة 11-1
 

 تقرير عن التزامات تقديم التقارير الوطنية 11-1-1
 

يبة الدوليبة   مع إجراءات مقرتحة تتعلق بالتزامات تقديم التقارير الوطنيبة، تراعبي أحكبام االتفاق    30قدمت األمانة التقرير [91]

 . يئة تدابري الصحة النباتية املتصلة بتلك االلتزاماتالسابقة هلقرارات اللوقاية النباتات و

 

يف إحدى دوراتها املقبلة بشأن حتليل العوائق البيت ميكبن أن حتبول     وطلب أحد األطراف املتعاقدة رفع تقرير إىل اهليئة [92]

 دون الوفاء مبوجبات رفع التقارير.

 

 :هيئة تدابري الصحة النباتية قد إّنو [93]
 
 املرفق)املتعلقة بالتزامات تقديم التقارير الوطنية التابعة لالتفاقية الدولية  واخلاصةيف اإلجراءات العامة نظرت  (1)

 .، وقدمت اقرتاحات لتحسينها وتنقيحها، لسب مقتضى احلالاجلدوالن )أ( و)ب(( 9

ة املتعلقة بالتزامات تقديم التقارير الوطنية التابعة لالتفاقية الدولية واخلاص العامةاإلجراءات اعتمدت و (2)

 . اجلدولني )أ( و)ب(( 9 املعروضة يف املرفق)

على أن البوابة الدولية لتدابري الصحة النباتية تبقى اآللية املفّضلة اليت تفي من خالهلا األطراف  وافقتو (3)

 .ديم التقارير الوطنيةاملتعاقدة يف االتفاقية بالتزاماتها بتق

 

 .31قدمت األمانة اخلطوط التوجيهية ملراقبة جودة التزامات تقديم التقارير الوطنيةو [94]

 

 :إّن هيئة تدابري الصحة النباتيةو [95]
 
 .10الواردة يف املرفق " اخلطوط التوجيهية ملراقبة جودة التزامات تقديم التقارير الوطنية"على  وافقت (1)
 

(2023-2014) ت األمانة خطة العمل املتعلقة بالتزامات تقديم التقارير الوطنيةقدمو [96]
32
. 
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 :إّن هيئة تدابري الصحة النباتيةو [97]
 
وقدمت اقرتاحات ( 11أنظر املرفق )تقديم التقارير الوطنية  بالتزاماتيف خطة العمل املقرتحة املتعلقة  نظرت (1)

 .  لتحسينها وتنقيحها

أولويات ملحة  3وحتدد ( 11أنظر املرفق )التقارير الوطنية  تقديمى خطة العمل املتعلقة بالتزامات عل وافقتو (2)

 : للسنتني املقبلتني
 

 .الر ية وحتديثها واحلفاظ عليها رصد شبكة جهات االتصال )أ(

اة الرئيسية للهيئبة  مواصلة االستثمار يف البوابة الدولية للصحة النباتية ودعمها وحتسينها باعتبارها األد )ب(

  .من أجل التواصل مع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ومع اجلمهور

 ونشرها وحتديثها.عن اآلفات تقارير اآلفات اخلاضعة للوائم وبقوائم إعداد  )ج(
 
عديالت على أن تتوىل اجملموعة االستشارية املعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية اإلشراف السنوي والت وافقتو (3)

 . سنوية على خطة عمل مفصلة، على أن يقدم تقرير مرحلي بالتقدم احملرز إىل اهليئة بوترية

مبا أن التنفيذ الكامل خلطة ( مالية وعينية)األطراف املتعاقدة على توفري موارد من خارج امليزانية  شجعتو (4)

 . امليزانية ختصيص موارد مستدامة من خارج لإال من خالعمل التزامات تقديم التقارير الوطنية لن يكون ممكنًا 

 

 2016لعام  العمل السنوية لالتصاالت خطة 11-1-2

 
وعرضت آخر املسبتجدات علبى صبعيد أنشبطة التواصبل والبدعوة اخلاصبة باالتفاقيبة الدوليبة،           33قدمت األمانة الوثيقة [98]

 . وقدمت خطة عمل مقرتحة لكي تنظر فيها اهليئة وتوافق عليها
 

فضاًل عن  ما خص التدابري التشغيلية، والدعوة، يف التواصلأحاطت األمانة علمًا بالتغيريات اجلارية حاليًا على صعيد و [99]

أنشطة االتفاقيبة الدوليبة، مبن قبيبل حلقبات       إلبرازولري االستفادة من أدوات وفرص جديدة . االتفاقية الدولية إبراز

وأشري أيضًا إىل أن تكاماًل أكرب سبيتحقق ببني   .  توقيت املواد اجلديدة وتركيزهاالعمل اخلاصة باالتفاقية الدولية وحتسني

أنشطة التواصل اخلاصة باالتفاقية الدولية وبني اخلطوط التوجيهية املؤسسية للفاو وسياساتها، وأن كلبك سبيتم بطريقبة    

يذ التغيريات بدون أن ترتتبب عليهبا أيبة    باإلضافة إىل كلك، الحظت األمانة وجوب تنف. االتفاقية الدولية وهويتها تربز

 . تكالي  على األمانة، مبا أن كلك قد يؤثر سلبًا يف برنام  العمل املقرر للهيئة

 

وأعرب بعض األطراف املتعاقدة عن قلق كبري إزاء هذه املبادرة، العتبارهم أن كلك قد يؤدي إىل إضبعاف هيببة االتفاقيبة     [100]

 .تها الرامية إىل زيادة التوعية بأهمية أنشطتهاالدولية وتقويض حماوالت أسر

 

 (.12)املرفق  2016اقرتح بعض األطراف املتعاقدة إجراء تعديالت وحتسينات يف خطة عمل و [101]
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 :إّن هيئة تدابري الصحة النباتيةو [102]

 
 : تاليةمع األولويات امللحة ال 2020-2016على خطة العمل لالتصاالت والدعوة للفرتة  وافقت (1)
 

 بناء املوقع اإللكرتوني لالتفاقية الدولية وحتسينق  )أ(

 والسبنة  السبنوية صياغة وثائق للدعوة وغري كلك من جهود التواصل اليت تدعم املواضيع االسبرتاتيجية   )ب(

 الدولية للصحة النباتية
 
ظ على صالحية املوقع اإللكرتوني من أمانة االتفاقية الدولية العمل بشكل وثيق مع الفاو من أجل احلفا طلبتو (2)

 لالتفاقية الدولية وعلى هويتق 

 

  2020تقرير عن األنشطة املتصلة بالسنة الدولية للصحة النباتية يف عام  11-1-3
 

األوىل عبارة عن عرض آلخر املستجدات حول جهود اإلعالن عن سنة دولية للصبحة  : وثيقتني 2eBp L dhecقّدم السيد  [103]

2020يف عام النباتية 
 .  35  ومعلومات حول نطاق السنة الدولية للصحة النباتية وأهدافها وهياكلها34

 

 :إّن هيئة تدابري الصحة النباتيةو [104]
 
 .همات الطوعية القّيمةعلى املسا أثنت (1)

 ة النباتية.وحكومة فنلندا على قيادتها يف سبيل إعطاء دفع ملبادرة السنة الدولية للصح L dhec السيد وشكرت (2)

 .آيرلندا على مساهمتها املالية السخية شكرتو (3)

 .2020 عام املتطوعني اآلخرين على االنضمام إىل برنام  املتطوعني للسنة الدولية للصحة النباتية يف شجعتو (4)

تية يف عام املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على الرتوي  لفكرة وأهمية السنة الدولية للصحة النبا شجعتو (5)

 .يف عواصمها ومن خالل ممثلي الفاو الدائمني لديها 2020

سنًة دوليًة للصحة  2020املاحنني احملتملني اآلخرين على دعم اجلهود الرامية إىل إعالن عام  شجعتو (6)

 .النباتية

 

دف السبنة الدوليبة للصبحة    ه L dhecعقب املداوالت اليت أجرتها إحدى جمموعات العمل خالل الدورة، قدم السّيد و [105]

 .13املرفق يف مبينة هي كما ومشروع اختصاصات للجنة التوجيهية  2020النباتية يف عام 
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 : ّن هيئة تدابري الصحة النباتيةوإ [106]
 
  .واعتمدتق 2020يف سياق السنة الدولية للصحة النباتية يف عام " الصحة النباتية"تعري  نطاق يف  نظرت (1)

  .واعتمدتق 2020النباتية يف عام  للصحةيف اهلدف الرئيسي للسنة الدولية  نظرتو (2)

 .واعتمدتها 2020يف األهداف احملددة للسنة الدولية للصحة النباتية يف عام  نظرتو (3)

 .(13 املرفق) هاووافقت على اختصاصات 2020جلنة توجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية يف عام  أنشأتو (4)

على أنق يتعني على كل إقليم، من خالل العضو الذي ميثلق يف املكتب، تعيني ممثل عنق وممثل  افقتوو (5)

 .2016مايو/أيار  15مناوب للمشاركة يف اللجنة التوجيهية، وكلك يف مهلة أقصاها 

 .2020 باجلدول األولي لألوقات واألعمال اخلاص بالسنة الدولية للصحة النباتية يف عام علمًا أخذتو (6)

على الدور الداِعم القّيم الذي باستطاعة املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، ال بل جيدر بها، أن تؤديق  ووافقت (7)

 يف إطار السنة الدولية للصحة النباتية.

 

 الشراكات واالتصال 11-2
 

انبة إىل أنهبا يف صبدد إقامبة عالقبات      وأشبارت األم . حول موضوع الشراكات واالتصبال  36قدمت األمانة وثيقة املعلومات [107]

 . جديدة وتعزيز العالقات القدمية

 

 تقرير عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  11-2-1
 

 . 2015عن حلقات العمل اإلقليمية يف عام  37قدمت األمانة التقرير [108]

 

مواصبلة  وحض عدد من األطراف املتعاقبدة األمانبة علبى    . لعمل اإلقليميةأعربت األطراف املتعاقدة عن دعمها حللقات او [109]

تأمني حضور ملمبوس لألمانبة   . وشّجعت األطراف املتعاقدة 2016يف عام أفريقيا  خاصة بالنسبة إىلهكذا مبادرات  تنفيذ

 . بصورة مباشرة التحديات يف اإلقليمإطالعها على كي تتمكن األطراف املتعاقدة من يف حلقات العمل املذكورة 

 

 مسبتويات  ثالثبة على أن تلك املبادرات تشكل جبزءًا مبن نهب  مؤلب  مبن      أمني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  وشدد [110]

املنظمبات اإلقليميبة لوقايبة     -املشباورات التقنيبة   ( 2)اهليئة على املستوى العاملي  ( 1): لزيادة تأثريات االتفاقية وهي

والحب    حلقات العمل اإلقليميبة البيت تنظمهبا االتفاقيبة علبى املسبتوى البوطين.        (3)و اإلقليمي ستوى املالنباتات على 

تشكل طريقة جمدية ومفيبدة للبربط ببني تلبك املسبتويات،       االتفاقيةاليت تنظمها أن حلقات العمل اإلقليمية  األمني أيضًا

 . انب املاحننياملساهمات من جيف تلقي املشاركة الفاعلة ويف  ر عن أملقوعّب
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 :إّن هيئة تدابري الصحة النباتيةو [111]
 
املاحنني واألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على املساهمة يف متويل حلقات العمل  شجعت (1)

 . الدولية لالتفاقيةاإلقليمية 

يمة وأساسية لتنمية قدرات األطراف املتعاقدة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية هي أداة ق حلقاتأن  الحظتو (2)

يف جمال الصحة النباتية، وأن تغيري مضمون حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية قد شّكل اسرتاتيجية 

 . ناجحة لزيادة املعارف املتعلقة باالتفاقية الدولية واملواءمة بينها يف كافة األقاليم

 

 نية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتاتتقرير عن املشاورة التق 11-2-2
 

 أمريكببا الشببمالية،  يفودعببت املببديرة التنفيذيببة ملنظمببة وقايببة النباتببات  38قببدمت األمانببة البنببد علببى جببدول األعمببال [112]

 ، إىل تقببديم تقريببر عببن املشبباورة التقنيببة السببابعة والعشببرين بببني املنظمببات اإلقليميببة     Stephanie Bloemالسببيدة 

 .  النباتات قايةلو

 

اعرتفت األطراف املتعاقدة بأهمية عمل املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وباحلاجة إىل العمل اجلمباعي، لسبب مبا    و [113]

وأثنى أحد األطراف املتعاقبدة علبى العمبل اإلشبرايف البذي تنفبذه هيئبة وقايبة          39.مت التشديد عليق يف العرض التفسريي

وأقبّرت دول الكبارييب بأهميبة العمبل اإلقليمبي، ال سبيما علبى        . يط اهلادئ مع االتفاقية الدوليبة آسيا واحمل يفالنبات 

كما أثارت بلدان الكارييب حاجتها إىل املشورة القانونية للفاو بشأن إقامة منظمة إقليميبة لوقايبة   . مستوى تنمية القدرات

 . تقدمها األقاليم األخرىالنباتات ملنطقة البحر الكارييب، ورحبت بأية خربة ميكن أن 

 

وأشار أحد األطراف املتعاقدة إىل اقرتاح املشاورة التقنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات بتقبديم مواضبيع للبربام      [114]

علقبًا  اجلانبية خالل الدورة الثانية عشرة للهيئة اليت ستعقد يف العام املقبل، واقرتح أن يبقى موضبوع املعبايري اخلاصبة م   

 ص يب إىل أن يتضم موق  جلنة تدابري الصحة والصحة النباتيبة لبدى منظمبة التجبارة العامليبة مبن هبذه املسبألة فيمبا          

 . النباتية الصحة

 

 تقارير شفهية من منظمات دولية خمتارة 11-2-3
 

 :قامت املنظمات التالية بتقديم تقاريرها [115]
 
 40اتفاقية التنّوع البيولوجي -

 41جلنة تدابري الصحة والصحة النباتية ومرفق وضع املعايري وتنمية التجارة: تجارة العامليةمنظمة ال -
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39  _CPM_on_27th_TC_of_RPPO.pdf-6/05/S.Bloem_https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/201  
40  cpm11.pdf-https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/05/cbd  
 CPM 2016/INF/09الوثيقة   41
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 42الدولية للطاقة الذرية الوكالة -

 

 تقارير خطية من املنظمات الدولية  11-2-4
 

 :قامت املنظمات الدولية واإلقليمية التالية بتقديم تقارير أو تصاريم خطية [116]
 
2015 موعة ألاث تدابري الصحة النباتية لعامتقرير عن أنشطة جم -

43  

 44تقرير اجملموعة الدولية للبحوث عن احلجر احلرجي -

 45عن اجملموعة االستشارية الدولية املعنية بتحليل خماطر اآلفات  تقرير -

 

 التقرير املالي وامليزانية 11-3
 

 2015 التقرير املالي لعام 11-3-1
 

من ميزانية الربنبام  العبادي للمنظمبة،     2015الذي يضّم الكشوف املالية للموارد املتاحة يف عام  46رقّدمت األمانة التقري [117]

 . اليت خضعت إلدارة أمانة االتفاقية الدولية خالل فرتة اإلبالغ ،ومصادر حساب األمانة من خارج امليزانية

 

هورية كوريا إىل حساب األمانة متعدد املاحنني يف عام دوالر أمريكي قدمتها مج 135 000أقرت اهليئة مبساهمة قدرها و [118]

 علبببى إرسببباء متويبببل مسبببتدام لالتفاقيبببة الدوليبببة      األخبببرى األطبببراف املتعاقبببدة   ت اهليئبببةوشبببجع. 2016

 . يف بالد كل منها

 

 :إّن هيئة تدابري الصحة النباتيةو [119]
 
   لوقاية النباتات وليةألمانة االتفاقية الد 2015بالتقرير املالي لعام  أخذت علما (1)

   (3اجلدول ( )متعدد املاحنني)حلساب أمانة االتفاقية الدولية اخلاص  2015التقرير املالي لعام  اعتمدتو (2)

   (متعدد املاحنني)األطراف املتعاقدة على املساهمة يف حساب أمانة االتفاقية الدولية اخلاص  شجعتو (3)

 .2015ساهمت يف برنام  عمل أمانة االتفاقية الدولية يف عام  األطراف املتعاقدة اليت شكرتو (4)
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 2016عام  تهاميزانيخطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات و 11-3-2
 

47قّدمت األمانة خطة العمل وامليزانية [120]
. 

 

 :إّن هيئة تدابري الصحة النباتيةو [121]
 
ة الدولية وميزانية حساب األمانة متعدد املاحنني لالتفاقية الدولية لعام االتفاقي أمانةعلى خطة عمل  وافقت (1)

 .(14 املرفق) 2016

  .(14املرفق ) 2016ربنام  العادي ألمانة االتفاقية الدولية لعام لمبيزانية ا علمًا أخذتو (2)

 

 تعبئة املوارد 11-4
 

 . املتعلق بتعبئة املوارد 48قّدمت األمانة التقرير [122]

 

49كما قدمت األمانة عرضًا تفسرييًا للهيئة [123]
. 

 

 :أعربت األطراف املتعاقدة عن اآلراء واملقرتحات التاليةو [124]
 
 . ينبغي لالتفاقية الدولية أن تسّخر موارد الفاو مثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات القانونية -

  .ساهمات اإللزامية املدعومة أن يؤّمن االستدامةمن شأن االنتقال تدرجييًا إىل منوكج جديد للم -

 . زيادة حضور االتفاقية الدولية ومساعدة أصحاب املصلحة واجلمهور األوسع على فهم عمل االتفاقية الدولية -

إشراك اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي يف تدارس اتفاق ممكن حول املساهمات الطوعية ومواصلة  -

موضوع الفعاليات اليت تستضيفها أو ترعاها البلدان، مبا يف كلك جمموعات اخلرباء وجمموعات  النقاشات حول

 . الصياغة

اعتماد النه  الناجم املستخدم يف املاضي بالنسبة إىل تسجيل الشعار والكتابة إىل احلكومات للتأكيد على  -

 . الوضع املالي الراهن احلرج

 . بغي لألمانة أن تقّيم املوارد املتاحة وأن تعيد ختصيصها بناء على كلكمن أجل زيادة أنشطة التنفيذ، ين -

إن أي تدارس للمساهمات الطوعية جيب أن يكون خيارًا على املدى البعيد فقط وأال يقبل بالصعوبات املالية  -

 . احلالية اليت تواجهها االتفاقية الدولية

                                                 
 CPM 2016/22الوثيقة   47
 CPM 2016/24الوثيقة   48
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انية العادية واملساهمات من خارج امليزانية لضمان استمرار ينبغي حتقيق توازن جيد بني املساهمات يف امليز -

 . يف املساهمات من خارج امليزانية عندما يكون هناك نقصاألنشطة التشغيلية حتى 

كلك قد يعزز  نظرًا إىل أنالنالة عن عمل االتفاقية الدولية " القيمة املضافة"بوضوح  حتددينبغي للهيئة أن  -

 . لصاحل حساب األمانةإضافية مساهمات  قدرة اهليئة على توليد

 

األطراف املتعاقدة إىل أن اتفاقًا ممكنًا حول املساهمات قائم على املسباهمات الطوعيبة يتطلبب إعبدادًا دقيقبًا       بعضأشار و [125]

 ومبن ثبم ميكبن للهيئبة     . 2020األمر الذي ميكبن حتقيقبق كجبزء مبن مببادرة السبنة الدوليبة للصبحة النباتيبة يف عبام           

 . أن تعتمد هذا االقرتاح يف كلك العام

 

 عرب االستمرار يف تقديم خبري للسنة اخلامسبة  2016أكدت فرنسا أنها سوف تعزز مساهماتها يف أمانة االتفاقية يف عام و [126]

 دوالر أمريكبي مبن أجبل األنشبطة التقنيبة       25 000وسوف تقبدم فرنسبا كبذلك مسباهمة إضبافية قبدرها       . على التوالي

 . 2016يف عام ة بوضع املعايري اخلاص

 

دوالر أمريكي حلساب األمانة اخلاص بدعم السنة الدوليبة للصبحة    140 000وأكدت الواليات املتحدة مساهمتها البالغة  [127]

 النباتية وتطوير الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية. 

 

 :إّن هيئة تدابري الصحة النباتيةو [128]
 
 .  2016واملخطط لق لعام  2015تعبئة املوارد الذي أجنزتق أمانة االتفاقية يف عام ب املتعلقمل بالع أخذت علما (1)

املساهمات املستدامة  واملساهمات من : نقاش اسرتاتيجي بشأن التمويل املستدام من قبيلبدء على  وافقتو (2)

ية الدولية لدى اجتماعات اجملموعة القطاعات  واملساهمات النامجة عن التشديد على القيمة املضافة لالتفاق

 . 2017املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي واملكتب، ورفع تقرير بذلك إىل الدورة الثانية عشرة للهيئة يف عام 

 

 اإلقرار باملساهمات الكربى 11-5
 

 ساهمات اخلرباء 11-5-1
 

 املاحنون 11-5-2
 

50قّدمت األمانة الوثيقة [129]
 . 2015همات الواردة أو املنفذة أو املستكملة يف سنة أقّرت باخلدمات واملساو 
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 :إّن هيئة تدابري الصحة النباتيةو [130]
 
 :2015 عام مبساهمات األعضاء التالية أ اؤهم يف اجملموعات التالية الذين تركوا مناصبهم يف أقرت (1)

  جلنة املعايري: السيدDDK SHARMA اهلند والسيدة ،Alice NDIKONTARامريون. ، الك 

  اجلهبببببباز الفرعببببببي لتسببببببوية النزاعببببببات: السببببببيدSimilo MVIMBELA سببببببوازيلند ، 

 ، تايلند. Chusak Wongwichakornوالسيد 

  اجملموعة االستشارية املعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية: السيدSam BISHOP .اململكة املتحدة ، 
 
وظفني والذي استضافوا أو دعموا أنشطة االتفاقية نظرًا ملا على املاحنني الذين قدموا مساهمات مالية أو م وأثنت (2)

  1هلذه املساهمات من أهمية لتمكني األمانة من تنفيذ برنام  عمل اهليئة على النحو الوارد يف اجلدول 

 . 15من املرفق 

طراف املتعاقدة ، فضاًل عن األ2015على مساهمات األعضاء يف الفريق الفين الذين غادروا فرقهم يف عام  وأثنت (3)

واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات، ال سيما اخلرباء األفراد على ما بذلوه من جهود يف سبيل وضع 

 .15من املرفق  2( على النحو الوارد يف اجلدول 2016املعايري الدولية املعتمدة يف الدورة احلادية عشرة للهيئة )

يف جلنة تنمية القدرات واألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على مساهمات األعضاء  وأثنت (4)

واملنظمات، ال سيما اخلرباء األفراد على ما بذلوه من جهود يف سبيل وضع املعايري الدولية املعتمدة يف الدورة 

 .15من املرفق  3( على النحو الوارد يف اجلدول 2016احلادية عشرة للهيئة )

على مساهمات األعضاء يف اجملموعة االستشارية املعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية على ما بذلوه من  أثنتو (5)

 . 15من املرفق  4جهود بالنسبة إىل أنشطة اجملموعة على النحو الوارد يف اجلدول 

ال سيما أحد اخلرباء  على مساهمات األعضاء يف اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات واألطراف املتعاقدة، وأثنت (6)

  5األفراد على ما بذلق من جهود يف إطار أنشطة تسوية النزاعات ولنبها، على النحو الوارد يف اجلدول 

 . 15من املرفق 

على مساهمات األعضاء يف اجملموعة التوجيهية إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية وعلى  وأثنت (7)

لوه من جهود يف إطار األنشطة اخلاصة بإصدار الشهادات اإللكرتونية، على النحو اخلرباء األفراد على ما بذ

 . 15من املرفق  6الوارد يف اجلدول 

 

 هيئة تدابري الصحة النباتيةتوصيات  -12
 

 .املتعلقة بالتوصية املقرتحة حول أهمية تشخيص اآلفات 51قدمت األمانة الوثيقة [131]
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تبزال   إىل أن بعبض القضبايا االسبرتاتيجية العالقبة ال     تاملتعاقبدة التوصبية املقرتحبة، أشبار     األطراف ت بعضوفيما أقر [132]

 . لاجة إىل مزيد من التدارس

 

 :إّن هيئة تدابري الصحة النباتيةو [133]
 
   (.16بشأن أهمية تشخيص اآلفات )املرفق  التوصية اعتمدت (1)

  .ملتعاقدة مبسألة تشخيص اآلفاتاألطراف ا اهتمامالدعوة من أجل تعزيز  شجعتو (2)

اإلقليمية لوقاية النباتات ومنظمات البحوث والرتبية حول قضايا  املنظماتالتواصل املستمر مع  شجعتو (3)

 .تشخيص اآلفات

أمانة االتفاقية الدولية على اإلعالن عن التطورات الوطنية واإلقليمية والدولية يف جمال تشخيص  شجعتو (4)

 .كوالت التشخيص على صفحة موارد الصحة النباتيةاآلفات وبروتو

 

 تقارير األطراف املتعاقدة عن النجاحات والتحديات يف جمال التنفيذ -13
 

 :جرى تقديم عرضني تفسرييني [134]

 

 التحديات يف تنفيذ االتفاقية الدولية /التجارب الناجحة -املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف كينيا 

 52اتلوقاية النبات
 

، (6P1C)حتدثت ممثلة املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف كينيا عن اإلجنازات يف إطالق مركز التمّيز للصحة النباتيبة   [135]

كمختبرب إقليمبي    SC1oEKوالنظام التنظيمي السترياد النبات واحلجر فضباًل عبن االعبرتاف مبختبرب الصبحة النباتيبة       

ووصبفت كبذلك التحبديات علبى     . وق املشرتكة لشرق أفريقيبا واجلنبوب األفريقبي   مرجعي للصحة النباتية يف منطقة الس

 . صعيد الوفاء بالتزامات تقديم التقارير بسبب البريوقراطية يف اهليكل احلكومي

 

 53أسرتالياإطار املراقبة العام يدعم حتديد حالة اآلفات يف 
 

املائية يف أسرتاليا، النظام املسبتخدم للتحقبق ن حالبة اآلفبات      ، ممثل وزارة الزراعة واملواردKim Ritmanأوضم السيد  [136]

النباتية الرئيسية يف أسرتاليا. واستعرض اإلطار ومكوناتق األساسية وأوضم أّنق ينبغي مؤازرة أكبرب عبدد ممكبن مبن هبذه      

 م.  العناصر بأدّلة بناء على حد أدنى من املعايري املتفق عليها لضمان قدر من الثقة يف هذا النظا

 

                                                 
52

-https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/05/Kenya_CPM11_SUCCESS_OF_IMPLEMENTATION_OF_IPPC_2016
6.pdf0-04  

53  _2016_002.pdf_CPM_April-https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/05/AU_General_Surveillance_Framework_  

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/05/Kenya_CPM11_SUCCESS_OF_IMPLEMENTATION_OF_IPPC_2016-04-06.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/05/Kenya_CPM11_SUCCESS_OF_IMPLEMENTATION_OF_IPPC_2016-04-06.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/05/Kenya_CPM11_SUCCESS_OF_IMPLEMENTATION_OF_IPPC_2016-04-06.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/05/AU_General_Surveillance_Framework_-_CPM_April_2016_002.pdf
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وتناول أحد األطراف املتعاقدة التحديات اليت تواجهها التجبارة بسببب عبدم وجبود خبط زمبين واحبد أو أكثبر حمبدد           [137]

ملعاجلة طلبات النفاك إىل األسواق. وأشار أيضًا إىل أّن سلعة أساسية جديدة واحدة تدر منافع كربى على اقتصباد أي بلبد   

ية لوقاية النباتات قادرة على املساهمة بشبكل فعبال يف معاجلبة هبذه املسبألة مبن       جزري صغري. ورأى أّن االتفاقية الدول

الرئيسبة   كّكبرت . وخالل العلوم اليت تقوم عليها وطالب األمانة يف ضوء كلك بإحراز ما أمكن من تقدم على هبذا الصبعيد  

لعرض هبذا النبوع مبن املواضبيع يف     اهليئة بأّن موضوع اهليئة للسنة املقبلة سيكون تيسري التجارة وسيشكل فرصة جيدة 

 الوقت املناسب. 

 

 جلسة ملناقشة املواضيع اخلاصة: احلاويات البحرية -14
 

مبن قببل املنظمبات الوطنيبة      55دمت عبروض . وُق54بشأن مسألة احلاويات البحريةعقدت جلسة ملناقشة مواضيع خاصة  [138]

  صلحة املعنيني لركة احلاويات البحرية.الدولية كات الصلة وأصحاب امل واملنظماتلوقاية النباتات 

 

 ركة احلاويات البحرية واملخاطر احملتملة النتشار اآلفات.حلاجلوانب اللوجستية املعقدة  العروض وتناولت [139]

 

   تغيري حالة املوضبوع إىل "معلبق"   وأمستفيض بشأن اخليارات املمكنة املتاحة، وهي: مواصلة إعداد معيار   نقاشودار  [140]

 أو حذف املوضوع من برنام  العمل.

 

واقرتح ممثلو القطاع استعراض توجيهاتهم بشأن نظافة احلاويات البحرية من أجل حتديثها وتضمينها لغبة تعباه هبذا     [141]

 اخلطر.

 

يد من الوقت لتقيبيم  أن هناك حاجة إىل املز على اعتباروأّيدت معظم األطراف املتعاقدة تغيري حالة املعيار إىل معيار معلق  [142]

اآلفات احملتملة ومعاجلتها باألدوات املتاحة )مثبل مدونبة املمارسبات بشبأن تعبئبة وحبدات نقبل الشبحنات،          خماطر

 (.CPM10/2015_01البحرية ) احلاوياتوتوصية اهليئة بشأن 

 

مفيدة لكن وضع معيبار دولبي   متعاقدة أخرى أن مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات أداة  أطرافورأت  [143]

 تات بتوجيهات خاصة بالرصد.ااملنظمات الوطنية لوقاية النب إلعطاءمن شأنق أن يكون أداة مكملة 

  

                                                 
  CPM 2016/INF/12 Rev. 1و CPM 2016/INF/07و CPM 2016/INF/06و CPM 2016/INF/05و CPM 2016/13 الوثبببائق  54

 CPM 2016/CRP/07و CPM 2016/CRP/06و
-issdrnMMiii.hddn.hcsMacMn sa-enshPhsharMm PascecnaMndhMrnhacshphn-rarrh cr-pnshcm-n hhhrrh c-diss rechsessمتاحة على املوقع التالي:   55

haernsarM2016-rdanheB-s dhn-rarrh c-rae-n csehcasr/  

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/scientific-sessions-during-commission-phytosanitary-measures/2016-special-topic-session-sea-containers/
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 تدابري الصحة النباتية: هيئةوإن  [144]
 
 البحرية  احلاويات بواسطة نقلها ميكن اليت الشحنات، غري للوائم، اخلاضعة واملواد اآلفات خبطر أقرت (1)

الشروط عن طريق إعداد مشروع معيار دولي بشأن احلد من انتقال اآلفات باحلاويات   مواءمةعلى أن  وافقتو (2)

 . من الناحية العملية ًامعقد ( يعترب أمرًا2008-001البحرية )

 نقل الشحنات الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية وحداتبأن تنفيذ مدونة املمارسات بشأن تعبئة  أقرتو (3)

ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا والتوصية الصادرة عن اهليئة يف دورتها العاشرة 

( CPM 10/2015_01  خبصوص احلاويات البحرية من شأنق أن يساعد على معاجلة خماطر تلوث ) 

 احلاويات البحرية.

( ليصبم 2008-001انتقال اآلفات باحلاويات البحرية )على أنق ينبغي تغيري حالة موضوع احلد من  وافقتو (4)

اهليئة النظر يف هذه املسألة خالل مدة أقصاها مخسة أعوام للسماح بتنفيذ مدونة  تعيد وأنموضوعا معلقا 

وحتليل تأثريهما على احلد من ( CPM 10/2015_01 املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات والتوصية )

 حلاويات البحرية. انتقال اآلفات با

اختاك بعض اإلجراءات املنسقة لتقييم خماطر اآلفات املرتبطة باحلاويات إمكانية ظر يف نال ضرورةعلى  وافقتو (5)

 البحرية ومعاجلتها.

املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على مجع املعلومات عن انتقال اآلفات بواسطة احلاويات البحرية  شجعتو (6)

 املخاطر. توضيم يفللمساعدة 

"جمموعة من  إمكانية اختاك( النظر يف 2016يف يونيو/حزيران  الذي سيعقد اجتماعقمن املكتب )يف  طلبتو (7)

تهديدات اآلفات  لتقييم وإدارة" اليت ميكن أن توفر، يف حال مت مجعها، بعض القيمة التكميليةاإلجراءات 

ام  املمكن لإلجراءات التكميلية على اهليئة يف دورتها الثانية املرتبطة باحلاويات البحرية، واقرتاح هذا الربن

 . (2017) عشرة

إىل أمانة االتفاقية  2016مايو/أيار  15مناقشة للول لل وثائقاملتعاقدة على تقديم و املهتمةاألطراف  شجعتو (8)

 مكتب اهليئة. فيهاالدولية لكي ينظر 

 

 تدابري هليئة الفرعية األجهزة يف محمّله حيّل أن ميكن ومن األعضاء تأكيد -15

 النباتية الصحة
 

 األعضاء يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ومن ميكن أن حيّل حملهم 15-1
 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية: [145]
 
 اهليئة  ملكتب رئيسة( أسرتاليا) Lois Ransom السيدة انتخبت (1)
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  مكتب اهليئة ةرئيسل ًانائب)املكسيك(  Francisco Javier TRUJILLO ARRIAGAالسيد  انتخبتو (2)

  (17ة )املرفق ونائب الرئيس ةثلها الرئيسمتأعضاء مكتب اهليئة من أقاليم املنظمة اليت ال  انتخبتو (3)

 .أعضاء مكتب اهليئةعن  بديلنيأعضاء  انتخبتو (4)

 

 اعات ومن ميكن أن حيّل حمّلهماألعضاء يف جلنة املعايري واجلهاز الفرعي لتسوية النز 15-2
 

 جلنة املعايري
 

 تدابري الصحة النباتية: هيئةإن  [146]
 
 احلاليني للجنة املعايري وباألعضاء البديلني احملتملني للجنة املعايري  باألعضاء أخذت علمًا (1)

( 1اجلدوالن أل )، 18)املرفق  احملتملني اجلدد، حسبما هو مناسب البديلني واألعضاءاألعضاء  أكدتو (2)

  ((2وأل )

 العضوين البديلني احملتملني لكل إقليم. مبوجبقالرتتيب الذي ستدعو  أكدتو (3)

 

 اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات
 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية: [147]
 

  ((2( وباء)1ن باء)، اجلدوال18)املرفق  يف اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات احلالينيباألعضاء  أخذت علمًا (1) 

  احملتملني اجلدد، حسبما هو مناسب. البديلنياألعضاء واألعضاء  أقرّتو (2) 

 

 ما يستجد من أعمال -16
 

 اجلديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات اإللكرتونياملوقع 
 

ي مت تصميمق جملتمع االتفاقية الدولية لالتفاقية الدولية الذ اإللكرتونيعرضت األمانة الصفحة الرئيسية اجلديدة للموقع  [148]

الرئيسية لسهولة االستخدام والتغطية األوسع اللتني خضعتا للتحسني، والتشبديد البذي ستضبعق     السماتككل، وبّينت 

أمانة االتفاقية الدولية علبى إشبراك جمتمبع االتفاقيبة الدوليبة، واإلمكانيبات املتاحبة للتواصبل مبع االتفاقيبة بأكملبها            

يف حبني أثبار الببعض     إلعادة تصبميم الصبفحة الرئيسبية   األوسع. وأعربت بعض األطراف املتعاقدة عن دعمها  واجلمهور

خماوف بشأن إمكانية العثور على املوقع وإمكانية الوصول إليق من قببل املسبتخدمني البذين هلبم درايبة أقبل باالتفاقيبة        

 لية وإجنازاتها وإسهاماتها الكبرية.الدولية والذين قد ال يرون على الفور قيمة االتفاقية الدو
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وشددت األمانة على أنق سيتم إتاحة مواد توجيهية جبميع لغبات املنظمبة عنبدما يبتم إطبالق املوقبع يف يونيبو/حزيران         [149]

. وباإلضافة إىل كلك، أشري إىل أن التطورات اجلديدة ال ختص سوى الصبفحة الرئيسبية، يف حبني لبن يطبرأ أي      2016

 اليت تدخل املوقع. مسأليت إدخال البيانات وسهولة االستخدام بالنسبة إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتاتتغيري على 

 

"مواد من املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات أن تقدم بشكل منتظم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وطلب أمني  [150]

 ملنقحة.للصفحة الرئيسية ا جديدة مقتضبة"

 

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة هليئة تدابري الصحة النباتية -17
 

 ، إنشببيونيف مدينببة  2017 أبريل/نيسببان 11-5( خببالل الفببرتة 2017الثانيببة عشببرة للهيئببة ) عقببد الببدورة املقببررمببن  [151]

 مجهورية كوريا.

 

ص اليت قد ينطوي عليها عقبد دورة اهليئبة خبارج    توجهت اهليئة بالشكر إىل مجهورية كوريا وناقشت التحديات والفر [152]

 ( ولالسبتفادة  2017سبتبذل مبا يف وسبعها إلجنباح البدورة الثانيبة عشبرة للهيئبة )         بأنهبا روما. وأبلغت األمانة اهليئبة  

 يف املستقبل من الدروس املستخلصة.

 

 ألطبراف املتعاقبدة لضبمان النصباب القبانوني      وأشارت األمانة إىل أنق سيتم بذل كل اجلهود لكفالة توافر البدعم البالزم ل   [153]

 .(2017) الثانية عشرة للهيئة يف الدورة

 

 اعتماد التقرير -18
 

 .مت اعتماد التقرير. [154]
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 قائمة بالوثائق -02املرفق 

البند من  رقم الوثيقة 

 جدول األعمال

 اللغات املتاحة عنوان الوثيقة

CPM 2016/02  3 لي املؤقتجدول األعمال التفصي EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/03 15-2  األعضاء يف جلنة املعايري واجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات

 ومن ميكن أن حيل حملهم

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/04 15-1  األعضاء يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ومن ميكن أن

 حيل حملهم

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/05 9-2 اعتماد معايري دولية لتدابري الصحة النباتية EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/05_01 9-2  مشروع  –اعتماد معايري دولية لتدابري الصحة النباتية

 التعديالت يف مسرد مصطلحات الصحة النباتية 

(001-1994) 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/05_02 9-2 حتديد حالة  -لصحة النباتية اعتماد معايري دولية لتدابري ا

 (2006-031) (Tephritidaeالفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة )

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/05_03 9-2 Adoption of International Standards for 

Phytosanitary Measures  - Phytosanitary Treatment 

-  High temperature forced air treatment for 

Bactrocera melanotus and B. xanthodes (Diptera: 

Tephritidae) on Carica papaya (2009-105) 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/05_04 9-2  معاجلة حفار  -اعتماد معايري دولية لتدابري الصحة النباتية

( بتعريض األغذية Ostrinia nubilalisالذرة األوروبي )

 (2012-009لإلشعاع )

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/06 9-3  االطالع على التعديالت يف ترمجة املعايري الدولية لتدابري

الصحة النباتية اليت اعتمدتها هيئة تدابري الصحة النباتية يف 

 (2015دورتها العاشرة )

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

)+annexes in FR/ES/ AR/ZH( 

CPM 2016/07 10-5 لتدابري  15املعيار الدولي رقم  تقرير عن حالة تسجيل رمز

 الصحة النباتية

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/08 10-1 تقرير عن أنشطة جلنة بناء القدرات EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/09 11-2-1  تقرير عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية

 النباتات

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/10 9-4 عديالت يف قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية الت

 النباتات

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/11 9-5  التعديالت يف اإلجراءات اخلاصة بوضع معايري االتفاقية

 الدولية لوقاية النباتات

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

يالت التعد -اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية  9-2 

 التحريرية

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/12 14 جلسة ملناقشة املواضيع اخلاصة باحلاويات البحرية EN/FR/ES/RU/AR/ZH 
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البند من  رقم الوثيقة 

 جدول األعمال

 اللغات املتاحة عنوان الوثيقة

CPM 2016/13 10-3 تقرير عن نظام االستعراض ودعم التنفيذ EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/14 10-2 مشروع التنفيذ التجرييب بشأن املراقبة EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/15 8-4-1 استعراض جلنة تنمية القدرات EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/16 8-3 املفهوم اخلاص باملعيار السلعي EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/17 8-4-2 اقرتاح إنشاء جهاز جديد لإلشراف على التنفيذ EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/18 9-1 ريتقرير عن أنشطة جلنة املعاي EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/19 8-2 اإلطار اخلاص باملعايري والتنفيذ EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/20 12-1  توصية مقرتحة عن  -توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية

 أهمية تشخيص اآلفات

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM2016/21Rev.0

1 
وقاية النباتات لعام خطة عمل وميزانية االتفاقية الدولية ل 11-3-2

2016 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/22 10-6  آخر املعلومات عن إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة

 النباتية

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/23 11-4 تعبئة املوارد EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/24 8-1 موجز عن تقرير اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/25 11-1-1  اخلطوط  -تقرير عن التزامات تقديم التقارير الوطنية

 التوجيهية ملراقبة جودة التزامات تقديم التقارير الوطنية

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/26  11-1-1  خطة  -تقرير عن االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية

 لتزاماتالعمل املتصلة با

 (2023-2014رفع التقارير الوطنية )

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/27 11-1-1  تقرير عن االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية– 

 اإلجراءات اخلاصة بااللتزامات الوطنية

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/28 6 تقرير رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/29 11-1-2  أنشطة  - 2016خطة العمل السنوية لالتصاالت لعام

االتصاالت والدعوة وخطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 (2020-2016النباتات )

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/30 11-3-1  التقرير املالي وتعبئة املوارد -2015التقرير املالي لعام EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/31 11-5 اإلقرار باملساهمات الكربى EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/32 10-4  تقرير عن أنشطة اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات يف عام

2015 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/33 11-1-3  تقرير عن األنشطة املتصلة بالسنة الدولية للصحة النباتية يف

ة الدولية للصحة النباتية وأهدافها نطاق السن - 2020عام 

 وهياكلها

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/34 7 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات EN/FR/ES/RU/AR/ZH  
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البند من  رقم الوثيقة 

 جدول األعمال

 اللغات املتاحة عنوان الوثيقة

CPM 2016/35 11-1-3  تقرير عن األنشطة املتصلة بالسنة الدولية للصحة النباتية يف

بذولة يف سبيل آخر املستجدات عن اجلهود امل - 2020عام 

 2020اإلعالن عن سنة دولية للصحة النباتية يف عام 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

 

 (FNIوثائق املعلومات )

البند من  رقم الوثيقة 

 جدول األعمال

 اللغات املتاحة عنوان الوثيقة

CPM 2016/INF/01 1-2  2020االتفاقية الدولية لوقاية النباتات حتى EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2016/INF/02 11-2-2  تقرير موجز عن املشاورة الفنية السابعة والعشرين بني

 املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

ENGLISH ONLY 

CPM 2016/INF/03 16  معلومات بشأن الدورة التدريبية السابقة  –أية مسائل أخرى

 لدورة هيئة تدابري الصحة النباتية واالجتماعات اجلانبية

ENGLISH ONLY 

CPM 2016/INF/04 11-2-4  تقرير من اجملموعة  –التقارير اخلطية من املنظمات الدولية

 االستشارية الدولية لتحليل خماطر اآلفات

ENGLISH ONLY 

CPM 2016/INF/05 14  الشؤون  –جلسة ملناقشة مواضيع خاصة: احلاويات البحرية

ت اللوجستية حلركة احلاويات البحرية ومدونة املمارسا

الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية 

وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن توضيب البضائع 

 داخل وحدات النقل 

ENGLISH ONLY 

CPM 2016/INF/06 14  جلسة ملناقشة مواضيع خاصة: الشؤون اللوجستية للحاويات

 البحرية

ENGLISH ONLY 

CPM 2016/INF/07 14  جلسة ملناقشة مواضيع خاصة: الربنام ENGLISH ONLY 

CPM 2016/INF/08 11-2-4  حملة عامة عن مرفق  –تقارير خطية من املنظمات الدولية

 وضع املعايري وتنمية التجارة

ENGLISH ONLY 

CPM 2016/INF/09 11-2-4  أنشطة جلنة تدابري  –تقارير خطية من املنظمات الدولية

ة النباتية واألنشطة األخرى كات الصلة يف الصحة والصح

 2015منظمة التجارة العاملية يف عام 

EN/FR/ES  

CPM 2016/INF/10 11-2-4  تقرير اجملموعة الدولية  –تقارير خطية من املنظمات الدولية

 للبحوث املعنية باحلجر احلرجي

ENGLISH ONLY 

CPM 2016/INF/11 11-2-4  تقرير الشعبة املشرتكة  –الدولية تقارير خطية من املنظمات

 بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

ENGLISH ONLY 

CPM 2016/INF/12 14  جلسة ملناقشة مواضيع خاصة: دور احلاويات البحرية يف

احلركة غري املتعمدة لآلفات الغازية املعدية وفرص اختاك 

ENGLISH ONLY 
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البند من  رقم الوثيقة 

 جدول األعمال

 اللغات املتاحة عنوان الوثيقة

 تدابري للتخفي  من حدتها

CPM 2016/INF/13 8-4-2  مداخلة  –على التنفيذ اقرتاح إنشاء جهاز جديد لإلشراف

 نيوزيلندا 

ENGLISH ONLY 

CPM 2016/INF/14 11-2-4  تقرير عن أنشطة  –تقارير خطية من املنظمات الدولية

 2015عام جمموعة ألاث تدابري الصحة النباتية ل

ENGLISH ONLY 

CPM 2016/INF/15 13  تقارير األطراف املتعاقدة عن النجاحات والتحديات املرتبطة

إطار املراقبة العام يدعم حتديد حالة اآلفات يف  –بالتنفيذ 

 أسرتاليا

ENGLISH ONLY 

CPM 2016/INF/16 13  تقارير األطراف املتعاقدة عن النجاحات والتحديات املرتبطة

 يف كينيااملنظمة الوطنية لوقاية النباتات  –بالتنفيذ 

ENGLISH ONLY 

CPM 2016/INF/17 8-2  8-3  8-

4-2  9-5  

11-1-1 

بيانات االحتاد األوروبي ودولق األعضاء بشأن خمتل  بنود 

 جدول أعمال هيئة تدابري الصحة النباتية

ENGLISH ONLY 

CPM 2016/INF/18 11-2 الشراكات واالتصال ENGLISH ONLY 

CPM 2016/INF/19 10-2  11-3-

1  17 

تعليقات مجهورية كوريا على خمتل  بنود جدول أعمال هيئة 

 تدابري الصحة النباتية

ENGLISH ONLY 

CPM 2016/INF/20 9-5  تعليقات اليابان على خمتل  بنود جدول أعمال هيئة تدابري

 الصحة النباتية

ENGLISH ONLY 
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 : قائمة باملشاركني03املرفق 

 
MEMBER COUNTRIES 

(CONTRACTING PARTIES) 

PAYS MEMBRES (PARTIES 

CONTRACTANTES) 

PAÍSES MIEMBROS (PARTES 

CONTRATANTES) 

 

AFGHANISTAN - AFGANISTÁN 

 

Representative 

Mr Abdul Razak AYAZI 

Agriculture Attaché 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Islamic Republic of 

Afghanistan  

Via Nomentana, 120  

00161 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 8611009 

Fax: (+39) 06 86322939 

Email: arayazi@hotmail.com 

 
ALGERIA - ALGÉRIE - ARGELIA 

 

Représentant 

M Khaled MOUMENE 

Directeur de la Protection des Végétaux et des 

contrôles Techniques (DPVCT)   

Ministère de l'Agriculture, du Développement 

Rural et de la Pêche 

12 Boulevard Colonel Amirouche 

16000 Alger, Algeria 

Phone: (+213) 23503173 

Fax: (+213) 23503177 

Email: moumenekhaled63@gmail.com 

 
Suppléant(s) 

M Mohamed MELLAH 

Ministre Plénipotentiaire 

Représentant permanent suppléant auprès de la 

FAO 

Ambassade de la République algérienne 

démocratique et populaire  

Via Bartolomeo Eustachio, 12  

00161 Rome - Italie 

Phone: (+39) 06 44202546 

Fax: (+39) 06 44292744 

Email: embassy@algerianembassy.it 

M Abdennour GOUGAM 

Secrètaire des Affaires Etrangères 

Représentant permanent suppléant auprès de la 

FAO 

Ambassade de la République algérienne 

démocratique et populaire  

Via Bartolomeo Eustachio, 12  

00161 Rome - Italie 

Phone: (+39) 06 44202546 

Fax: (+39) 06 44292744 

Email: embassy@algerianembassy.it 

 
ANTIGUA AND BARBUDA - ANTIGUA-

ET-BARBUDA - ANTIGUA Y BARBUDA 

 

Representative 

Ms Janil GORE-FRANCIS 

Plant Protection Officer 

IPPC Official Contact Point  

Ministry of Agriculture, Lands, Fisheries and 

Barbuda Affairs 

Independence Avenue, P.O. Box 1282 

St. John's, Antigua and Barbuda 

Phone: (+268) 562 2776 

Email: janil.gore-francis@ab.gov.ag 

 
ARGENTINA - ARGENTINE 

 

Representante 

Sr Diego QUIROGA 

Director Nacional de Protección Vegetal 

Punto de Contacto Oficial de la CIPF  

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) 

Av Paseo Colón, 315 - 4 Piso 

Buenos Aires, Argentina 

Phone: (+54) 11 4121 5176 

Fax: (+54) 11 4121 5179 

Email: dquiroga@senasa.gov.ar 
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Suplente(s) 

Sr Ezequiel FERRO 

Técnico Referente de Temas Internacionales 

Bilaterales y Multilaterales 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) 

Av Paseo Colón, 315 - 4 Piso  

Buenos Aires, Argentina 

Phone: (+54) 11 4121 5091 

Email: eferro@senasa.gov.ar 

 
ARMENIA - ARMÉNIE 

 

Representative 

Mr Artur NIKOYAN 

Head of the Phytosanitary Inspection 

IPPC Official Contact Point 

State Service for Food Safety  

Ministry of Agriculture of Armenia 

39a Mamikonyants St. 

Yerevan, Armenia 

Phone: (+374) 10 435125 

Fax: (+374) 10 450960 

Email: nikoyanartur@rambler.ru 

 
AUSTRALIA - AUSTRALIE 

 

Representative 

Mr Kim RITMAN 

Chief Plant Protection Officer 

IPPC Official Contact Point 

Department of Agriculture and Water 

Resources 

18 Marcus Clarke Street 

Canberra ACT 2601, Australia 

Phone: (+61) 2 6272 4671 

Email: kim.ritman@agriculture.gov.au 

 
Alternate(s) 

Ms Lois RANSOM 

Assistant Secretary 

Plant Import Operations 

Department of Agriculture and Water 

Resources 

18 Marcus Clarke Street 

Canberra ACT 2601, Australia 

Email: lois.ransom@agriculture.gov.au 

 

Mr Jan Bart ROSSEL 

Director 

International Plant Health Program 

Plant Health Policy 

Department of Agriculture 

18 Marcus Clarke Street 

Canberra ACT 2601, Australia 

Email: Bart.rossel@agriculture.gov.au 

 
AUSTRIA - AUTRICHE 

 

Representative 

Mr Michael KURZWEIL 

Head of Sector II/5d 

Plant Health 

IPPC Official Contact Point 

Federal Ministry of Agriculture, Forestry, 

Environment and Water Management 

Stubenring 12, A-1010 Wien,  

Österreich, Austria 

Phone: (+43) 1 711002819 

Fax: (+43) 1 711002376 

Email: michael.kurzweil@bmlfuw.gv.at 

 
BAHAMAS 

 

Representative 

Ms Josefina ADDERLEY-CURRY 

Officer-in-Charge 

Ministry of Agriculture and Marine Resources  

Commonwealth of The Bahamas 

Nassau, The Bahamas 

Phone: (+242) 375 8826 

Email: josefinacurry@bahamas.gov.bs 

 
BARBADOS - BARBADE 

 

Representative 

Mr Clyde Ian GRIFFITH 

Senior Agricultural Assistant 

Plant Quarantine Department 

Ministry of Agriculture, Food, Fisheries and 

Water Resources Management 

St. Michael, Barbados 

Phone: (+246) 4261222 

Fax: (+246) 4266927 

Email: cigriffith@agriculture.gov.bb 

 



CPM-11 Report Appendix 03 

 Page 50 of 194 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

BELARUS - BÉLARUS - BELARÚS 

 

Representative 

Mr Leanid PLIASHKO 

Director of Main State Inspectorate for Seed 

Production, Quarantine and Plant Protection 

8 Krasnozvezdnaya st. 

220034 Minsk, Belarus 

Phone: (+375) 17 2844061 

Fax: (+375) 17 2845357 

Email: labqbel@tut.by 

 
BELGIUM - BELGIQUE - BÉLGICA 

 

Représentant 

M Lieven VAN HERZELE 

Conseiller 

Point de Contact Officiel de la CIPV 

SPF Santé publique, sécurité de la chaîne 

alimentaire et environnement 

Direction générale Animaux, Végétaux et 

Alimentation 

Division Protection des Végétaux 

101060 Bruxelles, Belgique 

Phone: (+32) 25247323 

Fax: (+32) 25247349 

Email: lieven.vanherzele@gezondheid.belgie.be 

 
BELIZE - BELICE 

 

Representative 

Mr Francisco GUTIERREZ 

Technical Director 

IPPC Official Contact Point 

Belize Agricultural Health Authority 

Belmopan City, Belize 

Phone: (+501) 8244899 

Fax: (+501) 8243773 

Email: frankpest@yahoo.com 

 

BHUTAN - BHOUTAN - BHUTÁN 

 

Representative 

Mr Sonam DORJI 

Regulatory and Quarantine Officer 

Bhutan Agriculture and Food Regulatory 

Authority 

Ministry of Agriculture and Forests 

Thimphu, Bhutan 

Phone: (975) 17629596 

Email: somdorj123@gmail.com 

 
BOTSWANA 

 

Representative 

Mr Hendrick MODIAKGTOLA 

Chief Plant Protection Officer 

IPPC Offidial Contact Point 

Plant Protection Division 

Ministry of Agriculture  

Private Bag 0091, Gaborone 

Botswana  

Phone: (+267) 3928745 

Fax: (+267) 3928768 

Email: hmodiakgotla@gov.bw 

 
BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL 

 

Representative 

Ms Maria Laura DA ROCHA 

Ambassador 

Permanent Representative to FAO 

Permanent Representation of the Federative 

Republic of Brazil to FAO  

Via di Santa Maria dell'Anima 32  

00186 Rome - Italy  

Phone: (+39) 06 68307576 

Fax: (+39) 06 68398802 

Email: rebrasfao@itamaraty.gov.br 
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Alternate(s) 

Mr Marcus Vinicius SEGURADO COELHO 

Director 

IPPC Official Contact Point 

Planth Health Department  

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply  

Esplanada dos Ministérios 

Brasilia, Brazil 

Phone: (+55) 61 3218 2675 

Fax: (+55) 61 3218 3874 

Email: dsv@agricultura.gov.br 

 
Mr Jesulindo NERY DE SOUZA JUNIOR 

Technical Advisor 

Plant Health Department  

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply  

Esplanada dos Ministérios 

Brasilia, Brazil 

Email: jesulindo.junior@agricultura.gov.br 

 
Mr Marco Antonio ARAUJO DE ALENCAR 

Coordinator 

Department of Non-tariff Negotiations 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply  

Esplanada dos Ministérios 

Brasilia, Brazil 

Email: marco.alencar@agricultura.gov.br 

 
Ms Larissa Maria LIMA COSTA 

Third Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Permanent Representation of the Federative 

Republic of Brazil to FAO  

Via di Santa Maria dell'Anima 32  

00186 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 6789353 

Fax: (+39) 06 68398802 

Email: larissa.costa@itamaraty.gov.br 

 

BURKINA FASO 

 

Représentant 

Mme Mariam SOME DAMOUE 

Specialiste en Protection des Vegetaux 

Chargée du Contrôle Phytosanitaire 

Direction de la Protection des Végétaux 

01 B.P. 5362 Ouagadougou 

Burkina Faso 

Phone: (+226) 70 278524 

Email: mariamsome@yahoo.fr 

 
BURUNDI 

 

Représentant 

M Eliakim SAKAYOYA 

Directeur 

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Direction de la Protection des Végétaux 

Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 

B.P. 114 Gitega, Burundi 

Phone: (+257) 22402036/79976214 

Fax: (+257) 22402104 

Email: sakayoyaeliakim@yahoo.fr 

 
CAMEROON - CAMEROUN - 

CAMERÚN 

 

Représentant 

M Francis LEKU AZENAKU 

Directeur de la Réglementation et du Contrôle 

de Qualité des Intrants et Produits Agricoles 

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Ministère de l'Agriculture et du 

Développement Rural   

P.O Box 2201, Messa, Yaounde 

Cameroun 

Phone: (+237) 22316670 

Email: francislekuazenaku@ymail.com 

 



CPM-11 Report Appendix 03 

 Page 52 of 194 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

CANADA - CANADÁ 

 

Representative 

Ms Darlene BLAIR 

Head of Delegation 

Chief Plant Health Officer 

Director Plant Protection Division 

Canadian Food Inspection Agency 

59 Camelot Drive 

Ottawa, Ontario 

Canada K1A 0Y9 

Phone: (+1) 613 773 7116 

Email: darlene.blair@inspection.gc.ca 

 
Alternate(s) 

Ms Marie-Claude FOREST 

Adviser/Alternative Head of Delegation 

National Manager and International Standards 

Adviser 

IPPC Official Contact Point 

Plant Protection Division 

Canadian Food Inspection Agency 

59 Camelot Drive 

Ottawa, Ontario 

Canada K1A 0Y9 

Phone: (+1) 613 773 7235 

Fax: (+1) 613 773 7204 

Email: marie-claude.forest@inspection.gc.ca 

 
Ms Marie-Pierre MIGNAULT 

Adviser 

International Plant Standards Officer 

Trade Policy Division 

Canadian Food Inspection Agency 

1400 Merivale Road, Tower 1  

Ottawa, Ontario 

Canada K1A 0Y9 

Phone: (+1) 613 773 6456 

Email: marie.pierre.mignault@inspection.gc.ca 

 
Mr Eric ROBINSON 

Adviser 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Canadian Embassy, Via Zara 30 

00198 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 85444 2554 

Fax: (+39) 06 85444 2930 

Email: eric.robinson@international.gc.ca 

 

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

 

Représentant 

M Delphin KONGBO 

Directeur de la Protection des Végétaux  

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Ministère Chargé du Développement du 

Monde Rural 

Avenue de l'Indépendance, B.P. 786 Bangui, 

Central African Republic 

Phone: (+236) 21 61 03 02 

Email: d_kongbo@yahoo.fr 

 
CHAD - TCHAD 

 

Représentant 

M Abdoulaye MOUSSA ABDERAMAN 

Directeur de la Protection des Végétaux et du 

Conditionnement (DPVC) 

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Ministère de l'Agriculture  

B.P. 1551, N'Djamena 

Republique du Tchad 

Phone: (+235) 22524509 

Email: charafa2009@gmail.com 

 
CHILE - CHILI 

 

Representante 

Sr Rodrigo ASTETE ROCHA 

Jefe de la División de Protección Agrícola y 

Forestal (DPAF) 

Punto de Contacto Oficial de la CIPF  

Servicio Agrícola y Ganadero 

Ministerio de Agricultura 

Av. Presidente Bulnes 140 

Santiago de Chile, Chile 

Phone: (+56) 2 23451201 

Fax: (+56) 2 23451203 

Email: rodrigo.astete@sag.gob.cl 
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Suplente(s) 

Sra Alejandra GUERRA 

Consejera 

Representante Permanente Adjunta ante la 

FAO 

Embajada de la República de Chile  

Viale Liegi, 21  

00198 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 844091 

Fax: (+39) 06 8841452 

Email: aguerra@minrel.gov.cl 

 
Sr Marco MUÑOZ FUENZALIDA 

Jefe Subdepartamento Sanidad Vegetal 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

Ministerio de Agricultura 

Av. Bulnes 140, 3 Piso 

Santiago de Chile, Chile 

Phone: (+56) 223451201 

Email: marco.munoz@sag.gob.cl 

 
Sr Álvaro SEPÚLVEDA LUQUE 

Encargado Temas Agricolas Multilaterales 

DPAF 

División Protección Agrícola y Forestal 

Servicio Agrícola y Ganadero 

Av. Presidente Bulnes 140 

Santiago de Chile, Chile 

Phone: (+56) 2 2345 1454 

Email: alvaro.sepulveda@sag.gob.cl 

 
Sra Margarita VIGNEAUX 

Asesora 

Asuntos Multilaterales 

Embajada de la República de Chile  

Viale Liegi, 21  

00198 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 844091 

Fax: (+39) 06 8841452 

Email: mvigneaux@minrel.gov.cl 

 

CHINA - CHINE 

 

Representative 

Mr Caiwen HE 

Deputy Director-General 

Crop Production Department 

Ministry of Agriculture 

No. 11 Nongzhanguan Nanli, Beijing 

P.R. China 100125 

Phone: (+86) 10 59191451 

Email: ippc@agri.gov.cn 

 
Alternate(s) 

Mr Zhaohua ZHANG 

Deputy Director-General 

General Administration of Quality Supervision 

Inspection and Quarantine 

No.9 Gast street of Ma Dian 

Beijing 100125, P.R. China 

Phone: (+86) 10 82261911 

 
Mr Jianqiang WANG 

Consultant 

Crop Production Department 

Ministry of Agriculture 

No.11 Nongzhanguan Nanli 

Beijing 100125, P.R. China 

Phone: (+86) 10 59191835 

Fax: (+86) 10 59193376 

Email: wangjianqiang@agri.gov.cn 

 
Mr Lifeng WU 

Division Director 

National Agro-Tech Extension  

and Service Centre 

Ministry of Agriculture 

No.20 Mai Zi Dian Street 

Beijing 100125, China 

Phone: (+86) 10 59194524 

Fax: (+86) 10 59194726 

Email: wulifeng@agri.gov.cn 
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Ms Shuangyan SUN 

Deputy Professor 

Research Center for international Standard and 

Technical Regulation 

AQSIQ, P.R. China 

No.18 Xibahe Dongli, Chaoyang District, 

Beijing, China 

Phone: (+86) 10 84603965 

 
Ms Shuang QIU 

Section Chief 

Department of Afforestation and Greening 

State Forestry Administration 

No.18 Hepingli dongjie 

Beijing 100714, China 

Phone: (+86) 10 84238513 

Fax: (+86) 10 84238559 

Email: xiaozhuzhu0733@sina.cn 

 
Mr Clive  Siu-Ki LAU 

Senior Agricultural Officer 

Agriculture, Fisheries and Conservation 

Department 

The Government of the Hong Kong 

Special Administrative Region 

Rm 627, Cheung Sha Wan  

Government Offices 

303 Cheung Sha Wan Road 

Kowloon, Hong Kong 

Phone: (+852) 21507039 

Fax: (+852) 21520319 

Email: clive_sk_lau@afcd.gov.hk 

 
Mr Un Fong AO IEONG 

Dvision Director 

Department of Gardens and Green Areas 

Civic and Municipal Affairs Bureau 

Macao, P.R. China 

Phone: (+853) 8291 6510 

 

COMOROS - COMORES - COMORAS 

 

Représentant 

M Issimaila Mohamed ASSOUMANI 

Chef de service de la protection des végétaux 

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Institut National de Recherche pour 

l'Agriculture la Peche et l'Environnement 

(INRAPE) 

B.P. 289, Moroni, Comores 

Phone: (+269) 333 11 02 

Email: issimaila2002@yahoo.fr 

 
CONGO 

 

Représentant 

Mme Alphonsine LOUHOUARI 

TOKOZABA 

Chef de Service de la Protection des Végétaux 

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 

(MAE) 

6, rue Louis Tréchot  

B.P. 2453 Brazzaville, Congo 

Phone: (+242) 04 005 5705 

Email: louhouari@yahoo.fr 

 
COOK ISLANDS - ÎLES COOK - ISLAS 

COOK 

 

Representative 

Mr Ngatoko NGATOKO 

Director 

IPPC Official Contact Point 

Biosecurity Quarantine Service 

Ministry of Agriculture 

P.O.Box 96 

Rarotonga, Cook Islands 

Phone: (+682) 28711 

Fax: (+682) 21881 

Email: nngatoko@agriculture.gov.ck 
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COSTA RICA 

 

Representante 

Sr Marco Vinicio VARGAS PEREIRA 

Embajador 

Representante Permanente ante la FAO 

Embajada de la República de Costa Rica  

Largo Ecuador 6 

00198 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 80660390 

Fax: (+39) 06 80660390 

Email: miscr-fao@rree.go.cr 

 
Suplente(s) 

Sra Arlet VARGAS MORALES 

Subdirectora Ejecutiva 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

San José, Costa Rica 

Email: miscr-fao@rree.go.cr 

 
Sr Jorge Luis GÓMEZ ALPÍZAR 

Asesor Legal 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

San José, Costa Rica 

Email: miscr-fao@rree.go.cr 

 
Sr Miguel Ángel OBREGÓN LÓPEZ 

Ministro Consejero 

Representante Permanente Adjunto ante la 

FAO 

Embajada de la República de Costa Rica  

Largo Ecuador 6 

00198 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 80660390 

Fax: (+39) 06 80660390 

Email: miscr-fao@rree.go.cr 

 
Sr Pablo José INNECKEN ZÚÑIGA 

Segundo Secretario 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Embajada de la República de Costa Rica  

Largo Ecuador 6 

00198 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 80660390 

Fax: (+39) 06 80660390 

Email: miscr-fao@rree.go.cr 

 

CROATIA - CROATIE - CROACIA 

 

Representative 

Ms Sandra ANDRLIC 

Senior Adviser Specialist 

IPPC Official Contact Point 

Directorate for Food Quality and 

Phytosanitary Policy 

Ministry of Agriculture 

Ulica grada Vukovara 78 

10000 Zagreb, Croatia 

Phone: (+385) 1 6109702 

Fax: (+385) 1 6109789 

Email: sandra.andrlic@mps.hr 

 
CUBA 

 

Representante 

Sr Gilberto Hilario DIAZ LOPEZ 

Director General 

Punto de Contacto Oficial de la CIPF  

Centro Nacional de Sanidad Vegetal 

Ministerio de Agricultura 

Ayuntamiento No. 231 

Plaza de la Revolución  

La Habana, Cuba 

Phone: (+537) 8791 339 

Fax: (+537) 8703 277 

Email: direccion@sanidadvegetal.cu 

 
Suplente(s) 

Sra Ileana Dolores HERRERA 

CARRICARTE 

Especialista  

Centro Nacional Sanidad Vegetal 

Ministerio de Agricultura 

Ayuntamiento No. 231 

Plaza de la Revolución  

La Habana, Cuba 

Phone: (+53) 78815089 

Fax: (+53) 78703277 

Email: r.internacionales@sanidadvegetal.cu 
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Sra Rebeca CUTIE CANCINO 

Consejera 

Representante Permanente Adjunto ante la 

FAO 

Embajada de la República de Cuba  

Via Licinia, 13a  

00153 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 571724304 

Fax: (+39) 06 5745445 

Email: adjuntocuba@ecuitalia.it 

 
CYPRUS - CHYPRE - CHIPRE 

 

Representative 

Mr George POULIDES 

Ambassador 

Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Cyprus   

Piazza Farnese, 44 

00186 Rome - Italy 

Phone: 00 39 06 686 5758 

Fax: 00 39 06 6880 3756 

Email: faoprcyp@tin.it 

 
Alternate(s) 

Mr Spyridon ELLINAS 

Agricultural Attaché 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Cyprus   

Piazza Farnese, 44 

00186 Rome - Italy 

Phone: 00 39 06 686 5758 

Fax: 00 39 06 6880 3756 

Email: saellinas@hotmail.com 

 
CZECH REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE - REPÚBLICA CHECA 

 

Representative 

Mr Michal SLANINA 

Expert 

Division of Protection against Harmful 

Organisms 

UKZUZ - Central Institute for Supervising and 

Testing in Agriculture 

161 00, Konená 1930 

Havlíkov Brod, Czech Republic 

Email: michal.slanina@ukzuz.cz 

 

CÔTE D'IVOIRE 

 

Représentant 

M Gnénéyéri SILUE 

Directeur Protection des Végétaux, du 

Contrôle et de la Qualité 

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Ministère de l'Agriculture 

B.P. V7 Abidjan, Côte d'Ivoire 

Phone: (+225) 20 222260 / 08526152 

Fax: (+225) 20 212032 

Email: gnesilue@yahoo.fr 

 
Suppléant(s) 

M Lucien KOUAME KONAN 

Inspecteur 

Direction de la Protection des Végétaux, du 

Contrôle et de la Qaualité 

Ministère de l'Agriculture 

B.P. V7 Abidjan, Côte d'Ivoire 

Phone: (+225) 07 903754 

Fax: (+225) 20 212032 

Email: l_kouame@yahoo.fr 

 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC 

OF KOREA - RÉPUBLIQUE POPULAIRE 

DÉMOCRATIQUE DE CORÉE - 

REPÚBLICA POPULAR 

DEMOCRÁTICA DE COREA 

 

Representative 

Mr Jong Nam MUN 

Senior Advisor 

National Coordination Committee for FAO 

P.O. Box 44 Pyongyang City 

Korea DPRK 

Phone: (+850) 2 18111 

Fax: (+850) 2 381 4660 

 
Alternate(s) 

Mr Kwang CHOE 

Director 

Department of Plant Protection 

Ministry of Agriculture  

Korea DPRK 
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Mr Hak Chol RI 

Member 

Korea-Europe Cooperation Coordination 

Agency 

Korea DPRK 

 
Mr Song Chol RIM 

Counsellor 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Democratic People's Republic 

of Korea  

Viale dell'Esperanto, 26  

00144 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 54220749 

Fax: (+39) 06 54210090 

Email: ekodpr@alice.it 

 
Mr Jong Hyok KIM 

Second Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Democratic People's Republic 

of Korea  

Viale dell'Esperanto, 26  

00144 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 54220749 

Fax: (+39) 06 54210090 

Email: ekodpr@alice.it 

 
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 

CONGO - RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE DU CONGO - 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 

CONGO 

 

Représentant 

M Damas MAMBA MAMBA 

Chef de Division de la Protection des 

Végétaux  

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Ministère de l'Agriculture, Peche et Elevage 

Croisement Boulevard du 30 juin et Avenue 

Batetela Commune de la Gombe Kinshasa 

The Democratic Republic of the Congo 

Phone: (+243) 812959330 

Email: damasmamba@yahoo.fr 

 

Suppléant(s) 

M Lucien NYEMBO KIMUNI 

Directeur de Cabinet Adjoint 

Ministère de l'Agriculture, Peche et Elevage 

Croisement Boulevard du 30 juin et Avenue 

Batetela Commune de la Gombe Kinshasa 

The Democratic Republic of the Congo 

Phone: (+243) 814095813 

 
M Justin CISHUGI MURHULA 

Inspecteur Semencier au SENASEM 

Ministère de l'Agriculture, Peche et Elevage 

Croisement Boulevard du 30 juin et Avenue 

Batetela Commune de la Gombe Kinshasa 

The Democratic Republic of the Congo 

Phone: (+243) 998264227 

Email: jcishugim@gmail.com 

 
DENMARK - DANEMARK - 

DINAMARCA 

 

Representative 

Mr Ebbe NORDBO 

Head of Section 

IPPC Official Contact Point 

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries  

Danish AgriFish Agency  

Centre for Seeds, Plant Health and 

Agricultural Holdings  

Nyropsgade 30, DK-1780 Copenhagen V 

Denmark 

Phone: (+45) 45263891 

Fax: (+45) 33958000 

Email: eno@naturerhverv.dk 

 
DJIBOUTI 

 

Représentant 

M Hassan KAMIL ALI 

Directeur du Laboratoire National d'Analyses 

Alimentaires (LANAA) 

Port de pêche, Djibouti 

Phone: (+253) 77 62 66 82 

Email: kayskarim@gmail.com 
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DOMINICA - DOMINIQUE 

 

Representative 

Mr Ryan ANSELM 

Head  

Plant Protection and Quarantine Services 

IPPC Official Contact Point 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Roseau, Dominica 

Phone: (+767) 2663803 

Fax: (+767) 4488632 

Email: anselmr@dominica.gov.dm 

 
Alternate(s) 

Mr Nelson LAVILLE 

Plant Quarantine Officer 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Roseau, Dominica 

Phone: (+767) 2663820 

Email: nelson.laville@gmail.com 

 
DOMINICAN REPUBLIC - 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Representante 

Sra Gloria COSTE 

Subdirectora del Sector Económico 

Dirección General de Cooperación Multilateral 

Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo 

Santo Domingo 

Email: g.coste@digecoom.gob.do 

 
Suplente(s) 

Sr Mario ARVELO 

Embajador 

Representante Permanente ante la FAO 

Representación Permanente de la República 

Dominicana ante la FAO  

Via Aventina, 18 

00153 Roma - Italia 

Phone: (+39) 380 2504006 

Email: mario@marioarvelo.com 

 

Sr Manuel DURAN 

Subdirector Cuarentena 

Departamento de Sanidad Vegetal 

Ministerio de Agricultura 

Santo Domingo 

Email: manuel.duran@agricultura.gov.do 

 
Sra Julia VICIOSO 

Ministra Consejera 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Representación Permanente de la República 

Dominicana ante la FAO  

Via Marco Aurelio, 42 int. B-2  

00184 Roma - Italia 

Phone: (+39) 380 2504006 

Email: juliavicioso@gmail.com 

 
Sr Rawell TAVERAS ARBAJE 

Consejero 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Representación Permanente de la República 

Dominicana ante la FAO  

Via Marco Aurelio, 42 int. B-2  

00184 Roma - Italia 

Phone: (+39) 380 2504006 

Email: rawellarbaje@gmail.com 

 
Sra Diana INFANTE QUINONES 

Consejera 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Representación Permanente de la República 

Dominicana ante la FAO  

Via Marco Aurelio, 42 int. B-2  

00184 Roma - Italia 

Phone: (+39) 380 2504006 

 
Sra Maria Cristina LAUREANO 

Primera Secretaria 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Representación Permanente de la República 

Dominicana ante la FAO  

Via Marco Aurelio, 42 int. B-2  

00184 Roma - Italia 

Phone: (+39) 380 2504006 

Email: marialaureano313@gmail.com 
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ECUADOR - ÉQUATEUR 

 

Representante 

Sr Juan Fernando HOLGUIN 

Embajador  

Representante Permanente ante la FAO 

Embajada de la República del Ecuador  

Via Antonio Bertoloni, 8  

00197 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 89672820 

Fax: (+39) 06 89672821 

Email: mecuroma@ecuador.it 

 
Suplente(s) 

Sra Mónica GALLO 

Directora de Vigilancia Fitosanitaria 

Agrocalidad  

Av. Eloy Alfaro N30 350 y Amazonas  

Edificio MAGAP, Piso 9 

Quito, Ecuador 

Phone: (+593) 2 2567 232 ext.127 

Email: monica.gallo@agrocalidad.gob.ec 

 
Sr José Antonio CARRANZA 

Consejero 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Embajada de la República del Ecuador  

Via Antonio Bertoloni, 8  

00197 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 89672820 

Fax: (+39) 06 89672821 

Email: mecuroma@ecuador.it 

 
EGYPT - ÉGYPTE - EGIPTO 

 

Representative 

Mr Ibrahim Imbaby EL SHOBAKI 

Head of Central Administration of the Plant 

Quarantine 

Ministry of Agriculture and Land Reclamation 

Cairo, Egypt 

Phone: (+202) 37 608575 

Fax: (+202) 37 608574 

Email: dr.ibrahim_imbaby@yahoo.com 

 

Alternate(s) 

Mr Ahmed SHALABY A. AHMED 

Counsellor 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Arab Republic of Egypt 

Via Salaria 267 

00199 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 8548956 

Fax: (+39) 06 8542603 

Email: egypt@agrioffegypt.it 

 
EL SALVADOR 

 

Representante 

Sr Douglas Ernesto ESCOBAR VASQUEZ 

Director de la Dirección General de Sanidad 

Vegetal 

Punto de Contacto Oficial de la CIPF  

Final 1a. Avenida Norte y 13 Calle Oriente 

Avenida Manuel Gallardo 

Santa Tecla, La Libertad, El Salvador 

Phone: (+503) 2202 0835 

Fax: (+503) 2534 9911 

Email: douglas.escobar@mag.gob.sv 

 
EQUATORIAL GUINEA - GUINÉE 

ÉQUATORIALE - GUINEA 

ECUATORIAL 

 

Representante 

Sr Agustin Mane ELA ANDEME 

Ingeniero Fitopatólogo 

Jefe de Sección de Protección Vegetal 

Ministerio de Agricultura y Bosques 

Sección de Protección Vegetal 

B'N Apdo No. 51 c/Luba Malabo 

Equatorial Guinea 

Phone: (+240) 222 246511 

Email: elandeme240@igmail.com 

 
Suplente(s) 

Sr Alejandro Mbo OKUE AVOMO 

Protección Vegetal 

Ministerio de Agricultura y Bosques 

Sección de Protección Vegetal 

B'N Apdo No. 51 c/Luba Malabo 

Equatorial Guinea 

Phone: (+240) 222 251580 

Email: romrammbo@yahoo.es 
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Sr Pablo NDJENG MBA NGUY 

Medico Veterinario 

Ministerio de Agricultura y Bosques 

Sección de Protección Vegetal 

B'N Apdo No. 51 c/Luba Malabo 

Equatorial Guinea 

Phone: (+240) 222 592422 

Email: ondjengmba@yahoo.es 

 
Sra Mercedes SERICHE WIABUA 

Segundo Secretario 

Representación Permanente de la República de 

Guinea Ecuatorial ante la FAO  

Via Bruxelles, 59A  

00198 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 8845575 

Email: obamarefao@gmail.com 

 
ERITREA - ÉRYTHRÉE 

 

Representative 

Mr Tekleab MESGHENA KETEMA 

Director General 

IPPC Official Contact Point 

Regulatory Service Department 

Ministry of Agriculture 

P.O. Box 1048, Asmara, Eritrea 

Phone: (+291) 1 120395 

Fax: (+291) 1 181415 

Email: tekleabketema@gmail.com 

 
ESTONIA - ESTONIE 

 

Representative 

Ms Olga LAVRENTJEVA 

Chief Specialist of the Plant Health 

Department 

Ministry of Agriculture 

39/41 Lai Street  

15056 Tallinn, Estonia 

Phone: (+372) 6256535 

Email: olga.lavrentjeva@agri.ee 

 

ETHIOPIA - ÉTHIOPIE - ETIOPÍA 

 

Representative 

Mr Weldehawariat Assefa FESSEHA 

Director 

IPPC Official Contact Point 

Plant Health and Regulatory Directorate 

Ministry of Agriculture  

Addis Abeba, Ethiopia 

Phone: (+251) 116 462 417 

Fax: (+251) 116 462 311 

Email: hapruassefa2@gmail.com 

 
EUROPEAN UNION (MEMBER 

ORGANIZATION) - UNION 

EUROPÉENNE (ORGANISATION 

MEMBRE) - UNIÓN EUROPEA 

(ORGANIZACIÓN MIEMBRO) 

 

Representative 

Mr Harry ARIJS 

Deputy Head of Unit  

Plant Health  

Directorate-General Health and Food Safety 

(SANTE)  

European Commission 

Rue de la Loi, 149 Brussels 

Belgium 

Phone: (+32) 2 2987645 

Email: harry.arijs@ec.europa.eu 

 
Alternate(s) 

Mr Roman VAGNER 

Policy Officer 

Plant Health 

Directorate-General Health and Food Safety 

(SANTE) 

European Commission in Brussels 

Rue de la Loi, 149 Brussels 

Belgium 

Phone: (+32) 02 2959664 

Fax: (+32) 02 2969399 

Email: Roman.Vagner@ec.europa.eu 
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Ms Estefania RONCERO FERNANDEZ 

Policy Officer 

Directorate-General Trade 

European Commission in Brussels 

Rue de la Loi, 149 Brussels 

Belgium 

Email: Estefania.Roncero-Fernandez@ec.europa.eu 

 
Ms Ana Margarita FRAILE VASALLO 

Advisor 

Delegation of the European Union to the Holy 

See, to the Order of Malta and to the UN 

Organisations 

Via IV Novembre, 149 

00187 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 6797827 

Email: Ana.Fraile-Vasallo@eeas.europa.eu 

 
FIJI - FIDJI 

 

Representative 

Mr Jainesh Anish RAM 

Entomologist 

Biosecurity Authority of Fiji 

Plaza 1 Ellery Street 

Suva, Fiji 

Phone: (+679) 331 2512 

Fax: (+679) 330 5043 

Email: jram@baf.com.fj 

 
Alternate(s) 

Mr Nitesh DATT 

Plant Phatologist 

Biosecurity Authority of Fiji 

Plaza 1 Ellery Street 

Suva, Fiji 

Phone: (+679) 331 2512 

Fax: (+679) 330 5043 

Email: ndatt@baf.com.fj 

 

FINLAND - FINLANDE - FINLANDIA 

 

Representative 

Mr Ralf LOPIAN 

Senior Advisor Intrenational Affaires 

IPPC Official Contact Point 

Food Department/ Animal and Plant Health 

Unit 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Mariankatu 23, Helsinki, Finland 

Phone: (+358) 295 162329 

Fax: (+358) 9 16052443 

Email: ralf.lopian@mmm.fi 

 
FRANCE - FRANCIA 

 

Représentant 

M Alain TRIDON 

Sous-directeur de la qualité, de la santé et de la 

protection des végétaux 

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire 

et de la forêt 

Direction Générale de l'Alimentation 

251, rue de Vaugirard 

75732 Paris cedex 15, France 

Phone: (+33) 1 49555980 

Email: alain.tridon@agriculture.gouv.fr 

 
Suppléant(s) 

Mme Laurence BOUHOT DELDUC 

Chargée des affaires Internationales 

Bureau de la santé des végétaux 

Direction générale de l'alimentation 

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire 

et de la forêt  

Direction Générale de l'Alimentation 

251, rue de Vaugirard 

75732 Paris cedex 15, France 

Phone: (33) 1 49555880 

Email: laurence.bouhot-delduc@agriculture.gouv.fr 
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Mme Clara PACHECO 

Adjointe à la chef du Bureau exportation pays 

tiers 

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire 

et de la forêt 

Direction Générale de l'Alimentation 

251, rue de Vaugirard 

75732 Paris cedex 15, France 

Phone: (+33) 1 49554317 

Email: clara.pacheco@agriculture.gouv.fr 

 
M François BLANC 

Chef de la Mission des affaires européennes et 

internationales 

Direction filières et internaitonal 

France AgriMer, 12 rue Henri Rol Tanguy  

92555 Montreuil, France 

Phone: (+33) 1 73303000 

Email: francois.blanc@franceagrimer.fr 

 
Mme Caroline LEMAITRE 

Chargée de mission à l'Unité d'appui aux 

exportateurs 

Mission des affaires européennes et 

internationales 

France AgriMer, 12 rue Henri Rol  

Tanguy 92555 Montreuil, France 

Phone: (+33) 1 73303000 

Email: caroline.lemaitre@franceagrimer.fr 

 
Mme Clara MARCE 

Chargée d'études au Bureau exportation pays 

tiers 

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire 

et de la forêt 

Direction Générale de l'Alimentation 

251 Rue de Vaugirard 

75732 Paris Cedex 15, France 

Phone: (+33) 1 49555880 

Email: clara.marce@agriculture.gouv.fr 

 

GABON - GABÓN 

 

Représentant 

Mme Séraphine MINKO 

Chef Service Législation Phytosanitaire 

Direction de la Production et la Protection des 

Végétaux 

Direction Générale de l'Agriculture 

B.P. 551 Libreville, Gabon 

Phone: (+241) 06 634795 

Email: minkoseraphine@yahoo.fr 

 
GEORGIA - GÉORGIE 

 

Representative 

Mr Zurab LIPARTIA 

Deputy Head  

National Food Agency  

Ministry of Agriculture  

Tbilisi, Georgia 

Phone: (+995) 599283333 

Email: zurab.lipartia@nfa.gov.ge 

 
GERMANY - ALLEMAGNE - 

ALEMANIA 

 

Representative 

Ms Christine HERMENING 

Plant Health Department 

Federal Ministry for Food and Agriculture 

Rochusstr. 1D-53123  

Bonn, Germany 

Phone: (+49) 228 995294484 

Email: 512@bmelv.bund.de 

 
GHANA 

 

Representative 

Mr Ebenezer ABOAGYE 

Deputy Director 

Head of Plant Quarantine Division 

Plant Protection and Regulatory Services 

Directorate 

Ministry of Food and Agriculture 

P O. Box M37 

Ministries Post Office 

Accra, Ghana 

Phone: (+233) 261274671 

Email: eaboagyee@aol.com 
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GREECE - GRÈCE - GRECIA 

 

Representative 

Ms Stavroula IOANNIDOU 

Regulatory Expert  

Department of Phytosanitary Control 

Ministry of Rural Development and Food 

150 Sygrou Avenue 

17671 Kallithea, Greece 

Phone: (+30) 210 9287133 

Fax: (+30) 210 9212090 

Email: syg041@minagric.gr 

 
Alternate(s) 

Mr Christos ARAMPATZIS 

Regulatory Expert on Plant Health 

Department of Phytosanitary Control 

Ministry of Rural Development and Food 

150 Sygrou Avenue 

17671 Kallithea, Greece 

Phone: (+30) 210 9287235 

Fax: (+30) 210 9212090 

Email: syg051@minagric.gr 

 
GRENADA - GRENADE - GRANADA 

 

Representative 

Mr Paul GRAHAM 

Pest Management Officer  

IPPC Contact Point 

Ministry of Agriculture, Lands, Forestry, 

Fisheries and the Environment 

Botanical Gardens St. George's 

Grenada 

Phone: (+473) 416 2908 

Fax: (+473) 440 4191 

Email: paulgraham1957@gmail.com 

 

GUATEMALA 

 

Representante 

Sra Sylvia WOHLERS DE MEIE 

Ministro Consejero 

Representante Permanente Adjunto ante la 

FAO 

Embajada de la República de Guatemala  

Via Giambattista Vico, 20  

00196 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 36381143 

Email: misfao.guatemala@gmail.com 

 
Suplente(s) 

Sr Nelson OLIVERO GARCIA 

Primer Secretario  

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Embajada de la República de Guatemala  

Via Giambattista Vico, 20  

00196 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 36381143 

Email: misfao.guatemala@gmail.com 

 
Sr Giorgio PORCHIA 

Pasante 

Embajada de la República de Guatemala  

Via Giambattista Vico, 20  

00196 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 36381143 

Email: misfao.guatemala@gmail.com 

 
GUINEA - GUINÉE 

 

Représentant 

M Bella KOUROUMA 

Directeur National Adjoint 

Service National de la Protection des Végétaux 

et des Denrées Stockées 

Ministère de l'Agriculture 

BP 576, Conakry, Guinea 

Phone: (+224) 620604436 

Email: bellakourouma2015@gmail.com 
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GUINEA-BISSAU - GUINÉE-BISSAU 

 

Représentant 

M Luís António TAVARES 

Chef de la Division de Contrôle Phytosanitaire 

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Ministère de l'Agriculture  

MADR / DSPV.Box 844   

Guinea-Bissau 

Phone: (+245) 663 82 08/5547553 

Email: ltavares@yahoo.com 

 
GUYANA 

 

Representative 

Mr Brian SEARS 

Chief Plant Protection Officer 

IPPC Official Contact Point 

National Plant Protection Organisation  

National Agricultural Research and Extension 

Institute  

Compound Mon Repos 

East Coast Demerara, Guyana 

Phone: (+592) 699 0479 

Fax: (+592) 220 5858 

Email: nppogy@gmail.com 

 
HAITI - HAÏTI - HAITÍ 

 

Représentant 

M Pierre Charlemagne CHARLES 

Ingeneur Agronome 

Directeur de la Direction de Quarantaine 

Ministère de l'Agriculture, des Ressources 

Naturelles et du Développement Rural  

Route Nationale No. 1  

Damien - Port-au-Prince, Haiti 

Email: piecharles1055@yahoo.com 

 

Suppléant(s) 

M Emmanuel CHARLES 

Ministre Conseiller Chargè d'affaires  

Représentant permanent adjoint auprès de la 

FAO 

Ambassade de la République d'Haïti  

Via di Villa Patrizi 7 - 7A  

00161 Rome - Italie 

Phone: (+39) 06 44254106/7 

Fax: (+39) 06 44254208 

Email: segreteria@ambhaiti.it 

 
M Jean Frisner CLERVEUS 

Ingeneur Agronome 

Chef de Service de Défense des Cultures á la 

Direction de Protection Végétale 

Ministère de l'Agriculture, des Ressources 

Naturelles et du Développement Rural  

Route Nationale No. 1  

Damien - Port-au-Prince, Haiti 

 
M Jean Turgot Abel SENATUS 

Conseiller 

Représentant permanent suppléant auprès de la 

FAO 

Ambassade de la République d'Haïti  

Via di Villa Patrizi 7 - 7A  

00161 Rome - Italie 

Phone: (+39) 06 44254106/7 

Fax: (+39) 06 44254208 

Email: segreteria@ambhaiti.it 

 
Mme Marie Laurence DURAND 

Premier Secrétaire 

Représentant permanent suppléant auprès de la 

FAO 

Ambassade de la République d'Haïti  

Via di Villa Patrizi 7 - 7A  

00161 Rome - Italie 

Phone: (+39) 06 44254106/7 

Fax: (+39) 06 44254208 

Email: segreteria@ambhaiti.it 
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M Joseph Henrilus JINIUS 

Premier Secrétaire 

Représentant permanent suppléant auprès de la 

FAO 

Ambassade de la République d'Haïti  

Via di Villa Patrizi 7 - 7A  

00161 Rome - Italie 

Phone: (+39) 06 44254106/7 

Fax: (+39) 06 44254208 

Email: segreteria@ambhaiti.it 

 
HUNGARY - HONGRIE - HUNGRÍA 

 

Representative 

Mr Gábor SZALKAI 

Chief Plant Health Officer 

Department of Food Chain Control 

Ministry of Rural Development 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11 

Hungary 

Phone: (+36) 1 7952393 

Fax: (+36) 1 7950094 

Email: gabor.szalkai@fm.gov.hu 

 
Alternate(s) 

Mr Lajos SZABÓ 

Plant Health Officer 

IPPC Official Contact Point 

Department of Food Chain Control 

Ministry of Agriculture 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11 

Hungary 

Phone: (+36) 1 7953792 

Fax: (+36) 1 7950094 

Email: lajos.szabo@fm.gov.hu 

 

INDIA - INDE 

 

Representative 

Mr Satya Nand SUSHIL 

Plant Protection Advisor 

Directorate of Plant Protection Quarantine and 

Storage 

Department of Agriculture, Cooperation and 

Farmers Welfare 

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare 

NH-IV, Faridabad 121001, India 

Phone: (+91) 129 2410056/2413985 

Fax: (+91) 129 2412125 

Email: ppa@nic.in 

 
INDONESIA - INDONÉSIE 

 

Representative 

Ms Banun HARPINI 

Director General 

Indonesian Agricultural Quarantine Agency 

Ministry of Agriculture 

Jl. RM. Harsono, No3 

E Building, 5 floor, Ragunan 

Jakarta Selatan 12550, Indonesia 

Phone: (+62) 21 7816481 

Email: banun234@yahoo.com 

 

Alternate(s) 
Mr Antarjo DIKIN 

Director of Plant Quarantine and Biosafety 

IPPC Official Contact Point 

Ministry of Agriculture 

Jl. RM. Harsono, No3 

E Building, 5 floor, Ragunan 

Jakarta Selatan 12550, Indonesia 

Phone: (+62) 21 7816482 

Email: antarjo.dikin@yahoo.com 

 
Mr Royhan Nevy WAHAB 

First Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Indonesia  

Via Campania, 55  

00187 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 4200911 

Fax: (+39)  06 4880280 

Email: indorom@indonesianembassy.it 
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Mr Tinus ZAINAL 

Third Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Indonesia  

Via Campania, 55  

00187 Rome - Italy 

Phone: (+39) 324 8034332 

Fax: (+39) 06 4880280 

Email: tinus.zainal@kemlu.go.id 

 
Mr Yusral TAHIR 

Agricultural Attache 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Indonesia  

Via Campania, 55  

00187 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 4200911 

Fax: (+39) 06 4880280 

Email: indorom@uni.net 

 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - IRAN 

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') - IRÁN 

(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

 

Representative 

Mr Mohammad Ali BAGHESTANI 

MEYBODI 

Director  

IPPC Official Contact Point 

National Plan Protection Organization 

No.2, Yaman (Tabnak) Ave. 

Chamran Highway, Tehran 

Islamic Republic of Iran 

Phone: (+98) 21 22402712 

Fax: (+98) 21 22403197 

Email: director@ppo.ir 

 
Alternate(s) 

Mr Majid DEHGHAN SHOAR 

Ambassador 

Permanent Representative to FAO 

Permanent Representation of the Islamic  

Republic of Iran to FAO  

Via Aventina, 8  

00153 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 5780334 

Fax: (+39) 06 5747636 

Email: secretary1@iranrepfao.org 

 

Mr Mehdi GHAEMIAN 

Deputy Director 

Quarantine and Phytosanitary Division 

Plant Protection Organization 

Islamic Republic of Iran 

Phone: (+39) 06 5780334 

Fax: (+39) 06 5747636 

Email: dsecretary2@iranrepfao.org 

 
IRELAND - IRLANDE - IRLANDA 

 

Representative 

Mr Gabriel ROE 

Chief Plant Health Officer 

IPPC Official Contact Point 

Department of Agriculture, Food and the 

Marine 

Backweston Campus 

Youngs Cross Celbridge  

Co Kildare, Ireland 

Phone: (+353) 1 5058759 

Email: Gabriel.Roe@agriculture.gov.ie 

 
ISRAEL - ISRAËL 

 

Representative 

Mr Abed GERA 

Director 

Plant Protection and Inspection services 

(PPIS) 

Ministry of Agriculture P.O.Box 78  

Bet Dagan 50250, Israel 

Phone: (+972) 3 9681500 

Fax: (+972) 3 9603005 

Email: AbedG@moag.gov.il 

 
Alternate(s) 

Mr David OPATOWSKI 

Minister-Counsellor Agricultural Affairs 

Permanent Mission to the UN 

1-3, avenue de la Paix 

1202 Geneva, Switzerland 

Phone: (+41) 22 7160529 

Fax: (+41) 0 22 7160555 

Email: agriculture@geneva.mfa.gov.il 
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ITALY - ITALIE - ITALIA 

 

Representative 

Mr Bruno Caio FARAGLIA 

Director 

IPPC Official Contact Point 

Central Phytosanitary Service 

General Directorate for Rural Development 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Policy  

Via XX Settembre 20, Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 46656090 

Fax: (+39) 06 4881707 

Email: b.faraglia@mpaaf.gov.it 

 
Alternate(s) 

Mr Federico SORGONI 

Official of the Central Phytosanitary Service 

General Directorate for Rural Development 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Policy  

Via XX Settembre 20, Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 46651/4824702 

Email: f.sorgoni@mpaaf.gov.it 

 
Mr Carlo Francesco CESARONI 

Official of the Central Phytosanitary Service 

General Directorate for Rural Development 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Policy  

Via XX Settembre 20, Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 46651/4824702 

Email: cf.cesaroni@mpaaf.gov.it 

 
Ms Sabrina PINTUS 

Official of the Central Phytosanitary Service 

General Directorate for Rural Development 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Policy  

Via XX Settembre 20, Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 46651/4824702 

Email: s.pintus@mpaaf.gov.it 

 

Ms Elisabetta LANZELLOTTO 

Official of the International Relationships 

Office 

General Directorate for International and 

European Union Policies 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Policy  

Via XX Settembre 20, Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 46654109 

Email: e.lanzellotto@politicheagricole.it 

 
Mr Alessandro CASANO 

Official of the Central Phytosanitary Service 

General Directorate for Rural Development 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Policy  

Via XX Settembre 20, Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 46651/4824702 

 
Mr Massimiliano COCCIOLO 

Official of the International Relationships 

Office 

General Directorate for International and 

European Union Policies 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Policy  

Via XX Settembre 20, Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 46654030 

 
JAMAICA - JAMAÏQUE 

 

Representative 

Mr Fitzroy WHITE 

Senior Plant Quarantine Officer 

Plant Quarantine Produce Inspection Branch 

Ministry of Industry Commerce, Agriculture 

and Fisheries 

Kingston, Jamaica 

Email: hodijah@hotmail.com 
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JAPAN - JAPON - JAPÓN 

 

Representative 

Mr Yukio YOKOI 

Director 

Research Division 

Yokohama Plant Protection Station 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Phone: (+81) 45 6228692 

Fax: (+81) 45 6217560 

Email: yokoiy@pps.maff.go.jp 

 
Alternate(s) 

Ms Akiko NAGANO 

Deputy Director 

Plant Protection Division 

Food Safety and Consumer Affairs Bureau 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

 
Ms Masumi YAMAMOTO 

Section Chief 

Plant Protection Division 

Food Safety and Consumer Affairs Bureau 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

 
Mr Hiroaki SHIRATO 

Plant Protection Officer 

Research Division 

Yokohama Plant Protection Station 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

 
KAZAKHSTAN - KAZAJSTÁN 

 

Representative 

Mr Buran RAKHIMBEKOV 

Chairman of the Commettee of State 

Inspection 

Ministry of Agriculture  

010000 Astana, St. Kenesary 36 

Kazakhstan 

Phone: (+7) 7172 555961 

Email: Rakhimbekov.B@minagri.gov.kz 

 

KENYA 

 

Representative 

Ms Hellen LANGAT 

Senior Inspector 

Technical Personal Assistant to the Managing 

Director 

Kenya Plant Health Inspectorate Service 

(KEPHIS) 

P.O. Box 49592  

00100 GPO Nairobi, Kenya 

Phone: (+254) 020 3536171/2 

Email: hmwarey@kephis.org 

 
Alternate(s) 

Ms Phyllis GITHAIGA 

Coordinator Trade and Standards 

Kenya Plant Health Inspectorate Service 

(KEPHIS) 

P.O. Box 49592 

00100 Nairobi, Kenya 

Phone: (+254) 203597201-3 

Email: pgithaiga@kephis.org 

 
KUWAIT - KOWEÏT 

 

Representative 

Mr Yousef JHAIL 

Counsellor 

Permanent Representative to FAO 

Permanent Representation of the  

State of Kuwait to FAO  

Via della Fonte di Fauno, 26  

00153 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 5754598 

Fax: (+39) 06 57302384 

Email: Kuwait_FAO@tiscali.it 

 
Alternate(s) 

Ms Manar AL-SABAH 

Attaché 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Permanent Representation of the  

State of Kuwait to FAO  

Via della Fonte di Fauno, 26  

00153 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 5754598 

Fax: (+39) 06 57302384 

Email: Kuwait_FAO@tiscali.it 
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Mr Salah AL-BAZZAZ 

Permanent Representation of the  

State of Kuwait to FAO  

Via della Fonte di Fauno, 26  

00153 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 5754598 

Fax: (+39) 06 57302384 

Email: mc8975@mclink.it 

 
KYRGYZSTAN - KIRGHIZISTAN - 

KIRGUISTÁN 

 

Representative 

Mr Ruslan BEISHENKULOV 

Deputy Director 

IPPC Official Contact Point 

Chief State Phytosanitary Inspector  

720040, 96 "b" Kiev Street 

Bishkek, Kyrgyz Republic 

Phone: (+996) 312 624420 

Fax: (+996) 312 900122 

Email: agro_2014@mail.ru 

 
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 

REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO - 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

POPULAR LAO 

 

Representative 

Mr Siriphonh PHITHAKSOUN 

Director  

Plant Protection Center 

IPPC Official Contact Point 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Nahai village, Hatsaiphong District 

P.O.Box: 811 VTE, Vientiane  

Lao PDR 

Phone: (+856) 20 99960735 

Email: syriphonh@gmail.com 

 

Alternate(s) 

Mr Khanxay SOMCHANDA 

Head of Entomologist Unit 

Plant Protection Ceter 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Forestry  

Km 13, Thadeau Rd. Salakham Village 

Hadsayfong District, Vientaine   

Lao PDR 

Phone: (+856) 21 812164 

Email: khbombay2004@yahoo.com 

 
Mr Sitthiphone PHOMMASAK 

Head of Administration and Internal 

Cooperation Unit 

Plant Protection Ceter 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Forestry  

Km 13, Thadeau Rd. Salakham Village 

Hadsayfong District, Vientaine 

Lao PDR 

Phone: (+856) 21 812164 

Email: psitthiphone@yahoo.com 

 
LATVIA - LETTONIE - LETONIA 

 

Representative 

Ms Kristine KJAGO 

Director 

IPPC Official Contact Point 

State Plant Protection Service 

Lielvardes iela 36/38 

Riga, LV-1981 

Latvia 

Phone: (+371) 6 7027098 

Fax: (+371) 6 7027302 

Email: kristine.kjago@vaad.gov.lv 

 
Alternate(s) 

Mr Ringolds ARNITIS 

State Plant Protection Service 

Lielvardes iela 36/38 

Riga, LV-1981, Latvia 

Phone: (+371) 767027406 

Fax: (+371) 67027302 

Email: ringolds.arnitis@hotmail.com 
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LEBANON - LIBAN - LÍBANO 

 

Représentant 

Mme Sylvana GERGES 

Chef de Service de la Protection 

Ministère de l'Agriculture 

Rue des Ambassades 

Bir Hassan, Henri Chehab Caserne 

Beyrouth, Liban 

 
Suppléant(s) 

Mme Rania HAYEK 

Chef du Service d'Importation, d'Exportation 

et de la Quarantaine Agricole 

Ministère de l'Agriculture 

Rue des Ambassades 

Bir Hassan, Henri Chehab Caserne 

Beyrouth, Liban 

Phone: (+961) 3319671 

Email: r.hayek@arigulture.gov.lb 

 
M Youssef AL-MASRI 

Chef du Departement d'Exportation et 

d'Importation Agricole 

Ministère de l'Agriculture 

Rue des Ambassades 

Bir Hassan, Henri Chehab Caserne 

Beyrouth, Liban 

Phone: (+961) 1 849 639 

Email: yalmasri@agriculture.gov.lb 

 
LESOTHO 

 

Representative 

Mr Solomon Motlatsi MOLATELA 

Senior Researcher (Plant Protection) 

Department of Agricultural Research 

P.O. Box 829,  

Maseru 100, Lesotho 

Phone: (+266) 22 312395 

Fax: (+266) 22 310362 

Email: mmolatela@yahoo.co.uk 

 

LIBYA - LIBYE - LIBIA 

 

Representative 

Mr Ali Amin KAFU 

Expert in the Field of Quarantine 

IPPC Official Contact Point 

National Center for Plant Protection and Plant 

Quarantine 

P.O. Box.2933, Tripoli 

Phone: (+21) 8925022980 

Email: benkafu@yahoo.com 

 
Alternate(s) 

Mr Salem HAROUN 

Agricultural Counsellor 

Alternate Permanent Representative to FAO  

Permanent Representation of Libya to the 

United Nations Agencies in Rome  

Via Nomentana 13 

00161 Rome - Italy  

Phone: (+39) 06 32609854 

Fax: (+39) 06 3225438 

Email: slmharoun@yahoo.com 

 
LITHUANIA - LITUANIE - LITUANIA 

 

Representative 

Mr Sergejus FEDOTOVAS 

Director of the State Plant Service 

IPPC Official Contact Point 

Ministry of Agriculture 

Ozo street 4A 

LT-08200 Vilnius, Lithuania 

Phone: (+370) 5 237 5630 

Email: sergejus.fedotovas@vatzum.lt 
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MADAGASCAR 

 

Représentant 

M Jean Claude Junior DAMA 

RAKOTONDRASEDO 

Conseiller 

Représentant permanent suppléant auprès de la 

FAO 

Ambassade de la République de Madagascar  

Via Riccardo Zandonai, 84/A  

00194 Rome - Italie 

Phone: (+39) 06 66620089 

Fax: (+39) 06 66621905 

Email: ambamad@hotmail.com 

 
MALAWI 

 

Representative 

Mr David KAMANGIRA 

Senior Deputy Director 

IPPC Official Contact Point 

Department of Agricultural Research Services   

P.O. Box 30779   

Lilongwe 3, Malawi 

Phone: (+265) 1 707378 

Fax: (+256) 888342712 

Email: davidkamangira1@gmail.com 

 
MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA 

 

Representative 

Mr Abdul Samad OTHMAN 

Ambassador 

Permanent Representative to FAO 

Embassy of Malaysia  

Via Nomentana, 297  

00162 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 8415808/8419296 

Email: aa.rome@ambasciatamalaysia.it 

 
Alternate(s) 

Mr Ahmad Zakaria MOHAMAD SIDEK 

Director General 

Department of Agriculture 

Wisma Tani Kuala Lumpur  

Jalan Sultan Salhuddin  

50632 Kuala Lumpur, Malaysia 

 

Ms Azulita BINTI SALIM 

Counsellor 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of Malaysia  

Via Nomentana, 297  

00162 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 8415808 

Fax: (+39) 06 8555040 

Email: aa.rome@ambasciatamalaysia.it 

 
Mr Mohamad Nazrain NORDIN 

Assistant Agricultural Attaché 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of Malaysia  

Via Nomentana, 297  

00162 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 8415808 

Fax: (+39) 06 8555040 

Email: aa.rome@ambasciatamalaysia.it 

 
MALI - MALÍ 

 

Représentant 

M Lassana Sylvestre DIARRA 

Directeur General 

Office de Protection des Vegetaux 

Ministere de l'agriculture 

Bamaco, Mali 

Phone: (+223) 2022 8004/2022 2404 

Fax: (+223) 2022 4812 

Email: lassylvedia@yahoo.fr 

 
MALTA - MALTE 

 

Representative 

Ms Marica GATT 

Director General 

Veterinary and Phytosanitary Regulation 

Department 

Ministry of Sustainable Development, the 

Environment and Climate Change 

Casa Leone 

St. Joseph High Road 

St Venera SVR 1012, Malta 

Email: marica.gatt@gov.mt 
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Alternate(s) 

Mr Sharlo CAMILLERI 

Director 

Plant Health Directorate 

Ministry of Sustainable Development,  

the Environment and Climate Change 

Casa Leone 

St. Joseph High Road, 

St Venera SVR 1012, Malta 

 
Ms Josephine SCHEMBRI 

Policy Officer 

Permanent Representation of Malta to the 

European Union 

Brussels, Belgium 

Email: josephine.b.schembri@gov.mt 

 
MAURITANIA - MAURITANIE 

 

Représentant 

Mme Meriem AOUFFA 

Ambassadeur 

Représentant permanent auprès de la FAO 

Ambassade de la République islamique de 

Mauritanie  

Via Bertoloni, 29  

00198 Rome - Italie 

Phone: (+39) 06 85351530 

Fax: (+39) 06 85351441 

Email: mauritania.roma@yahoo.it 

 
Suppléant(s) 

M Mohamed Ould KNEYTA 

Chef de Service de la Protection des Végétaux   

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Direction de l'Agriculture/Service Protection 

des Végétaux 

BP 180, Nouakchott 

République Islamique de Mauritanie 

Phone: (+222) 4605 6568 

Email: kkneyta@yahoo.fr 

 

M Diye Mohamed TEYIB 

Deuxième Conseiller 

Représentant permanent suppléant auprès de la 

FAO 

Ambassade de la République islamique de 

Mauritanie  

Via Bertoloni, 29  

00198 Rome - Italie 

Phone: (+39) 06 85351530 

Fax: (+39)  06 85351441 

Email: teyibdiye@yahoo.fr 

 
MEXICO - MEXIQUE - MÉXICO 

 

Representante  

Sr Francisco Javier TRUJILLO ARRIAGA 

Director General de Sanidad Vegetal 

Punto de Contacto Oficial de la CIPF  

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria 

Sagarpa, Mexico 

Phone: (+52) 55 59051000 Ext. 51319 

Email: trujillo@senasica.gob.mx 

 
Suplente(s) 

Sr Benito JIMENEZ SAUMA 

Segundo Secretario 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Embajada de los Estados Unidos Mexicanos  

Via Lazzaro Spallanzani, 16  

00161 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 4416061/06441606220 

Fax: (+39) 06 44292703 

Email: ofna.fao@emexitalia.it 

 
Sr Rene HERNANDEZ RUIZ 

Director de Proyectos y Desarrollo 

Institucional 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria 

Sagarpa, Mexico 

 



Appendix 03 CPM-11 Report  

Page 73 of 194 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

MOROCCO - MAROC - MARRUECOS 

 

Représentant 

M Mohammed Amal RAHEL 

Chef de la Division de la Protection des 

Végétaux 

Point de Contact Officiel de la CIPV    

Office National de Sécurité Sanitaire des 

Produits Alimentaires (ONSSA) 

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche 

Maritime 

B.P. 1308 Rabat, Maroc 

Phone: (+212) 537 676538 

Fax: (+212) 537 682049 

Email: mohammedamal.rahel@onssa.gov.ma 

 
MOZAMBIQUE 

 

Representative 

Ms Serafina Ernesto MANGANA 

Head of Plant Protection Department 

IPPC Official Contact Point 

National Directorate of Agrarian Services 

Ministry of Agriculture and Food Security 

P.O. Box 1406 

Maputo, Mozambique 

Phone: (+258) 21 460591 

Fax: (+258) 21 460591 

Email: serafinamangana@gmail.com 

 
Alternate(s) 

Ms Antonia VAZ TOMBOLANE 

Plant Protection Technician 

National Directorate of Agrarian Services 

Ministry of Agriculture and Food Security 

P.O. Box 1406 

Maputo, Mozambique 

Phone: (+258) 21 462036 

Email: avaz5099@gmail.com 

 

MYANMAR 

 

Representative 

Ms Khin Lay ZAN 

Staff Officer 

Plant Protection Division 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Irrigation 

Bayintnaung Road, West Gyogone 

Insein Township 

Yangon, Myanmar 

Phone: (+95) 1 644 214 

Fax: (+95) 1 644 019 

Email: khinlayzan@gmail.com 

 
NEPAL - NÉPAL 

 

Representative 

Mr Dilli Ram SHARMA 

Program Director 

IPPC Official Contact Point 

Plant Protection Directorate 

National  IPM Coordinator 

Hariharbhawan, Lalitpur 

Nepal 

Phone: (+977) 1 5521597/5535844 

Fax: (+977) 1 5010512 

Email: sharmadilli.2018@gmail.com 

 
NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAÍSES 

BAJOS 

 

Representative 

Ms Anita CONIJN 

Head of Unit 

Plant Supply Chain and Food Quality 

Department 

Ministry of Economic Affairs 

P.O. Box 20401 

2500 EK - The Hague 

Netherlands 

Email: a.conijn@minez.nl 
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Alternate(s) 

Mr Corné VAN ALPHEN 

Coordinating Policy Officer Phytosanitary 

Affairs 

Plant Supply Chain and Food Quality 

Department 

Ministry of Economic Affairs 

P.O. Box 20401 

2500 EK - The Hague 

Netherlands 

Phone: (+31) 70 3785552 

Email: c.a.m.vanalphen@minez.nl 

 
Mr Nico HORN 

Senior Officer Plant Health 

IPPC Official Contact Point 

Netherlands Food and Consumer Product 

Safety Authority 

Ministry of Economic Affairs 

Netherlands 

Phone: (+31) 65 1998151 

Email: n.m.horn@nvwa.nl 

 
Mr Meeuwes BROUWER 

Chief Plant Health Officer 

Plant Supply Chain and Food Quality 

Department 

Ministry of Economic Affairs 

P.O. Box 20401 

2500 EK - The Hague 

Netherlands 

Phone: (+31) 70 3784187 

Email: m.y.brouwer@minez.nl 

 
Ms Mennie GERRITSEN-WIELARD 

Senior Staff Officer Phytosanitary Affairs 

Plant Supply Chain and Food Quality 

Department 

Ministry of Economic Affairs 

P.O. Box 20401 

2500 EK - The Hague 

Phone: (+31) 70 3785782 

Email: m.j.gerritsen@minez.nl 

 

Mr Guido SALA CHIRI 

Political Administrator 

Council of the European Union - General 

Secretariat 

Directorate-General B Agriculture, Fisheries, 

Social Affairs and Health 

Directorate 2 Fisheries, Food Chain and 

Veterinary Questions 

Unit B Veterinary and Plant Health Questions, 

Food Chain, Forestry 

Rue de la Loi 175 

1048 Brussels, Belgium 

Phone: (+32) 2 2815734 

Email: guido.salachiri@consilium.europa.eu 

 
NEW ZEALAND - NOUVELLE-

ZÉLANDE - NUEVA ZELANDIA 

 

Representative 

Mr Peter THOMSON 

Director 

Plant, Food and Environment  

Ministry for Primary Industries 

PO Box 2526 Wellington 

New Zealand 

Phone: (+64) 29 894 0353 

Email: peter.thomson@mpi.govt.nz 

 
Alternate(s) 

Mr John HEDLEY 

Principal Advisor 

IPPC Official Contact Point 

International Policy 

Ministry for Primary Industries 

PO Box 2526 Wellington 

New Zealand 

Phone: (+64) 29 8940428 

Email: john.hedley@mpi.govt.nz 

 
Mr Eckehard BROCKERHOFF 

Principal Scientist 

Forest Protection 

New Zealand Forest Research Institute (Scion) 

Phone: (+64) 3 3642987 

Email: Eckehard.Brockerhoff@scionresearch.com 
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Ms Catherine DUTHIE 

Risk Analyst 

Science and Risk Assessment  

Ministry for Primary Industries 

PO Box 2526 Wellington 

New Zealand 

Phone: (+64) 4 8940378 

Email: Catherine.Duthie@mpi.govt.nz 

 
NICARAGUA 

 

Representante 

Sra Monica ROBELO RAFFONE 

Embajadora 

Representante Permanente ante la FAO 

Representación Permanente de la  República 

de Nicaragua ante la FAO  

Via Ruffini, 2/A  

00195 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 32110020 

Fax: (+39) 06 3203041 

Email: embanicfao@cancilleria.gob.ni 

 
Suplente(s) 

Sr Junior ESCOBAR FONSECA 

Agregado 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Representación Permanente de la  República 

de Nicaragua ante la FAO  

Via Ruffini, 2/A  

00195 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 32110020 

Fax: (+39) 06 3203041 

Email: embanicfao@cancilleria.gob.ni 

 
NIGER - NÍGER 

 

Représentant 

M Mamane Sani MOUDY 

Directeur Général 

Direction Générale de la Protection des 

Végétaux 

Ministère de l'Agriculture 

B.P. 323 Niamey, Niger 

Phone: (+227) 20 742556 

Fax: (+227) 20 742556 

Email: moudymamanesani@yahoo.fr 

 

Suppléant(s) 

Mme Alimatou Douki ABDOU 

Directrice de la Réglementation Phytosanitaire 

et du Suivi Environmental 

Point de Contact Officiel de la CIPV  

Direction Générale de la Protection des 

Végétaux 

Ministère de l'Agriculture 

BP. 323 Niamey, Niger 

Phone: (+227) 20 742556 

Email: douki_a@yahoo.fr 

 
NIGERIA - NIGÉRIA 

 

Representative 

Mr Martin OBUSEH 

Director Plant Quarantine 

IPPC Official Contact Point 

Nigeria Agricultural Quarantine Service 

Federal Ministry of Agriculture and Rural 

Development 

Abuja, Nigeria 

Phone: (+234) 0802 307 9217 

Email: martinobuseh@yahoo.com 

 
Alternate(s) 

Mr John Abah OBAJE 

Assistant Director Plant Quarantine 

Nigeria Agricultural Quarantine Service 

Federal Ministry of Agriculture and Rural 

Development 

 
NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA 

 

Representative 

Ms Hilde PAULSEN 

Senior Advisor 

IPPC Official Contact Point 

Norwegian Food Safety Authority 

P.O. Box 383 

N-2381 Brumunddal, Norway 

Phone: (+47) 23216800/64944346 

Email: hilde.paulsen@mattilsynet.no 
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Alternate(s) 

Ms Eva GRENDSTAD 

Deputy Director General 

Norwegian Ministry of Agriculture and Food 

Department of Food Policy 

P.O. Box 8007 Dep 

N-0030 Oslo, Norway 

Phone: (+47) 22249250/22249417 

Email: eva.grendstad@lmd.dep.no 

 
Ms Tone Holthe SVENSEN 

Senior Advisor 

Ministry of Agriculture and Food 

Departement of Food Policy 

P.O. Box 8007 Dep 

N-0030 Oslo, Norway 

Phone: (+47) 22249250/22249415 

Email: tone-holthe.svensen@lmd.dep.no 

 
PANAMA - PANAMÁ 

 

Representante 

Sr Luis Manuel BENAVIDES GONZALEZ 

Jefe 

Unidad de Normas de la Autoridad Panameña 

de Seguridad de los Alimentos (AUPSA) 

Ricardo J. Alfaro Avenue 

Sun Towers Mall, Panamá 

Phone: (+507) 522 0003 

Fax: (+507) 522 0014 

Email: lbenavides@aupsa.gob.pa 

 
Suplente(s) 

Sr Yuri John Patricio HUERTA VASQUEZ 

Administrador General de la Autoridad 

Panameña de Seguridad de Alimentos 

(AUPSA) 

Ricardo J. Alfaro Avenue 

Sun Towers Mall, Panamá 

Phone: (+507) 522 0005 

Fax: (+507) 522 0014 

Email: yhuerta@aupsa.gob.pa 

 

Sra Judith Ivette VARGAS AZCARRAGA 

Jefa del Departamento de Laboratorio 

Fitosanitario 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Apartado Postal 0816-01611 

Zona 5, Panamá 

Email: jvargas@mida.gob.pa 

 
Sr Edwin Del Carmen GOTY CASTILLO 

Subdirector 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Apartado Postal 0816-01611 

Zona 5, Panamá 

Email: egoty@mida.gob.pa 

 
Sr Ruben Dario SERRACIN UBILLUS 

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal 

Departamento de Certificación de 

Agroexportación 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Apartado Postal 0816-01611 

Zona 5, Panamá 

 
PARAGUAY 

 

Representante 

Sra Mirian Cristina GALEANO MARTINEZ 

Directora de Proteccion Vegetal 

Punto de Contacto Oficial de la CIPF  

Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y de 

Semillas (SENAVE)  

Humaita 145 casi Nuetra Señora de la 

Asunción 

Edificio Planeta - Piso 3 

Asunción, Paraguay 

Phone: (+595) 21 441549 

Fax: (+595) 21 448872 

Email: cristina.galeano@senave.gov.py 
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Suplente(s) 

Sr Mirko SOTO SAPRIZA 

Consejero 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Embajada de la República del Paraguay  

Via Firenze, 43 Scala A, int 17  

00184 Roma - Italia  

Phone: (+39) 06 4741715 

Fax: (+39) 06 4741753 

Email: msotosapriza@mre.gov.py 

 
PERU - PÉROU - PERÚ 

 

Representante 

Sra Stella Maris CHIRINOS LLERENA 

Consejero 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Embajada de la República del Perú  

Via Francesco Siacci, 2/B, int. 5  

00197 Roma – Italia 

Phone: (+39) 06 80691510/534  

Fax: (+39) 06 80691777  

Email: embperu@ambasciataperu.it 

 

 
PHILIPPINES - FILIPINAS 

 

Representative 

Mr Lupino LAZARO 

Agricultural Attaché 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of the Philippines  

Viale delle Medaglie d'Oro, 112-114  

00136 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 39746621 

Fax: (+39) 06 39740872 

Email: romepe2007@gmail.com 

 
Alternate(s) 

Mr Henry ADORNADO 

Director 

Ecosystem Research Development Bureau 

Department of Natural Resources 

 

Mr Joselito ANTIOQUIA 

Assistant Division Chief 

National Plant Quarantine Services Division 

Bureau of Plant Industry 

 
Mr Marion REYES 

Attaché 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of the Philippines  

Viale delle Medaglie d'Oro, 112-114  

00136 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 39746621 

Fax: (+39) 06 39740872 

Email: romepe2007@gmail.com 

 
POLAND - POLOGNE - POLONIA 

 

Representative 

Mr Piotr WLODARCZYK 

Regional Inspector 

WojewódzkiInspektorat Ochrony Roslin i 

Nasiennictwa 

Ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin 

Poland 

Phone: (+48) 81 7440326 

Email: wi-lublin@piorin.gov.pl 

 
PORTUGAL 

 

Representative 

Ms Cláudia SÁ 

Director 

Directorate for Plant Health 

Tapada da Ajuda 1349-017 Lisboa 

Phone: (+351) 213 613274 

Fax: (+351) 213 613277 

Email: claudiasa@dgav.pt 
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QATAR 

 

Representative 

Mr Abdulaziz Ahmed Al Malki AL-JEHANI 

Ambassador 

Permanent Representative to FAO 

Embassy of the State of Qatar  

Via Antonio Bosio, 14  

00161 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 44249450 

Fax: (+39) 06 44245273 

Email: qatarembassy@gmail.com 

 
Alternate(s) 

Mr Yousuf Khalid AL-KHULAIFI 

Director  

Plant Protection and Quarantine Department 

Ministry of Municipality and Environment 

Doha, Qatar 

 
Mr Salem Nasser AL-SAADI 

Head of Plant Quarantine Unit 

IPPC Official Contact Point  

Plant Protection and Quarantine Department 

Ministry of Municipality Environment 

Doha, Qatar 

Phone: (+974) 44207364 

Fax: (+974) 55005633 

Email: snsaadi@moe.gov.qa 

 
Mr Nawaf Hayel AL-ENAZI 

Third Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the State of Qatar  

Via Antonio Bosio, 14  

00161 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 44249450 

Fax: (+39) 06 44245273 

Email: qatarembassy@gmail.com 

 
Akeel HATOUR 

UN Agencies Expert 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the State of Qatar  

Via Antonio Bosio, 14  

00161 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 44249450 

Fax: (+39) 06 44245273 

Email: qatarembassy@gmail.com 

 

REPUBLIC OF KOREA - RÉPUBLIQUE 

DE CORÉE - REPÚBLICA DE COREA 

 

Chairperson 

Ms Kyu-Ock YIM 

Senior Researcher 

Department of Plant Quarantine, Animal and 

Plant Quarantine Agency 

Ministry of Agriculture, Food and Rural 

Affairs 

177, Hyeoksin 8-ro, Gimcheon-si 

Republic of Korea 

Phone: (+82) 549120627 

Fax: (+82) 549120635 

Email: koyim@korea.kr 

 
Representative 

Mr Suhyon RHO 

Director General 

Department of Plant Quarantine, Animal and 

Plant Quarantine Agency 

Ministry of Agriculture, Food and Rural 

Affairs 

Phone: (+82) 549120602 

Email: rho@korea.kr 

 
Alternate(s) 

Mr Youngtae KIM 

Deputy Director 

Department of Plant Quarantine 

Animal and Plant Quarantine Agency 

Ministry of Agriculture, Food and Rural 

Affairs 

177, Hyeoksin 8-ro, Gimcheon-si 

Republic of Korea 

Phone: (+82) 549120622 

Fax: (+82) 549120635 

Email: ytk3728@korea.kr 
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Ms Hongsook PARK 

Assistant Director 

Department of Plant Quarantine, Animal and 

Plant Quarantine Agency 

Ministry of Agriculture, Food and Rural 

Affairs 

177, Hyeoksin 8-ro Gimcheon-si 

Republic of Korea 

Phone: (+82) 549120628 

Fax: (+82) 549120635 

Email: hspark101@korea.kr 

 
ROMANIA - ROUMANIE - RUMANIA 

 

Representative 

Ms Doina BAICULESCU 

General Director 

National Phytosanitary Authority 

Ministry of Agriculture and Rural 

Development. 

Phone: (+40) 213072454 

Email: elena.izadi@madr.ro 

 
Suppléant(s) 

Ms Elena IZADI 

Chief Plant Health Officer 

National Phytosanitary Authority 

Ministry of Agriculture and Rural 

Development  

Bucharest, Romania 

Phone: (+40) 213072454 

Email: elena.izadi@madr.ro 

 
RUSSIAN FEDERATION - FÉDÉRATION 

DE RUSSIE - FEDERACIÓN DE RUSIA 

 

Representative 

Ms Irina ANDREEVSKAYA 

Head 

Directorate for Phytosanitary Surveillance and 

Seed Control 

Federal Service for Veterinary and 

Phytosanitary Surveillance 

(Rosselkhoznadzor) 

Moscow, Russian Federation 

 

Alternate(s) 

Mr Kirill ANTYUKHIN 

Second Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Permanent Mission of the Russian Federation 

to FAO and other UN Agencies 

Via Gaeta 5, 00185 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 90235744 

Email: rusfao@mid.ru 

 
Ms Nadejda KALININA 

Federal Centre for Animal Health  

Vladimir, Russian Federation 

 
SAINT KITTS AND NEVIS - SAINT-

KITTS-ET-NEVIS - SAINT KITTS Y 

NEVIS 

 

Representative 

Mr Melvin JAMES 

Director  

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture, National Health 

Insurance and Cooperatives  

Basseterre, Saint Kitts 

Email: agridep8@gmail.com 

 
SAINT LUCIA - SAINTE-LUCIE - SANTA 

LUCÍA 

 

Representative 

Mr Hilary Lingle GEORGE 

Senior Research Officer   

Ministry of Agriculture, Food Production, 

Fisheries Cooperatives and Rural 

Development 

Sir Stanislaus James Building 

Waterfront, Castries, Saint Lucia 

Phone: (+758) 450 3206 

Fax: (+758) 450 1185 

Email: hilary.george@govt.lc 
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SAINT VINCENT AND THE 

GRENADINES - SAINT-VINCENT-ET-

LES GRENADINES - SAN VICENTE Y 

LAS GRANADINAS 

 

Representative 

Mr Micheal  Augustine DELPECHE 

Agricultural Officer 

Plant Quarantine Unit 

Mainistry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

Saint Vincent and the Grenadines 

Phone: (+784) 4571283 

Email: michaeldelpy@yahoo.com 

 
SAMOA 

 

Representative 

Mr Lupeomanu Pelenato FONOTI 

Assistant Chief Executive Officer 

IPPC Official Contact Point 

Quarantine Division  

Ministry of Agriculture and Fisheries 

P.O. Box 1874 

Apia, Samoa 

Phone: (+685) 20924 

Fax: (+685) 20103 

Email: aceo@samoaquarantine.gov.ws 

 
SAO TOME AND PRINCIPE - SAO 

TOMÉ-ET-PRINCIPE - SANTO TOMÉ Y 

PRÍNCIPE 

 

Représentant 

Mme Idalina Jorge PAQUETE DE SOUSA 

Chef de Service d'Entomologie 

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Centre d'Investigation Agronomique et 

Technologique  

BP 375 São Tomé e Príncipe 

Phone: (+239) 222 3343 

Email: idaquete@gmail.com 

 

SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE - 

ARABIA SAUDITA 

 

Representative 

Mr Abdelaziz bin Mohammed AL SHARIDI 

Agricultural Specialist/Plant Protection 

IPPC Official Contact Point 

Ministry of Agriculture 

King Abdulaziz Road, P.O. Box 11195 

Saudi Arabia 

Phone: (+966) 1141 72 320 

Email: alshuraidi@hotmail.com 

 
Alternate(s) 

Mr Abdulkarim Abdulrahmam AL-YUSEF 

Animal and Plant Quarantine 

Ministry of Agriculture 

King Abdulaziz Road, P.O. Box 11195 

Saudi Arabia 

 
Mr Olian bin Yusef AL-OLIAN 

Animal and Plant Quarantine 

Ministry of Agriculture 

King Abdulaziz Road, P.O. Box 11195 

Saudi Arabia 

 
SENEGAL - SÉNÉGAL 

 

Représentant 

M Abdoulaye NDIAYE 

Chef de la Division Législation phytosanitaire 

et Quarantaine des Plantes  

Direction de la Protection des Végétaux 

Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement 

Rural 

Km 15, Route de Rufisque 

BP 20054, Thiaroye 

Dakar, Senegal 

Phone: (+221) 77 6111175 

Email: layedpv@yahoo.fr 
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SEYCHELLES 

 

Representative 

Mr Will George DOGLEY 

Manager 

Plant and Animal Health 

Seychelles Agricultural Agency 

Ministry of Fisheries and Agriculture 

P.O. BOX 166 Victoria 

Mahé, Seychelles 

Phone: (+248) 4611479 

Email: seypro@seychelles.net 

 
SIERRA LEONE - SIERRA LEONA 

 

Representative 

Ms Raymonda A.B. JOHNSON 

National Coordinator Plantwise  

Acting Assistant Director  

Head Crop Protection Service, MAFFS 

Sierra Leone 

Phone: (+232) 76271030 

Email: raymonda.johnson@yahoo.com 

 
SLOVAKIA - SLOVAQUIE - 

ESLOVAQUIA 

 

Representative 

Mr Julius STRBA 

Phyto Inspector 

Central Control and Testing Institute in 

Agriculture 

L. Podjavorinskej 19984 

01 Lunec, Slovakia 

Email: julius.strba@uksup.sk 

 
Alternate(s) 

Ms Marta MAGDOLENOVA 

Expert  

Plant Protection Department 

The Central Controlling and Testing Institute 

in Agriculture 

Matúakova 21833  

16 Bratislava, Slovakia 

Email: marta.magdolenova@uksup.sk 

 

Ms Marieta OKENKOVA 

Counsellor 

Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Slovak Republic   

Via dei Colli della Farnesina 144, lotto 6  

00135 Rome - Italy 

Phone: (+39) 327 1028581 

Fax: (+39) 06 36715265 

Email: marieta.okenkova@mzv.sk 

 
SLOVENIA - SLOVÉNIE - ESLOVENIA 

 

Representative 

Ms Vlasta KNAPIC 

Secretary 

Administration for Food Safety 

Veterinary Sector and Plant Protection 

Ministry of Agriculture, Forestry and Food 

Safety 

Dunajska cesta 22 

SI-1000 Ljubljana, Slovenia 

Phone: (+386) 1 3001318 

Fax: (+386) 1 3001356 

Email: Vlasta.Knapic@gov.si 

 
SOUTH SUDAN - SOUDAN DU SUD - 

SUDÁN DEL SUR 

 

Représentant 

M Atem Garang MALUAL 

Directeur Exécutif Protecion Plantes 

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Ministère de l'Agriculture et Forets 

Phone: (+211) 955909982 

Email: alfredatem1@hotmail.com 

 
Suppléant(s) 

Mme Angela SAJDAK JACINTO LEE 

Duexième Secrétaire 

Représentant permanent adjoint auprès de la 

FAO 

Embassy of the Republic of South Sudan  

Via Giuseppe Gioacchino Belli, 122  

00193 Roma - Italie 

Phone: (+39) 06 90272802 

Email: southsudanembassy.rome@outlook.com 
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SPAIN - ESPAGNE - ESPAÑA 

 

Representante 

Sr José Mariá COBOS SUÁREZ 

Subdirector General de Sanidad e Higiene 

Vegetal y Forestal 

Punto de Contacto Oficial de la CIPF  

Dirección General de Sanidad de la 

Producción Agraria 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente 

Paseo Infanta Isabel 1 

28071 Madrid, Espana 

Phone: (+34) 91 3478281 

Email: jcobossu@magrama.es 

 
Suplente(s) 

Mr Miguel Ángel MARTÍN ESTEBAN 

Subdirector General de Acuerdos Sanitarios y 

Control en Frontera 

Dirección General de Sanidad de la 

Producción Agraria 

Ministerio de Agricultura, Alimentacíón y 

Medio Ambiente 

Paseo Infanta Isabel 1 

28071 Madrid, Espana  

Phone: (+34) 91 347 8243 

Email: sgacuerdos@magrama.es 

 
Ms Belén MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Jefe de Área 

Subdirección General de Sanidad e Higiene 

Vegetal y Forestal  

Dirección General de Sanidad de la 

Producción Agraria 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente 

Paseo Infanta Isabel 1 

28071 Madrid, Espana  

Phone: (+34) 91 3478256 

Email: bmartin@magrama.es 

 

Sra Carmen DÍAZ GARCÍA 

Jefa de Servicio de Prevención y Control 

Fitosanitario 

Subdirección General de Sanidad e Higiene 

Vegetal y Forestal   

Dirección General de Sanidad de la 

Producción Agraria 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente 

Paseo Infanta Isabel 1 

28071 Madrid, Espana 

Phone: (+34) 91 3478287 

Email: mdiazgar@magrama.es 

 
SRI LANKA 

 

Representative 

Mr Jayantha SENANAYAKE 

Additional Director 

IPPC Official Contact Point 

National Plant Quarantine Service 

Canada Friendship Road 

Katunayake, Sri Lanka 

Phone: (+94) 718003289 

Email: jsenanayake@gmail.com 

 
Alternate(s) 

Ms Nimanthika WATHUKARAGE 

Assistant Director of Agriculture (Research) 

National Plant Quarantine Service 

Canada Friendship Road  

Katunayake,  

Sri Lanka 

Phone: (+94) 718015660 

Email: jayaninimanthika@gmail.com 

 
Mr Dolugala Watte JINADASA 

Minister (Commercial Affairs) 

Deputy Permenet Representative 

Embassy of the Democratic Socialist Republic 

of Sri Lanka  

Via Salaria, 322  

00198 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 8554560/18/493 

Fax: (+39) 06 84241670 

Email: embassy@srilankaembassyrome.org 

 

 



Appendix 03 CPM-11 Report  

Page 83 of 194 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

SUDAN - SOUDAN - SUDÁN 

 

Representative 

Mr Kamaleldin Abdelmahmoud AMEIN 

BAKR 

Director General 

IPPC Official Contacy Point 

Plant Protection Department 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Al Gamaá Avenue  

P.O. Box 285  

Khartoum, Sudan 

Phone: (+249) 913207800 

Email: kamalbakr91@yahoo.com 

 
SURINAME 

 

Representative 

Ms Sadhana JANKIE 

Plant Protection Officer 

Quality Control Department 

Ministry of Agriculture, Animal Husbandry 

and Fisheries 

Paramaribo, Suriname 

Email: sadjan349@yahoo.com 
 

 
SWEDEN - SUÈDE - SUECIA 

 

Representative 

Ms Karin NORDIN 

Chief Officer of Plant Health 

IPPC Official Contact Point 

Swedish Board of Agriculture 

Vallgatan 8 

55182  Jönköping, Sweden 

Phone: (+46) 706943732 

Email: karin.nordin@jordbruksverket.se 

 
Alternate(s) 

Ms Catharina ROSQVIST 

Senior Admininstrative Officer 

Ministry of Enterprise and Innovation 

Stockholm 

Email: catharina.rosqvist@regeringskansliet.se 

 

Mr Fredrik ALFER 

Minister Counsellor 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Embassy of Sweden  

Piazza Rio de Janeiro, 3  

00161 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 44194100 

Fax: (+39) 06 44194762 

Email: fredrik.alfer@gov.se 

 
SWITZERLAND - SUISSE - SUIZA 

 

Représentant 

M Hans DREYER 

Responsable du secteur Santé des végétaux et 

variétés 

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Unité de direction Systèmes de production et 

ressources naturelles 

Office fédéral de l'agriculture OFAG 

Mattenhofstrasse 53003  

Berne, Suisse 

Phone: (+41) 58 462 26 92 

Email: hans.dreyer@blw.admin.ch 

 
SYRIAN ARAB REPUBLIC - 

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE - 

REPÚBLICA ÁRABE SIRIA 

 

Representative 

Mr Fiher ALMOUSHREF 

Plant Protection Director 

Plant Protection Directorate 

Ministry of Agriculture and Agrarian Reform 

Sabe Bahrat Square, Damascus 

Syrian Arab Republic 

Phone: (+963) 112220187 

Email: Fhrr955@hotmail.com 
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TAJIKISTAN - TADJIKISTAN - 

TAYIKISTÁN 

 

Representative 

Mr Nimatullo TAVAROV 

Head of Service  

IPPC Official Contact Point 

State Phytosanitary and Plant Quarantine 

Service 

10. 2nd Passage Sharq Street 

734002 Dushanbe, Tajikistan 

Phone: (+992) 2289045 

Fax: (+992) 2240416 

Email: tojikquarantine@gmail.com 

 
THAILAND - THAÏLANDE - TAILANDIA 

 

Representative 

Mr Somchai CHANNARONGKUL 

Director-General 

Department of Agriculture (DOA) 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

(MOAC) 

 
Alternate(s) 

Mr Prateep ARAYAKITTIPONG 

Standards Officer Professional Level 

Office of Standard Development 

National Bureau of Agricultural Commodity 

and Food Standards (ACFS) 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

(MOAC) 

 
Ms Ing-orn PANYAKIT 

Standards Officer 

Senior Professional Level 

Office of Standard Development 

National Bureau of Agricultural Commodity 

and Food Standards (ACFS) 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

(MOAC) 

 

Ms Natthaporn UTHAIMONGKOL 

Agricultural Research Officer 

Senior Professional Level 

Plant Protection Research and Development 

Office 

Department of Agriculture (DOA) 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

(MOAC) 

 
Ms Angkana SUWANNAKOOT 

Agricultural Research Officer 

Senior Professional Level 

Department of Agriculture (DOA) 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

(MOAC) 

 
Mr Sarute SUDHI-AROMNA 

Enthomologist 

Senior Professional Level 

Department of Agriculture (DOA) 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

(MOAC) 

 
TOGO 

 

Représentant 

M Yawo Sèfe GOGOVOR 

Ingénieur Agronome 

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Directeur de la Protection des Végétaux 

BP 1347 Lomé, Togo 

Phone: (+228) 22 514404 

Email: gogovor@yahoo.fr 

 
TONGA 

 

Representative 

Mr Viliami KAMI 

Head of Quarantine and Quality Management 

Division  

IPPC Official Contact Point  

Ministry of Agriculture and Food, Forestry 

and Fisheries (MAFFF) 

P.O. Box 14 Nuku'alofa 

Tonga 

Phone: (+676) 24922/24257 

Fax: (+676) 24922 

Email: maf-ento@kalianet.to 
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TURKEY - TURQUIE - TURQUÍA 

 

Representative 

Mr Murat SAHIN 

Head of Plant Health and Quarantine 

Department  

IPPC Official Contact Point 

Ministry of Food Agriculture and Livestock 

General Directorate of Food and Control 

Ankara, Turkey 

Phone: (+90) 312 258 7711 

Fax: (+90) 312 258 7789 

Email: murat.sahin@tarim.gov.tr 

 
Alternate(s) 

Mr Hilmi Ergin DEDEOGLU 

Counsellor (Agriculture) 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Turkey  

Via Palestro, 28  

00185 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 445941 

Fax: (+39) 06 4941526 

Email: ambasciata.roma@mfa.gov.tr 

 
UNITED ARAB EMIRATES - ÉMIRATS 

ARABES UNIS - EMIRATOS ÁRABES 

UNIDOS 

 

Representative 

Ms Majd AL-HERBAWI 

Director of Food Safety Department 

Agricultural and Animal Affairs 

Ministry of Climate Change and Enviroment 

Dubai, United Arab Emirates 

Email: mmalherbawi@moew.gov.ae 

 
Alternate(s) 

Ms Mervat AL-NUAIMAT 

Veterinarian 

Animal Health and Development Department 

Ministry of Climate Change and Environment  

Dubai, United Arab Emirates  

Email: mmalnuaimat@moew.gov.ae 

 

Ms Asma Ahmad AL-DOOBI 

International Relations Coordinator 

Ministry of Climate Change and Environment  

Dubai,United Arab Emirates 

Phone: (+971) 4 2148 444 

Email: aaaldoobi@moew.gov.ae 

 
Mr Mirghani Hassan OBEID ALI 

Coordinator 

Embassy of the United Arab Emirates  

Via della Camilluccia 492  

00135 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 36306100 

Fax: (+39) 06 36306155 

Email: roma@mofa.gov.ae 

 
UNITED KINGDOM - ROYAUME-UNI - 

REINO UNIDO 

 

Representative 

Ms Nicola SPENCE 

UK Chief Plant Health Officer 

Plant and Animal Health 

Department for the Environment, Food and 

Rural Affairs 

Sand Hutton, York, YO41 1LZ 

United Kingdom 

Phone: (+44) 1 904406658 

Email: nicola.spence@defra.gsi.gov.uk 

 
Alternate(s) 

Mr Samuel BISHOP 

Plant Health Specialist 

IPPC Official contact Point 

Office of the Chief Plant Health Officer 

Department for the Environment, Food and 

Rural Affairs 

Sand Hutton, York, YO41 1LZ 

United Kingdom 

Phone: (+44) 1 904462738 

Fax: (+44) 1 904455198 

Email: sam.bishop@defra.gsi.gov.uk 
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Ms Jane CHARD 

Head of Branch - Plant Biosecurity and 

Inspections 

Scottish Government, Edinburgh 

United Kingdom 

Phone: (+44) 131 2448863 

Email: jane.chard@sasa.gsi.gov.uk 

 
Ms Helen FASHAM 

Head of International and EU Policy 

Plant and Animal Health 

Department for the Evironment, Food and 

Rural Affairs 

Sand Hutton, York, YO41 1LZ 

United Kingdom 

 

 
UNITED STATES OF AMERICA - 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA 

 

Representative 

Mr Osama EL-LISSY 

Deputy Administrator  

Plant Protection and Quarantine 

Animal and Plant Health Inspection Service 

US Department of Agriculture 

14th Street and Independence Avenue 

Washington, DC 20250 

United States 

Email: osama.a.el-lissy@aphis.usda.gov 

 
Alternate(s) 

Mr John GREIFER 

Assistant Deputy Administrator 

IPPC Official Contact Point 

Plant Protection and Quarantine 

Animal and Plant Health Inspection Service 

Department of Agriculture 

1400 Independence Ave., South Building 

Washington DC 20250 

United States 

Phone: (+1) 202 7207677 

Email: john.k.greifer@aphis.usda.gov 

 

Ms Marina ZLOTINA 

IPPC Technical Director 

Plant Protection and Quarantine 

Animal and Plant Health Inspection Service 

Department of Agriculture 

United States 

 
Mr Mark GILKEY 

APHIS Attaché  

U.S. Mission to the European Union 

International Services 

US Department of Agriculture  

Animal and Plant Health Inspection Service 

Brussels, Belgium 

Phone: (+32) 2 811 5182 

Email: Marc.C.Gilkey@aphis.usda.gov 

 
Ms Stephanie DUBON 

IPS Deputy Technical Director 

Plant Protection and Quarantine 

Animal and Plant Health Inspection Service 

Department of Agriculture 

4700 River Road 

Riverdal, MD 20737 USA 

United States 

Email: stephanie.m.dubon@aphis.usda.gov 

 
Ms Wendolyn BELTZ 

Director, Field Operations 

Plant Protection and Quarantine 

Animal and Plant Inspection Service 

Department of Agriculture 

United States 

 
Mr Terrence WALTERS 

Taxonomist 

Plant Protection and Quarantine 

Animal and Plant Health Inspection Service 

Department of Agriculture 

United States 
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URUGUAY 

 

Representante 

Sra Beatriz MELCHÓ 

Ingeniera Agronoma 

División Protección Agrícola 

Dirección General de Servicios Agrícolas 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

Montevideo, Uruguay 

Phone: (+598) 23098410 

Email: bmelcho@mgap.gub.uy 

 
Suplente(s) 

Sr Oscar PIÑEYRO 

Consejero 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Embajada de la República Oriental  

del Uruguay   

Via Vittorio Veneto, 183  

00187 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 4821776/7 

Fax: (+39) 06 4823695 

Email: uruit@ambasciatauruguay.it 

 
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 

OF) - VENEZUELA (RÉPUBLIQUE 

BOLIVARIENNE DU) - VENEZUELA 

(REPÚBLICA BOLIVARIANA DE) 

 

Representante 

Sr Elías Rafael ELJURI ABRAHAM 

Embajador 

Representante Permanente ante la FAO 

Representación Permanente de la República 

Bolivariana de Venezuela ante la FAO  

Via G. Antonelli, 47  

00197 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 80690022 

Email: eljuri@gmail.com 

 

Suplente(s) 

Sr Raúl FERNÁNDEZ 

Director de Salud Vegetal Integral 

Punto de Contacto Oficial de la CIPF  

Instituto de Salud Agrícola Integral (INSAI) 

Ministerio del Poder Popular para la 

Agricultura y Tierras 

Torre oeste Parque Cristal, piso 2 

Oficina 2-3, Altamira - Caracas 

Venezuela 

Phone: (+58) 212 36914301 
Email: saludvegetalintegral.nuevoinsai@insai.gob.ve 

 
Sr Porfirio PESTANA DE BARROS 

Ministro Consejero 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Representación Permanente de la República  

Bolivariana de Venezuela ante la FAO  

Via G. Antonelli, 47  

00197 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 8081407 

Fax: (+39) 06 80690022 

Email: porfirio.pestana@embavenefao.org 

 
Sr Luis Geronimo REYES VERDE 

Primer Secretario 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Representación Permanente de la República  

Bolivariana de Venezuela ante la FAO  

Via G. Antonelli, 47  

00197 Roma - Italia 

Phone: (+39) 06 8081407 

Fax: (+39) 06 80690022 

Email: luis.reyes@embavenefao.org 

 
ZAMBIA - ZAMBIE 

 

Representative 

Mr Kenneth MSISKA 

Prinicpal Agriculture Research Officer 

IPPC Official Contact Point 

Plant Quarantine And Phytosanitary Service  

Agriculture Research Institute   

P/B 07, Mount Makulu Research Station   

PIB7 Chilanga, Zambia 

Phone: (+260) 211 278141/130 

Fax: (+260) 211 278141/130 

Email: msiska12@yahoo.co.uk 
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ZIMBABWE 

 

Representative 

Mr Godfrey MAGWENZI 

Ambassador 

Permanent Represantative to FAO 

Embassy of the Republic of Zimbabwe 

Via Virgilio 8 

00193 Rome - Italy 

Phone: (+39) 06 68308282 

Fax: (+39) 06 68308324 

Email: zimrome-wolit@tiscali.it 

 
Alternate(s) 

Mr Cames MGUNI 

Director 

Plant Quarantine Services 

IPPC Official Contact Point 

Department of Agricultural Research and 

Specialist Services 

Ministry of Agriculture, Mechanisation and 

Irrigation Development 

Box CY 550, Causeway 

Harare, Zimbabwe 

Phone: (+263) 4 704531/700339 

Fax: (+263) 4 700339/728317 

Email: mguni@iwayafrica.co.zw 

 

 

 

OBSERVER COUNTRIES (NON-

CONTRACTING PARTIES) 

PAYS OBSERVATEURS (PARTIES NON 

CONTRACTANTES) 

PAÍSES OBSERVADORES (PARTES NO 

CONTRATANTES) 

 
UZBEKISTAN - OUZBÉKISTAN - 

UZBEKISTÁN 

 
Representative 

Mr Kamoliddin SHERMATOV 

Head of the State Quarantine Inspection 

Ministry of Agriculture and Water Resources 

Tashkent, Uzbekistan 

Email: glavkaruz@mail.ru 

 

 

REGIONAL PLANT PROTECTION 

ORGANIZATIONS 

ORGANISATIONS RÉGIONALES DE 

PROTECTION DES VÉGÉTAUX 

ORGANIZACIONES REGIONALES DE 

PROTECCIÓN FITOSANITARIA 

 

PLANT HEALTH COMMITTEE OF THE 

SOUTHERN CONE 

COMITÉ DE LA SANTÉ DES PLANTES 

DU CÔNE SUD 

COMITÉ REGIONAL DE SANIDAD 

VEGETAL DEL CONO SUR 

 

Mr Marco Antonio ARAUJO DE ALENCAR 

Secretary 

Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur  

Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo B, 

Sala 303 B 

Brasilia, Brasil. CEP. 70.043-900 

Email: cosave@cosave.org 

 

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN 

PLANT PROTECTION ORGANIZATION 

ORGANISATION EUROPÉENNE POUR 

LA PROTECTION DES PLANTES 

ORGANIZACIÓN EUROPEA Y 

MEDITERRÁNEA DE PROTECCIÓN DE 

LAS PLANTAS 

 

Mr Martin WARD 

Director-General  

European and Mediterranean Plant Protection 

Organization 

21 boulevard Richard Lenoir 

75011 Paris – France 

Phone: (+33) 1 45207794 

Email: hq@eppo.int 

 

mailto:mguni@iwayafrica.co.zw
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INTER AFRICAN PHYTOSANITARY 

COUNCIL 

CONSEIL PHYTOSANITAIRE 

INTERAFRICAIN 

CONSEJO FITOSANITARIO 

INTERAFRICANO 

 

Mr Jean-Gerard MEZUI M'ELLA 

Director 

Inter-African Phytosanitary Council of the 

African Union 

P.O. Box. 4170 Nlongkak 

Youndé - Cameroun 

Phone: (+237) 694899340 

Fax: (+237) 222211967 

Email: jeangerardmezuimella@yahoo.fr / au-

cpi@au-appo.org 

 

Mr Abdelfattah Mabrouk Amer SALEM 

Senior Scientific Officer 

Entomology 

Inter-African Phytosanitary Council of the 

African Union 

P.O. Box. 4170 Nlongkak 

Youndé - Cameroun 

Phone: (+237) 7765313 

Fax: (+237) 22211967 

Email: abdelfattahsalem@ymail.com 

 

NEAR EAST PLANT PROTECTION 

ORGANIZATION 

ORGANISATION POUR LA 

PROTECTION DES VÉGÉTAUX AU 

PROCHE-ORIENT 

ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓNADE 

LAS PLANTAS DEL CERCANO 

ORIENTE 

 

Mr Mekki CHOUIBANI 

Executive Director  

Near East Plant Protection Organisation 

(NEPPO) 

Batiment C de l'INRA, Angle des Avenues Ibn 

Al Ouazzane et Hassan II 

Rabat, Morocco  

Phone: (+212) 537 704 810 

Fax: (+212) 537 707 863 

Email: hq.neppo@gmail.com 

 

NORTH AMERICAN PLANT 

PROTECTION ORGANIZATION 

ORGANISATION NORD AMÉRICAINE 

POUR LA PROTECTION DES PLANTES 

ORGANIZACIÓN NORTEAMERICANA 

DE PROTECCIÓN A LAS PLANTAS 

 

Ms Stephanie BLOEM 

Executive Director  

North American Plant Protection Organization 

1730 Varsity Dr., Suite 145 

Raleigh, NC 27606 

United States 

Phone: (+1) 919 6174040 

Email: sbloem.nappo@gmail.com 

 

REGIONAL INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR PLANT 

PROTECTION AND ANIMAL HEALTH 

ORGANISME INTERNATIONAL 

RÉGIONAL CONTRE LES AMALADIES 

DES PLANTES ET DES ANIMAUX 

ORGANISMO INTERNACIONAL 

REGIONAL DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 

 

Mr Efraín MEDINA GUERRA 

Director Executive 

Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria  

Calle Ramón Belloso, Final Pasaje Isolde 

Colonia Escalón, San Salvador 

El Salvador 

Phone: (+503) 2263 1127 

Fax: (+503) 2263 1128 

Email: emedina@oirsa.org 

 

Mr Carlos Ramón URÍAS MORALES 

Regional Director Plant Health 

Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria  

Calle Ramón Belloso, Final Pasaje Isolde 

Colonia Escalón, San Salvador 

El Salvador 

Phone: (+503) 2209 9222 

Fax: (+503) 2263 1128 

Email: curias@oirsa.org 

 

mailto:jeangerardmezuimella@yahoo.fr
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UNITED NATIONS AND SPECIALIZED 

AGENCIES 

NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS 

SPÉCIALISÉES 

NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS 

ESPECIALIZADOS 

 

CONVENTION ON BIOLOGICAL 

DIVERSITY 

CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ 

BIOLOGIQUE 

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA 

 

Ms Junko SHIMURA 

Programme Officer 

Secretariat of the Convention on Biological 

Diversity 

413 St-Jacques Street, Suite 800 

Montreal QC H2Y 1N9 

Canada  

Phone: (+1) 514 287 8706 

Fax: (+1) 514 288 6588 

Email: junko.shimura@cbd.int 

 

FAO REGIONAL OFFICES 

BUREAUX RÉGIONAUX DE LA FAO 

OFICINA REGIONALES DE LA FAO 

 

Mr Yongfan PIAO 

Senior Plant Protection Officer 

FAO Regional Office for Asia (RAP) 

39 Phra Atit Road 

Bangkok 10200, Thailand 

Phone: (+66) 2 6974628 

Fax: (+66) 2 6974445 

Email: yongfan.piao@fao.org 

 

Mr Jean BAHAMA 

Plant Production and Protection Officer 

FAO Regional Office for Africa (RAF) 

Email: Jean.Bahama@fao.org 

 

Mr Hafiz MUMINJANOV 

Plant Production and Protection Officer 

FAO Sub-regional Office for Central Asia 

(SEC) 

Ivedik Cad. No. 55 

06170 Ankara, Turkey 

Phone: (+90) 312 3079526 

Email: Hafiz.Muminjanov@fao.org 

 

Mr Noureddine NASR 

Plant Production and Protection Officer  

FAO Sub-regional Office for North Africa 

(SNE) 

43, Av. Kheireddine Pacha 

1002 Tunis Belvédère 

BP. 300 Cité Mahrajène 

1082 Tunis, Tunisia 

Phone: (+216) 71 906553 (ext: 235) 

Fax: (+216) 71 901553 

Email: Noureddine.Nasr@fao.org 
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INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 

AGENCY 

AGENCE INTERNATIONALE DE 

L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

ORGANISMO INTERNACIONAL DE 

ENERGÍA ATÓMICA 

 

Mr Rui CARDOSO PEREIRA 

Entomologist (PhD)  

Insect Pest Control Section  

Joint FAO/IAEA Division of Nuclear  

Techniques in Food and Agriculture  

Wagramerstrasse 5, P.O. Box 100  

A-1400 Vienna, Austria 

Phone: (+43) 1 2600/26077 

Fax: (+43) 1 26007 

Email: r.cardoso-pereira@iaea.org 

 

 

 

OBSEVERS FROM 

INTERGOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS 

OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS 

INTERGOUVERNEMENTALES 

OBSERVADORES DE 

ORGANIZACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES 

 

CAB INTERNATIONAL 

 

Mr Roger DAY 

Deputy Regional Director (Development) 

CABI Africa 

673 Limuru Road 

PO Box 633-00621 

Nairobi, Kenya 

Phone: (+254) 20 2271000 

Fax: (+254) 20 7122150 

Email: r.day@cabi.org 

 

Ms Melanie BATEMAN 

Integrated Crop Management Advisor 

Rue des Grillons 1  

CH-2800 Delémont  

CABI Switzerland  

Switzerland 

Phone: +41 (0) 32 421 4888 

Email: m.bateman@cabi.org 

 

Mr Washington OTIENO 

Regional Coordinator Plantwise Programme 

CABI Africa 

673 Limuru Road 

PO Box 633-00621 

Nairobi, Kenya 

Phone: (+254) 20 7224450 

Fax: (+254) 20 7122150 

Email: w.otieno@cabi.org 

 

Mr Keith HOLMES 

Integrated Crop Management Advisor 

Rue des Grillons 1  

CH-2800 Delémont  

CABI Switzerland  

Phone: +41 (0)32 4214885 

Fax: +41 (0)32 4214871 

Email: k.holmes@cabi.org 

 

CARIBBEAN AGRICULTURAL 

HEALTH AND FOOD SAFETY AGENCY 

 

Ms Juliet GOLDSMITH 

Plant Health Specialist 

Caribbean Agricultural Health and Food 

Safety Agency  

Letitia Vriesdelaan 10, Paramaribo 

Suriname  

Phone: (+597)  7252922 

Email: juliet.goldsmith@cahfsa.org 

 

 

WORLD TRADE ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DU 

COMMERCE 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 

COMERCIO 

 

Mr Rolando ALCALA 

Economic Affairs Officer 

Sanitary and Phytosanitary Measures Section 

Agriculture and Commodities Division 

World Trade Organization 

Rue de Lausanne 154 

1211 Geneva 21, Switzerland 

Email: rolando.alcala@wto.org 

 

mailto:r.cardoso-pereira@iaea.org
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Ms Kenza LE MENTEC 

Economic Affairs Officer 

STDF Secretariat 

World Trade Organisation 

Rue de Lausanne, 154 

CH 1211 Genève 21 

Switzerland 

Email: kenza.lementec@wto.org 
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NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS 

ORGANISATIONS NON 

GOUVERNMENTALES 

ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES 

 

INTERNATIONAL GRAIN TRADE 

COALITION 

 

Mr Marcel BRUINS 

Chief Science Advisor  

International Grain Trade Coalition 

Route des Esserts 8 

1279 Bogis-Bossey, Switzerland 

Phone: (+41) 79 192 4126 

Email: mbruins1964@gmail.com 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION 

FOR BIOLOGICAL CONTROL OF 

NOXIOUS ANIMALS AND 

PLANTSORGANISATION 

INTERNATIONALE DE LUTTE 

BIOLOGIQUE CONTRE LES ANIMAUX 

ET LES PLANTES NUISIBLES 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 

LUCHA BIOLÓGICA 

 

Mr Josep JAQUES 

Universitat Jaume I 

Departament de Ciències Agràries i del Medi 

Natural 

Campus del Riu Sec 

Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 

12071 Castelló de la Plana 

Email: josep.jaques@camn.uji.es 

 

INTERNATIONAL SEED FEDERATION 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES 

SEMENCES 

 

Mr Richard DUNKLE 

Senior Director 

Seed Health and Trade 

American Seed Trade Association 

1701 Duke Street, Suite 275,  

Alexandria, VA 22314 USA 

Phone: (+1) 703 837 8140 

Fax: (+1) 703 837 9365 

Email: RDunkle@amseed.org 

 

Ms Radha RANGANATHAN 

Technical Director  

International Seed Federation 

Chemin du Reposoir 7  

1260 Nyon, Switzerland 

Phone: (+41) 22 365 4420 

Fax: (+41) 22 365 4421 

Email: r.ranganathan@worldseed.org 

 

Mr Dave CAREY 

Manager, Policy Initiatives 

Canadian Seed Trade Association 

2039 Robertson Road, Suite 505 

Ottawa, ON K2H 8R2 

Canada 

Phone: (+1) 613 829 9527 

Email: dcarey@cdnseed.org 

 

SEED ASSOCIATION OF THE 

AMERICAS 

 

Ms María Inés ARES 

Senior Advisor on Seed Phytosanitary 

Seed Association of the Americas 

Rondeau 1908, CP 11.800 

Montevideo, Uruguay 

Phone: (+ 598) 2 9242832 

Email: iares@saaseed.org 
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PANELISTS/PRESENTERS/ RESOURCE 

PERSONS 
 
Mr Bill BRASSINGTON 

ETS Consulting 

1 Meadow Lane, Pitstone 

Bucks LU7 9EZ 

United Kingdom 

Phone: (+44) 1296 668592 

Email: bill.brassington@ets-consulting.org 
 
Ms Anna Maria D'ONGHIA 

Centre International de Hautes Etudes 

Agronomiques Méditerranéennes 

Mediterranean Agronomic Institute 

Bari, Italy 

Email: donghia@iamb.it 

 

Mr Michael Patrick DOWNES 

Senior Equipment Technical Expert 

Container Owners Association 

Maersk Singapore Pte Ltd 

200 Cantonment Road, 10-00 Southpoint 

Singapore 089763 

Phone: (+65) 6318 3427 

Email: Michael.Patrick.Downes@maersk.com 

 

Ms Guanghao GU 

Guanghao Gu 

Deputy Director 

Guangming Office of CIQ-Shenzhen 

P.R. China 

Phone: (+86) 755-88211435 

Email: gugh@szciq.gov.cn 

 

Mr Ben HOFFMAN 

Principal Research Scientist 

Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organisation (CSIRO) 

GPO Box 1700 

Canberra ACT 2600, Australia 

Email: ben.hoffmann@csiro.au 

 

Ms Ute HOYER-TOMICZEK 

Senior scientist, deputy head of division 

entomology,Federal Research and Training 

Centre for Forests, Natural Hazards and 

Landscape Department for Forest Protection 

Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 

Vienna, Austria 

Phone: (+43) 1 87838 1130 

Email: ute.hoyer@bfw.gv.at 

 

Mr Gary KONG 

Project Leader 

Plant Biosecurity Cooperative  

Research Centre 

University of Canberra 

Bruce ACT 2617, Australia 

Email: g.kong@pbcrc.com.au 

 

Mr Loukas KONTOGIANNIS 

Technical Officer Subdivision for Marine 

Technology and Cargoes  

Maritime Safety Division International 

Maritime Organization  

4 Albert Embankment London 

SE1 7SR United Kingdom 

Phone: (+44) 207 5873151 

Email: lkontogi@imo.org; 

 

Mr Rudy RABBINGE 

Professor 

Sustainabe Development and Food Security 

Wageningen University  

PO Box 102  

6700AC Wageningen, Netherlands 

Phone: (+317) 483988 

 

Ms Gritta SCHRADER 

EFSA Panel on Plant Health 

European Food Safety Authority 

Parma, Italy 

Email: Gritta.SCHRADER@efsa.europa.eu 

 

Mr James King'ori WAHOME 

Regional Manager  

Plant Health Inspectorate Service (KEPHIS)  

P.O. BOX 49592-00100  

Nairobi, Kenya 

Phone: (+254) 722509843 

Email: jwahome@kephis.org; 
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 اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها - 04املرفق 
 

 اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها

 

 2016أبريل/نيسان  8
 

 (2016) اعتمدته هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها احلادية عشرة

 

 مفتاح اجلدول
 

 قائمة املواضيع املتصلة مبعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتلى املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املعتمدة واليت   توضع بعد على النص باللون األمحر: يشري إىل الثغرات املرتبطة مبواضيع جديدة أو تنقيحات جديدة ع

 أو ثغرات تتطلب توجيهات أخرى.
 

 دولية لوقاية النباتات من أجل إجراء تنقيحات على املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية )رقم املوضوع بني هاللني(النص املسّطر: يشري إىل املواضيع الواردة على قائمة املواضيع املتصلة مبعايري االتفاقية ال
 

جيرى  ري الصحة النباتية )رقم املوضوع بني هاللني( أو توجيهاتمن أجل املعايري الدولية لتداب قائمة املواضيع املتصلة مبعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالنص باخلط الداكن: يشري إىل املواضيع الواردة على 

 صياغتها
 

 ر الدولي لتدابري الصحة النباتيةترد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املعتمدة مع عنوان ورقم للمعيا
 
 ي أو جيب أن تغّطي القضايا املفاهيمية وقضايا التنفيذ يف معيار واحد على حٍد سواء.وترد يف الوسط املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية أو الثغرات املقرتحة اليت تغّط
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 جمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: عام

 4، دال 2، دال 3، باء 2، باء 1، باء 4، ألف 3األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف 

 

 توجيهات أخرى "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –املعايري املفاهيمية 

  ال ثغرات (1املراجعات )األولوية  -1

مبوارد   ة: صبفح املتبوافرة . التوجيهبات  تنظيم املعلومات بشأن املوارد الفنية وتوفريهبا  ال ثغرات ال ثغرات -2

بيانبات املشباريع واجلبدول البزمين لألنشبطة       وقاعبدة الصحة النباتية )قائمة اخلرباء 

 والوثائق الفنية( 

: املتبوافرة . التوجيهبات  التعاون مع منظمبات أخبرى مثبل املنظمبات املعنيبة بالبيئبة       ال ثغرات ال ثغرات -3

األوزون  واالتفاقية بشأن التنّوع البيولوجي  ووثيقة الشبراكات   ةمذكرات تفاهم: أمان

(CPM 9/2014/21). 

: املتبوافرة . التوجيهبات  ناخ مثل اإلشراف على النباتات الربيبة محاية البيئة وتغّير امل ال ثغرات ال ثغرات -4

 اهليئبة دليل تنفيذ معايري الصحة النباتية يف جمال الغابات  القبرارات الصبادرة عبن    

يف دورتها السابعة املتعّلقة بالتعاون مع االتفاقيبة بشبأن    النباتية الصحة لتدابري املؤقتة

علبى التنبّوع    توسبعية ال دخيلبة ال نبواع شبّكلها األ التنّوع البيولوجي: التهديدات اليت ت

 البيولوجي(

 التعاون الدولي بني املنظمات الوطنية لوقاية النباتات مثل مراكز اخلربات اإلقليمية ال ثغرات ال ثغرات -5

كي  ُتستخدم املعايري يف خمتل  اجملباالت أو كيب  تبرتبط بهبا )مبثاًل الوصبول إىل        ال ثغرات ال ثغرات -6

 وتغّير املناخ( توسعيةال دخيلةال نواعسواق واألاأل

 الدعوة إىل تعبئة املوارد من جانب املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ال ثغرات ال ثغرات -7
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 العامة والواجبات احلقوقجمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: 

 4ال ذ، 3دال  ،3جيم  ،4، باء 3، باء 2، باء 2، ألف 1: ألف األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 توجيهات أخرى "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –املعايري املفاهيمية 

ات مبثاًل التبدريب،   لوقايبة النباتب   وطنيبة فعالبة  نظمة ملعناصر  -8

 (1إشراك أصحاب املصلحة، الكفاءة )األولوية 

إشبراك أصبحاب   و التبدريب  ات مثبل لوقاية النباتب  لةوطنية فعانظمة عناصر مل ال ثغرات

. التوجيهببات املتببوافرة: إدارة املنظمببات الوطنيببة لوقايببة  الكفبباءةو املصببلحة

  النباتيبة  الصبحة  جمبال  يف القبدرات  تقيبيم النباتات )مشبروع دليبل(  أداة   

 20( للمعيار البدولي لتبدابري الصبحة النباتيبة رقبم      2005الوثيقة التفسريية )

( التوجيهيبة لنظبام تطبيبق لبوائم الصبحة النباتيبة علبى البواردات         اخلطوط)

)يتضّمن مرفقًا بشأن احلقوق واألدوار واملسؤوليات املتعّلقبة باالتفاقيبة الدوليبة    

 الصبحة  تبدابري لوقاية النباتبات واملعبايري الدوليبة لتبدابري الصبحة النباتيبة و      

 (.النباتية والصحة

  (2( )األولوية 17 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقمالتنقيم: اإلبالغ عن اآلفات ) -9

  (2( )األولوية 19 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقمالتنقيم: اخلطوط التوجيهية بشأن قوائم اآلفات اخلاضعة للحجر ) -10

  (13 دولي لتدابري الصحة النباتية رقماملعيار الاخلطوط التوجيهية لإلخطار بعدم االمتثال وإجراءات الطوارئ ) -11

  ال ثغرات (4تشريعات وطنية مطلوبة )األولوية  -12

. التوجيهبات املتبوافرة: العالقبات ببني     تعاون دولي ببني األطبراف املتعاقبدة    ال ثغرات ال ثغرات -13

 أصحاب املصلحة )مشروع دليل(

. التوجيهات املتوافرة: إجبراءات  وقاية النباتاتإقليمية فّعالة ل ةعناصر ملنظم ال ثغرات ال ثغرات -14

 لهيئبة اإلقرار باملنظمات اإلقليمية اجلديدة لوقاية النباتبات  البدورة الرابعبة ل   

  دور املشاورة الفنيبة ووظائفهبا ببني املنظمبات     النباتية الصحة لتدابري املؤقتة

 الصبحة  ريلتبداب  املؤقتبة  لهيئبة اإلقليمية لوقاية النباتبات، البدورة اخلامسبة ل   
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 العامة والواجبات احلقوقجمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: 

 4ال ذ، 3دال  ،3جيم  ،4، باء 3، باء 2، باء 2، ألف 1: ألف األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 توجيهات أخرى "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –املعايري املفاهيمية 

 (2003) النباتية

توصببية بشببأن تبببادل املعلومببات  التوجيهببات املتببوافرة: . تبببادل املعلومببات ال ثغرات ال ثغرات -15

(ICPM 2/1 )        دور جهبات االتصبال يف االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة النباتبات

(CPM 1/1) 

( بشبأن  2005ة تفسبريية ) . التوجيهبات املتبوافرة: وثيقب   اإلبالغ عبن اآلفبات   ال ثغرات ال ثغرات -16

 (.اإلبالغ عن املخاطر) 17 رقم املعيار الدولي

توضيحات بشأن املصطلحات يف قوائم اآلفات اخلاضبعة للبوائم واسبتخدامها    

  .19يف املعيار الدولي رقم 

 –الفباو   – اخلطوط التوجيهية ملراجعة التشريعات الوطنيبة للصبحة النباتيبة    ال ثغرات ال ثغرات -17

نظمة وطنيبة لوقايبة النباتبات )دليبل(، إنشباء منظمبة وطنيبة لوقايبة         إنشاء م

 أدوات تدريبية(جمموعة  النباتات )
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 جمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: املبادئ والسياسات )تفسري االتفاقية(

 3ال ، د1، دال 3، جيم 3، باء 2لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: باء  األهداف االسرتاتيجية

 توجيهات أخرى "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" – املفاهيميةعايري امل

مبادئ الصحة النباتية حلماية النباتات وتطبيق تدابري الصبحة   -18

املعيببار الببدولي لتببدابري الصببحة النباتيببة يف التجببارة الدوليببة )

 (1 النباتية رقم

عمليبات خاصبة   دليل عن  ،التأخري بال مربر واإلجراءات الفورية (1) ال ثغرات

منظمببات وطنيببة لوقايببة مبنظمببات وطنيببة لوقايببة النباتببات  عمليببات 

 أدوات تدريبية(جمموعة النباتات )

املعيببار الببدولي لتببدابري معجببم مصببطلحات الصببحة النباتيببة ) -19

 (5 الصحة النباتية رقم

مصطلحات اتفاقية التنّوع البيولوجي املتصلة مبعجم مصطلحات 

 – 5 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقماتية )الصحة النب

 (1املرفق 

( 2013التوجيهات املتوافرة: قائمة مفّصبلة باملصبطلحات: وثيقبة تفسبريية )     ال ثغرات

 (مسرد مصطلحات الصحة النباتية) 5بشأن املعيار الدولي رقم 

 فّعالية اإلجراءات ال ثغرات (4فعالية التدابري )األولوية  -20

اإلقرار باملناطق اخلاليبة مبن اآلفبات واملنباطق كات التواجبد املبنخفض        ال ثغرات -21

 (29 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقملآلفات )

 التربير الفين مبا فيق موثوقية املعلومات العلمية

 )مشروع دليل( التعادلالتوجيهات املتوافرة:  (24 الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم املعياراخلطوط التوجيهية لتحديد تدابري الصحة النباتية واإلقرار بتعادهلا ) -22

الرتخيص لكيانات من غري املنظمات الوطنية لوقاية النباتات  -23

 2)األولويبة   (2014-002بتنفيذ إجراءات الصةحة النباتيةة )  

 ((3من )

  ال ثغرات

 يةمستوى مناسب من الوقا ال ثغرات ال ثغرات -24

 حالة وقاية النباتات يف العا  ال ثغرات ال ثغرات -25
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 جمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: حالة اآلفات

 1، باء 2، ألف 1لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف  األهداف االسرتاتيجية

 توجيهات أخرى "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –املعايري املفاهيمية 

  (1)األولوية ( 8 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقمحتديد حالة اآلفات يف منطقة ما ) -26

التنقببيم: اآلفببات غببري احلجريببة اخلاضببعة للببوائم: املفهببوم   -27

(، 16 املعيبار البدولي لتبدابري الصبحة النباتيبة رقبم      والتطبيق )

ت للتوسببع لشببمل اآلفببات وتوضببيم املفبباهيم املتعّلقببة باآلفببا   

احلجرية، واآلفات غبري احلجريبة اخلاضبعة للبوائم واآلفبات      

 (2موضع الشواغل الوطنية )األولوية 

اخلطوط التوجيهية بشأن تفسري وتطبيق مفهوم املراقبة الر ية 

املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية )لآلفات اخلاضعة للحجر 

 (1امللحق  – 5 رقم

طية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات للنباتات املائية التوجيهات املتوافرة: تغ ال ثغرات

(  الكيانبات املعّدلبة   CPM-9/2014/01)توصية هيئة تدابري الصحة النباتية 

وراثيًا، السالمة البيولوجية واألنواع الغازية: القرار الصادر عن الدورة الثالثبة  

 (2001للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية )

حتديد حالةة النباتةات احلاملةة آلفةة الةذباب املتنقةل بةني الفاكهةة          (3النباتات العائلة أو غري العائلة لآلفة )األولوية حالة  -28

( 37 املعيببار الببدولي لتببدابري الصببحة النباتيببة رقببم( )الفاكهةةة)ذبابةةة 

 (1)األولوية 

 

  (1)األولوية  (6 ة رقماملعيار الدولي لتدابري الصحة النباتياخلطوط التوجيهية للمراقبة ) -29

. التوجيهبات املتبوافرة:   توجيهات عن مراقبة آفة ما أو جمموعة من اآلفبات  (3توجيهات حمددة بشأن مراقبة آفة أو جمموعة من اآلفات )األولوية  ال ثغرات -30

 ومبواد  املوحدة، التشغيل وإجراءات الدالئل،)دليل(، املوارد الفنية ) املراقبة

 لآلفبات  واحملددة العامة املراقبة بشأن( وغريها واملشاريع، اجلمهور، توعيةل

 phytosanitary.info املتاحة على املوقع

 ((2)من  4)األولوية  (4 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقممتطلبات إنشاء مناطق خالية من اآلفات ) -31

 (26( )املعيار الدولي رقم eadishshpeaإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )فصيلة 
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 جمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: حالة اآلفات

 1، باء 2، ألف 1لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف  األهداف االسرتاتيجية

 توجيهات أخرى "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –املعايري املفاهيمية 

  (10 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقممتطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع إنتاج خالية من اآلفات ) -32

  (22 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم)متطلبات إنشاء مناطق كات انتشار منخفض لآلفات  -33

توجيهات حمددة بشأن املناطق اخلاليبة مبن اآلفبات، وأمباكن اإلنتباج       ال ثغرات -34

اخلالية من اآلفات، واملناطق كات االنتشار املنخفض لآلفبات، آلفبة أو   

 (4جملموعة من اآلفات )األولوية 

املعيبار البدولي   إنشاء مناطق كات انتشار منخفض آلفة الذبابة املنزليبة ) 

 (30 ة النباتية رقملتدابري الصح

تدابري رقابية حلاالت اإلصابة باآلفة ضمن منطقة خالية من آفة الذباببة  

 (2امللحق  – 26 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقماملنزلية )
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 جمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: حتليل خماطر اآلفات

 4، باء 3، باء 2، باء 3، جيم 2قاية النباتات: جيم لالتفاقية الدولية لو األهداف االسرتاتيجية

 توجيهات أخرى "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –املعايري املفاهيمية

املعيببار الببدولي لتببدابري الصببحة إطببار حتليببل خمبباطر اآلفببات ) -35

 (2 النباتية رقم

 حة النباتيبة  املعيبار البدولي لتبدابري الصب    حتليل خماطر اآلفبات لآلفبات اخلاضبعة للحجبر )    

 (11 رقم

 حتليبببببل خمببببباطر اآلفبببببات لآلفبببببات غبببببري احلجريبببببة اخلاضبببببعة للبببببوائم       

 (21 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم)

 (32 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقمتصني  فئات السلع حسب خماطر اآلفة )

غريهبا مبن الكائنبات األخبرى     تصدير عوامل املكافحة البيولوجية واخلطوط التوجيهية بشأن 

 (3 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم)واستريادها، وإطالقها  وشحنها، املفيدة،

 (3( )األولوية 11توجيهات بشأن تغّير املناخ )ملحق للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 قوائم بالسلع واآلفات العائل

بشةةأن حتليةةل  أدوات توعيةةةالتوجيهببات املتببوافرة: 

)دليبل مقبرتح(  تبدريب علبى حتليبل       خماطر اآلفات

 خماطر اآلفات )دليل وتعّلم عرب اإلنرتنت(

 قوائم بالسلع واآلفات العائل (4( )األولوية 21، 11، 2تنقيم ومزج معايري حتليل خماطر اآلفات )مبا يف كلك املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية  -36

)األولويبة   (2014-001أن إدارة خماطر اآلفات )توجيهات بش -37

 ((1)من  2

  (3توجيهات حمددة بشأن إدارة خماطر اآلفات آلفة أو جمموعة من اآلفات )األولوية 

  (3اإلبالغ عن املخاطر )األولوية  -38

اخلطوط التوجيهيبة بشبأن فهبم األهميبة االقتصبادية احملتملبة        -39

كلبك اإلشبارة إىل االعتببارات     واملصطلحات املتصبلة بهبا مببا يف   

امللحبق   – 5 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقمالبيئية( )

2) 

  (2التحليل االقتصادي يف حتليل خماطر اآلفات )األولوية 

؟ حتبدد الحقبًا(   2االحنراف عن االستخدام املتبوخى )األولويبة    -40

 )معيار مفاهيمي أو وثيقة ملحقة(

 املقصود االستخدام جهةو حتويل ال ثغرات
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 جمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: إدارة اآلفات

 1، دال 2، جيم 4، باء 2، باء 1، باء 2، ألف 1لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف  األهداف االسرتاتيجية

 توجيهات أخرى "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –املعايري املفاهيمية 

 )مشروع دليل( وثيقة جلنة تنمية القدرات بشأن معاجلات الصحة النباتية ال ثغرات (4رة اآلفات اخلاضعة للوائم )األولوية إدا -41

 خيارات إدارة اآلفات ال ثغرات ال ثغرات -42

  ال ثغرات (1التخطيط واالستجابة حلاالت الطوارئ )األولوية  -43

 ئةةةة اخلشةةةبية يف التجةةةارة الدوليةةةةمعةةةايري معاجلةةةة مةةةواد التعب ال ثغرات -44

 ( )مشةةروع ملحةةق للمعيةةار الةةدولي لتةةدابري الصةةحة     010-2006)

  (2)األولوية  (15النباتية 
 

 معاجلات إدراج) 15للمعيار الدولي رقم  2و 1 نيامللحقعلى  التعديالت

 السببولفوريل بفلوريببد اخلشبببية التعبئبة  مببواد وتبببخري النباتيببة الصبحة 

(2006-010A )العالي بالرتدد التسخنيعن  القسم وتنقيم  

(2006-010B.) 

 (CPM 3/1) امليثيل بروميدالتوجيهات املتوافرة: استبدال 

املعيببار عالجببات الصببحة النباتيببة لآلفببات اخلاضببعة للببوائم ) -45

 وملحقاتق( 28 الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم

ات عببدم وجببود عالجببات حمببددة غببري سببلعية للصببحة النباتيببة لآلفبب 

اخلاضعة للوائم )مثاًل تبلل الرتبة، التعقيم( )امللحقات للمعيبار البدولي   

 (4( )األولوية 28لتدابري الصحة النباتية 

 ( بشبببأن املعيبببار البببدولي 2006التوجيهبببات املتبببوافرة: وثيقبببة تفسبببريية )

 (خطوط توجيهية الستخدام اإلشعاع يف الصحة النباتية) 18رقم 

 (18 املعيبببار البببدولي لتبببدابري الصبببحة النباتيبببة رقبببم    سبببتخدام اإلشبببعاع كتبببدبري للصبببحة النباتيبببة )   اخلطبببوط التوجيهيبببة ال  -46

 ((2)من  3)األولوية  (007-2014)

 

( 2014-004) شةةروا اسةةتخدام التةةبخري كتةةدبري للصةةحة النباتيةةة   ال ثغرات -47

 (1)األولوية 

 

  باتيةةةةشةةةروا اسةةةتخدام عالجةةةات احلةةةرارة كتةةةدبري للصةةةحة الن  ال ثغرات -48

 (1( )األولوية 005-2014)
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 جمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: إدارة اآلفات

 1، دال 2، جيم 4، باء 2، باء 1، باء 2، ألف 1لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف  األهداف االسرتاتيجية

 توجيهات أخرى "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –املعايري املفاهيمية 

 شةةروا اسةةتخدام عالجةةات اجلةةو املعّدلةةة كتةةدبري للصةةحة النباتيةةة   ال ثغرات -49

 (2( )األولوية 006-2014)

 

 كتةةدبري للصةةحة النباتيةةة  شةةروا اسةةتخدام العالجةةات الكيميائيةةة  ال ثغرات -50

 (3( )األولوية 003-2014)

 

  (9 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقمل اآلفات )اخلطوط التوجيهية لربام  استئصا -51

 إجراءات الصحة النباتيةة إلدارة ذبابةة الفاكهةة )الذبابةة املنزليةة(      ال ثغرات -52

(010-2005) 

 

  (36 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقمتدابري متكاملة للنباتات اليت تغرس ) -53

 (14 الدولي لتدابري الصحة النباتية رقماملعيار نه  النظم ) -54

 (4توضيم حول مفاهيم التدابري املتكاملة ونه  النظم )األولوية 

( املواد املتكباثرة جمهريبًا   Solanum sppالبطاطس اخلالية من اآلفات )

املعيببار الببدولي لتببدابري الصببحة واألنابيببب الصببغرية للتجببارة الدوليببة )

 (33 النباتية رقم

املعيبار  دارة خماطر آفات كبابة الفاكهة )الذبابة املنزليبة( ) نه  النظم إل

 (35 الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم

 (4توجيهات حمددة بشأن ُنُه  النظم للسلع أو اآلفات )األولوية 
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 3، دال 3، جيم 2، جيم 1، جيم 4، باء 3لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف  السرتاتيجيةاألهداف ا

 توجيهات أخرى "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –املعايري املفاهيمية 

املعيبار البدولي لتبدابري    نظام إصدار الشبهادات الصبحة النباتيبة )    -55

 (7 الصحة النباتية رقم

 

 (12 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقمنباتية )شهادات الصحة ال

شهادات إلكرتونيبة للصبحة النباتيبة، معلومبات عبن املخططبات القياسبية        

L/L ( 12 املعيار البدولي لتبدابري الصبحة النباتيبة رقبم     وآليات التبادل – 

 (1 املرفق

 النباتيبة  للصبحة  اإللكرتونيبة  الشهادات إصدارالتوجيهات املتوافرة: 

دليةل التحقةق مةن    ، دليل التحقةق مةن الةواردات   )النظام املقرتح(، 

 الصادرات.

 )دليل مقرتح( العبورالتوجيهات املتوافرة:  (25 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقمالشحنات قيد العبور ) -56

ن تصبدير عوامبل املكافحبة البيولوجيبة وغريهبا مب      اخلطوط التوجيهية بشأن  ال ثغرات -57

املعيبار البدولي   )واستريادها، وإطالقها  وشحنها، الكائنات األخرى املفيدة،

 (3 لتدابري الصحة النباتية رقم

عالجات الصحة النباتية لآلفات اخلاضبعة للبوائم )املعيبار البدولي لتبدابري      

 (28رقم  الصحة النباتية

أدلةة   املسةتندة إىل معاجلات الصةحة النباتيةة   التوجيهات املتوافرة: 

 املعببين الفببين الفريببقمشببروع  -)وثيقببة حتديببد مواقبب   ارخييةةةت

 (النباتية الصحة مبعاجلات

( بشأن املعيار الدولي 2005التوجيهات املتوافرة: وثيقة تفسريية ) (20 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقماخلطوط التوجيهية لنظام استرياد يرعى الصحة النباتية ) -58

وط التوجيهية لنظام تطبيق لوائم الصحة النباتية على اخلط) 20رقم 

 (الواردات

املعيبار البدولي   اخلطوط التوجيهية لنظام اسبترياد يرعبى الصبحة النباتيبة )      -59

 (20 لتدابري الصحة النباتية رقم

املعيةةار الةةدولي ( )2008-006اسةةتخدام تفويضةةات حمةةددة باالسةةترياد ) 

 لحةةةةةةق جديةةةةةةد( ، م20 لتةةةةةةدابري الصةةةةةةحة النباتيةةةةةةة رقةةةةةةم  

 ((3)من  4)األولوية 

 

  (23 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقماخلطوط التوجيهية للتفتيش ) ال ثغرات -60
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 3، دال 3، جيم 2، جيم 1، جيم 4، باء 3لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف  السرتاتيجيةاألهداف ا

 توجيهات أخرى "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –املعايري املفاهيمية 

الدولي  ( بشأن املعيار2009التوجيهات املتوافرة: وثيقة تفسريية ) (31 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقممنهجيات أخذ العّينات من الشحنات ) -61

 (منهجيات أخذ العينات من الشحنات) 31رقم 

املعيبار  تصميم وتشغيل حمطات احلجبر التبالي لبدخول اآلفبات للنباتبات )      ال ثغرات -62

 (34 الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم

 

 دليل تسوية املنازعات ال ثغرات ال ثغرات -63

 ادالرقابةةةة علةةةى الصةةةحة النباتيةةةة الةةة  تسةةةبق االسةةةتري     -64

 (3)األولوية  (003-2005)

  ال ثغرات

 تبعالّت ال ثغرات ال ثغرات -65

 ، الوصول إىل األسواق )دليل(تبعالتوجيهات املقرتحة للّت

 الطرق ال ثغرات ال ثغرات -66

تقليص حركة اآلفةات عةرب احلاويةات اجلويةة والطةائرات إىل أدنةى حةّد         ال ثغرات -67

 ((1)من  3)األولوية ( 002-2008)

 

  (4)األولوية  (2008-005) وأوراق الشجراحلركة الدولية لألزهار  ال ثغرات -68

تةةداول النفايةةات ذات خمةةاطر تفةةات حمتملةةة خةةالل الةةرحالت الدوليةةة   ال ثغرات -69

 ((3)من  2)األولوية ( 2008-004والتخلص منها بشكل تمن )

 

 النباتةةةات الةةة  تغةةةر احلركةةةة الدوليةةةة لتنةةةامي اإلعةةةالم املتصةةةل ب ال ثغرات -70

 (1)األولوية  (004-2005)
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 توجيهات أخرى "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –املعايري املفاهيمية 

 تقلةةةيص حركةةةة اآلفةةةات عةةةرب احلاويةةةات البحريةةةة إىل أدنةةةى حةةةدّ    ال ثغرات -71

 (1)األولوية  (001-2008)

التوجيهات املتبوافرة: توصبية هيئبة تبدابري الصبحة النباتيبة بشبأن        

 (CPM-10/2015/1احلاويات البحرية )

لكرتونيبة(  نرتنبت )التجبارة اإل  التوجيهات املتوافرة: التجارة عبرب اإل  (1)األولوية ( 2008-007لحبوب )احلركة الدولية ل ال ثغرات -72

توصبية هيئبة تبدابري    اخلاضبعة للبوائم )  بالنباتات وغريها مبن املبواد   

 (CPM-9/2014/2الصحة النباتية 

دوليةة  اخلطوا التوجيهية لتنظةيم مةواد التعبئةة اخلشةبية يف التجةارة ال      ال ثغرات -73

لتضمني االستخدام تنقيم )( 15)املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم 

 (2االحتيالي( )األولوية 

( بشأن املعار الدولي رقم 2014التوجيهات املتوافرة: وثيقة تفسريية )

اخلطببوط التوجيهيببة بشببأن إخضبباع مببواد التعبئببة اخلشبببية يف ) 15

)مشروع بالتسخني بالرتدد العالي املعاجلة (، التجارة الدولية للوائم

 .العالي بالرتدد التسخنيدليل(  دليل سريع بشأن 

 احلركةةةةةة الدوليةةةةةة للمركبةةةةةات واآلالت واألجهةةةةةزة املسةةةةةتعملة    ال ثغرات -74

 (3)األولوية  (004-2006)

 

  (1)األولوية ( 2009-003احلركة الدولية للبذور ) ال ثغرات -75

  (1)األولوية  (2006-029لألخشاب ) احلركة الدولية ال ثغرات -76

احلركةةة الدوليةةة للمنتجةةات اخلشةةبية واحلةةرف اليدويةةة املصةةنوعة مةةن   ال ثغرات -77

 ((1)من  2)األولوية  (2008-008األخشاب )
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 جمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: التشخيص

 4، باء 1، باء 1لف لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: أ األهداف االسرتاتيجية

 توجيهات أخرى "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –املعايري املفاهيمية 

املعيار الدولي بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائم ) -78

 (27 لتدابري الصحة النباتية رقم

املعيببار امللحقبات بربوتوكببوالت التشبخيص لآلفببات اخلاضبعة للببوائم )   

 (27حة النباتية رقم الدولي لتدابري الص

 )دليل( دليل لتوفري خدمات تشخيصات الصحة النباتية

  (2متطلبات التشخيص )األولوية  ال ثغرات -79

التعبباون الببدولي أو اإلقليمببي بشببأن التشخيصببات )مببثاًل املراكببز اإلقليميببة     ال ثغرات ال ثغرات -80

 للخربات(
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 ة بإنشاء جلنة للتنفيذاختصاصات جمموعة الرتكيز املعني - 05املرفق 
 

 اخللفية والغاية
 
واقرتح تقرير التقييم الذي أعدتق األمانة "ضرورة إنشاء جهاز استشاري واحد حتدد هيئة تدابري الصحة  

النباتية طبيعتق لدعم التنفيذ وبناء قدرات األطراف املتعاقدة  وسيحّل هذا اجلهاز حمل األجهزة املخصصة احلالية على 

جملموعة االستشارية ناء القدرات، جمموعة االستعراض كل ثالث سنوات لنظام االستعراض ودعم التنفيذ، اغرار جلنة ب

 ، وسيتوىل تأدية والياتها". املعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية

 

ة وأوصت جلنة بناء القدرات يف االستعراض الذي أجرتق بأن تلغي اهليئة اللجنة القائمة حاليًا وبأن تنشئ جلن 

 إشراف تطلق عليها تسمية "جلنة التنفيذ". 

 

، نتائ  االستعراض الذي أجرتق جلنة 2015وناقش املكتب يف االجتماع الذي عقده خالل شهر يونيو/حزيران  

بناء القدرات. ورأى عدد من أعضاء املكتب أّن إنشاء جلنة جديدة جيب أن يتم فقط بعد االنتهاء من تشكيل وحدة 

 مانة لي  تتضم األنشطة اليت يتعني على هذه اللجنة النظر فيها. التنفيذ داخل األ

 

 CPM 2014/20 Rev.1وجيب البح  يف التنفيذ يف ضوء الوثائق املتعلقة بهذا املوضوع املعروضة ضمن الوثيقة  

 .CPM 2015/23وتقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالتنفيذ كما هو مبّين يف الوثيقة 

 

، أشارت هيئة CPM 2016/18واستنادًا إىل املناقشات بشأن تشكيل جلنة للتنفيذ كما هو مبّين يف الوثيقة  

تدابري الصحة النباتية يف دورتها احلادية عشرة إىل ضرورة إجراء مزيد من املناقشات والتحليالت املعمقة حول إنشاء 

 ات، مع إمكانية أن تضطلع بذلك جمموعة تركيز. جلنة التنفيذ اجلديدة لالتفاقية الدولية لوقاية النبات

 

 املهام
 
 سوف تبح  جمموعة الرتكيز وتناقش وترفع تقاريرها عن املسائل التالية: 
 
 الغاية والنطاق. )أ(

 وظائ  جلنة التنفيذ اجلديدة.  )ب(

ي لتسوية النزاعات، وظائ  األجهزة الفرعية واجملموعات املخصصة املوجودة حاليًا على غرار اجلهاز الفرع )ج(

، اجملموعة التوجيهية إلصدار الشهادات اإللكرتونية جملموعة االستشارية املعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنيةا

للصحة النباتية، جلنة بناء القدرات، جمموعة االستعراض كل ثالث سنوات لنظام االستعراض ودعم التنفيذ، 

 ومهامها وأي ترتيبات انتقالية الزمة. 

 احلوكمة وختطيط العمل وترتيب األولويات ضمن قرارات اهليئة. ()د
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العالقات مع هيئة تدابري الصحة النباتية ومكتبها وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وجلنة املعايري  )هب(

 وجمموعة التخطيط االسرتاتيجي. 

 حتليل املوارد لتشغيل جلنة التنفيذ اجلديدة.  )و(

 ئل أخرى تتعلق بإنشاء جلنة التنفيذ اجلديدة.أية مسا )ز(

 االختصاصات. )ح(

 الالئحة الداخلية. )ط(

 اسم جلنة التنفيذ اجلديدة. )ي(

 

 األعضاء
 
 سوف تضّم جمموعة الرتكيز ممثاًل واحدًا عن كل من أقاليم منظمة األغذية والزراعة باإلضافة إىل ما يلي: 
 
 .لنباتيةا الصحة تدابري هيئة مكتب يف عضو )أ(

 رئيس جلنة بناء القدرات أو ممثل عنق. )ب(

 رئيس اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات أو ممثل عنق. )ج(

 رئيس جلنة املعايري أو ممثل عنق.  )د(

 ممثل عن منظمة إقليمية لوقاية النباتات. )هب(

 ممثل عن الفاو أو جهاز آخر معين بالتنفيذ.  )و(

 

 يز مبزي  من املعارف يف جمال حوكمة اهليئة وأنشطة التنفيذ وبناء القدرات. وجيب أن تتمتع جمموعة الرتك 

 

 وسيعّين كل إقليم من أقاليم املنظمة ممثاًل عنق من خالل العضو يف مكتبهم.  

 

 وسيعاون جمموعة الرتكيز أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.  

 

 الزمان واملكان
 
ة الرتكيز قبل نهاية شهر يوليو/متوز إفساحًا يف اجملال لعرض نتائ  وتوصيات جيب أن ينعقد اجتماع جمموع 

 .2016اجتماع اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي يف شهر أكتوبر/تشرين األول 
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 رفع التقارير
 

اتيجي جيب أن يبح  كل من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واجملموعة املعنية بالتخطيط االسرت

واملكتب يف تقرير جمموعة الرتكيز. وجيب أن ُتحال التوصيات املعدلة املنبثقة عن كلك بشأن االختصاصات والالئحة 

 الداخلية اخلاصة بلجنة التنفيذ إىل الدورة الثانية عشرة للهيئة.
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 ة النباتية لآلفات اخلاضعة لقواعد احلجر الزراعي()معاجلات الصح 28التعديالت التحريرية املقرتحة على مالحق املعيار الدولي  -06املرفق 
 

رقم معاملة الصحة 

 النباتية
 املربر املنطقي للتعديل التحريري مبا يعكس نقطة النهاية التغيريات يف جدول املعاجلة معاملة الصحة النباتية إسم

 معاملة تشعيع آلفة 1معاملة الصحة النباتية 

Anastrepha ludens 

 Anastrephaي ملنع ظهور اآلفة البالغة من راغ 70يا تبلغ جرعة ممتصة دن

ludens 

 %.95ثقة عند مستوى  ED99.9968مستوى الفعالية والثقة يف املعاملة هو 

بناء على هذا اجلدول حتول دون ظهور ما ال يقل عن  تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة

 .95نسبة  ،Anastrepha ludensلآلفة البالغة من  يف املائة 9968.99

 يف املائة

دلت التجارب التأكيدية على أن اجلرعة املذكورة قد حالت دون ظهور اآلفة 

 البالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي يرقات الطور الثال  

 اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صمودًا.  

 معاملة تشعيع آلفة 2معاملة الصحة النباتية 

Anastrepha obliqua 

ملنع ظهور اآلفات البالغة من  رايغ 70اجلرعة املمتصة الدنيا البالغ 

Anastrepha obliqua 

 مستوى الثقة% من 95عند  ED99.9968مستوى الفعالية والثقة يف املعاملة يبلغ 

تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون ظهور ما ال يقل عن 

 .يف املائة 95نسبة  Anastrepha obliquaة البالغة من لآلف يف املائة 9968.99

دلت التجارب التأكيدية على أن اجلرعة املذكورة قد حالت دون ظهور اآلفة 

 البالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي يرقات الطور الثال  

 اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صمودًا.  

 لة تشعيع آلفةمعام 3معاملة الصحة النباتية 

Anastrepha 
serpentina 

 ي ملنع ظهور اآلفة البالغة منراغ 100اجلرعة املمتصة الدنيا البالغة 

Anastrepha serpentina 

 % من مستوى الثقة.95عند  ED99.9972مستوى الفعالية والثقة يف املعاملة يبلغ 

هور ما ال يقل عن تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون ظ

يف  95نسبة  Anastrepha serpentinaلآلفة البالغة من  يف املائة 7299.99

 .املائة

دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة قد حالت دون ظهور اآلفة 

 البالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي يرقات الطور الثال  

 ياة صمودًا. اليت تعترب من أكثر مراحل احل
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 معاملة تشعيع آلفة 4معاملة الصحة النباتية 

Bactrocera jarvisi 

ي ملنع ظهور اآلفات البالغة من راغ 100اجلرعة املمتصة الدنيا البالغة 

Bactrocera jarvisi 

 % من مستوى الثقة.95عند   ED99.9981مستوى الفعالية والثقة يف املعاملة يبلغ 

ملعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون ظهور ما ال يقل عن تبلغ درجة الثقة بأن ا

 .يف املائة 95نسبة  Bactrocera jarvisiلآلفة البالغة من يف املائة  9981.99

دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد حالت دون ظهور اآلفة 

عمرها يومًا واحدًا البالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي بيوضًا يبلغ 

 ويرقات الطور الثال  اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صمودًا.

 معاملة تشعيع آلفة 5معاملة الصحة النباتية 

Bactrocera tryoni 

ي ملنع ظهور اآلفات البالغة من راغ 100اجلرعة املمتصة الدنيا البالغة 

Bactrocera tryoni 

 % من مستوى الثقة.95عند   ED99.9978لة يبلغ مستوى الفعالية والثقة يف املعام

تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون ظهور ما ال يقل عن 

 .يف املائة 95نسبة  Bactrocera tryoniلآلفة البالغة من  يف املائة 8799.99

آلفة دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد حالت دون ظهور ا

البالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي بيوضًا يبلغ عمرها يومًا واحدًا 

 ويرقات الطور الثال  اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صمودًا.

 معاملة تشعيع آلفة 6معاملة الصحة النباتية 

 Cydia pomonella 

 Cydiaت البالغة من ي ملنع ظهور اآلفاراغ 200اجلرعة املمتصة الدنيا البالغة 

pomonella 

 % من مستوى الثقة.95عند   ED99.9978مستوى الفعالية والثقة يف املعاملة يبلغ 

تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون ظهور ما ال يقل عن 

 .يف املائة 95نسبة  Cydia pomonellaلآلفة البالغة من  يف املائة 8799.99

جارب التأكيدية على أن اجلرعة املذكورة قد حالت دون ظهور اآلفة دلت الت

 البالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي يرقات الطور الثال  

 اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صمودًا.  
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معاملة تشعيع آلفة ذباب  7معاملة الصحة النباتية 

مثار الفاكهة من فصيلة 

eadishshpea )عام( 

كباب ي ملنع ظهور اآلفات البالغة من راغ 150اجلرعة املمتصة الدنيا البالغة 

 الفاكهة.

 % من مستوى الثقة.95عند  ED99.9968مستوى الفعالية والثقة يف املعاملة يبلغ 

تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون ظهور ما ال يقل عن 

 .يف املائة 95نسبة  كباب الفاكهةلبالغة من لآلفة ا يف املائة 8699.99

دلت التجارب التأكيدية على أن اجلرعة املذكورة قد حالت دون ظهور اآلفة 

حتتوي عددًا من األنواع اهلامة البالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت 

 يف أكثر مراحل احلياة صمودًا.  eadishshpeaاقتصاديًا من فصيلة 

 معاملة تشعيع آلفة 8لنباتية معاملة الصحة ا

Rhagoletis 
pomonella 

ي ملنع ظهور اآلفات البالغة من راغ 60اجلرعة املمتصة الدنيا البالغة 

Rhagoletis pomonella 

 % من مستوى الثقة.95عند  ED99.9921مستوى الفعالية والثقة يف املعاملة يبلغ 

ل حتول دون ظهور ما ال يقل عن تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدو

 .يف املائة 95نسبة  Rhagoletis pomonellaت خلادرا يف املائة 99.9921

دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة قد حالت دون تكون خادرات 

حتتوي يرقات الطور الثال  الذي يعترب أكثر يف الثمار اليت عوجلت واليت كانت 

 . مراحل احلياة صمودًا

 معاملة تشعيع آلفة 9معاملة الصحة النباتية 

Conotrachelus 
nenuphar 

ي ملنع ظهور اآلفات البالغة من راغ 92اجلرعة املمتصة الدنيا البالغ 

Conotrachelus nenuphar 

 % من مستوى الثقة.95عند  ED99.9880مستوى الفعالية والثقة يف املعاملة يبلغ 

ما ال يقل تكاثر  ملة بناء على هذا اجلدول حتول دون تبلغ درجة الثقة بأن املعا

نسبة  Conotrachelus nenupharلآلفة اليافعة من  يف املائة 8809.99عن 

 .يف املائة 95

التكاثر الناجم دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة قد حالت دون 

غات اليت جرت معاجلتها )منو اجليل البنوي األول ما بعد الطور األول( لدى البال

 واليت اعتربت يف أكثر مراحل احلياة صمودًا.
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معاملة الصحة النباتية 

10 

 معاملة تشعيع آلفة

Grapholita molesta 

ي ملنع ظهور اآلفات البالغة من راغ 232جرعة ممتصة دنيا مقدارها 

Grapholita molesta. 

 %.95توى ثقة عند مس ED99.9949 مستوى الفعالية والثقة للمعاملة 

ما ال يقل عن ظهور تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون 

 .يف املائة 95نسبة  Grapholita molestaلآلفة اليافعة من  يف املائة 9949.99

دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد حالت دون ظهور اآلفة 

 وجلت واليت كانت حتتوي يرقات الطور اخلامس البالغة من الثمار اليت ع

 اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صمودًا.

معاملة الصحة النباتية 

11 

 معاملة تشعيع اآلفة

Grapholita molesta  

 كسجنيويف ظروف نقص األ

 غببببراي ملنببببع تبببببويض بالغببببات    232جرعببببة ممتصببببة دنيببببا مقببببدارها   

 .  Grapholita molestaآفة 

 %.95عند مستوى ثقة   ED99.9932عالية والثقة للمعاملة مستوى الف

ما ال يقل  تبويضتبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون 

 .يف املائة 95نسبة  Grapholita molestaآلفة  يف املائة 3299.99عن 

لدى  التبويضدلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد حالت دون 

من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي يرقات الطور البالغات اليت نشأت 

 اخلامس اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صمودًا.

معاملة الصحة النباتية 

12 

 Cylasمعاملة تشعيع آلفة 

formicarius 
elegantulus 

 غراي ملنع تكاثر بالغات  165جرعة ممتصة دنيا مقدارها 

 .Cylas formicarius elegantulusآفة 

 %.95عند مستوى ثقة  ED99.9952مستوى الفعالية والثقة للمعاجلة، 

ما ال يقل عن منو تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون 

 6sBer Cylasمن بالغات اجليل البنوي األول آلفة  يف املائة 5299.99

formicarius elegantulus،  يف املائة 95نسبة 

منو بالغات دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد حالت دون 

اجليل البنوي األول من البيوض اليت وضعتها البالغات اليت خضعت للمعاملة 

 واليت اعتربت يف أكثر مراحل احلياة صمودًا.
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13 

 معاملة تشعيع آلفة

Euscepes 
postfasciatus 

 Euscepesة غراي ملنع تكاثر بالغات آف 150جرعة ممتصة دنيا مقدارها 

postfasciatus 

 %.95عند مستوى ثقة  ED99.9950مستوى الفعالية والثقة للمعاملة، 

 منو تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون 

 لبنوي األول من بالغات اجليل ا يف املائة 5099.99ما ال يقل عن 

 .يف املائة 95نسبة ، Euscepes postfasciatusآلفة 

منو بالغات دلت التجارب التأكيدية على أن اجلرعة املذكورة  قد حالت دون 

اجليل البنوي األول من البيوض اليت وضعتها البالغات اليت خضعت للمعاملة 

 واليت اعتربت يف أكثر مراحل احلياة صمودًا.

 

النباتية معاملة الصحة 

14 

 معاملة تشعيع آلفة 

Ceratitis capitata 

 غراي ملنع ظهور بالغات  100جرعة ممتصة دنيا مقدارها 

 ..Ceratitis capitataآفة 

 %.95عند مستوى ثقة  ED99.9970مستوى الفعالية والثقة للمعاجلة، 

 ظهور  تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون 

، Ceratitis capitataمن اآلفة البالغة لب  يف املائة 7099.99 يقل عن ما ال

 .يف املائة 95نسبة 

دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد حالت دون ظهور اآلفة 

 البالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي يرقات الطور الثال  

 ودًا.اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صم
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15 

معاملة الكنتالوب 

Cucumis melo var. 

reticulatus ( الشمام

املشبك( حبرارة البخار 

للتخلص من ذبابة البطيخ 

Bactrocera 
cucurbitae 

 ]نطاق املعاجلة

 Cucumis melo var. reticulatusتتأل  هذه املعاملة من معاملة الكنتالوب 

  كي تسفر عن نفوق بيوض ويرقات كبابة البطيخ)الشمام املشبك( ل

(Bactrocera cucurbitae) بالفعالية احملددة.] 

 جدول املعاجلة

عند مستوى ثقة بنسبة  (ED)99.9889 ويبلغ مستوى الفعالية والثقة للمعاجلة،

95.% 

ما ال يقل عن  تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول تقضي على

 Bactrocera من البيوض والريقات لآلفة البالغة لباملائة  يف 8999.99

cucurbitae ، يف املائة 95نسبة.  

البيوض اليت  دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد قضت على

اليت اعتربت يف أكثر مراحل احلياة خضعت للمعاملة وعلى يرقات الطور الثال  

 صمودًا.
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اتية معاملة الصحة النب

16 

 Citrusمعاملة الربتقال 

sinensis  بالربودة

للتخلص من ذبابة فاكهة 

 Bactroceraكوينالند 

tryoni 

 نطاق املعاملة ]

على البارد لكي تسفر  Citrus sinensisتتأل  هذه املعاملة من معاملة الربتقال 

 [Bactrocera tryoniعن نفوق بيوض ويرقات كبابة فاكهة كوينالند 

 عاجلةجدول امل

عند مستوى ثقة نسبتق (ED)99.9981وتبلغ الفعالية يف حالة الصن  "أبو سرة" 

 يف املائة.  95

يف  95عند مستوى ثقة نسبتق  ED99.9973وتبلغ الفعالية بالنسبة للصن  "فالينسيا" 

 املائة. 

تبلغ درجة الثقة يف حالة صن  "أبو سرة" بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول 

 Bactroceraمن بيوض ويرقات  يف املائة 8199.99يقل عن ال ما تقضي على 

tryoni ، يف املائة 95نسبة. 

تبلغ درجة الثقة يف حالة صن  "فالينسيا" بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول 

 Bactroceraمن بيوض ويرقات  يف املائة  99.9973يقل عن ال تقضي على ما 

tryoni ، يف املائة 95نسبة. 

يرقات الطور  تجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد قضت علىدلت ال

 اليت اعتربت يف أكثر مراحل احلياة صمودًا.األول اخلاضعة للمعاملة و
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 Citrusمعاملة املندارين 

reticulate  الربتقال و

Citrus sinensis 

بالربودة للتخلص من ذبابة 

د فاكهة كوينالن

Bactrocera tryoni 

 ]نطاق املعاجلة

والربتقال  Citrus reticulateمعاملة مثرة املندارين  منتتأل  هذه املعاملة 

Citrus sinensis  بالربودة لكي تسفر عن نفوق بيوض ويرقات كبابة فاكهة

 [.بالفعالية احملددة Bactrocera tryoniكوينالند 

 جدول املعاملة 

 يف املائة.  95عند مستوى ثقة نسبتق ( ED)99.9986تبلغ الفعالية 

يقل عن ال تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول تقضي على ما 

يف  95نسبة ، Bactrocera tryoniمن بيوض ويرقات  يف املائة 9986.99

 .املائة

يرقات الطور  دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد قضت على

 اليت اعتربت يف أكثر مراحل احلياة صمودًا.ل اخلاضعة للمعاملة واألو



CPM-11 Report Appendix 06 

 Page 120 of 194 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

رقم معاملة الصحة 

 النباتية
 املربر املنطقي للتعديل التحريري مبا يعكس نقطة النهاية التغيريات يف جدول املعاجلة معاملة الصحة النباتية إسم

معاملة الصحة النباتية 

18 

معاملة الليمون احلامض 

Citrus limon  بالربودة

للتخلص من ذبابة كوينالند 

Bactrocera tryoni 

 ]نطاق املعاملة 

لكي  بالربودة Citrus limonتنطبق هذه املعاملة على معاملة الليمون احلامض 

بالفعالية  Bactrocera tryoniتسفر عن نفوق بيوض ويرقات كبابة كوينالند 

 احملددة. [

 جدول املعاملة 

 يومًا متواصاًل 14: درجتان مئويتان أو أقل ملدة 1اجلدول 

 يف املائة.  95مبستوى ثقة نسبتق ( ED)99.99تبلغ الفعالية 

يقل عن ال ول تقضي على ما تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلد

 .يف املائة 95نسبة ، aBtcartcaB caorrtمن بيوض ويرقات  يف املائة 99.99

 يومًا متواصاًل  14درجات مئوية أو أقل ملدة  3: 2اجلدول 

 يف املائة.  95مبستوى ثقة نسبتق  ED99.9872تبلغ الفعالية 

يقل عن ال ضي على ما تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول تق

يف  95نسبة ، Bactrocera tryoniمن بيوض ويرقات يف املائة  9872.99

 .املائة

يرقات الطور  دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد قضت على

 اليت اعتربت يف أكثر مراحل احلياة صمودًا.األول اخلاضعة للمعاملة و

. 
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 Dysmicoccusاملة مع

neobrevipes  

 Planococcusو

lilacinus 

 Planococcus minorو

 \غراي ملنع تكاثر اإلناث البالغات من 231اجلرعة الدنيا املمتصة قدرها 

Dysmicoccus neobrevipes  و Planococcus lilacinus 

 Planococcus minorو

Efficacy and confidence level of the treatment is ED99.99023 at the 95% 
confidence level. 

 يف املائة.  95عند مستوى ثقة نسبتق  ED99.99023تبلغ فعالية املعاملة وموثوقيتها 

 تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون تكاثر على 

us Dysmicoccمن البالغات اإلناث لكل من  يف املائة 99023.99يقل عن ال ما 

neobrevipes وPlanococcus lilacinus و Planococcus minor ،

 يف املائة 95نسبة 

دلت التجارب التأكيدية على أن اجلرعة املذكورة قد حالت دون منو الريقات من 

اليت جرت البيوض من اجليل البنوي األول اليت وضعتها اإلناث البالغات 

 ة صمودًا.معاجلتها واليت اعتربت يف أكثر مراحل احليا
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 كما اعتمدتها اهليئة  إجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات - 07املرفق 

 (2016يف دورتها احلادية عشرة )

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 إجراءات وضع املعايري

 (بالالئحة الداخلية هليئة تدابري الصحة النباتية 3امللحق )

 

 :إىل أربع مراحل، وهي( املعايري الدولية)ع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية تنقسم عملية وض
 

  إعداد قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: 1املرحلة 

  الصياغة: 2املرحلة   

  إجراء مشاورة بشأن مشاريع املعايري الدولية: 3املرحلة 

  والنشر االعتماد: 4املرحلة. 

 

هيئة تدابري الصحة النباتية بشبأن العديبد مبن جوانبب     /مّت مجع قرارات اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية  

، املتباح علبى البواببة الدوليبة     إجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتبات إجراءات وضببع املعايري يف دليل 

 (http://www.ippc.int) :للصحة النباتية على العنوان التالي

 

 إعداد قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: 1املرحلة 
 

 الدعوة إىل طرح مواضيع: 1اخلطوة 
 
ليميبة  وتقدم األطراف املتعاقبدة واملنظمبات اإلق  . إىل طرح مواضيع 56تدعو أمانة االتفاقية الدولية مرة كل سنتني 

لوقاية النباتات إىل أمانة االتفاقية الدولية اقرتاحبات مفصبلة بشبأن مواضبيع جديبدة أو بشبأن تعبديل املعبايري الدوليبة          

، واسبتعراض  (باسبتثناء بروتوكبوالت التشبخيص   )وينبغي أن تكون هذه االقرتاحات مشفوعة مبشبروع مواصبفة   . القائمة

وهبي متاحبة يف دليبل    )املعايري اليت تعتمدها اهليئة يف مبا يبص املواضبيع    لألدبيات ومربر بأن املوضوع املقرتح يستويف 

ُيشجع مقدمو االقرتاح، لإلشارة إىل وجود حاجة عاملية إىل املوضوع املقبرتح،  (. وإجراءات االتفاقية الدولية لوضع املعايري

 .ليم أخرىيف أقاواملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على كسب تأييد األطراف املتعاقدة 

 

 . وتكون هناك دعوة منفصلة إىل تقديم اقرتاحات بشأن معاجلات الصحة النباتية 

 

                                                 
جراءات اإلانظر التسلسل اهلرمي ملصطلحات املعايري يف دليل   "بروتوكول تشخيص"أو  "موضوع"أو  "جمال فين"إىل اقرتاح دعوة يتعلق األمر ب  56

 .لوضع املعايري

http://www.ippc.int/
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واملعايري املتعلقة بتربيبر املواضبيع   وتقوم جلنة املعايري، مع األخذ بعني االعتبار اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية  

 قائمبة مواضبيع معبايري االتفاقيبة الدوليبة     وتستعرض جلنة املعايري . ، باستعراض االقرتاحات املقدمةاملقرتحة وترتيب أولوياتها

 .وتزكى هذه القائمة لدى اهليئة. ، فتضي  مواضيع وُتسند إىل موضوع ما أولوية موصى بها(مبا يف كلك املواضيع)

 

 .  كل موضوعوتغّيرها وتعتمدها، وتسند أولوية إىل  قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدوليةوتستعرض اهليئة  

 

 .قائمة منقحة مبواضيع معايري االتفاقية الدوليةويتم إتاحة  

 

 االستعراض السنوي لقائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية : 2اخلطوة 
 
مببا يف  )تستعرض جلنة املعايري سنويا قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية، وتوصي اهليئة بإدخال تغيريات  

واسبتجابة  وجيوز للجنة املعايري، يف ظبل ظبروف اسبتثنائية،    (. ذف، أو إجراء تغيريات يف األولوياتكلك عمليات احل

 .قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدوليةأن توصي بإضافة موضوع إىل حلاجة معينة، 

 

ر اهليئبة وتعتمبد   وُتغّيب . اليت توصي بها جلنة املعايري قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدوليةوتستعرض اهليئة  

قائمبة منقحبة مبواضبيع    ويبتم إتاحبة   . قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية، مبا يف كلك إسناد أولوية إىل كل موضبوع 

 .معايري االتفاقية الدولية

 

  وجيببوز للهيئببة، يف أي سببنة مببن السببنوات، حيثمببا تنشببأ حالببة تتطلببب علببى وجببق السببرعة وضببع معيببار    

 . قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية إىلموضوعا  ضي ت، أن قأو تنقيح ما

 

 الصياغة: 2املرحلة 
 

 وضع مواصفة : 3اخلطوة 
 
وميكبن أن يكبون هبؤالء    . لكبل موضبوع   ينبغي تشجيع جلنة املعايري علبى تعبيني مشبرف رئيسبي ومسباعدين      

نة املعايري، وأعضاء سابقني يف جلنة املعايري، املساعدون من خارج جلنة املعايري، مثل األعضاء البديلني احملتملني يف جل

 . وأعضاء الفريق الفين أو أعضاء يف جمموعات عمل اخلرباء

 

وينبغي للجنة املعايري السبعي إىل املوافقبة علبى مشباريع املواصبفات      . مشروع املواصفة جلنة املعايريوتستعرض  

قائمة مواضبيع  مواضيع جديدة إىل  ا ُأضيفت فيهيتاهليئة ال ةدورللتشاور بشأنها خالل اجتماع جلنة املعايري بعد انعقاد 

 . معايري االتفاقية الدولية
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. وحاملا توافق جلنة املعايري على مشروع املواصفة لغرض املشاورة، تقوم أمانة االتفاقية الدولية بإتاحتق للجمهور  

التفاقيبة الدوليبة تعليقبات مبن األطبراف املتعاقبدة       وتلتمس أمانة االتفاقية الدوليبة بواسبطة نظبام التعليبق اإللكرتونبي ل     

ومدة املشباورة  . واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات الدولية املعنية وكيانات أخرى حسبما تقرره جلنة املعايري

 يبة تعليقبات   وتقبدم جهبة االتصبال أو جهبة اإلعبالم التابعبة لالتفاقيبة الدول       . يوما 60للنظر يف مشاريع املواصفات هي 

 . إىل أمانة االتفاقية الدولية باستخدام نظام التعليق اإللكرتوني

 

وتتوىل أمانة االتفاقية الدولية مجع التعليقات الواردة وإتاحتها للجمهور ورفعها إىل املشرف وإىل جلنبة املعبايري    

 . للجمهور وتقوم جلنة املعايري بتنقيم املواصفة واملوافقة عليها وإتاحتها. للنظر فيها

 

   57إعداد مشروع معيار دولي: 4اخلطوة 

 
صياغة مشاريع املعايري الدوليبة أو  ( جمموعة عمل من اخلرباء أو فريق تقين)تتوىل جمموعة من خرباء الصياغة   

مبن   وجيوز للجنة املعايري أن تطلب من أمانة االتفاقية الدوليبة التمباس التعليقبات   . تعديلها وفقا للمواصفات كات الصلة

وُتقبدمم توصبية مبشبروع املعيبار     . العلماء من خمتل  أحناء العا  لضمان اجلودة العلمية ملشاريع بروتوكوالت التشبخيص 

 .الدولي الذي مت التوصل إليق إىل جلنة املعايري

 

اسبتعراض  ( اجملموعة املؤلفبة مبن سببعة أعضباء    )وتتوىل جلنة املعايري أو جمموعة العمل اليت أنشأتها جلنة املعايري  

أو معاجلة للصحة النباتية، تقوم جلنة املعبايري باستعراضبق   )يف ما يتعلق بربوتوكول للتشخيص مشروع املعيار الدولي يف اجتماع 

 وتقرر ما اكا كانبت سبتوافق عليبق إلحالتبق إىل املشباورة، أو إعادتبق إىل املشبرف أو جمموعبة مبن خبرباء الصبياغة            ( إلكرتونيا

 لتمع اجملموعة املؤلفبة مبن سببعة أعضباء، ينبغبي مراعباة التعليقبات البواردة مبن أي عضبو مبن أعضباء              وعندما. أو تعليقق

 .  جلنة املعايري

 

 واالستعراضاملشاورة : 3املرحلة 
 
تطرح مشاريع املعايري الدولية على مشاورتني اثنتني باستثناء مشاريع بروتوكوالت التشخيص اليت تعرض على  

 .كا قررت جلنة املعايري خالف كلكمشاورة واحدة إال إ

 

 املشاورة األوىل : 5اخلطوة 
 
بعد أن توافق جلنة املعايري على مشروع املعيار الدولي لغرض طرحق على املشاورة األوىل، تبادر أمانبة االتفاقيبة    

ي، تعليقبات مبن األطبراف    وتلتمس أمانة االتفاقية الدولية، بواسطة نظام التعليق اإللكرتونب . الدولية إىل إتاحتق للجمهور

                                                 
معيار دولي، مبا يف كلك لتبسيط الصياغة لكنها تنطبق أيضا على أي جزء من " واملعايري" "مشاريع املعايري الدولية"تشري هذه اإلجراءات إىل   57

 .املالحق أو املرفقات أو الضمائم
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املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات الدولية املعنية واخلدمات الوطنيبة لوقايبة النباتبات يف األطبراف     

 ومبدة املشباورة األوىل املتعلقبة مبشباريع املعبايري الدوليبة       . غري املتعاقبدة وكيانبات أخبرى حسببما تقبرره جلنبة املعبايري       

وتقبدم جهبة االتصبال أو جهبة اإلعبالم التابعبة لالتفاقيبة الدوليبة تعليقبات إىل أمانبة االتفاقيبة الدوليبة             . مًايو 90هي 

 ولمبع أمانبة االتفاقيبة الدوليبة التعليقبات البواردة وتتيحهبا للجمهبور وترفعهبا          . باستخدام نظام التعليبق اإللكرتونبي  

 .  إىل املشرف للنظر فيها

 

لتعليقات وبإعداد الردود على التعليقات وبتنقيم مشروع املعيار الدولي وبإحالتها إىل ويقوم املشرف باستعراض ا 

ومبع األخبذ يف احلسببان التعليقبات البواردة، تتبوىل اجملموعبة        . يتم إتاحتها للجنة املعايري. كما أمانة االتفاقية الدولية

يف ما يتعلق مبشاريع بروتوكبوالت التشبخيص ومشباريع    )املؤلفة من سبعة أعضاء التابعة للجنة املعايري أو الفريق التقين 

 . وترفع توصية بق إىل جلنة املعايري ةتنقيم مشروع املعايري الدولي( معاجلات الصحة النباتية

 

ويف ما يص مشاريع املعايري الدولية األخرى غري مشاريع معاجلبات الصبحة النباتيبة ومشباريع بروتوكبوالت       

د على القضايا الرئيسية املثارة يف التعليقات يف تقرير اجتماع اجملموعة املؤلفبة مبن سببعة    التشخيص، يتم تسجيل الردو

وبعد أن ترفع اجملموعة املؤلفة من سبعة أعضاء توصية مبشروع املعيبار البدولي إىل جلنبة املعبايري، تقبوم أمانبة       . أعضاء

 . االتفاقية الدولية بإتاحتق للجمهور

 

ات الصحة النباتية أو مشاريع بروتوكوالت التشخيص، فإن املشاريع والردود علبى  وبالنسبة إىل مشاريع معاجل 

ويسجل مبوجز للقضبايا   . التعليقات تتاح للجمهور، بعدما توافق جلنة املعايري عليها وعلى الردود الواردة على التعليقات

معاملبة الصبحة النباتيبة يف تقريبر      الرئيسية اليت ناقشتها جلنة املعايري بشأن مشبروع بروتوكبول التشبخيص أو مشبروع    

 . االجتماع التالي للجنة املعايري

 

وكبديل عن املوافقة على مشروع املعيار الدولي، جيوز للجنة املعايري مبثال إعادتبق إىل املشبرف أو إىل جمموعبة      

 . من خرباء الصياغة، وتقدميق جلولة أخرى من املشاورة أو تعليقق

 

 ةاملشاورة الثاني: 6اخلطوة 
 
بعد أن توافق جلنة املعايري أو اجملموعة املؤلفة من سبعة أعضاء التابعة هلا على مشروع املعيار الدولي لطرحبق   

، تعليقات من األطراف املتعاقدة نظام التعليق اإللكرتونيعلى املشاورة الثانية، تلتمس أمانة االتفاقية الدولية، من خالل 

ات واملنظمبات الدوليبة املعنيبة واخلبدمات الوطنيبة لوقايبة النباتبات يف األطبراف غبري          واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبات

وتقدم جهبة االتصبال أو جهبة    . يوما 90ومدة املشاورة الثانية هي . املتعاقدة وكيانات أخرى حسبما تقرره جلنة املعايري

ولمبع أمانبة   . باستخدام نظبام التعليبق اإللكرتونبي   اإلعالم التابعة لالتفاقية الدولية تعليقات إىل أمانة االتفاقية الدولية 

 .  االتفاقية الدولية التعليقات الواردة وتتيحها للجمهور وترفعها إىل املشرف للنظر فيها
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ويقوم املشرف باستعراض التعليقات وبإعداد الردود علبى التعليقبات وبتنقبيم مشبروع املعيبار البدولي وبإحالبة         

ويتم إتاحتها للجنبة املعبايري بينمبا يتباح مشبروع املعيبار البدولي        . م إىل أمانة االتفاقية الدوليةمشروع املعيار الدولي املنق

 . املنقم غري مشاريع معاجلات الصحة النباتية لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

 

 . ومشبروع املعيبار البدولي املبنقم     وتستعرض جلنة املعبايري التعليقبات البواردة وردود املشبرف علبى التعليقبات       

ويف ما يتعلق مبشاريع املعايري الدولية غري مشاريع معاجلات الصحة النباتية، فإن جلنة املعبايري تقبدم ملخصبا للمسبائل     

 . وتسجل هذه امللخصات يف تقرير اجتماع جلنة املعايري. الرئيسية اليت ناقشتها اللجنة

 

النباتية، فإن املشاريع والردود الواردة على التعليقبات تتباح للجمهبور     ويف ما يص مشاريع معاجلات الصحة 

وُيسَجل ملخبص للقضبايا الرئيسبية البيت ناقشبتها جلنبة       . بعدما توافق جلنة املعايري عليها وعلى الردود على التعليقات

 .املعايري بشأن مشروع معاملة الصحة النباتية يف تقرير االجتماع التالي للجنة املعايري

 

وكبديل عن رفع توصية بشأن مشروع املعيار الدولي إىل اهليئة، جيوز للجنة املعايري مثال إعادتق إىل املشرف أو  

 .إىل جمموعة من خرباء الصياغة، وتقدميق جلولة أخرى من املشاورة أو تعليقق

 

 االعتماد والنشر: 4املرحلة 
 

 االعتماد: 7اخلطوة 
 

  الدولية غري مشاريع بروتوكوالت التشخيصيتعلق مبشاريع املعايري ما يف: 
 
وينبغبي  . اهليئبة  دورةبعد التوصية اليت ترفعها جلنة املعايري، يدرج مشروع املعيبار البدولي يف جبدول أعمبال      

ألمانة االتفاقية إتاحة مشروع املعيار الدولي املعروض على اهليئة العتماده بلغات املنظمة يف أقبرب وقبت ممكبن، وقببل     

 .اهليئة دورةبيع على األقل من افتتاح ستة أسا

 

وينبغي للهيئة، يف حال تأييد مجيع األطراف املتعاقدة ملشبروع املعيبار البدولي، اعتمباد املعيبار البدولي ببدون         

 . مناقشة

 

ألطبراف املتعاقبدة أن تتقبدم    لأما يف حال   يؤيد أحد األطراف املتعاقدة مشبروع املعيبار البدولي، فإنبق جيبوز       

 وجيببب أن يكببون االعببرتاض مشببفوعا مبببربرات فنيببة واقرتاحببات لتحسببني مشببروع املعيببار الببدولي       . 58اضببباعرت

وأن يعرض على أمانة االتفاقية الدوليبة يف موعبد أقصباه ثالثبة     واليت من املرجم أن تقبل بها األطراف املتعاقدة األخرى 

                                                 
يرسل من خالل جهة و مدعوما من الناحية الفنية،وأن يكون  ،ينبغي العرتاض ما أن يكون اعرتاضًا على اعتماد مشروع املعيار يف شكلق احلالي   58

على  الفنية من الناحيةما يربره عرتاض ر ي الللمساعدة يف حتديد ما إكا كان  املقاييس يرجى الرجوع إىل )االتصال الر ية التابعة لالتفاقية الدولية 

 . (التفاقية الدوليةا ، ومسجل يف دليل إجراءات وضع معايري(2013)حنو ما وافقت عليها اهليئة يف دورتها الثامنة 
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أن تبذل قصارى جهدها للتوصل إىل اتفاق قبل انعقباد  نية املعوينبغي لألطراف املتعاقدة . اهليئة دورةأسابيع قبل انعقاد 

 .وسيضاف االعرتاض إىل جدول أعمال اهليئة اليت ستتخذ قرارا بشأن كيفية املضي قدما. اهليئة دورة

 

عندما حيدد فريق تقين أو جلنة املعايري احلاجة إىل إجراء حتدي  فين طفي  على معيار دولي معتمد، ميكن  

وينبغي ألمانة االتفاقية الدولية أن لعل التحدي  الذي أدخل . أن توصي باعتماد اهليئة هلذا التحدي  للجنة املعايري

على املعايري الدولية املعتمدة متاحا بلغات املنظمة يف أقرب وقت ممكن، وقبل ستة أسابيع على األقل من افتتاح اجتماع 

ري الدولية املعتمدة املعروضة على اهليئة لعملية االعرتاض على حنو وختضع التحديثات الفنية الطفيفة على املعاي. اهليئة

 .ما هو وارد أعاله

 

 يف ما يتعلق مبشاريع بروتوكوالت التشخيص: 
 
وبعبد أن توافبق   . لقد فّوضت اهليئة إىل جلنة املعايري سلطتها العتماد بروتوكبوالت التشبخيص بالنياببة عنهبا     

ص، تقوم أمانة االتفاقية الدولية بإتاحتق يف مواعيد حمددة مرتني يف السبنة وحتباط   جلنة املعايري على بروتوكول التشخي

يوما الستعراض بروتوكول التشبخيص املوافبق عليبق وتقبديم      45وأمام األطراف املتعاقدة . 59األطراف املتعاقدة علما بذلك

وإكا   . وكول التشخيص املوافق عليبق اعرتاض، إن وجد، جنبا إىل جنب مع املربرات الفنية واالقرتاحات لتحسني بروت

وتأخذ اهليئة علما بربوتوكبوالت التشبخيص املعتمبدة مبن خبالل      . معتَمدًا بروتوكول التشخيص عتربيرد أي اعرتاض، ُي

ويف حال كان ألحد األطراف املتعاقبدة اعبرتاض، فإنبق ينبغبي إعبادة مشبروع       . هذه العملية وترفق بتقرير اجتماع اهليئة

 .  تشخيص إىل جلنة املعايريبروتوكول ال

 

علبى بروتوكبول تشبخيص معتَمبد، ميكبن للجنبة املعبايري اعتمباد          60وحني يتطلبب األمبر إجبراء تنقبيم فبين      

وتتباح بروتوكبوالت التشبخيص    . التحديثات املدخلة على بروتوكوالت التشخيص املعتمدة بواسطة الوسبائل اإللكرتونيبة  

وتأخذ اهليئة علما بربوتوكوالت التشخيص املنقحة من خالل هذه . جلنة املعايرياملنقحة للجمهور مبجرد ما أن تعتمدها 

 . العملية وترفق بتقرير اجتماع اهليئة

 

 النشر: 8اخلطوة 
 
 . يتاح املعيار الدولي املعتمد للجمهور 

 

وجيوز هلا، بعد  وجيوز لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات تشكيل جمموعة ملراجعة اللغة، 

 .، اقرتاح تعديالت على ترمجة املعايري الدولية املعتمدة61عملية مراجعة اللغات اليت وافقت عليها اهليئة

                                                 
طلب ترمجة بروتوكوالت التشخيص إىل لغات منظمة األغذية لقة باملتعلية اآلاألطراف املتعاقدة  تعتمدبالنسبة إىل ترمجة بروتوكوالت التشخيص،   59

setting/member-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-) :والزراعة املنشورة على البوابة الدولية للصحة النباتية

languages-protocols-diagnostic-translate-ispms/mechanism-draft-consultation/ )  
 .االتفاقية الدولية ات وضع معايرييف دليل إجراءواردة  وهي ،فين لربوتوكوالت التشخيصالتنقيم للعملية  بتحديدلقد قامت جلنة املعايري   60
61  groups/-review-setting/ispms/language-activities/governance/standards-https://www.ippc.int/en/core 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/mechanism-translate-diagnostic-protocols-languages/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/mechanism-translate-diagnostic-protocols-languages/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/mechanism-translate-diagnostic-protocols-languages/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups/
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 خطة عمل مشروع التنفيذ التجرييب بشأن املراقبة -08املرفق 
 

 (:2017-2015)املرحلة التحضريية  -ألف 

 

درجبة يف خطبة العمبل وأن حتبدد اسبرتاتيجية عمبل، وكلبك        من شأن مرحلة حتضريية أن تضبع األسباس لألنشبطة امل   

باستخدام املوارد املتاحة، وحيثما أمكن كلك، املساهمات من خبارج امليزانيبة. وستسبتفيد هبذه املرحلبة مبن الدراسبات        

السابقة لتحديات وجناحات األنشطة كات الصلة باملراقبة من أجبل تقبديم املزيبد مبن التوجيبق االسبرتاتيجي للمراحبل        

 القادمة للمشروع التجرييب. 

 

 ومن شأن هذا أن يشمل:
 

لميع وحتليل الدراسات األساسية واألدوات والتوجيهبات واملشباريع احلاليبة البيت ميكبن االسبتفادة منهبا         -

 واالستناد إليها.

قديم لميع وحتليل دراسات احلالة السابقة بشأن التجارب الناجحة والتحديات يف جمال املراقبة من أجل ت -

 أمثلة حمددة عن أنشطة املراقبة املنفذة يف سياقات خمتلفة.

: حتديد 8وغريه من املعايري الدولية كات الصلة باملراقبة )تنقيم املعيار الدولي رقم  6تنقيم املعيار الدولي رقم  -

اخلاليبة مبن    : متطلبات إنشباء املنباطق  4( وتنقيم املعيار الدولي رقم 2009-005حالة اآلفات يف منطقة ما )

((، مع األخذ بعني االعتبار النتائ  اليت توصلت إليها دراسات نظام االستعراض ودعبم  2009-002اآلفات )

 التنفيذ، كمكون للمشروع التجرييب من أجل تزويد األطراف املتعاقدة بتوجيهات حمدثة بشأن املراقبة. 

وى املشاركة واألدوار علبى خمتلب  املسبتويات    حتديد أصحاب املصلحة )مبا يف كلك اجملتمع املدني(، ومست -

 )شبق الوطنية والوطنية واإلقليمية والدولية، وغريها(.

 وضع مؤشرات لقياس مدى جناح املشروع التجرييب وبرنام  التنفيذ األوسع. -

يف مبا   املتاحة لتشجيع املشاركة على املسبتويني البوطين واإلقليمبي ولألخبذ بزمبام القيبادة       اخلياراتاستكشاف  -

باإلجراءات املتخذة يف إطار املشروع التجرييب والنتائ  اليت مت التوصل إليهبا، ضبمانا لالسبتدامة علبى      يتعلق

 املدى الطويل.

وضع إطار للرصد والتقييم للسماح بالتجاوب والتحسني املستمر يف املشروع التجرييب باإلضافة إىل برنام  تنفيذ  -

 االتفاقية. 

يب خاصة باملشروع التجرييب، من خالل مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ، والتزامات وضع آليات للتعق -

 رفع التقارير الوطنية، وبرام  وضع املعايري وتنمية القدرات.

 إجراء تنقيم مليزانية املشروع التجرييب وإطاره الزمين وخطة عملق.   -
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 (:2020-2017)مرحلة تنفيذ املشروع  -باء
 
املرحلة على مكونني أوليني من األنشطة يتمثالن يف تصميم واسبتحداث املبوارد الفنيبة، وتنفيبذها.     تنطوي هذه  

 ومثة مكون ثال ، شامل ومتزامن مع املكونني اآلخرين، يتعلق بآليات التعقيب.
 

 ستحداث املوارد الفنية ذات الصلةتصميم وا -1
 
واألدوات( واستحداثها، أو تكيي  املوارد، حيثما توجبد،  يتعلق األمر بتصميم املوارد الفنية )مثل التوجيهات  

لتلبية االحتياجات العاملية احملددة يف املرحلة التحضريية من خالل إجراء حتليل مستمر للمواد. وتتمثل اجملاالت اليت 

 سيجري فيها إعداد موارد فنية يف ما يلي:
 

 باملراقبة، ومواد تدريبية عن:إعداد موارد فنية حسب االقتضاء بشأن األنشطة املتصلة  -
 

 املتعلقة ببلورة فهم مشرتك للمراقبة العامة،  التوجيهات 

 بجمع المعلومات والمصادقة عليها على المستوى القطري،  املتعلقة التوجيهات 

 برة التوجيهات املتعلقة باملراقبة احملددة، مبا يف كلك تعيني احلدود والتتبع، وبرام  املراقبة التعاونية العا

 للحدود، 

  توجيهات بشأن استخدام هذه املعلومات الستفاء التزامات رفع التقارير الوطنية وإثراء عمليات الصحة

 النباتية الوطنية األخرى، مثل عمليات تقييم خطر اآلفات أو وضع قائمة باآلفات اخلاضعة للوائم،

 .التوجيهات املتعلقة بنظم دعم القرارات يف جمال املراقبة 
 

 م املبادرات اإلقليمية والوطنية جلمع البيانات وإدارتها وتبادل املعلومات:دع -
 

  ،تيسري إنشاء و/أو حتسني النظم واألدوات 

 .تشجيع مشاركة أصحاب املصلحة )مبا يف كلك اجملتمع املدني( من خالل آليات تبادل املعلومات املوجودة 

 
اسبات والتشبريعات الوطنيبة بشبأن أنشبطة املراقببة،       استحداث موارد فنية من أجل وضع و/أو حتدي  السي -

الستفاء التزامات رفع التقبارير الوطنيبة، ودعبم املنظمبات الوطنيبة لوقايبة النباتبات للمشباركة بباملوارد كات          

 الصلة، مثل تعبئة املوارد والكفاءات الفنية املناسبة.

 أجبل تيسبري إشبراك أصبحاب املصبلحة      إعداد مواد وأدوات ومحالت لالرتقاء مبستوى الوعي والتواصبل مبن   -

)مبا يف كلك اجملتمع املدني(، وتبليغ الرسالة املتعلقة باألنشطة كات صلة باملراقببة والتزامبات رفبع التقبارير     

 الوطنية. ومن شأن هذا العمل أن يساهم يف السنة الدولية للصحة النباتية.
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 أنشطة التنفيذ والدعم املنسقة -2
 
ستحدثة و/أو املقدمة )الدالئل، وموارد البتعلم اإللكرتونبي، وغبري كلبك( لتنفيبذها مبن خبالل        ستنشر املوارد امل 

 أنشطة وطنية وإقليمية منسقة لضمان استخدامها على املدى الطويل.
 
 وتتمثل خطوات التنفيذ على املدى الطويل يف ما يلي: 
 

إعداد موارد تدريبية أو تكييفها لدعم املوارد الفنية عند الضرورة )التعلم اإللكرتوني، وأنشطة حلقات العمبل،   -

 وغري كلك(.

إتاحة فرص التدريب اليت من شأنها تيسري استخدام املواد التدريبية عن طريبق املنتبديات القائمبة إضبافة إىل      -

رام  اإلرشباد، ونشبر أدوات البتعلم اإللكرتونبي، والبدالئل،      آليات التدريب، مبا يف كلك حلقات العمل، وبب 

 وأشرطة الفيديو، وغري كلك. 

 إتاحة فرص التدريب اليت من شأنها تيسري استخدام نظم البيانات وعمل إدارة البيانات. -

وإدارتهبا،   إنشاء آليات تدريب لوضع األنشطة املتصلة باملراقبة واحلفاظ عليها، مثل تصميم املشاريع والربام  -

 وإدارة املوارد البشرية، وتعبئة املوارد لغرض التخطيط واملناصرة على املدى الطويل.

توفري التدريب لضمان استخدام املعلومات الفنية اليت يتم إجيادها من خالل برنام  مراقببة وطبين اسبتخدامًا     -

 يف عمليات الصحة النباتية األخرى.مناسبا الستفاء التزامات رفع التقارير الوطنية املتصلة باملراقبة و

 إعداد خطط تنفيذ بالنسبة إىل املعايري الدولية كات الصلة باملراقبة. -

تعزيز وتشجيع إقامة الشراكات واألنواع األخرى من اآلليات التعاونية واحلفاظ عليها لتعزيز املبوارد املوجبودة    -

 من أجل وضع برام  مراقبة وظيفية وأنشطة كات صلة.
 

 تليات التعقيب )املرحلة املتزامنة( -مجي
 
سيتم تشجيع التعقيبات النشطة أثناء مدة املشروع التجرييب لدعم أنشطة العمبل ومسبارات برنبام  التنفيبذ يف      

 املستقبل. وسترتجم آليات التعقيب إىل األنشطة التالية:
 

إدراج التعقيبات العامة البواردة مبن األطبراف    استعراض املعايري الدولية كات الصلة باملراقبة واملوارد الفنية، و -

املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخرين )مبا يف كلك اجملتمبع املبدني(، واسبتخدام اآلليبات والبربام  احلاليبة:       

 نظام االستعراض ودعم التنفيذ، والتزامات رفع التقارير الوطنية.

 ة ولتحديد أولويات التنفيذ.إنشاء آليات لرفع التقارير والتعقيب لدعم األنشطة اجلاري -

تقييم وحتسني األساليب املستخدمة لتشجيع املشاركة يف املشروع التجرييب واإلجراءات املتخذة والنتائ  البيت   -

يتم التوصل إليها على الصعيدين الوطين واإلقليمي، إضافة إىل تبادل التجارب الناجحة والتحبديات املتعلقبة   

 بالتنفيذ.

 حالة تنفيذ األنشطة كات الصلة باملراقبة.إعداد وثائق عن  -
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 املتصلة بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات واخلاصةاإلجراءات العامة  -09املرفق 
 

 تفاقية الدولية لوقاية النباتاتاإلجراءات العامة املتصلة بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية التابعة لال ألف -1
 

 )أ( من املادة الثامنة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1رفع التقارير الوطنية وفقًا للفقرة ب املتعلقة العامة املتعلقة بالتزامات اإلجراءاتترد 
 
 ظاتاملالح رفع التقارير الوطنيةاإلجراءات املتصلة بااللتزامات املتعلقة ب املوضوع 

الوطنيببة هببي الوسببائط  إن اآلليببة األوليببة واملفضببلة للتواصببل بشببأن االلتزامببات املتعلقببة برفببع التقببارير اإللكرتونيةالوسائط استخدام   -1

مبا أنها أكثر كفاءة من الوسائط الورقية وألنها ختفب  بقبدر كببري مبن      اإللكرتونية، حيثما ينطبق كلك،

 ملعاجلة األوراق. املوارد اليت حتتاج األمانة إليها

" إىل" و"التقبديم إىل" و"اإلببالغ إىل   عنبق  تقريبر  رفبع  متو""  بلغايات االتفاقية، فإن عبارات "اإلتاحة لب 

 التقبارير ، وأن اآللية املفضلة للقيام بذلك هي عرب نشر ةإبالغ أمانة االتفاقية مباشراألمانة، تعين وجوب 

البذي  الدوليبة  لالتفاقيبة   جهبة االتصبال الر يبة   ناء ترشبيم  على البوابة الدولية للصحة النباتية )باستث

 (.الدولية تنشره األمانة على البوابة

  (2006وافقببت هيئبببة تبببدابري الصببحة النباتيبببة يف دورتهبببا األوىل )  

، كلمبا أمكبن كلبك، ببني     اإللكرتونيبة على استخدام وسائل االتصبال  

(، 2006للهيئة ))تقرير الدورة األوىل واألمانة  جهات االتصال الر ية

 (.152الفقرة 

البوابةة الدوليةة للصةحة     استخدام -2

 (الدولية النباتية )البوابة

من أجل استخدام موارد األمانة على أفضل وجق ممكبن، وضبمان التواصبل السبريع والفعبال، فبإن        (1)

مبثاببة تلبيبة    دوليبة ال علبى البواببة   التزامات رفع التقارير الوطنيبة اهليئة تعترب نشر املعلومات املتعلقة ب

الوطنية املرتتبة علبى األطبراف املتعاقبدة، مببا يشبمل املعلومبات البيت         لاللتزامات املتعلقة برفع التقارير

واألطراف املتعاقدة األخرى واملنظمات الوطنية واإلقليمية لوقايبة النباتبات أو    األمنييتوجب إرساهلا إىل 

 أية جمموعة من اجلهات املذكورة.

بة هي اآللية املفضلة لتبادل املعلومات بالنسبة إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتبات واألطبراف   البوا (2)

 واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات لتلبية االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية. واألمانة املتعاقدة

بلبغ مبن قببل    أن ُت األمبني إبالغهبا إىل  على االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنيبة البيت جيبب     (3)

 جهبة االتصبال الر يبة   األطراف املتعاقدة على البوابة فتصبم بالتالي معلومات عامة )باسبتثناء ترشبيم   

 (.الدولية الذي تقوم األمانة بنشره على البوابة

زامبات  تعبيني حمبررين ملسباعدة الطبرف املتعاقبد علبى تلبيبة االلت        هات االتصال الر يةميكن جل (4)

 ر يا بذلك. األمنياملتعلقة برفع التقارير الوطنية املرتتبة عليق، ولكن جيب أن يتم كلك عرب إخطار 

اعتمببدت اهليئببة املؤقتببة لتببدابري الصببحة النباتيببة يف دورتهببا الثالثببة 

للهيئة املؤقتة  )تقرير الدورة الثالثةإلنشاء بوابة دولية  ( اقرتاحًا2001)

 (.53(، الفقرة 2001لتدابري الصحة النباتية )

( علبى  2011وافقت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها السادسبة ) 

ارير يف االتفاقيبة الدوليبة،   ات األمانة بتحسني عمليبة رفبع التقب   توصي

تقريبر  مبن   6خاصة عن طريق البوابة الدولية، كما يشري إليق املرفبق  و

 .90(، الفقرة 2011الدورة السادسة للهيئة )

اتصبال   جهبة حمبرر للبواببة مبن قببل      بتعبيني إن االستمارة اخلاصبة  

 ر ية، متاحة على البوابة.

)https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-

contact-point-notification-form/( 

https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/
https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/
https://www.ippc.int/en/publications/ippc-official-contact-point-notification-form/
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بانتظبام مبن    التقريبر جيبب التحقبق مبن كلبك      الدوليبة  على البوابة تقريرًاحني ينشر طرف متعاقد  (5)

لببيعكس أحببدث  أو احملببررين التببابعني هلببا، كمببا جيببب حتديثببق جهببات االتصببال الر يببةجانببب 

 التشريعات السارية املفعول واحلالة الراهنة يف الوقت احلاضر.

علبى البواببة،    التزامات رفع التقارير الوطنيبة تتيم البوابة إما التحميل املباشر للمعلومات املتعلقة ب (6)

فب  البيانبات   التابعة ألطرافها املتعاقدة، حيب  حت  اإللكرتونيةوإما عرب إتاحة وصالت باملوقع أو املواقع 

 .التزامات رفع التقارير الوطنيةاملتعلقة ب

املتعلقبة برفبع   إن األمانة مستعدة لتقديم اإلرشاد إىل األطراف املتعاقبدة مبن أجبل تلبيبة التزاماتهبا       (7)

نياببة عبن    التزامات رفع التقبارير الوطنيبة  الوطنية ولكن ال حيق هلا حتميل املعلومات املتعلقة ب التقارير

 املتعاقدة. األطراف

فببات مببن خببالل   آلاإلبببالغ عببن ا  -3

 املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

)أ( من االتفاقية الدولية لوقايبة النباتبات، تتعباون األطبراف املتعاقبدة يف جمبال        1- 8دة متاشيًا مع املا

ميكن لألطراف املتعاقدة أن تبلغ عن اآلفات من خالل املنظمبات  و تبادل املعلومات حول آفات النباتات.

من  أّواًل النباتات للتأكداإلقليمية لوقاية  منظماتهااإلقليمية لوقاية النباتات، إمنا حتتاج إىل التواصل مع 

 عن اآلفات بهذه الطريقة. رفع التقاريرأن لديها آلية تتيم 

ويف حال رغب طرف متعاقد يف تقديم التقارير عن اآلفات من خالل منظمتق اإلقليميبة لوقايبة النباتبات،    

/هبذا اخليبار   خطرهبا فيهبا بأنبق يسبتخدم هبذه اإلمكانية     ينبغي لق أن يقدم إىل األمانة اسبتمارة موقعبة يُ  

عن اآلفات مبن خبالل    رفع التقارير. وجيوز للطرف املتعاقد أن ينسحب من عملية تقديم التقاريرملمارسة 

املنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات وأن يواصل رفع التقارير مباشرة إىل األمانة. كذلك، ينبغي إعالم األمانة 

  بهذا التغيري.

من خالل  رفع التقارير( على 2009) يئة يف دورتها الرابعةاهلصادقت 

( 2009لهيئبة ) لمنظمة إقليمية لوقاية النباتات )تقرير البدورة الرابعبة   

 (.135الفقرة 

 املتعاقببدة األطببراف قبببل مببن القانونيببة السببلطة تفببويض اسببتمارة إن

 عبن  التقبارير  رفبع  متبارس  كبي  النباتبات  لوقايبة  اإلقليمية للمنظمات

 .البوابببببببة علببببببى متاحببببببة عنهببببببا، بالنيابببببببة اآلفببببببات

)https://www.ippc.int/publications/national-pest-reporting-

through-regional-plant-protection-organizations( 

 معلومةات غةةري بلبدان عببن  إببالغ ال  -4

التزامببات رفببع املعلومبات املتعلقببة ب 

 التقارير الوطنية

تعترب أنها قد تكون مفيبدة لغريهبا    الدولية مكن لألطراف املتعاقدة أن تنشر معلومات أخرى على البوابةُي

 ر الوطنية.من األطراف املتعاقدة، غري أنق جيب ختصيص األولوية لتلبية االلتزامات املتعلقة برفع التقاري

جببرى لبب  هببذا اخليببار يف تقريببر جمموعببة العمببل املعنيببة بتبببادل 

املعلومات، كما اعتمدتق اهليئة املؤقتة يف دورتها الثالثة )تقرير البدورة  

 واملرفق اخلامس عشر(. 53(، الفقرة 2001الثالثة للهيئة )

 نقباط . ميكنهبا تعبيني "  الدوليبة  عاقدة على اسبتخدام البواببة  ُتشجع البلدان اليت ليست من األطراف املت األطراف غري املتعاقدة -5

 .الدولية إعالم خاصة باالتفاقية" ونشر معلومات متعلقة باالتفاقية على البوابة

للبلبدان  "السبماح   2001عام  يف يئة يف دورتها األوىل املنعقدةاهلقررت 

صبحة  لل ةالدولي على البوابةاليت ليست أطرافًا متعاقدة بنشر معلومات 

 (.152(، الفقرة 2006" )تقرير الدورة األوىل للهيئة )النباتية
 

https://www.ippc.int/publications/national-pest-reporting-through-regional-plant-protection-organizations
https://www.ippc.int/publications/national-pest-reporting-through-regional-plant-protection-organizations
https://www.ippc.int/publications/national-pest-reporting-through-regional-plant-protection-organizations
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 النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية التابعة الوطنية التقارير برفع املتعلقة بااللتزامات اخلاصة اإلجراءات باء -1
 

 :معلومات أساسية
 

 املؤقتبة  للهيئبة تفسريات االتفاقية الدولية بشأن تبادل املعلومات املتضمنة يف تقرير جمموعبة العمبل املعنيبة بتببادل املعلومبات )تقريبر البدورة الثالثبة          2001عام  يف اعتمدت اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية يف دورتها الثالثة

 ( )املرفق الثامن عشر(،   تعتمد اهليئة أي مشورة إضافية حول التزامات أخبرى 2006هيئة )ل الدورة األوىل لاالتصال الذي اعتمدتق االتفاقية يف جهاتواملرفق اخلامس عشر(. ومنذ كلك احلني، وما عدا دور  53(، الفقرة 2001)

 .2015و 2014أدناه باالستناد إىل املشورة اليت وفرتها اجملموعة االستشارية عامي  اإلجراءاتبرفع التقارير الوطنية. وجرت صياغة  متعلقة
 

كمبا   الدوليبة  )أ( من االتفاقية 1– 8التالية مبوجب املادة  اإلجراءات. ويتّم االتفاق على الدولية ترتتب على كافة األطراف املتعاقدة يف االتفاقية التزامات متعلقة برفع التقارير الوطنيةة يف اجلدول تشكل إن كافة االلتزامات املذكور

املتعلقة باالسبترياد(، واملبادة الثامنبة )التعباون البدولي(، واملبادة        االشرتاطات(، واملادة السابعة )على املستوى الوطين وقاية النباتاتتيبات التنظيمية لبالرت تعلقةاملعامة الحكام األإن املادة الرابعة )وهي سارية يف الوقت احلاضر. 

)أي  رفبع التقبارير العاديبة   رفع التقارير: املتعلقة بلتزامات االلاللتزامات احملددة يف هذا اجلدول. وقد مّت حتديد ثالثة أنواع من تشّكل القاعدة القانونية  الدولية الثانية عشرة )األمانة(، واملادة التاسعة عشرة )اللغات( يف االتفاقية

 ثنائي. وأ: عام رفع التقارير أسلوباناس طلب(  يف حني يوجد لسب الطلب )أي الذي ينشأ على أس ورفع التقاريرعلى حدث معّين )أي الذي يثريه حدث حمّدد(  ةالقائم والتقاريرالتزام بغّض النظر عن الظروف(، 
 

 األسلوب النوع املادة يف االتفاقية
 اجلهة

 املسؤولة

وفقًا  املتلقية: اجلهة

 لنّص االتفاقية

 اللغات

 )املادة التاسعة عشرة من االتفاقية

 (الدولية

 الحظاتامل السبب

 وماتاتصال رمسية لتبادل املعل جهةتعيني  2-8املادة 

الطببببببببرف  عام  عادي 

 املتعاقد

  3، الفقبببببرة 19وفقبببببًا للمبببببادة   غري حمّدد

 ("و"و "هب")

الطلببببات املقدمبببة مبببن جهبببات   "

االتصببال للحصببول علببى معلومببات  

والردود على هذه الطلبات، دون أن 

 " ووثائق مرفقة ييتضمن كلك أ

تيحها األطراف املتعاقدة أي وثيقة ُت"

 تكببون بلغببة  "الجتماعببات اهليئببة 

واحببدة علببى األقببل مببن اللغببات     

 .للفاوالر ية 

جهبببات االتصبببال  تشبببغل  -1

يف برنببام   حموريببًا دورًا الر يببة

رفبع التقبارير   املتعلقة بلتزامات اال

ويف الربنبببام  األوسبببع   الوطنيبببة

 .الدولية لالتفاقية

هذا مهبم لتيسبري دور تببادل     -2

 املعلومبببات يف تنفيبببذ االتفاقيبببة  

 عايري.ككل مثل وضع امل الدولية

جلهببة إلدارة التغببيريات  طببوياًل يسببتغرق وقتببًا -1

 .االتصال

مثة حاجة لالعتماد على مصادر عديبدة لضبمان    -2

 .جهات االتصال الر يةصيانة نظام 

مثة حاجة إىل زيادة التوعيبة واألولويبات البيت     -3

ختصصبببها املنظمبببات الوطنيبببة لوقايبببة النباتبببات  

 واألطراف املتعاقدة هلذه املهمة.
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 واملرفق الثامن عشر: 152(، الفقرة 2006)مّت اعتماده يف تقريرالدورة األوىل للهيئة ) الدولية االتفاقية جهات اتصالدور 
 

تعاقدة، وأحيانا بني األطبراف املتعاقبدة واملنظمبات اإلقليميبة     االتفاقية الدولية فيما يتعلق بأية معلومات يتم تبادهلا يف إطار االتفاقية بني األطراف املتعاقدة وبني األمانة واألطراف امل هات اتصالُيستعان جب -1

 لوقاية النباتات.

 أن: الدولية التابعة لالتفاقية هة االتصالوجيدر جب -2
 
 ة الدولية لدى الطرف املتعاقد االستفسار الوحيدة عن االتفاقي نقطةتكون لديها السلطة الكافية لإلبالغ عن قضايا الصحة النباتية نيابة عن الطرف املتعاقد، أي بوصفها  •

 حترص على الوفاء بواجبات تبادل املعلومات اليت نّصت عليها االتفاقية وبالتوقيت املناسب  •

 توفر التنسيق لكافة املراسالت الر ية املتعلقة بالصحة النباتية فيما بني األطراف املتعاقدة واملتعلقة لسن سري االتفاقية  •

 )أو املختصني(  ات عن الصحة النباتية من األطراف املتعاقدة األخرى ومن أمانة االتفاقية الدولية إىل املسؤول )أو املسؤولني( املختّصحتيل ما يردها من معلوم •

 )أو املختصني(  ( املختّصؤولنيحتيل طلبات احلصول على معلومات عن الصحة النباتية الواردة من األطراف املتعاقدة ومن أمانة االتفاقية الدولية إىل املسؤول )أو املس •

 املعنّية  جهة االتصالتتتّبع حالة االستجابة لطلبات احلصول على املعلومات اليت وردت إىل  •
 

وارد الكافيبة والسبلطة الالزمبة للتعباطي مبع طلببات       املب  التابعة لالتفاقيبة  جهة االتصالومن الضروري أن تكون لدى  التابعة لالتفاقية الدولية دورًا حموريًا لضمان فعالية عمل االتفاقية جهة االتصالتؤدي  -3

 .املناسباحلصول على معلومات بالشكل املناسب وبالتوقيت 

اتصال واحدة لكل طرف  جهةكثر من ، ما يعين أّن الطرف املتعاقد هو املسؤول عن الرتشيم وعن إبالغ األمانة بق. وال ميكن أن يكون هناك أجهة االتصالعلى األطراف املتعاقدة حتديد  2-8وتشرتط املادة  -4

جهبات  كما يرد يف إطار االتفاقية الدولية. وال جيوز لألفراد تعيني أنفسبهم ك  جهة االتصالمن األطراف املتعاقدة. ويوافق الطرف املتعاقد مبجّرد الرتشيم على أّن املرّشم يتمّتع بالسلطة الالزمة ألداء وظائ  

 .اتصال

 :4الدولية اتصال رمسية تابعة لالتفاقية جهةاحرتام التوجيهات التالية لدى ترشيح لك كذعلى األطراف املتعاقدة 
 
 ، ومن املفضل استخدام استمارة الرتشيم املعّدة هلذه الغاية واملتاحة على البوابة الدولية.الدولية لألطراف املتعاقدة إىل أمانة االتفاقية جهات االتصال الر يةجيب إرسال ترشيحات  -1

 .معّينًا أو مكتبًا )لق اسم أول وشهرة( وليس كيانًا فعليًاكون شخصا تأن  جهة االتصالعلى  -2

 ، وال ُيقبل الرتشيم الذاتي.ااجلديدة و/أو مسؤواًل عنه جهة االتصالاجلديدة من قبل شخص معين يكون مشرفًا على  جهة االتصالجيب توقيع إشعار ترشيم  -3

 .الوطنية الر ية جهة االتصالمن خالل  املراسالت الر يةوقت املناسب لي  ال تكون هناك أية ثغرات يف يف ال تقديم الرتشيمجيب  -4

 موجودة يف املنظمة الوطنية لوقاية النباتات كون هذه األخرية مسؤولة عن تنفيذ معظم إجراءات االتفاقية. جهة االتصال الر يةيفضل أن تكون  -5
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 بلوغ الرتشيم إىل األمانة يف الوقت املناسب.ل وإمنا ينبغي أن تنظم ،اجلديدة )املقبلة( جهة االتصال الر ية أن تعني املنتهية واليتها الر ية االتصال ال ينبغي جلهة -6

 .جهة االتصال الر يةميكن للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وملمثلي الفاو تيسري ترشيم  -7

جيب التأكيد لألمانة علبى جهبة االتصبال    . اتصال بشكل غري ر ي، تبادر األمانة إىل دعوة الطرف املتعاقد املعين إىل تقديم ترشيم ر ي وفقًا لإلجراءات احملددة يف هذه الوثيقة جهةيم يف حال قام طرف متعاقد برتش -8

 .األمانة دعوةأشهر من تلقي  3اتصال ر ية جديدة خالل  جهةغري الر ية أو تعيني 

 مسؤولة عن التحدي  املستمر ملعلومات االتصال لديها. جهة االتصال الر يةعلى البوابة، تصبم  جهة االتصال الر يةتكون أمانة االتفاقية قد نشرت ترشيم حاملا  -9

 للبيانات على البوابة. الفعليكلك التحميل مبا يف  التزامات رفع التقارير الوطنيةمن أجل املساعدة يف تلبية  جهات االتصال الر يةيتم ترشيم احملررين من قبل -10

 علومات" لغايات تبادل املعلومات حول الصحة النباتية."جهة مسؤولة عن املجيوز للبلدان اليت ليست من األطراف املتعاقدة يف االتفاقية أن تعني -11

 4-4ادة امل

 )د(4-12املادة 
  اتتقديم وصف للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات والتغيري

األطببببببراف  عام عادي 

 املتعاقدة

)أ( علبببى أن  3-19تبببنص املبببادة   األمني

 4-4املعلومات املقدمة مبوجب املادة 

جيببب أن تكببون بلغببة واحببدة علببى 

 األقل من اللغات الر ية للفاو.

توافر املعلومات عن املنظمات  -1

الوطنية لوقاية النباتبات، كمبا أن   

الداخلي يعّزز موثوقيتهبا   تنظيمها

 سهولة الوصول إليها.و

ضببمان درجببة مببن الشببفافية  -2

صببول علببى معلومببات عببن    حلوا

الببببداخلي للمنظمببببات  التنظبببيم 

 الوطنية لوقاية النباتات.

 

ن املسبؤول عبن أي جمبال، ومبا هبي      التنظيمي )أي مََب املخطط  ينبغي لوص  املنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن يكون على شكل خمطط تنظيمي. يف احلالة املثالية، جيب وص  تدابريها التنظيمية يف كلك -1

التنظيمية  والرتتيباتمن االتفاقية، أي وص  املنظمة الوطنية لوقاية النباتات  4-4من شأن هذا أن يفي بااللتزامات احملددة يف املادة و(. الوطنية لوقاية النباتات صالت الوصل بني األقسام املختلفة للمنظمة

 .4الوقت نفسق لوقاية النباتات يف

 4.ز(-)أ 2-4املنظمة الوطنية لوقاية النباتات املنظمات األخرى اليت تعمل حتت سلطتها، لسب ما تنص عليق املادة  وص جيب أن يذكر أيضًا  -2
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 (ب)2-7املادة 

 (د)4-12املادة 
 نشر ونقل االشرتاطات والقيود واحملظورات يف جمال الصحة النباتية

الطببببببببرف  عام عادي 

 ملتعاقدا

أي طببرف أو أطببراف  

متعاقبببببدة تعتربهبببببا 

األطببببراف املتعاقببببدة 

معنيببة مباشببرة بتلببك  

 التدابري

 

ب علببى  (3)-19تببنص املببادة  -1

أنببق ينبغببي ملببذكرات اإلحالببة الببيت 

تنطببوي علببى بيانببات ببليوغرافيببة  

الوثائق املقدمة مبوجبب املبادة   ن بشأ

)ب(، أن تكببون بلغببة  2 الفقببرة -7

اللغببات واحببدة علببى األقببل مببن    

 الر ية للفاو.

)ج( على أنق  3-19تنص املادة  -2

ينبغببي للمعلومببات املقدمببة مبوجببب 

)ب( أن تكبببون بلغبببة  2-7املبببادة 

واحببدة علببى األقببل مببن اللغببات     

 الر ية للفاو.

 

كفبباءة و أمببن مببن أجببل تيسببري  

 لنباتببببات ل الدوليببببةركببببة احل

واملنتجببات النباتيببة وغريهببا مببن  

ل مبن أجب   اخلاضعة للبوائم  السلع

مسبتوى ممكبن    أدنبى التوصبل إىل  

من العوائق أمبام احلركبة الدوليبة    

للنباتبببات واملنتجبببات النباتيبببة  

 اخلاضعة للوائم  السلعوغريها من 

 يف مرحلة أوىلجمموعة دعم البوابة  اعتربتوقد  -1

 .أن كلك يعين "كل التشريعات واللوائم"

 تنشبر  )ب( مبن االتفاقيبة، "   2-7وفقًا للمبادة   -2

املتعاقدة، االشرتاطات والقيود وأوامر احلظر  األطراف

 يأل وتبلغهبا املتعلقة بالصحة النباتية فبور اقرارهبا،   

طرف متعاقبد أو أطبراف متعاقبدة تبرى أنهبا معنيبة       

 "مباشرة بهذه التدابري.

األمانبة  "على أن من االتفاقية )د(  4-12تنص املادة 

دة تلقاهبا مبن األطبراف املتعاقب    تاملعلومات التى  عتوّز

بشببأن االشببرتاطات والقيببود وأوامببر احلظببر املتعلقببة 

)ب( مبن   2الفقبرة   بالصحة النباتية املشبار إليهبا يف  

 ."7املادة 

)ب( صبراحًة علبى أي التبزام     2 -7ال تنّص املبادة  

بشبببأن بتقبببديم تقبببارير علبببى األطبببراف املتعاقبببدة 

االشرتاطات والقيود وأوامر احلظبر املتعلقبة بالصبحة    

االتفاقية. لذا، ينبغي تفسبري املبادة    مانةإىل أ النباتية

 تتضببمن مهمببة األمانببة بنشببر    أنهببا علببى  11-4

املتعلقبة بالصبحة    وأوامر احلظبر االشرتاطات والقيود 

فقببط حببني يببتم تلقببي هببذه املعلومببات مببن   النباتيببة

 األطراف املتعاقدة كات الصلة.

)ب( لتعممها. وقد اعتمدت اهليئبة املؤقتبة لتبدابري     2-12املشار إليها يف املادة  من األطراف املتعاقدة لقيود واحملظورات يف جمال الصحة النباتية)د( على أن األمانة تتلقى االشرتاطات وا 4-12تنص املادة  -1

للمنظمبات اإلقليميبة لوقايبة النباتبات و/أو      اإللكرتونيبة تيبة علبى املواقبع    الصحة النباتية يف دورتها الثالثة التوصية "بنشر مجيع املعلومات املتصلة باالشرتاطات والقيود واحملظورات يف جمال الصبحة النبا 

عشبر،  للهيئة املؤقتة لتبدابري الصبحة النباتيبة، املرفبق اخلبامس       " )تقرير الدورة الثالثةاملوقع الشبكي لالتفاقية املرتبطة ببعضها من خالل البوابة الدولية لوقاية النباتات علىالوطنية  اإللكرتونيةالصفحات 

 (.18الفقرة 
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أكانت تعترب  على حٍد سواءمتاحة للبلدان كلها ي وكلك عرب إدراجها يف البوابة )أوسع مما كانت عليق يف املاض نطاقتشجع األطراف املتعاقدة على إتاحة االشرتاطات يف جمال الصحة النباتية على 

 4نفسها معنية أم ال(.

أو اخلاصة باملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات. ويف هبذه احلالبة، ينبغبي     ااخلاصة به اإللكرتونيةعلى املواقع  رتاطات والقيود واحملظورات يف جمال الصحة النباتيةميكن أيضًا لألطراف املتعاقدة نشر االش -2

  4توصيل املعلومات من خالل البوابة الدولية.

 )د(2-7املادة 

 )ب(4-12املادة 
  و املنتجات النباتيةدخول حمددة للنباتات أ نقاانشر 

الطببببببببرف  عام عادي 

 املتعاقد

األمانبببة، املنظمبببات  

اإلقليميبببببة لوقايبببببة 

البيت ينتمبي   النباتات 

الطبببرف املتعاقبببد إىل  

، مجيببببع عضببببويتها

األطراف املتعاقدة اليت 

يعترب الطرف املتعاقبد  

أنهببا معنيببة مباشببرة، 

أطراف متعاقدة أخرى 

 لسب الطلب

)ج( علبببى أن  3-19تبببنص املبببادة 

ملعلومببات املقدمببة مبوجببب املببادة   ا

)د( جيببب أن  2 السببابعة، الفقببرة 

تكون بلغة ر ية واحدة على األقبل  

 .الفاومن لغات 

 الدولية ركةأمن وكفاءة احللتيسري 

النباتيبة. مبن    واملنتجاتلنباتات ل

مسببتوى  أدنببىأجببل التوصببل إىل 

ممكببن مببن العوائببق أمببام احلركببة 

الدوليبببة للنباتبببات واملنتجبببات   

 السبببلعاتيبببة وغريهبببا مبببن  النب

 اخلاضعة للوائم 

 

دخبول حمبددة    نقباط  أن يتارينبغي لطرف متعاقد 

اسبترياد شبحنات مبن     طبرف متعاقبد   طلبييف حال 

نباتية حمبددة عبرب نقباط البدخول      ومنتجاتنباتات 

 هذه فقط..

 4.يف جمال الصحة النباتيةوالقيود واحملظورات  مع االشرتاطات دخولعن معلومات بشأن نقاط  تقديم تقاريرميكن  -1

ولكن مبن األفضبل ككبر معلومبات عبن عبدم        ال تكون هناك حاجة إىل أي تقرير.النباتية إىل بلد معني،  واملنتجاتيف احلاالت اليت ال توجد فيها أي قيود على نقاط الدخول يف ما يتعلق بشحنات النباتات  -2

 4 .الدولية وجود قيود على البوابة
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 ()ا2-7 املادة

 )ج(4-12املادة 
 وضع قوائم باآلفات اخلاضعة للوائح وحتديثها

الطببببببببرف  عام عادي 

 املتعاقد

األمببببني، املنظمببببات 

اإلقليميبببببة لوقايبببببة 

األعضبببباء النباتببببات 

، األطبببببراف فيهبببببا

املتعاقببببدة األخببببرى  

 لسب الطلب.

)ج( علبببى أن  3-19تبببنص املبببادة 

املعلومببات املقدمببة مبوجببب املببادة   

( جيببب أن ط) 2 السببابعة، الفقببرة 

تكون بلغة ر ية واحدة على األقبل  

 .الفاومن لغات 

للسببببماح للشببببركاء التجبببباريني 

احلصببول علببى معلومببات بشببأن   

اآلفببات اخلاضببعة للببوائم البلببد   

املستورد واليت مبن أجلبها عليهبا    

أن تسببببتويف التببببدابري الوطنيببببة 

 املعتمدة.

قائمة اآلفات" )اليت تتفشى يف بلد ما( ال تعين  -1

 اآلفات اخلاضعة للوائم.""قائمة 

لاجبة إىل تعزيبز لوضبع     نظم الرقابة الوطنيبة  -2

 وحتدي  قوائم اآلفات اخلاضعة للوائم.

علببى التنميببة املوسببعة للقببدرات مبببا يف كلببك    -3

حتديد اآلفات ومراقبتها وتقييم خمباطر اآلفبات، أن   

تمكن يب تتوفر لدى عدد من األطراف املتعاقدة قبل أن 

 لتزام.من تلبية هذا اال

 4أن تتاح قوائم اآلفات اخلاضعة للوائم على البوابة فتصبم بالتالي عامة من أجل ضمان استيفاء كل أحكام االتفاقية. جيب -1

 )ب(2-4املادة 

 )أ(1-8املادة 

 اإلبالغ عن ظهور اآلفات أو تفشيها أو انتشارها وعن مكافحة تلك اآلفات

 أو حمتماًل مباشرًا عن ظهور أو تفشي أو انتشار اآلفات ال  قد تشكل خطرًا تقديم التقاريرتفات النباتات وباألخص  : تبادل املعلومات بشأنالدولي التعاون

قببببببائم  

علبببببى 

 حدث

املنظمببببببببة  عام

الوطنيبببببببة 

لوقايبببببببببة 

النباتببببببات 

والطبببببببرف 

 املتعاقد

)د(، ينبغببي  3-19لسببب املببادة  

للمببذكرات الببيت تتضببمن بيانببات    

وثببائق لقصببري ببليوغرافيببة وملببوجز 

املقدمببببة  كات الصببببلة املعلومببببات

)أ( أن تكببون  1-8مبوجببب املببادة  

بلغة واحدة على األقبل مبن اللغبات    

 الر ية للفاو.

يشكل أساسبًا للتعباون ببني     -1

 األطراف املتعاقدة.

يساهم يف حتديد املخباطر يف   -2

 جمال الصحة النباتية،

االتفاقيبة   ديباجةكما يرد يف  -3

نباتببات )تفببادي دخببول آفببات ال 

 وانتشارها(.

 

إن عددا كبريا من األطبراف املتعاقبدة ال يتمتبع     -1

عببن اآلفببات بطريقببة  تقببديم التقبباريربالقببدرة علببى 

 مستدامة.

عبن اآلفبات    بتقبديم التقبارير  االلتزام السياسي  -2

 بشأن هذه املسبألة  ضروري. كما ينبغي تعزيز التوعية

 لتحقيق هذا اهلدف.

اجبة إىل تعزيبز. ومثبة    ل نظم الرقابة الوطنيبة  -3

حاجببة إىل تنميببة القببدرات علببى املراقبببة وحتديببد   

  اآلفات لدى بعض األطراف املتعاقدة.
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، وتفّشي وانتشار حدوثعن  يم التقاريرتقدوأّما مسؤوليات واشرتاطات األطراف املتعاقدة بالنسبة إىل  ...".وفقا لإلجراءات اليت حتددها اهليئة "... )أ( على أن اإلبالغ عن اآلفات سيجري 1-8 تنص املادة -1

 .2002عام  يف ، كما اعتمدتق اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية يف دورتها الرابعة17رقم  املعيار الدولياآلفات يف جماالت تكون مسؤولة عنها فهي حمّددة يف 

 4.دولية لوقاية النباتاتنشر التقارير عن اآلفات على البوابة المبجرد  بالكاملمستوفاة  17تكون مجيع اشرتاطات رفع التقارير اليت نص عليها املعيار الدولي رقم  -2

لتببادل تلبك    نيبة القائمبة  الف ليبة واآلونيبة هبذا اإلجبراء    إلبالغ عن اآلفات أيضا من خالل املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات احلالية بشرط أن يوقع الطرف املتعاقد استمارة مناسبة لضمان قانا أن يتّمميكن  -3

 4البيانات(.

 مراعاة أي تغريات يف خماطر مع اإلجراءاتواختاك  ى النحو الالزموينطوي اإلبالغ عن اآلفات على معلومات مهمة تتيم لألطراف املتعاقدة تكيي  اشرتاطاتها اخلاصة باالسترياد يف جمال الصحة النباتية عل -4

 4.اآلفات

  4عن أي آفة. تقديم تقريرعنها، من املفّضل  تقديم تقرير"كآفة كات خطر مباشر أو حمتمل"، وبالتالي يف  آفة وص لدى الشّك يف  -5

 توفري وصف للرتتيبات التنظيمية لوقاية النباتات 4-4املادة 

لسببب  

 الطلب

تواصببل ثنببائي 

فقببببط ولكببببن  

النشبببر علبببى  

 البوابة حمبذ

الطببببببببرف 

 املتعاقد

أطراف متعاقدة أخرى 

 .بلسب الطل

)أ( علبببى أن  3-19تبببنص املبببادة  

 4-4املعلومات املقدمة مبوجب املادة 

جيببب أن تكببون بلغببة واحببدة علببى 

 األقل من لغات الفاو الر ية.

جيوز لألطراف املتعاقدة احلصبول  

علبببى إيضببباحات بشبببأن عمبببل  

 املنظمات الوطنية لوقاية النباتات.

 املعلومبات ه   تقم األطراف املتعاقدة كلها بتطوير هذ

 كما   تقم بتحدي  البيانات احلالية.

 4ثنائي كالتزاميعترب هذا االلتزام منقوال  -1

 4 4 من املادة 3و 2 التنظيمية املوصوفة يف الفقرتني تيبات( بل بالرت4-4 هذا االشرتاط ال يتعلق باهليكل العام ملنظمة وطنية لوقاية النباتات )املذكور يف اجلملة األوىل من املادة -2

يتعلق بوص  ملنظمة وطنيبة لوقايبة النباتبات منشبور علبى       برفع التقارير الوطنيةوميكن دجمها ضمن تقرير واحد مع التزام  بوقاية النباتات. كات الصلةات على التقرير أن حيتوي وصفا للوظائ  واملسؤولي -3

 4البوابة كتقرير منفرد.

 لقيود واحملظورات يف جمال الصحة النباتيةإعطاء األسا  املنطقي لالشرتاطات وا )ج(2-7 املادة

لسببب  

 الطلب

تواصببل ثنببائي 

فقببببط ولكببببن  

النشبببر علبببى  

 البوابة حمبذ

الطببببببببرف 

 املتعاقد

خبر  آطرف متعاقد أي 

 .لسب الطلب

( علببى أن هببب) 3-19تببنص املببادة 

 املقدمبة  املعلومبات الطلبات املتعلقة ب

والبردود علبى    جهبات االتصبال  من 

ثناء أي هببذه الطلبببات، إمنببا باسببت 

جيبب أن تكبون    ،بهبا  مرفقة وثائق

بلغة واحبدة علبى األقبل مبن لغبات      

 الفاو الر ية.

ضببببمان قببببدرة األطببببراف   -1

 املتعاقببدة علببى ممارسببة التجببارة 

مع احلبد األدنبى مبن     بشكل آمن

األثبببر السبببليب علبببى التجبببارة   

 والبحوث.

ضمان عدم وجود أي تبدابري   -2

 غري مربرة.

ملخباطر   احتمباالت اخلطبر   عدم وجبود حتليبل   -1

اآلفات يتناول اآلفات "القدميبة" اخلاضبعة للبوائم،    

 واملسارات والسلع.

غياب القدرات الفنية ضبمن املنظمبات الوطنيبة     -2

 تات.لوقاية النبا
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مسببتوى  أدنببىللتوصببل إىل  -3

كببن مببن العوائببق أمببام احلركببة مم

الدوليبببة للنباتبببات واملنتجبببات   

 السبببلعالنباتيبببة وغريهبببا مبببن  

 اخلاضعة للوائم 

)أ(  1-6لالشبرتاطات احملبددة يف املبادة     اإلجبراءات  األساس املنطقي لالشرتاطات والقيود واحملظورات يف جمال الصحة النباتية، ينبغي لألطراف املتعاقدة توفري معلومات عن امتثال هبذه  لدى طلب توفري -1

  4حلجر.و)ب( لآلفات اخلاضعة للحجر الصحي واآلفات اخلاضعة للوائم ولكن ليس ا

 4لتيسري الشفافية والتواصل.يف اإلبالغ خدام لغة واحدة من لغات الفاو اقرتاح است -2

 اإلبالغ عن احلاالت البارزة املتعلقة بعدم االمتثال إلصدار شهادات الصحة النباتية )و(2-7املادة 

قببببببائم  

علبببببى 

 حدث

تواصببل ثنببائي 

 فقط

طرف متعاقد 

 مستورد

طرف متعاقبد ميبارس   

وإعبببببادة التصبببببدير 

 التصدير

 

( علببى أن هببب) 3-19تببنص املببادة  

 املقدمبة  املعلومبات الطلبات املتعلقة ب

والبردود علبى    جهبات االتصبال  من 

هببذه الطلبببات، إمنببا باسببتثناء أي  

جيبب أن تكبون    وثائق مرفقة بهبا، 

بلغة واحبدة علبى األقبل مبن لغبات      

 الفاو الر ية.

إبالغ البلد الذي ميبارس التصبدير   

ير باملشاكل البارزة أو إعادة التصد

 مثل رصد آفات تستحق احلجر .

عند احلاجة، ميكن إنشاء آلية تتبيم لألطبراف    -1

املتعاقدة تببادل هبذه املعلومبات علبى أسباس ثنبائي       

 وتقتصر على األطراف املعنية وحسب.

معظبم األطببراف املتعاقبدة متلببك آليبات ثنائيببة     -2

 .عن حاالت عدم االمتثال لتقديم التقاريرقائمة 

 4املعنية. املتعاقدةُيعترب أن هذا االلتزام ينطبق فقط على األطراف  -1

اف ة فقبط. هبذا مبا طلبتبق بعبض األطبر      لتيسري تبادل املعلومات بني األطراف املتعاقدة من خالل البوابة الدولية إمنا على أساس ثنائي، وتقتصر على األطراف املتعاقدة املعنيب  عند احلاجة، ميكن إنشاء آلية -2

 4املتعاقدة من خالل أنشطة تنمية القدرات يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 4اخلطوط التوجيهية لإلبالغ عن عدم االمتثال. 13حيّدد املعيار الدولي رقم  -3

 4.اقرتاح استخدام لغة واحدة من لغات الفاو يف اإلبالغ لتيسري الشفافية والتواصل -4
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 صدار شهادات الصحة النباتيةإلغ عن نتائ  حتقيقاتها يف ما يتعلق باحلاالت البارزة لعدم االمتثال اإلبال )و(2-7املادة 

قببببببائم  

علبببببى 

 حدث

طرف متعاقد  تواصل ثنائي

ميببببببببارس 

التصبببببببدير 

وإعببببببببادة  

 التصدير

 

الطبببببرف املتعاقبببببد  

املسببببتورد لسببببب  

 الطلب

( علببى أن هببب) 3-19تببنص املببادة 

قدمبة  املعلومبات امل باملتعلقة  الطلبات

والبردود علبى    جهبات االتصبال  من 

هببذه الطلبببات، إمنببا باسببتثناء أي  

جيبب أن تكبون    وثائق مرفقة بهبا، 

بلغة واحبدة علبى األقبل مبن لغبات      

 الفاو الر ية.

السماح للبلد الذي ميارس التصدير 

أو إعادة التصدير بتربير إجراءات 

الصببحة النباتيببة للطببرف املتعاقببد 

 وحتسينها.

 نقببص كبببري يف قببدة عديببدة  تالحبب  أطببراف متعا 

 االستجابة لإلخطار لاالت عدم االمتثال.

 4اخلطوط التوجيهية لإلبالغ عن عدم االمتثال. 13حيّدد املعيار الدولي رقم  -1

 4.اقرتاح استخدام لغة واحدة من لغات الفاو يف اإلبالغ لتيسري الشفافية والتواصل -2

 اآلفات واحملافظة عليها وجعل تلك املعلومات متاحة وضع معلومات كافية عن حالة )ي(2-7 املادة

لسببب  

 الطلب

تواصببل ثنببائي 

ولكبببن النشبببر  

علبببى البواببببة 

 حمبذ

الطببببببببرف 

املتعاقد، قدر 

 اإلمكان

ات إتاحببببة املعلومبببب 

املتعلقة لالة اآلفبات  

طلببببب  علببببىبنبببباء 

 األطراف املتعاقدة.

)ج( علبببى أن  3-19تبببنص املبببادة 

 2-7ة املعلومات املقدمبة وفقبًا للمباد   

)ي( جيببب أن تكببون بلغببة واحببدة  

 على األقل من لغات الفاو الر ية.

مببن أجببل الببتمكني مببن تصببني   

اآلفبببات واسبببتخدامها يف وضبببع  

 تدابري الصحة النباتية املناسبة

الوطنيببة لتأديببة هببذه  الرقابببةينبغببي تعزيببز أنظمببة 

 املهمة.

 4يف كلك تعري  عبارة "حالة اآلفة". مبا رفع التقارير حول التزامات توجيهات إضافية 8 الدولي رقم املعيار يوفر -1

 4تشري عبارة "التصني " إىل التمييز بني اآلفات اخلاضعة للوائم واآلفات غري اخلاضعة للوائم. -2

 4".كافيةتوجيهات حول ما تعنيق عبارة معلومات " 6 رقم يوفر املعيار الدولي -3

 الطارئة اإلجراءاتعن  اإلبالغ فورًا 6-7املادة 

قببببببائم  

علبببببى 

 حدث

الطببببببببرف  عام

 املتعاقد

األطببببراف املتعاقببببدة 

املعنيببببة، األمببببني،  

املنظمبببات اإلقليميبببة  

لوقاية النباتبات البيت   

ينتمي الطرف املتعاقبد  

)هببب( علببى أن  3-19تببنص املببادة 

املعلومبات املقدمبة   املتعلقة بطلبات ال

االتصبال والبردود علبى     جهبات من 

إمنببا باسببتثناء أي هببذه الطلبببات، 

وثائق مرفقة بهبا، جيبب أن تكبون    

اإلبالغ عن التحديات اجلديبدة يف  

جمبال الصبحة النباتيبة البيت قبد      

تؤثر يف حالة الصحة النباتية على 

الصبببعيد البببوطين، وتلبببك البببيت 

 ختص الشركاء/البلدان اجملاورة.

رد مصبببطلحات الصبببحة  باالسبببتناد إىل مسببب  -1

طبارئ   إجبراء   " هبو ئالنباتية، فبإن "التبدبري الطبار   

متعلق بالصحة النباتية ُيتخذ يف وضع جديبد أو غبري   

متوقببع يف جمببال الصببحة النباتيببة". وحيببدد املسببرد 

"تدبري الصبحة النباتيبة" بأنبق "عمليبة ر يبة مثبل       
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بلغة واحبدة علبى األقبل مبن لغبات       إىل عضويتها.

 الفاو الر ية.

 

أو املعاجلببة، الببيت  املراقبببةالتفتببيش أو االختبببار أو 

 طبيقًا للوائم أو إجراءات الصحة النباتية".تنّفذ ت

غالبًا ما تتضبمن تقبارير اآلفبات معلومبات عبن       -2

 الطارئة. اإلجراءات

 4طارئة. إجراءاتخطوط توجيهية جزئية )مرتبطة فقط بعدم امتثال الشحنات املستوردة( لإلبالغ عن  13يتضمن املعيار الدولي رقم  -1

 4الطارئة على السواء. اإلجراءاتالتدابري الطارئة و تناول، ينبغي 6-7احملددة يف املادة  تقاريررفع اللدى الوفاء بالتزامات  -2

 4.اقرتاح استخدام لغة واحدة من لغات الفاو يف اإلبالغ لتيسري الشفافية والتواصل -3

  اطر اآلفاتالتعاون يف تقديم املعلومات الفنية والبيولوجية الضرورية من أجل حتليل خم )ج(1-8املادة 

لسببب  

 الطلب

تواصببل ثنببائي 

ولكبببن النشبببر  

علبببى البواببببة 

 حمبذ

الطببببببببرف 

املتعاقد، قدر 

 اإلمكان

)هببب( علببى أن  3-19تببنص املببادة  أطراف متعاقدة أخرى

املعلومبات املقدمبة   املتعلقة بطلبات ال

االتصبال والبردود علبى     جهبات من 

هببذه الطلبببات، إمنببا باسببتثناء أي  

ن تكبون  وثائق مرفقة بهبا، جيبب أ  

بلغة واحبدة علبى األقبل مبن لغبات      

 الفاو الر ية.

 

 احرتام التوقيت املطلبوب دائمبا يف تبوفري املعلومبات     لدعم عملية حتليل خماطر اآلفات

 .حمبذ

 4ر اآلفات من خالل البوابة الدولية.ُيعترب هذا االلتزام ثنائيًا. إمنا ُتشّجع األطراف املتعاقدة على نشر املعلومات الفنية والبيولوجية الضرورية لتحليل خماط -1

 4.اقرتاح استخدام لغة واحدة من لغات الفاو يف اإلبالغ لتيسري الشفافية والتواصل -2
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 اخلطوا التوجيهية ملراقبة جودة التزامات تقديم التقارير الوطنية -10املرفق 

 

طنيبة )اجملموعبة االستشبارية( إىل وجبود     أشارت اجملموعة االستشارية املعنيبة بالتزامبات تقبديم التقبارير الو     

تفاوت يف جودة املعلومات املتصلة بااللتزامات تقديم التقارير الوطنية وأنق باإلمكان حتسينها بصورة ملحوظة مبن خبالل   

 إعطاء مزيبد مبن التوجيهبات بشبأن كبل مبن االلتزامبات وكفالبة األمانبة لبنفس مسبتوى اجلبودة بالنسببة إىل التقبارير               

  حتميلها. غري أّن اجملموعة االستشارية واألمانة أمجعتا على ضبرورة إجبراء عمليبات مراقببة اجلبودة هبذه       جيري اليت

 ال ينطوي على أي حكم على جودة املضمون الفين هلذه التقارير.  مبا

 

البواببة   إّن الغاية املرجوة من مراقبة اجلودة هي توفري دعم إداري لألطراف املتعاقدة مبا يسّهل نفاك مستخدمي 

الدولية للصحة النباتية إىل التقارير اليت تقوم األطراف املتعاقدة بتحميلها والعثبور عليهبا بسبهولة بواسبطة أداة البحب       

 املتاحة على البوابة وفهم مضمونها بسهولة مبجرد قراءة عنوانها. 

 

 ت ألمانبة االتفاقيبة الدوليبة    وقد ُأعبّدت النقباط التاليبة بالتشباور مبع اجملموعبة االستشبارية إلعطباء توجيهبا          

 ميكن إبالغق لألطراف املتعاقدة مبن أجبل حتسبني جبودة التزامبات تقبديم التقبارير الوطنيبة علبى البواببة الدوليبة             عما

 للصحة النباتية:
 
 ببدالً  مبا  آفة عن تقرير رفع مثاًل النباتية، للصحة الدولية البوابة على الصحيم مكانها يف متاحة غري املعلومات (1)

 .النباتات لوقاية وطنية منظمة إىل اإلشارة من

ميكن توضيم عنوان الوثيقة بقدر أكرب، مثاًل قد تنقصق معلومات أساسية من شأنها أن حتّسن نتائ  البحب  أو   (2)

 مستوى الفهم. 

 توجد ملفات ناقصة أو تالفة )ال ميكن فتحها(. (3)

 (.توجد روابط ناقصة أو معّطلة )ال ميكن فتحها (4)

ُوضعت املعلومات من باب اخلطأ يف غري مكانهبا الصبحيم يف اسبتمارة التقريبر ممبا يبؤدي إىل التبباس وجيعبل          (5)

 امللفات أو الروابط غري صاحلة لالستعمال. 

 أضيفت تقارير جديدة عوضًا عن حتدي  التقرير السابق )املوجد أصاًل(. (6)

 مات الالزمة.أشري إىل وجود روابط عامة ال توّفر املعلو (7)

 أعطيت عناوين غري صاحلة للربيد اإللكرتوني.  (8)

 أشري إىل وجود نسخ مكررة من التقارير أو النص ضمن تقرير ما.  (9)

القبدرة   أشري إىل وجود أخطاء مطبعية ويف عالمات الوق  واإلمالء مبا يؤثر على عمليات البح  وامللخصبات أو  (10)

 على استخدام البيانات. 

 ختيار الكلمات الرئيسية املناسبة لتسهيل احلصول على املعلومات. ا (11)
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ومع أّن األمانة سوف ُتطلع جهات االتصال الر ية على النقاط أو املعلومات املذكورة أعاله، مع إرسال نسخة  

صبحيحات أو إعطباء   منها إىل احملرر )أو احملررين( القطري للبوابة الدولية للصحة النباتية، تبقى مسبؤولية إدخبال الت  

املعلومات احملدثة الالزمة ملقاة على عاتق املنظمبة الوطنيبة لوقايبة النباتبات / جهبات االتصبال الر يبة / احملبررون         

حسب ما يرونق مناسبًا. ولن ُتدخل األمانة عمليًا أي من التصحيحات املبذكورة أعباله إال بطلبب مبن جهبات االتصبال       

 الر ية وبإكن خطي منها.  

 

تيم األمانة نظامًا خاصًا السرتجاع املعلومات يكون متاحًا على البوابة الدولية لوقاية النباتات مبا ميّكن وست 

املستخدمني يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من إبداء مالحظاتهم على املسائل املتعلقة جبودة بيانات التزامات تقديم 

 لى أن ُتحال إىل جهات االتصال املعينة يف االتفاقية الدولية.التقارير الوطنية اليت يرونها مناسبة، ع
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 (2023-2014خطة العمل املتصلة بالتزامات رفع التقارير الوطنية ) -11املرفق 
 

الكيانات الرائدة ال  

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

 *)بالدوالر األمريكي( 
 مؤشرات األداء

املوعد 

 النهائي
 لرقما املهمة التقدم احملرز

 األمانة 

 2-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

)مسببؤول عببن التزامببات رفببع   

التقارير الوطنية( علبى حسباب   

 *األمانة لالتفاقية

قاعدة بيانات مع تفاصبيل االتصبال   

 مارس/آكار جبهات االتصال الر ية

 +2015 
 -1 جهات االتصال الرمسيةصيانة بيانات  استكملت/العمل جاٍر 

  
 

  
لةةق بالتزامةةات رفةةةع   برنةةام  العمةةل املتع  

 التقارير الوطنية
2- 

هيئببببة تببببدابري الصببببحة 

النباتيببببببة  األمانببببببة   

اجملموعببببة االستشببببارية  

املعنية بااللتزامات املتعلقبة  

 برفع التقارير الوطنية

 4-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

على الربنبام  العبادي وموظب     

)مسببؤول عببن   2-مببن فئببة ف 

التزامات رفع التقارير الوطنيبة(  

 *مانة لالتفاقيةعلى حساب األ

مت مراجعببة برنببام  العمببل املتعلببق   

بالتزامببات رفببع التقببارير الوطنيببة   

 وإقراره

مارس/آكار 
2016 

ُقدمت إىل البدورة احلاديبة عشبرة    

 هليئة تدابري الصحة النباتية

وضع/مراجعة خطة العمل املتصبلة بالتزامبات   

 رفع التقارير الوطنية
2-1 

اجملموعببببببة األمانببببببة  

عنيببببببة االستشببببببارية امل

بااللتزامبات املتعلقببة برفببع  

 التقارير الوطنية

 4-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

على الربنبام  العبادي وموظب     

)مسببؤول عببن   2-مببن فئببة ف 

التزامات رفع التقارير الوطنيبة(  

 *على حساب األمانة لالتفاقية

خطة عمبل متصبلة بالتزامبات رفبع     

التقارير الوطنية توافبق عليهبا هيئبة    

 2019تية يف عام تدابري الصحة النبا

 ينبغي استكماهلا 2019+ 
تعديل برنام  العمل املتعلبق بالتزامبات رفبع    

 التقارير الوطنية بعد استعراض منتص  املدة  
2-1-1 

اجملموعببببببة األمانببببببة  

االستشببببببارية املعنيببببببة  

بااللتزامبات املتعلقببة برفببع  

 التقارير الوطنية

 4-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

 على الربنبام  العبادي وموظب    

)مسببؤول عببن   2-مببن فئببة ف 

التزامات رفع التقارير الوطنيبة(  

 *على حساب األمانة لالتفاقية

تقببديم وثيقببة بشببأن دور اجملموعببة  

االستشبببارية املسبببتقبلي وتكوينهبببا  

ووظائفها، إىل هيئبة تبدابري الصبحة    

 2018النباتية يف عام 

 ينبغي استكماهلا 2018

مراجعة عمل اجملموعة االستشارية املعنيبة  

اللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنيبة  با

وتقديم التوصيات بشأن دورهبا املسبتقبلي،   

 وتكوينها ووظائفها

 

 

2-1-2 
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الكيانات الرائدة ال  

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

 *)بالدوالر األمريكي( 
 مؤشرات األداء

املوعد 

 النهائي
 لرقما املهمة التقدم احملرز

هيئببببة تببببدابري الصببببحة 

النباتيببببببة  األمانببببببة   

اجملموعببببة االستشببببارية  

املعنية بااللتزامات املتعلقبة  

 برفع التقارير الوطنية

 2-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

ع )مسببؤول عببن التزامببات رفبب  

التقارير الوطنية( علبى حسباب   

األمانة لالتفاقية
*

 

أهببداف واضببحة ينبغببي حتقيقهببا   

وخطوات للتقييم ُتظهبر النجاحبات   

أو املشبببباكل ضببببمن االلتزامببببات   

اإلمجاليببة لرفببع التقببارير الوطنيببة   

وميكببن أن تصببلم لتحسببينها أيضببًا  

بالنسبة إىل جوانب حمددة إكا دعت 

 احلاجة

مايو/أيببار أو 

ما بعبده مبن   

 2016م عا

 ينبغي استكماهلا/العمل جاٍر

وضع إطبار للرصبد والتقيبيم لزيبادة القبدرة      

علببببى االسببببتجابة والتحسببببني املسببببتمر 

 لاللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية

2-2 

 األمانة

 2-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

)مسببؤول عببن التزامببات رفببع   

التقارير الوطنية( علبى حسباب   

 *األمانة لالتفاقية

سببرتجاع املعلومببات يف كببل تقيببيم وا

من دورات اهليئة حول النتائ   ةدور

اإلمجاليببة لنظببام تنفيببذ االلتزامببات 

 اخلاصة برفع التقارير الوطنية

مايو/أيببببببار 

2016 
 ينبغي استكماهلا

وضع مؤشرات لقياس جناح عملية التنفيبذ  

 ككّل
2-3 

 -3 املصطلحات      

يف عبام  قدم الطلب إىل جلنة املعايري  صفر األمانة 
2015 

مارس/آكار 
2015 

 استكملت

الطلب من جلنة املعايري )الفريق الفين املعبين  

بببدليل املصببطلحات( بإيضبباح املصببطلحات    

املستخدمة يف االتفاقية لوص  التزامبات رفبع   

 التقارير الوطنية

3-1 

 صفر األمانة 

مت تقببديم إجببراءات التزامببات رفببع  

التقارير الوطنية إىل البدورة احلاديبة   

شرة هليئة تدابري الصبحة النباتيبة   ع

 2016يف عام 

أبريل/نيسان 
2016 

 استكملت

االتفببباق علبببى املصبببطلحات البببيت ينبغبببي  

استخدامها يف تصني  خمتل  التزامات رفبع  

 التقارير الوطنية 

3-2 

 -4 تفسريات التزامات رفع التقارير الوطنية     

 األمانة 
 4-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

ادي وموظب   على الربنبام  العب  

مت تقببديم إجببراءات التزامببات رفببع  

التقارير الوطنية إىل البدورة احلاديبة   
أبريل/نيسان 

2016 
 استكملت

لصببحة وضببع وثيقببة/وثائق هليئببة تببدابري ا   

النباتيببة بشببأن إجببراءات رفببع التقببارير،      
4-1 
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الكيانات الرائدة ال  

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

 *)بالدوالر األمريكي( 
 مؤشرات األداء

املوعد 

 النهائي
 لرقما املهمة التقدم احملرز

)مسببؤول عببن   2-مببن فئببة ف 

التزامات رفع التقارير الوطنيبة(  

 *على حساب األمانة لالتفاقية

عشرة هليئة تدابري الصبحة النباتيبة   

 2016يف عام 

واالستضافة على موقع البوابة الدولية للصبحة  

النباتية، وخباصة اإلبالغ عن اآلفات. توحيد 

مجيع قرارات هيئبة تبدابري الصبحة النباتيبة     

املتعلقة بتقييم األثبر والتزامبات رفبع التقبارير     

 الوطنية، وبشكل خاص التناقضات. 

 -5 األدلة    وفرة يف مجيع اللغات األدلة مت  

 األمانة 

 2-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

)مسببؤول عببن التزامببات رفببع   

التقارير الوطنية( علبى حسباب   

 *األمانة لالتفاقية

ُأتبببيم دليبببل رئبببيس التحريبببر يف   

 2015فرباير/شباط 
مارس/آكار 

2015 

، 2015اسببتكملت يف فرباير/شببباط  

ولكن سيتم حتديثها عنبد الضبرورة.   

 لغات للمنظمة   5ليل متوفر يف الد

 1-5 تنقيم دليل التزامات رفع التقارير الوطنية

 6 التدريب   املواد التدريبية والدورات املتاحة    

اجملموعببببببة األمانببببببة  

االستشببببببارية املعنيببببببة  

بااللتزامبات املتعلقببة برفببع  

 التقارير الوطنية

 2-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

)مسببؤول عببن التزامببات رفببع   

ر الوطنية( علبى حسباب   التقاري

 *األمانة لالتفاقية

نشببرات حتببدي  التزامببات رفببع    

التقارير الوطنية بصورة شهرية، مبع  

أخبار التزامات رفع التقارير الوطنية 

 ومواد تنمية القدرات 

أبريل/نيسان 
2016 

 استكملت/جار العمل عليها

صدرت نشبرة حتبدي  التزامبات    

رفبببع التقبببارير الوطنيبببة بصبببورة 

أكتوبر/تشببرين األول  شببهرية منببذ

  ومت إعببداد التببدريب ملببا  2014

قبل البدورة العاشبرة للهيئبة  ومت    

إعببداد متبببرين اللتزامببات رفبببع   

التقبارير الوطنيببة حللقببات العمببل  

 2016اإلقليمية لالتفاقية لعام 

التدريب: تطوير أدوات ومواد تدريبيبة، مببا   

 يف كلك التعلم اإللكرتوني
6-1 

اجملموعببببببة األمانببببببة  

ستشببببببارية املعنيببببببة  اال

بااللتزامبات املتعلقببة برفببع  

التقببارير الوطنيببة  مكببتيب 

 دوالر أمريكي 40 000

وضع وحدة للتعلم اإللكرتوني بشبأن  

التزامات رفع التقبارير الوطنيبة مبن    

خالل الصندوق االستئماني للتضبامن  

 من أجل جنوب أفريقيا 

 ي استكماهلاينبغ 2018
اسببتكمال التببدريب بشببأن التزامببات رفببع     

 التقارير الوطنية: أدوات ومواد التدريب
6-2 
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الكيانات الرائدة ال  

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

 *)بالدوالر األمريكي( 
 مؤشرات األداء

املوعد 

 النهائي
 لرقما املهمة التقدم احملرز

املنظمة اإلقليمي واإلقليمبي  

 الفرعي ألفريقيا

 -7 رسائل تذكريية     

 األمانة 

 2-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

)مسببؤول عببن التزامببات رفببع   

التقارير الوطنية( علبى حسباب   

 األمانة لالتفاقية*

ُأرسلت مبذكرات التنبيبق إىل مجيبع    

 ةالربام  القطري
مارس/آكار 

2015 

استكملت )رسائل ُأرسلت ونشرت 

على موقع البوابة الدولية للصبحة  

 (2014النباتية يف سبتمرب/أيلول 

رسالة تذكري جلميبع التزامبات رفبع التقبارير     

 الوطنية 
7-1 

 األمانة 

 2-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

)مسببؤول عببن التزامببات رفببع   

التقارير الوطنية( علبى حسباب   

 *يةاألمانة لالتفاق

إرسببال رسببائل تذكرييببة إىل مجيببع 

 األطراف املتعاقدة
أبريل/نيسان 

2016 

استكملت )رسائل ُأرسلت ونشرت 

على موقع البوابة الدولية للصبحة  

 (2015النباتية يف مايو/أيار

 –املنظمببة الوطنيببة لوقايببة النباتببات   وصبب 

 رسالة تذكريية بالتزامات رفع التقارير الوطنية
7-2 

 األمانة 

 2-حببالي مببن فئببة فموظبب  

)مسببؤول عببن التزامببات رفببع   

التقارير الوطنية( علبى حسباب   

 *األمانة لالتفاقية

أبريل/نيسان  إنشاء نظم التذكري وتشغيلها 
2016 

 استكملت
تطوير نظبام تبذكري آلبي علبى موقبع البواببة       

 الدولية للصحة النباتية
7-3 

 األمانة 

 2-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

 )مسببؤول عببن التزامببات رفببع  

التقارير الوطنية( علبى حسباب   

 *األمانة لالتفاقية

 ينبغي استكماهلا 2018 نظام حمدث وظيفي
حتسني نظام التذكري بالتزامات رفبع التقبارير   

 الوطنية
7-4 

 -8 موقع التزامات رفع التقارير الوطنية      

اجملموعببببببة األمانببببببة  

االستشببببببارية املعنيببببببة  

بااللتزامبات املتعلقببة برفببع  

 الوطنيةالتقارير 

 2-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

)مسببؤول عببن التزامببات رفببع   

التقارير الوطنية( علبى حسباب   

األمانة لالتفاقية  موظ  حالي 

املواصببفات وخطببة العمببل لتنقببيم    

صبببفحات موقبببع التزامبببات رفبببع  

 التقارير الوطنية 

ديسمرب/كانو

ل ن األو
2016 

 استكملت/جار العمل عليها

)مت إطبالق موقببع البوابببة الدوليببة  

للصببببحة النباتيببببة اجلديببببد يف  

، وسبببببيتم 2015فرباير/شبببببباط 

وضع متطلبات املستخدم ملوقع التزامات رفبع  

 التقارير الوطنية
8-1 
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الكيانات الرائدة ال  

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

 *)بالدوالر األمريكي( 
 مؤشرات األداء

املوعد 

 النهائي
 لرقما املهمة التقدم احملرز

)تكنولوجيبببا  2-مبببن فئبببة ف

املعلومات( على حساب األمانبة  

 *لالتفاقية

 حتديثق باستمرار(

 األمانة 

 2-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

)مسببؤول عببن التزامببات رفببع   

نية( علبى حسباب   التقارير الوط

 *األمانة لالتفاقية

طريقببة عمببل موقببع التزامببات رفببع  

 التقارير الوطنية
 ينبغي استكماهلا 2018

إعببادة تطببوير موقببع التزامببات رفببع التقببارير 

 الوطنية
8-2 

اجملموعببببببة األمانببببببة  

االستشببببببارية املعنيببببببة  

بااللتزامبات املتعلقببة برفببع  

 التقارير الوطنية

 2-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

ول عببن التزامببات رفببع   )مسببؤ

التقارير الوطنية( علبى حسباب   

 *األمانة لالتفاقية

تنقيم موقع التزامبات رفبع التقبارير    

 الوطنية 
 ينبغي استكماهلا 2019+ 

تعظببيم االسببتفادة مببن موقببع التزامببات رفببع  

 التقارير الوطنية اجلديد
8-3 

اجملموعببببببة األمانببببببة  

االستشببببببارية املعنيببببببة  

فببع بااللتزامبات املتعلقببة بر 

 التقارير الوطنية

 2-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

)مسببؤول عببن التزامببات رفببع   

التقارير الوطنية( علبى حسباب   

األمانة لالتفاقية  موظ  حالي 

)تكنولوجيبببا  2-مبببن فئبببة ف

املعلومبببات( علببببى الربنببببام   

 *العادي لالتفاقية

إطببالق أدوات جديببدة إكا وعنببدما   

 تطلبها األطراف املتعاقدة واألمانة
 بغي استكماهلاين 2019+ 

تطوير أدوات جديدة اللتزامات رفبع التقبارير   

 الوطنية
8-4 

  
مت إعببببداد املببببذكرات املفاهيميببببة  

 واحلصول على التمويل
 -9 مذكرات مفاهيمية لتمويل املشاريع  

 األمانة 
 4-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

 *على الربنام  العادي

مقرتحببات مشبباريع التزامببات رفببع  

 حةالتقارير الوطنية متا
أغسطس/آب 

2015 
 استكملت/العمل جاٍر 

إعداد مبذكرات مفاهيميبة لتمويبل املشباريع،     

مثل دعم التوظيب ، والتبدريب )عبن بعبد أو     

املباشببر(، وأدوات جديببدة، وبببرام  كمبيببوتر 

جديببببدة، وتطبيقببببات، والتببببدريب علببببى 

 اإلنرتنت.

9-1 



CPM-11 Report Appendix 11 

 Page 150 of 194 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الكيانات الرائدة ال  

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

 *)بالدوالر األمريكي( 
 مؤشرات األداء

املوعد 

 النهائي
 لرقما املهمة التقدم احملرز

 األمانة 
 4-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

 *على الربنام  العادي

قرتاح أو إدراجق يف عبروض  تقديم اال

 اقرتاحات املشاريع األخرى
أبريل/نيسان 

2016 
 2-9 تقديم مقرتحات املشاريع املختارة للتمويل العمل جاٍر 

 -10 زيادة الوعي والتنسيق     

 األمانة 

 4-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

على الربنبام  العبادي وموظب     

)مسببؤول عببن   2-مببن فئببة ف 

وطنيبة(  التزامات رفع التقارير ال

 *على حساب األمانة لالتفاقية

زيبادة البوعي مبن خبالل التحببدي      

الشببهري اللتزامببات رفببع التقببارير  

الوطنيبة  مبدخالت كات الصبلة إىل    

جلنببة تنميببة القببدرات  اإلدراج يف  

 حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية.

أغسطس/آب 
2015 

 استكملت

اإلعراب عن حاجة قويبة للمراقببة، وحتليبل    

فات وتنمية قدرات التشخيص لدعم خماطر اآل

برنببام  التزامببات رفببع التقببارير الوطنيببة،    

وبشكل خاص قوائم اآلفات اخلاضعة للوائم، 

واإلبالغ عن اآلفات للجنبة تنميبة القبدرات،    

 والوفاء بربنام  التنفيذ.

10-1 

 األمانة 
 4-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

 *على الربنام  العادي

لتنفيبذ  مدرجة يف املشروع التجرييب ل

 بشأن املراقبة
أبريل/نيسان 

2016 
 العمل جاٍر

االستفادة من أوجق التآزر مع مشاريع أخبرى  

 للتنفيذ
10-2 

 -11 اإلبالغ عن اآلفات     

 األمانة 

 2-موظببببب  مبببببن فئبببببة ف

)تكنولوجيببا املعلومببات( علببى   

 *حساب األمانة لالتفاقية

الزيادة يف التقبارير عبن اآلفبات مبن     

 تات يف أوروبامنظمة وقاية النبا
مارس/آكار 

2016 

 العمل جاٍر

مشروع لرييب مع منظمبة وقايبة   

أنشئ نظبام   –النباتات يف أوروبا 

علبببى البواببببة الدوليبببة للصبببحة 

النباتيبببة، ويف انتظبببار التغذيبببة  

التلقائية للتقارير عبن اآلفبات مبن    

 منظمة وقاية النباتات يف أوروبا 

اسببتكمال اإلبببالغ عببن اآلفببات املوجببودة مببن 

 خالل أداة املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
11-1 
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الكيانات الرائدة ال  

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

 *)بالدوالر األمريكي( 
 مؤشرات األداء

املوعد 

 النهائي
 لرقما املهمة التقدم احملرز

 األمانة 

 2-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

)مسببؤول عببن التزامببات رفببع   

التقارير الوطنية( علبى حسباب   

األمانة لالتفاقية  موظ  حالي 

)تكنولوجيبببا  2-مبببن فئبببة ف

املعلومات( على حساب األمانبة  

 *لالتفاقية

اإلبالغ عبن اآلفبات ألعضباء منظمبة     

ة النباتبات يف احملبيط اهلبادئ    وقاي

من خالل منظمة وقايبة النباتبات يف   

 احمليط اهلادئ

 
اإلبالغ عن اآلفات من خالل منظمبة  

 وقاية النباتات يف مشال أمريكا

أبريل/نيسان 

2016-
2018 

العمل مع منظمة وقايبة النباتبات   

يف احمليط اهلادئ/مجاعة احمليط 

اهلبببادئ ملواءمبببة نظبببام اإلببببالغ 

لتحميل التلقائي للتقارير للسماح با

 عن اآلفات

بانتظار املواءمة مبع منظمبة وقايبة    

 النباتات يف مشال أمريكا

توسببيع اسببتخدام التقببارير مببن خببالل أداة    

 املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 
11-2 

 األمانة 

 4-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

على الربنام  العادي، وموظب   

)مسبؤول   2-حالي مبن فئبة ف  

امببات رفببع التقببارير   عببن التز

الوطنية( علبى حسباب األمانبة    

لالتفاقية  موظ  حالي من فئة 

)تكنولوجيببا املعلومببات(   2-ف

 *على حساب األمانة لالتفاقية

إجيبباد أداة عمليببة اللتزامببات رفببع  

 التقارير الوطنية 

أبريل/نيسان 

2016 - 
2018 

استكملت/جار العمبل عليهبا  مت   

تبسيط منباكج إدخبال البيانبات،    

هناك تغيريات أخرى عندما يبتم  و

تطوير أداة التزامات رفع التقبارير  

 الوطنية 

تغببيري شببكل التقببارير واسببرتجاع البيانببات   

اجملموعبببة االستشبببارية املعنيبببة   )سبببتقوم 

بااللتزامببات املتعلقببة برفببع التقببارير الوطنيببة 

بببإجراء اختبببار قبببل إجببراء اختبببار أوسببع   

 وعملية اإلطالق(

11-3 

اجملموعة نة  اهليئة  األما

االستشببببببارية املعنيببببببة  

بااللتزامبات املتعلقببة برفببع  

 التقارير الوطنية

 2-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

)مسببؤول عببن التزامببات رفببع   

التقارير الوطنية( علبى حسباب   

 *األمانة لالتفاقية

جرى حتديد أوجق التعباون العملبي   

 واملباشرة بها

مايو/أيار 

2017 
 4-11 ملمكنة مع قطاع البيئةاستكشاف أوجق التآزر ا العمل جاٍر

  

إتاحة املزيد من قوائم اآلفبات، مبع   

حتبببديثات، مبببن خبببالل البببربام  

 القطرية والتقارير املقدمة

 -12 قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح  

 األمانة 
 4-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

 *على الربنام  العادي

بريد إلكرتوني إىل جلنة املعايري عبن  

 طريق األمانة 
ار مارس/آك
2015 

 استكملت
 – 19طلب إعادة النظر يف املعيار الدولي رقم 

الدعوة للموضبوعات وجلنبة املعبايري  اإلدراج    
12-1 
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الكيانات الرائدة ال  

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

 *)بالدوالر األمريكي( 
 مؤشرات األداء

املوعد 

 النهائي
 لرقما املهمة التقدم احملرز

يف استعراض اإلطار املعياري )حضور ممثل عن 

رئببببيس اجملموعببببة االستشببببارية املعنيببببة  

 بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية(

 األمانة 

 4-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

ى الربنام  العادي، وموظب   عل

)مسبؤول   2-حالي مبن فئبة ف  

عببن التزامببات رفببع التقببارير    

الوطنية( علبى حسباب األمانبة    

 *لالتفاقية

عدد أكرب من البلدان اليت تبلغ عبن  

قوائم اآلفبات اخلاضبعة للبوائم مبن     

 خالل البوابة الدولية للصحة النباتية

 ينبغي استكماهلا 2018
فبات اخلاضبعة   حتسني اإلبالغ عبن قبوائم اآل  

 للوائم
12-2 

 األمانة 

 2-موظبب  حببالي مببن فئببة ف

)مسببؤول عببن التزامببات رفببع   

التقارير الوطنية( علبى حسباب   

 *األمانة لالتفاقية

إحصبباءات ومسببم بشببأن الزيببادة يف 

اإلبالغ عن قبوائم اآلفبات اخلاضبعة    

للببوائم مببن خببالل البوابببة الدوليببة  

 للصحة النباتية.

 ينبغي استكماهلا 2019+ 

رفع التقارير من ِقبل مجيع األطراف املتعاقدة 

عمليبة   –بشأن قوائم اآلفات اخلاضعة للوائم 

 الرصد والتقييم 

12-3 

 13 إجراءات الطوارئ     

اجملموعببببببة األمانببببببة  

االستشببببببارية املعنيببببببة  

بااللتزامبات املتعلقببة برفببع  

 التقارير الوطنية

علبى   4-موظ  حالي من فئة ف

وظب  حبالي   الربنام  العادي، وم

)مسبببؤول عبببن  2-مببن فئبببة ف 

التزامبات رفببع التقبارير الوطنيببة(   

 *على حساب األمانة لالتفاقية

وضع واستكمال دراسة عن إجراءات 

 الطوارئ من ِقبل األطراف املتعاقدة
يوليو/متوز 

2016 

 جار العمل عليها 

)التغبببيري يف البببنه  مبببن قببببل   

املكتببب: ينبغببي أن يببتم إعببداد   

مانببببة الدراسببببة مببببن قبببببل األ

واجملموعببة االستشببارية املعنيببة   

بااللتزامات املتعلقة برفع التقبارير  

 الوطنية(

إجراءات الطوارئ: طلب إجراء دراسة لنظبام  

االستعراض ودعم التنفيبذ الستكشباف القيبود    

اليت تعرتض اإلبالغ عن إجبراءات الطبوارئ،   

مبا يف كلك إمكانية تنقيم املعيار البدولي رقبم   

طلببق مبن ِقببل طبرف      لسب ما قد يبتم  13

متعاقد يف االتفاقية أو منظمبة إقليميبة لوقايبة    

 النباتات 

13-1 

اجملموعببببببة األمانببببببة  

االستشببببببارية املعنيببببببة  

بااللتزامبات املتعلقببة برفببع  

علبى   4-موظ  حالي من فئة ف

الربنام  العادي، وموظب  حبالي   

)مسبببؤول عبببن  2-مببن فئبببة ف 

الزيببادة يف اإلبببالغ عببن إجببراءات    

الطوارئ من خبالل البواببة الدوليبة     

 للصحة النباتية

 ينبغي استكماهلا 2018

إجببراءات الطببوارئ: معاجلببة القيببود أمببام    

اإلبالغ عن إجراءات الطبوارئ البيت حبددتها    

 الدراسة

13-2 
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الكيانات الرائدة ال  

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

 *)بالدوالر األمريكي( 
 مؤشرات األداء

املوعد 

 النهائي
 لرقما املهمة التقدم احملرز

وطنيببة( التزامبات رفببع التقبارير ال   التقارير الوطنية

 *على حساب األمانة لالتفاقية
 
*
 )مسؤول إعالمي( ُيدفع لق من الربنام  العادي:  4-فية الدولية لوقاية النباتات يف خطة العمل: موظ  حالي من فئة سيشارك ثالثة موظفني من االتفاق 

 يف املائة 60دوالرات أمريكية )أي ما يعادل  76.406ويًا سن)مسؤول عن االلتزامات برفع التقارير الوطنية( ُيدفع لق من حساب األمانة، وُيقدر أن عملق على التزامات رفع التقارير الوطنية سيكل   2-موظ  حالي من فئة فو

 من الوق  املخصص لاللتزامات برفع التقارير الوطنية( 

من الوقت  يف املائة 25دوالرا أمريكيا )أي ما يعادل  31.836مطور للموقع الشبكي( ُيدفع لق من حساب األمانة، وُيقدر أن عملق على التزامات رفع التقارير الوطنية سيكل   -)تكنولوجيا املعلومات 2-وموظ  حالي من فئة ف

 املخصص لاللتزامات برفع التقارير الوطنية(.
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 (2020-2016خطة العمل املتعّلقة باالتصاالت والدعوة ) -12املرفق 
 

 اجلمهور املستهدف بدعم من اجلهة املسؤولة  مؤشرات األداء املوعد النهائي املهمة العدد

 2018مارس/آكار  ع اإللكرتوني لالتفاقية الدوليةحتسني املوق -1
حتسني قابلية استخدام املوقع اإللكرتوني 

 لالتفاقية وزيادة حركة الدخول إليق.
 ال ينطبق األمانة

األطراف املتعاقدة، املنظمات 

الوطنية واإلقليمية لوقاية 

النباتات، األوساط 

األكادميية، الباحثون، 

 الصناعة وعامة اجلمهور

 
إعادة تصميم صفحة رئيسية جديدة للبوابة  1-1

 الدولية للصحة النباتية وتدشينها
 2016مايو/أيار 

صفحة رئيسية جديدة بلغات الفاو الستة 

 مع حتسني قابلية استخدامها 
 ال ينطبق األمانة

األطراف املتعاقدة، املنظمات 

الوطنية واإلقليمية لوقاية 

النباتات، أصحاب املصلحة 

 آلخروناملعنيون ا

 
 -صفحات منقحة ملوقع االتفاقية اإللكرتوني  1-2

 صفحة يف ست لغات( 60حوالي 
 ال ينطبق األمانة صفحات منّقحة بلغات الفاو الستة 2017مارس/آكار 

األطراف املتعاقدة، املنظمات 

الوطنية واإلقليمية لوقاية 

النباتات، األوساط 

األكادميية، الباحثون، 

 ورالصناعة وعامة اجلمه

 
حتويل الصفحات إلكرتونية من العنوان  1-3

www.ippc.int/ar  إىل العنوان
www.fao.org/home/ar/  

  2018مارس/آكار 

تواجد االتفاقية على اإلنرتنت على 

من  /www.fao.org/home/arاملوقع 

 دون خسارة الوظائ  أو اخلدمات

 الفاو األمانة، الفاو

 األعضاء يف املنظمة

 

إعادة تطوير طريقة إدخال البيانات عن  1-4

االتفاقية وأدوات إدارة عمل املوقع الدولي للصحة 

 /www.ippc.int/arالنباتية على العنوان التالي: 

مثل تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية وإدخال 

البيانات عن التزامات رفع التقارير الوطنية ونظام 

إبداء التعليقات عرب اإلنرتنت والتسجيل عرب 

 اإلنرتنت.

 2018ديسمرب/كانون األول 
أدوات جديدة إلدخال البيانات وإدارة 

 رنام  العملب
 ال ينطبق األمانة

األطراف املتعاقدة، املنظمات 

الوطنية واإلقليمية لوقاية 

 النباتات

https://www.ippc.int/ar/
https://www.ippc.int/ar/
https://www.ippc.int/ar/
https://www.ippc.int/ar/
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 اجلمهور املستهدف بدعم من اجلهة املسؤولة  مؤشرات األداء املوعد النهائي املهمة العدد

 
 www.phytosanitary.infoصيانة املوقع  1-5

 واالستمرار يف تطويره
 جديدةتوافر معلومات حمدثة وموارد  2020ديسمرب/كانون األول 

األمانة: وحدة التنفيذ 

والتيسري والفريق املعين 

 بالتكامل والدعم

 ال ينطبق

األطراف املتعاقدة، املنظمات 

الوطنية واإلقليمية لوقاية 

 النباتات

      الدعوة -2

 2017مارس/آكار  تنقيم النشرات والكتيبات وصحائ  الوقائع 2-1 
النشرات والكتيبات وصحائ  الوقائع 

 2015ة لعام املنّقح
 األمانة

املنظمات الوطنية 

واإلقليمية لوقاية 

 النباتات

األطراف املتعاقدة، املنظمات 

الوطنية واإلقليمية لوقاية 

 النباتات

 

 وضع مواد جديدة للدعوة )ما ال يقل  2-2

مطبوعات جديدة سنويًا( مثل إصدار  4عن 

الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية واإلشراف 

 الغذائي والتزامات تقديم التقارير الوطنية.واألمن 

 األمانة أربعة مطبوعات جديدة سنويًا على األقل   2020يناير/كانون الثاني 

املنظمات الوطنية 

واإلقليمية لوقاية 

 النباتات

األطراف املتعاقدة، املنظمات 

الوطنية واإلقليمية لوقاية 

النباتات، صانعو القرارات 

احلكوميون، األوساط 

ألكادميية، الباحثون، ا

 الصناعة وعامة اجلمهور

 

 ما ال يقل  -إعداد أشرطة الفيديو الرتوجيية  2-3

سنويًا يتعّلق واحد منهما على األقل باملوضوع  2عن 

 ملزيد من التفاصيل( 1-3السنوي )أنظر 

  2020يناير/كانون الثاني 
شريطان فيديو جديدان على األقل 

 وع السنوي.سنويًا، أحدهما حول املوض
 األمانة

املنظمات الوطنية 

واإلقليمية لوقاية 

 النباتات

األطراف املتعاقدة، املنظمات 

الوطنية واإلقليمية لوقاية 

النباتات، صانعو القرارات 

احلكوميون، األوساط 

األكادميية، الباحثون، 

 الصناعة وعامة اجلمهور

 
 إعداد التقرير السنوي ألمانة االتفاقية الدولية 2-4

 وتوزيعق

األّول من مارس/آكار من كل 

 سنة
 ال ينطبق األمانة تقرير سنوي يقّدم إىل اهليئة سنويًا.

األطراف املتعاقدة، املنظمات 

الوطنية واإلقليمية لوقاية 

النباتات، صانعو القرارات 

احلكوميون، األوساط 

األكادميية، الباحثون، 

 الصناعة وعامة اجلمهور
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 اجلمهور املستهدف بدعم من اجلهة املسؤولة  مؤشرات األداء املوعد النهائي املهمة العدد

 

ية دولية لزيادة الوعي حضور اجتماعات فن 2-5

حول أنشطة االتفاقية الدولية وإجنازاتها 

 سنويًا. 2ما ال يقل عن  -واحتياجاتها 

 ال ينطبق األمانة حضور اجتماعني فنيني دوليني سنويًا. 

املنظمات الوطنية لوقاية 

النباتات، الباحثون، 

 األوساط األكادميية

      االتصاالت -3

 

نوية اخلاصة باملواضيع وضع خطط العمل الس 3-1

 – 2017األمن الغذائي،  -2016التالية وتنفيذها: 

 - 2019محاية البيئة،  - 2018تيسري التجارة، 

السنة الدولية للصحة  - 2020بناء القدرات، 

 النباتية.

يناير/كانون الثاني من كل 

 عام

الرتوي  للموضوع السنوي عن طريق ندوة 

عداد واحدة على األقل لكل موضوع، وإ

 كتّيب واحد أو نشرة واحدة على األقل 

عن املوضوع السنوي، وضمان إعداد نشرة 

صحفية واحدة على األقل لكل موضوع 

 سنويًا.  

 األمانة

املنظمات الوطنية 

واإلقليمية لوقاية 

 النباتات

األطراف املتعاقدة، املنظمات 

الوطنية واإلقليمية لوقاية 

النباتات، صانعو القرارات 

يون، األوساط احلكوم

األكادميية، الباحثون، 

 الصناعة وعامة اجلمهور

 
سلسلة ندوات عن االتفاقية الدولية لوقاية  3-2

 النباتات

ديسمرب/كانون األول من كل 

 سنة

ندوات سنويًا على األقل )ندوة واحدة  3

 على األقل بشأن املوضوع السنوي(
 الفاو األمانة

األطراف املتعاقدة، املنظمات 

ية واإلقليمية لوقاية الوطن

 النباتات

 
استخدام نظام الفاو لالتصاالت، مبا يف كلك  3-3

 النشرات الصحفية 

كات صلة باألحداث 

 الرئيسية والفرص املتاحة

عدد من النشرات الصحفية بشأن 

االتفاقية الدولية عن طريق الفاو، مستوى 

مشاركة الفاو يف وسائل اإلعالم 

 االجتماعية

 الفاو األمانة

األطراف املتعاقدة، صانعو 

القرارات احلكوميون، 

األوساط األكادميية، 

الباحثون، الصناعة وعامة 

 اجلمهور

 
( حتضريًا للسنة 2019-2016توفري الدعم ) 3-4

 2020الدولية للصحة النباتية لعام 

 4نشاط واحد على األقل كل 

 أشهر

تعزيز أنشطة دعم السنة الدولية اليت 

ت الوطنية واإلقليمية تقوم بها املنظما

 لوقاية النباتات

 األمانة

املنظمات الوطنية 

واإلقليمية لوقاية 

النباتات والفاو 

ومنظمات دولية 

 أخرى

األطراف املتعاقدة، املنظمات 

الوطنية واإلقليمية لوقاية 

النباتات، صانعو القرارات 

احلكوميون، األوساط 

األكادميية، الباحثون، 

 الصناعة وعامة اجلمهور
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 اجلمهور املستهدف بدعم من اجلهة املسؤولة  مؤشرات األداء املوعد النهائي املهمة العدد

 
وضع خطة العمل اخلاصة بالسنة الدولية  3-5

 وتنفيذها 2020للصحة النباتية لعام 
2020 

انظر الوثيقة عن السنة الدولية للصحة 

 النباتية
 األمانة

املنظمات الوطنية 

واإلقليمية لوقاية 

النباتات والفاو 

ومنظمات دولية 

 أخرى

األطراف املتعاقدة، املنظمات 

اية الوطنية واإلقليمية لوق

 النباتات

 على مدار السنة مقاالت إخبارية 3-6 

عنوانًا إخباريًا رئيسيًا على األقل  70

سنويًا عن االتفاقية الدولية وحتسني 

اإلحصاءات املتعّلقة بالقارئني. رسالة 

إخبارية شهرية عن االتفاقية الدولية 

وتوسيع نطاق توافر األخبار عن املنظمات 

 ة النباتات.الوطنية واإلقليمية لوقاي

 األمانة

املنظمات الوطنية 

واإلقليمية لوقاية 

 النباتات

األطراف املتعاقدة، املنظمات 

الوطنية واإلقليمية لوقاية 

النباتات، صانعو القرارات 

احلكوميون، األوساط 

األكادميية، الباحثون، 

 الصناعة 

 

املطبوعات الفنية، مبا يف كلك تلك اليت ُتنت   3-7

 3 -ريع التابعة لالتفاقية الدولية من خالل املشا

 سنويًا على األقل.

 ال ينطبق األمانة ثالث منشورات رئيسية يف السنة. سنويًا

األطراف املتعاقدة، املنظمات 

الوطنية واإلقليمية لوقاية 

النباتات، صانعو القرارات 

احلكوميون، األوساط 

األكادميية، الباحثون، 

 الصناعة

 

تواصل االجتماعي لتحسني استخدام وسائل ال 3-8

 الوعي بشأن إجنازات االتفاقية الدولية وأنشطتها، 

 مبا يف كلك من خالل نظم الفاو للتواصل االجتماعي.

 
ما ال يقل عن ثالث مواد جديدة موّثقة 

 عرب وسائل التواصل االجتماعي.
 الفاو األمانة

املنظمات الوطنية لوقاية 

النباتات، األوساط 

احثون، األكادميية، الب

 الصناعة وعامة اجلمهور

 
مباريات تنافسية سنوية يف جمال التصوير  3-9

 وأشرطة الفيديو والتطبيقات والشعارات مثاًل.
 ال ينطبق األمانة منافسة واحدة يف السنة على األقل سنويًا

األطراف املتعاقدة، املنظمات 

الوطنية واإلقليمية لوقاية 

 النباتات
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 اجلمهور املستهدف بدعم من اجلهة املسؤولة  مؤشرات األداء املوعد النهائي املهمة العدد

      الرصد والتقييم: -4

 سنويًا قياس فعالية أنشطة االتصاالت والدعوة 4-1 

مسم سنوي لإلحصاءات/ املشاركة 

اخلاصة بأصحاب املصلحة واملستخدمني 

 املختارين.

 الفاو األمانة 

املنظمات الوطنية واإلقليمية 

 لوقاية النباتات

 
تقييم فعالية املواقع اإللكرتونية التابعة  4-2

 لية استخدامهالالتفاقية الدولية وقاب
 سنويًا

توفري ردود فعل املستخدمني والتحليالت 

اإلحصائية، والتعديالت لتحسني قابلية 

 االستخدام والفعالية

 الفاو األمانة

املنظمات الوطنية واإلقليمية 

 لوقاية النباتات

 
تعديالت على برنام  االتصاالت والدعوة  4-3

 لتحسني الفعالية والكفاءة حسب االقتضاء.
 ويًاسن

حتسينات سنوية لربنام  االتصاالت 

 والدعوة.
 الفاو األمانة

املنظمات الوطنية واإلقليمية 

 لوقاية النباتات
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 اختصاصات اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية -13املرفق 
 

 معلومات أساسية
 
اقرتاحًا تقدمت بق فنلندا لتخصيص سنة  أّيدت هيئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة( بشدة يف دورتها العاشرة 

. وأطلع مؤمتر منظمة األغذية والزراعة )الفاو( يف دورتق التاسعة والثالثني يف عام 2020دولية للصحة النباتية يف عام 

 على هذا االقرتاح وعلى ما حظي بق من تأييد خالل الدورة العاشرة للهيئة. وقد استقطب هذا االقرتاح مزيدًا  2015

الردود اإلجيابية من العديد من الوفود املشاركة يف املؤمتر وجرى تقديم طلب ر ي إىل املدير العام للمنظمة من أجل  من

 ، على أن ُتدرج على جدول أعمال االجتماعات كات الصلة 2020اإلعالن عن سنة دولية للصحة النباتية يف عام 

. وسيتيم كلك إمكانية 2017ل الدورة األربعني ملؤمتر املنظمة يف عام يف املنظمة بغية استصدار قرار مؤّيد عن الفاو خال

 للبّت فيق.  2018إحالة االقرتاح من ثّم إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

 

 هدف السنة الدولية للصحة النباتية
 
ثريات الصحة النباتية التوعية على أهمية وتأيتمثل اهلدف الرئيسي من السنة الدولية للصحة النباتية يف  

 . ملعاجلة قضايا كات أهمية عاملية، مبا يف كلك اجلوع والفقر والتهديدات احملدقة بالبيئة والتنمية االقتصادية

 

وُتعترب عادة الصحة النباتية يف هذا السياق جمااًل يستخدم جمموعة من التدابري ملكافحة اآلفات واألعشاب  

من خالل التفاعل  لألمراض والوقاية منها ومنع انتشارها يف مناطق جديدة، خاصةة الضارة والكائنات احلية املسبب

 البشري عن طريق التجارة الدولية مثاًل. 

 

لكن، مع أّن هذا املوضوع ال يزال إىل حد كبري من اختصاص االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واحلكومات  

 صحة النباتية بهذا األنشطة فحسب. القطرية، ال ميكن حصر نطاق السنة الدولية لل

 

 اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية
 

 الغاية
 
يتعّين على اللجنة التوجيهية، سعيًا إىل حتقيق اهلدف الرئيسي املنشود من السنة الدولية للصحة النباتية، أن  

املقبلة. وسوف تضطلع اللجنة بعدد من  ختطط وتشرف على تطبيق أنشطة السنة الدولية على مدار السنوات السّت

تقوم على مجلة من اإلجراءات وصواًل إىل ضمان موافقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2022املهام حتى منتص  سنة 

 2020على السنة الدولية للصحة النباتية وإعداد مواد داِعمة لذلك، فضاًل عن التخطيط واإلشراف على جدول أعمال 

 ا وتقييم جناحها. ورصد تأثريه

 



CPM-11 Report Appendix 13 

لوقاية النباتات الدوليةاالتفاقية   Page 160 of 194 

 الدور واملسؤولية
 
 حتببرص اللجنببة علببى أن تسبباهم األطببراف املتعاقببدة واملنظمببات اإلقليميببة لوقايببة النباتببات وممثلببو إدارات     

أخرى يف الفاو ومنظمات دولية أخرى وجهات ماحنة رئيسية مساهمة نشطة يف التخطيط للسنة الدولية للصبحة النباتيبة   

تقوم ببذلك مبن خبالل إعبداد خطبة عمبل مفصبلة حتبدد فيهبا اإلجبراءات والتواصبل واملشباركة             ويف االحتفال بها. وسب 

 واملسؤوليات واملوارد والتكالي  والتمويل للتخطيط للسنة الدولية وإحيائهبا. وسيشبار فيهبا إىل مصبادر البدخل وسبتعمل       

زل عن األمبوال املسبتخدمة لبدعم األعمبال     على استقطابها وتأمينها لتمويل عملييت التخطيط للسنة الدولية وإحيائها مبع

الرئيسية اليت تضطلع بها االتفاقية الدولية لوقايبة النباتبات، كمبا هبو مببّين يف األهبداف االسبرتاتيجية وخطبة العمبل          

 السنوية لالتفاقية الدولية اليت وافقت عليها اهليئة.

 

لسنة الدولية وإحيائها حرصًا على حتقيق وسرتّكز اللجنة التوجيهية على العمل احملدد املتصل بالتخطيط ل 

األهداف املنشودة لالتفاقية الدولية. وستقوم بذلك بالتعاون مع أي نظم أو هياكل ر ية يف الفاو مسؤولة عن حتقيق 

النتائ  اليت حددها الفاو بالنسبة إىل السنة الدولية، وستساعد أمانة االتفاقية الدولية على إعداد أي مراجع، حسب 

 اجة، للنجاح يف دفع اقرتاح إقامة سنة دولية للصحة النباتية قدمًا عرب خمتل  مراحل اختاك القرارات يف املنظمة.احل

 

وسوف يساهم عدد من النتائ  احملددة يف حتقيق اهلدف الرئيسي وسيفضي إىل دعم عام وسياسي أقوى  

 نباتية. وتشمل جماالت الرتكيز الرئيسية بالنسبة للصحة النباتية وإىل تنسيق أفضل داخل اجملتمع املعين بالصحة ال

 إىل اللجنة التوجيهية ما يلي:
 

توعية صانعي القرارات يف اجملالني العام والسياسي على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية على الصحة  -

 النباتية.

لنباتية واملوارد املتصلة بها، يف ضوء تشجيع وتوطيد اجلهود الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جمال الصحة ا -

 اتساع التجارة واملخاطر اجلديدة النامجة عن اآلفات بفعل تغري املناخ.

 تثقي  الرأي العام وزيادة معارفق بشأن الصحة النباتية. -

 تفعيل احلوار ومشاركة أصحاب املصلحة يف الصحة النباتية. -

 يف العا .زيادة املعلومات عن حالة محاية النباتات  -

 تيسري إقامة شراكات خاصة بالصحة النباتية على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. -

سوف تستخدم اللجنة التحليل الذي أجرتق جمموعة التخطيط االسرتاتيجي للمواضيع السنوية لالتفاقية  -

املواضيع ومساعدتها يف التخطيط للسنة  الدولية لوقاية النباتات واملوارد املتاحة للدعوة من أجل بلورة كل من

 الدولية للصحة النباتية.
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 املهام
 
 يف ما يلي: 2022إىل سنة  2016تتمثل املهام الرئيسية للجنة التوجيهية من سنة  
 
 السنة الدولية للصحة النباتية. 2020ضمان إعالن سنة  (1)

ة وجمموعة أدوات لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية إعداد مواد للدعوة دعمًا للسنة الدولية للصحة النباتي (2)

 لوقاية النباتات. 

 وترمجتها من خالل برنام  من األنشطة املنوعة. 2020إبراز خطة  (3)

 حتديد األدوار واملسؤوليات يف السنة الدولية للصحة النباتية، وتوزيعها. (4)

للصحة النباتية وتقييم نتائجها قياسًا باألهداف والنتائ  رصد تنفيذ جدول األعمال اخلاص بالسنة الدولية  (5)

 املنشودة. 

 حتديد مصادر للدخل واستقطابها وتأمينها لتمويل كل من أنشطة التخطيط للسنة الدولية وإحيائها. (6)

 

 احلوكمة
 
ألنشطة  تنعقد اللجنة التوجيهية حتت سلطة هيئة تدابري الصحة النباتية وبتوجيهات من مكتبها للتخطيط 

 وتنفيذها مبا حيقق بنجاح اهلدف الرئيسي للسنة الدولية. 2020السنة الدولية للصحة النباتية 

 

 وظيفة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 
 سوف تسّهل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اجتماعات اللجنة التوجيهية.  

 

ية من الناحية العملية، سوف تتوىل أمانة االتفاقية الدولية تيسري و/أو املساعدة ويف ما يتعلق بإحياء السنة الدول 

يف تنسيق عمل اللجنة التوجيهية رهنًا بتوافر املوارد من خارج امليزانية. وينبغي أن يتوىل املكتب، نيابة عن هيئة تدابري 

 ية.الصحة النباتية، ختصيص األموال من املوارد املتاحة من خارج امليزان

 

 التمويل
 
 جيب أن تكون اللجنة التوجيهية كاتية التمويل بواسطة التربعبات النقديبة مبن خبالل آليبة حسباب األمانبة         

 يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو عرب مساهمات عينية من جانب األعضاء واملنظمات التابعني هلا. 
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 رفع التقارير
 
رحلية خطية عن أنشطتها إىل كل اجتماع من اجتماعات هيئة تدابري الصحة سرتفع اللجنة التوجيهية تقارير م 

تناول التقرير التخطط ومشاركة أصحاب املصلحة واألداء مقارنة باملؤشرات يالنباتية وجمموعة التخطيط االسرتاتيجي. وس

 مليزانية. ونتائ /أهداف السنة الدولية للصحة النباتية واملخاطر والتخفي  من وطأتها واملوارد وا

 

 الرئيس
 
ينتخب األعضاء سنويًا رئيس اللجنة التوجيهية من بني األعضاء. وجيوز تعيني رئيس مستقل بإمجاع األعضاء  

ورهنًا بتوافر املوارد الكافية لدعم مشاركتق. وجيوز بالشكل نفسق انتخاب نائب للرئيس من بني األعضاء، إكا ارتأى 

 . وال تلح  االختصاصات أي أحكام خاصة بنائب مستقل للرئيس. األعضاء يف اللجنة التوجيهية كلك

 

 العضوية
 
جيب أن يكون يف اللجنة التوجيهية العدد الكايف من األعضاء ملعاجلة مجيع املواضيع املتصبلة بالسبنة الدوليبة     

 فيببذ   واإلشببراف علببى التن 2020مببن خببالل سببنوات التخطببيط األربببع وصببواًل إىل سببنة      2020للصببحة النباتيببة  

 . 2022  وعمليات االستعراض ما بعد السنة الدولية للصحة النباتية حتى 2020يف عام 

 

 وجيب أن تضّم يف أفضل احلاالت:  
 

أعضاء  7( من األطراف املتعاقدة من كل من أقاليم املنظمة السبعة )1( وعضوًا مناوبًا واحدًا )1عضوًا واحدًا ) -

 أعضاء مناوبني(  7و

املنظمات الدولية املتعاونة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات. وقد تشمل هذه األخرية  أعضاء من 5-7 -

االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي ومنظمة اجلمارك العاملية وجلنة تدابري الصحة والصحة النباتية التابعة 

 لسنة الدولية للصحة النباتية ملنظمة التجارة العاملية كشريكة معنية كات اهتمام كبري يف اهلدف الرئيسي ل

( من كل من جلنة املعايري وجلنة بناء القدرات واجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات التابعة 1عضوًا واحدًا ) -

 لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 ع نطاقًا ( من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ميثل أيضًا مصاحل املنظمة األوس1عضوًا واحدًا ) -

 .2020ممثلني عن اجلهات املاحنة واملساهمة الرئيسية يف السنة الدولية للصحة النباتية  3ما ال يزيد عن  -
 
ى الفاو البذين  دوحرصًا على االستمرارية، جيوز اختيار األعضاء أو األعضاء املناوبني من بني املمثلني الدائمني ل 

لني عن املنظمات اإلقليمية لوقايبة النباتبات مبن أقباليم خمتلفبة، مبع إمكانيبة        توجد مقارهم يف روما. وسيتوىل ثالثة ممث

 التعاقب بني مجيع األقاليم على مبدار دورة التخطبيط والتنفيبذ، تنسبيق مسباهمة املنظمبات اإلقليميبة لوقايبة النباتبات          
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نية بني املنظمبات اإلقليميبة لوقايبة    يف التخطيط والتنفيذ السنوي لإلجراءات السنوية وبني الدورات ملنتدى املشاورات الف

 النباتات الذي ستكون فيق السنة الدولية للصحة النباتية بندًا دائمًا على جدول أعمالق. 

 

 ما املنتظر من األعضاء يف اللجنة التوجيهية
 
أنشطة ُينتظر من األعضاء يف اللجنة التوجيهية أن يصصوا ما يكفي من وقت وموارد للمشاركة بصورة تامة يف  

اللجنة. ومن املتوقع أن تزداد هذه االلتزامات بشكل ملحوظ وصواًل إىل مراحل التسليم احلرجة مبا فيها القرارات اليت 

. ومن املنتظر أن يؤدي الرئيس ونائب الرئيس دورًا قياديًا 2020ستصدر عن كل من الفاو واألمم املتحدة وطوال سنة 

طيط للسنة الدولية للصحة النباتية وإحيائها. ومن املنتظر أن تؤدي املنظمات اإلقليمية قويًا وأن يتوليا قيادة عملييت التخ

 لوقاية النباتات دور جهة التنسيق ألنشطة التخطيط للسنة الدولية وتنسيقها يف اإلقليم التابعة لق. 

 

 االجتماعات
 
 عقبد مبا ال يقبل عبن اجتمباعني      تعقد اللجنة التوجيهية اجتماعات هلا كلما دعبت احلاجبة سبنويًا. وينبغبي      

يف السنة يف روما، على أن ُيعقد أحد تلك االجتماعات لضور األعضاء قرب موعد انعقاد االجتماع السنوي هليئة تدابري 

الصحة النباتية. وينبغي بذل ما أمكن من جهود يف سبيل عقد االجتماعات بواسطة املؤمترات الفيديوية وعن ُبعبد فضباًل   

 ليت ُتقبام ببني البدورة واألخبرى بواسبطة األدوات اإللكرتونيبة كالربيبد اإللكرتونبي أو املواقبع اجملتمعيبة           عن األنشطة ا

 . Kiesad hcsمثل 

 

 االستعراض 
 
 . وسببيجري تقيببيم أي إجببراءات متبقيببة   2022يونيببو/حزيران  30سببيجري حببّل اللجنببة التوجيهيببة يف    

 ة( املعين باستكماهلا.من قبل املكتب الذي يعيد تكلي  اجلهاز )األجهز

 

وستخضع اختصاصات اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية الستعراض منتظم من قبل مكتب  

 اهليئة وسيجري حتديثها حسب املقتضى.
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 2016خطة عمل وميزانية أمانة االتفاقية الدولية لوثاية النباتات لعام  -14املرفق 

 

 2016فاقية الدولية لوثاية النباتات لعام خطة عمل وميزانية أمانة االت

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 

 –رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 محاية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات

 اإلجنازات

 )املنتجات والنوات (

 مصدر التمويل )بآالف الدوالرات األمريكية(

الربنام  العادي 

ية ملنظمة األغذ

 والزراعة

حساب األمانة 

املتعدد اجلهات 

املاحنة اخلاص 

 باالتفاقية

/حساب األمانة 311

املخصص للسفر املشرتك بني 

املفوضية األوروبية واالحتاد 

 النشاا األوروبي

       احلوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية

    -  127  493   تكاليف املوّظفني

لك التكاليف التشغيلية )مبا يف ذ

 املستشارين(
  569  122  297  

       الدورة احلادية عشرة –هيئة تدابري الصحة النباتية 

    -    -  80 ترمجة وثائق هيئة تدابري الصحة النباتية الرتمجة

عرض املعايري الدولية لتدابري الصحة 

 النباتية العتمادها وأخذ العلم بها

 عرض أربعة معايري دولية لتدابري الصحة

النباتية على هيئة تدابري الصحة النباتية 

ترمجت إىل ثالث لغات ونقّحت بلغتني  

وترمجة بروتكولي تشخيص على األقل بعد 

 االعتماد.

نّظمت مجاعة مراجعة اللغة عملية ملراجعة 

املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املعتمدة 

 بأربع لغات.  

70  -    -    

 الرتمجة الفورية
رت الرتمجة الفورية على حنو جّيد أثناء ج

 انعقاد دورة اهليئة 
70  -    -    

 السفر -املشاركون من البلدان النامية 
تنظيم سفر املشاركني وفقًا لقواعد االحتاد 

 األوروبي
-    -    100  

    -    -  8 صياغة تقرير اهليئة كاتب التقرير

ات الطباعة، السعاة، موّظفو األمن، خدم

 الطعام، وغريها 
    -    -  20 استكمال مجيع اخلدمات

         هيئة املكتب/جلنة املالية

  20    -    - تنظيم السفر بصورة جّيدة ويف الوقت احملدد السفر

         جلنة املعايري
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 –رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 محاية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات

 اإلجنازات

 )املنتجات والنوات (

 مصدر التمويل )بآالف الدوالرات األمريكية(

الربنام  العادي 

ية ملنظمة األغذ

 والزراعة

حساب األمانة 

املتعدد اجلهات 

املاحنة اخلاص 

 باالتفاقية

/حساب األمانة 311

املخصص للسفر املشرتك بني 

املفوضية األوروبية واالحتاد 

 النشاا األوروبي

       احلوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية

اإلشراف على عمل جلنة املعايري وتنظيم 

اجتماعات لضمان استعراض قائم على توافق 

ملشروع املعايري )اجتماعات جلنة اآلراء 

املعايري وجمموعة السبعة التابعة للجنة 

 املعايري والقرارات اإللكرتونية للجنة املعايري(

تنظيم اجتماعني للجنة املعايري واجتماع واحد 

جملموعة السبعة التابعة للجنة املعايري بصورة 

 ناجحة ومعاجلة النتائ  ونشرها

استطالعًا  15ونيًا ومنتدى إلكرت 25إطالق حنو 

إلكرتونيًا للجنة املعايري ومعاجلة القرارات 

 اإللكرتونية للجنة 

120  -    40  

    -    -  40   جلنة تنمية القدرات

         اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات

    -    -  8 تنظيم السفر بصورة جّيدة ويف الوقت احملدد سفر املشاركني من البلدان النامية

         اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي

  20    -    - تنظيم السفر بصورة جّيدة ويف الوقت احملدد سفر املشاركني من البلدان النامية

اجملموعة االستشارية املعنية بالتزامات 

 اإلبالغ الوطنية
        

    -    -  10 ة جّيدة ويف الوقت احملددتنظيم السفر بصور السفر -املشاركون من البلدان النامية 

         االتصاالت والدعوة

حتسني أدوات تكنولوجيا املعلومات )نظام  

إبداء التعليقات عرب اإلنرتنت واملنفذ الدولي 

لتدابري الصحة النباتية( لُتالئم احتياجات 

 املستخدمني بصورة أفضل

 تطوير وإطالق نظم جديدة إلبداء التعليقات عرب

اإلنرتنت ووضع مواد للتدريب وتنظيم وتنفيذ 

 دورات تدريبية

حتسني املنفذ الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 )قاعدة بيانات املشاركني(

 استخدام أدوات لالجتماعات اإللكرتونية

-    44  -    

بدء إعادة تصميم املوقع اإللكرتوني لالتفاقية 

الدولية لوقاية النباتات 

 phytosanitary.infoو

حتسني الصفحة الرئيسية للموقع اإللكرتوني 

 وسهولة استخدامها وأدائها الوظيفي
5  -    -    

إدارة االحتياجات التكنولوجية اخلاصة 

 باملعلومات على مستوى األمانة

تأمني احتياجات الشبكة اإللكرتونية وأدوات 

تكنولوجيا املعلومات لألمانة من خالل ضمان 

م للمعايري حسب أولويتها الرتتيب املالئ

 واتساقها واجلودة والدعم الفين.

-    -    -    
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 –رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 محاية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات

 اإلجنازات

 )املنتجات والنوات (

 مصدر التمويل )بآالف الدوالرات األمريكية(

الربنام  العادي 

ية ملنظمة األغذ

 والزراعة

حساب األمانة 

املتعدد اجلهات 

املاحنة اخلاص 

 باالتفاقية

/حساب األمانة 311

املخصص للسفر املشرتك بني 

املفوضية األوروبية واالحتاد 

 النشاا األوروبي

       احلوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية

املساهمة يف تنفيذ خطة العمل اخلاصة 

ويف وضع خطة العمل  2016باالتصاالت لعام 

)أنشطة وضع  2017اخلاصة باالتصاالت لعام 

 املعايري(

تنفيذ خطة العمل اخلاصة باالتصاالت لعام 

اصة باالتصاالت ووضع خطة العمل اخل 2016

 )أنشطة وضع املعايري( 2017لعام 

-    13  -    

 التوعية عن طريق نشر األخبار

توزيع النشرة الشهرية وصيانة خالصات األخبار 

اخلاصة باالتفاقية ونظم اتصاالت اإلعالم 

 االجتماعي

-    10  -    

 الرتوي  للسنة الدولية للصحة النباتية
تصلة بالسنة الدولية تطوير الدعم واألدوات امل

 للصحة النباتية
-    5  -    

    -  20    -   ترمجة مواد االتصاالت والدعوة

تنسيق وإدماج احتياجات األمانة وأنشطتها 

 املتعّلقة بالدعوة

زيادة توّفر مواد الدعوة اخلاصة مبجموعة واسعة 

من أنشطة ومواضيع االتفاقية مثل حشد املوارد، 

 لالتفاقية واحتياجات الطباعة واملوقع الشبكي

-    -    -    

 إعداد ونشر مطبوعات لدعم أنشطة األمانة
    -  5  5 مواد دعوة جديدة للجهات املاحنة

    -  5  8 مطبوعات رئيسية من قبيل التقرير السنوي

         الشراكة واالتصال

  117    -  40   حلقات عمل إقليمية

ى مستوى املنظمات املشاورة الفنية عل

 اإلقليمية لوقاية النباتات
    -    -  10 تنظيم السفر بصورة جّيدة ويف الوقت احملدد

 تنسيق وإدماج برنام  الشراكات واالتصال  

العمل مع موّظفي األمانة لضمان عقد شراكات 

جديدة مع املركز الدولي للزراعة والعلوم 

لديد البيولوجية ومنظمة اجلمارك العاملية، و

الشراكة مع اتفاقية التنّوع البيولوجي. توفري 

الدعم ألنشطة االتصال ألعضاء آخرين يف 

 األمانة. تنظيم السفر خلمس بعثات

-    20  -    
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 –رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 محاية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات

 اإلجنازات

 )املنتجات والنوات (

 مصدر التمويل )بآالف الدوالرات األمريكية(

الربنام  العادي 

ية ملنظمة األغذ

 والزراعة

حساب األمانة 

املتعدد اجلهات 

املاحنة اخلاص 

 باالتفاقية

/حساب األمانة 311

املخصص للسفر املشرتك بني 

املفوضية األوروبية واالحتاد 

 النشاا األوروبي

       احلوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية

تنظيم وإجراء دورات وحلقات عمل ودورات 

 تدريبية جانبية

حلقات عمل خارجية متصلة باالتفاقية: اتفاقية 

لصحة والصحة التنّوع البيولوجي، تدابري ا

النباتية، منظمة التجارة العاملية، مرفق وضع 

املعايري وتنمية التجارة، املنظمات اإلقليمية 

لوقاية النباتات، املنظمات الوطنية لوقاية 

النباتات، املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 

التابعة للفاو، وحدات الفاو )شعبة التجارة 

ووقاية  واألسواق، شعبة اإلنتاج النباتي

النباتات، نظام الوقاية من طوارئ اآلفات 

واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود، 

 فرع سالمة األغذية، وغري كلك(

10  -    -    

 تنمية قدرات املوّظفني وتدريبهم
تنظيم واقرتاح دورات تدريبية مالئمة وفرص 

 لتنمية قدرات املوّظفني
5  -    -    

    -    -    -   حشد املوارد

      10 تنظيم السفر بصورة جّيدة ويف الوقت احملدد سفر موّظفي األمانة

         غري ذلك

تسجيل رمز املعيار الدولي لتدابري الصحة 

  15النباتية رقم 
    -    -  40 اجلولة الثانية من التسجيل اجلديد

    -    -  10   اجملموعة االستشارية العلمية

موع الفرعي اجمل

 للحوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية
  1,062  249  297  

       وحدة وضع املعايري

    -  233  677   تكاليف املوّظفني

التكاليف التشغيلية )مبا يف ذلك 

 املستشارين(
  239  74  40  

         برجمة العمل

تنفيذ إجراء وضع املعايري املعتمد حديثًا 

 لتبسيط العملية

تنفيذ إجراء وضع املعايري املعتمد حديثًا  حتيني 

 الوثائق واإلجراءات واألدوات والنظم
-    -    -    
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 –رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 محاية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات

 اإلجنازات

 )املنتجات والنوات (

 مصدر التمويل )بآالف الدوالرات األمريكية(

الربنام  العادي 

ية ملنظمة األغذ

 والزراعة

حساب األمانة 

املتعدد اجلهات 

املاحنة اخلاص 

 باالتفاقية

/حساب األمانة 311

املخصص للسفر املشرتك بني 

املفوضية األوروبية واالحتاد 

 النشاا األوروبي

       احلوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية

 حتيني املعلومات اخلاصة بوضع املعايري

حتيني قائمة املعايري بست لغات مّرتني يف 

 السنة

حتيني دليل اإلجراءات اخلاصة بوضع املعايري 

 ودليل األسلوب

خلاصة بوضع املعايري التحقق من الصفحات ا

على املنفذ الدولي لصحة النباتات مّرتني يف 

 السنة وحتيينها حسب االقتضاء

 حتيني إجراءات التشغيل املوحدة

حتيني قاعدة البيانات اليت ميكن البح  فيها 

مّرتني يف السنة وإتاحتها  pdfعن ملفات 

 للجمهور

3  -    -    

         مدخالت اخلرباء

للخرباء )األعضاء يف جمموعة عمل  تنظيم نداء

اخلرباء لتنقيم املعيار الدولي لتدابري الصحة 

( وإدارة خماطر 1)األولوية  8النباتية رقم 

( واألعضاء يف الفريق 2اآلفات )األولوية 

 الفين( ونداء ملعّدي بروتوكول التشخيص

    -    -  2 استعراض اإلسهامات واختيار اخلرباء/املعّدين

ف على عمل جمموعات عمل اخلرباء اإلشرا

وضمان اخنراط اخلرباء وشعورهم بالرضا. 

وتنظيم اجتماعني جملموعة عمل اخلرباء: 

( واحلاويات 1حاويات احلبوب )األولوية 

 (2( أو النفايات )األولوية 1البحرية )األولوية 

تنظيم اجتماعني جملموعات عمل اخلرباء بشكل 

 حسب االقتضاءناجم ومعاجلة النتائ  ونشرها 
30  45  20  

اإلشراف على عمل الفرق الفنية، وضمان 

اخنراط اخلرباء وشعورهم بالرضا وتنظيم أربعة 

اجتماعات وجها لوجق: الفريق الفين املعين 

مشاريع(، الفريق  8بربوتوكوالت التشخيص )

 13الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية )

دليل مشروعًا( والفريق الفين املعين ب

مصطلحات الصحة النباتية، والفريق الفين 

 مشاريع( 4املعين باحلجر احلرجي )

تنظيم أربعة اجتماعات وجها لوجق للفرق الفنية 

بصورة ناجحة ومعاجلة النتائ  ونشرها حسب 

 االقتضاء

تنفيذ خطة عمل الفرق الفنية لفرتة ما بني 

 الدورات )مبا يف كلك االجتماعات اإللكرتونية(

56  29  20  
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 –رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 محاية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات

 اإلجنازات

 )املنتجات والنوات (

 مصدر التمويل )بآالف الدوالرات األمريكية(

الربنام  العادي 

ية ملنظمة األغذ

 والزراعة

حساب األمانة 

املتعدد اجلهات 

املاحنة اخلاص 

 باالتفاقية

/حساب األمانة 311

املخصص للسفر املشرتك بني 

املفوضية األوروبية واالحتاد 

 النشاا األوروبي

       احلوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية

إعداد وحتيني مواد للتدريب للربام  القطرية 

واألعضاء يف جلنة املعايري لزيادة كفاءة 

مشاركتهم يف عملية وضع املعايري وتوفري 

 الدورات التدريبية حسب احلاجة

حتيني مواد التدريب ملشاركة الربام  القطرية 

يف عملية وضع املعايري ولألعضاء يف جلنة املعايري 

 ةحسب احلاج

تنفيذ برنام  إرشاد لألعضاء اجلدد يف جلنة 

 املعايري 

33  -    -    

         املشاورات

تنظيم عمليات للتشاور بشأن مشروع 

املواصفات ومشروع املعايري لضمان مجع سائر 

 اآلراء 

تنظيم مشاورتني لألعضاء بشأن مشروع 

املواصفات من خالل نظام إبداء التعليقات عرب 

 الث لغات )مبا يف كلك الرتمجات(اإلنرتنت بث

مشروعًا  15تنظيم مشاورتني لألعضاء بشأن 

للمعايري الدولية من خالل نظام إبداء التعليقات 

 عرب اإلنرتنت بثالث لغات

تنظيم مّدة إلبداء تعليقات بشأن الشواغل املتعّلقة 

خبمسة مشاريع للمعايري الدولية من خالل نظام 

 رتنتإبداء التعليقات عرب اإلن

تنظيم مدتني لإلخطار بشأن بروتوكوالت 

مشاريع لربوتوكوالت  6التشخيص بالنسبة إىل 

 التشخيص 

مشاريع للمعايري الدولية على اهليئة  4عرض 

 مع إمكانية تقديم اعرتاضات ر ية

مشاورات للخرباء بشأن بروتوكوالت  4تنظيم 

مشاريع لربوتوكوالت  6التشخيص بالنسبة إىل 

 التشخيص

87  -    -    

         االعتماد

 ضمان ترمجة ونشر املواصفات واملعايري

تنقيم املواصفات اليت مّتت املوافقة عليها 

ونشرها بثالث لغات  نشر املعايري الدولية اليت 

اعتمدت بست لغات )مبا يف كلك بعد استعراض 

 مجاعة مراجعة اللغة(

نشر مجيع املعايري الدولية اليت اعتمدت بست 

 ات )باستثناء بروتوكوالت التشخيص(لغ

 اتفاقات للنشر املشرتك وفقًا لإلجراء 7إدارة 

 5حتيني وثيقة تفسريية بشأن املعيار الدولي رقم 

 إلغاء معايري

إعادة نشر مجيع املعايري الدولية يف عملية 

 مجاعة مراجعة اللغة

28  -    -    
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 –رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 محاية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات

 اإلجنازات

 )املنتجات والنوات (

 مصدر التمويل )بآالف الدوالرات األمريكية(

الربنام  العادي 

ية ملنظمة األغذ

 والزراعة

حساب األمانة 

املتعدد اجلهات 

املاحنة اخلاص 

 باالتفاقية

/حساب األمانة 311

املخصص للسفر املشرتك بني 

املفوضية األوروبية واالحتاد 

 النشاا األوروبي

       احلوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية

  40  307  916   اجملموع الفرعي لوحدة وضع املعايري

       وحدة تيسري التنفيذ

    -  360  872   تكاليف املوّظفني

التكاليف التشغيلية )مبا يف ذلك 

 املستشارين(
  100  38  -    

         تنمية القدرات

إنتاج املوارد: األدلة الفنية، اخلطوط 

 التوجيهية، التعّلم اإللكرتوني، وما إىل كلك 

املعنية باملخاطر على املوارد الفنية لالتصاالت 

 االتفاقية
-    -    -    

    -    -    - الدليل اخلاص باملناطق اخلالية من اآلفات

    -    -  70 نالا للمشاريع 350

وثيقة بشأن صحة الرتبة والنباتات للسنة 

 الدولية للرتبة
-    -    -    

األطر القانونية والسياساتية لوثيقة وقاية 

 تات النبا
-    -    -    

    -    -    - وثيقة بشأن تغّير املناخ وصحة النباتات

    -  33    - دليل بشأن احلبوب

إتاحة املوارد على الصفحة اإللكرتونية:  الرتوي  للموارد عرب املواقع اإللكرتونية

phytosanitary.info 
-    -    -    

ات تنظيم وإجراء دورات وحلقات عمل ودور

 تدريبية جانبية

حلقات عمل داخلية يف كن  اهليئة ومن خالل 

 مشاريع االتفاقية
5  -    -    

 صياغة املشاريع وتطويرها

    -    -    - مشروع تدريب املدّربني

    -    -    - مشروع السنة الدولية للصحة النباتية

    -    -    - وضع مبادرة التشخيص

    -    -    - بلدًا 31اريع للفاو تغّطي حنو مش إدارة املشاريع

         نظام االستعراض ودعم التنفيذ

 مقرتحات بشأن توصيات االتفاقية
حتديد القضايا اليت ميكن معاجلتها كتوصيات 

 خاصة باالتفاقية 
-    -    -    

 إعداد دراسات مكتبية
دراسة لنظام االستعراض ودعم التنفيذ بشأن 

 ن االستخدام املقررالتحّول ع
-    -    -    
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 –رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 محاية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات

 اإلجنازات

 )املنتجات والنوات (

 مصدر التمويل )بآالف الدوالرات األمريكية(

الربنام  العادي 

ية ملنظمة األغذ

 والزراعة

حساب األمانة 

املتعدد اجلهات 

املاحنة اخلاص 

 باالتفاقية

/حساب األمانة 311

املخصص للسفر املشرتك بني 

املفوضية األوروبية واالحتاد 

 النشاا األوروبي

       احلوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية

  
دراسة لنظام االستعراض ودعم التنفيذ بشأن 

 Xylella fastidiosaموقع 
-    -    -    

التقييم وردود الفعل بشأن الدراسات املكتبية 

 واملوارد الفنية

وضع وتطبيق اإلجراءات ملتابعة استخدام 

 الدراسات املكتبية واملوارد الفنية والتوصيات

 كات الصلة

-    -    -    

    -    -    - (COF.REG.INTاملستشار ) املستشار

         التزامات اإلبالغ الوطنية

تنمية القدرات على مستوى الربام  القطرية 

مثاًل تطبيق الراقبة على سائر الربام  القطرية 

 للوفاء بالتزاماتها اخلاصة باإلبالغ

على تنفيذ نظم زيادة قدرة الربام  القطرية 

الرقابة الوطنية جلمع التزامات اإلبالغ الوطنية 

والتحقق منها والوفاء بها حيثما تستدعي 

 احلاجة

-    -    -    

 حتسني تنفيذ التزامات اإلبالغ الوطنية

زيادة مشاركة الربام  القطرية )ال سّيما اإلبالغ 

عن اآلفات من خالل املنظمات اإلقليمية لوقاية 

ت، وإعداد قوائم باآلفات اخلاضعة النباتا

للوائم، وإجراءات الطوارئ( وإدخال نظام 

املشورة بشأن جودة التزامات اإلبالغ الوطنية  

 تدريب احملّررين

-    -    -    

 إككاء التوعية بشأن التزامات اإلبالغ الوطنية
الرتكيز على إككاء الوعية بشأن التزامات اإلبالغ 

 الوطنية
-    5  -    

 صيانة قاعدة بيانات جهات االتصال الر ية

إتاحة قاعدة البيانات احملّينة جلهات االتصال 

 الر ية
-    -    -    

أدوات ومواد التدريب اخلاصة بوحدة تيسري 

التنفيذ، مبا يف كلك التعليم اإللكرتوني  

 األدلة والتوجيهات

إتاحة أدوات ومواد التدريب بشأن أنشطة 

لعامة، والتزامات اإلبالغ الوطنية، االتفاقية ا

واملنفذ الدولي لصحة النباتات، وتاليف 

النزاعات  وحلقات عمل تدريبية حول 

 التزامات اإلبالغ الوطنية

-    -    -    

    -    -    -   تاليف النزاعات

أدوات ومواد التدريب اخلاصة بوحدة تيسري 

 التنفيذ، مبا يف كلك التعليم اإللكرتوني 

 األدلة والتوجيهات

إتاحة أدوات ومواد التدريب بشأن أنشطة 

االتفاقية العامة، والتزامات اإلبالغ الوطنية، 

واملنفذ الدولي لصحة النباتات، وتاليف 

النزاعات  وحلقات عمل تدريبية حول 

 التزامات اإلبالغ الوطنية

-    -    -    
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 –رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 محاية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات

 اإلجنازات

 )املنتجات والنوات (

 مصدر التمويل )بآالف الدوالرات األمريكية(

الربنام  العادي 

ية ملنظمة األغذ

 والزراعة

حساب األمانة 

املتعدد اجلهات 

املاحنة اخلاص 

 باالتفاقية

/حساب األمانة 311

املخصص للسفر املشرتك بني 

املفوضية األوروبية واالحتاد 

 النشاا األوروبي

       احلوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية

    -    -  5 السفر االتصال والتدريب على املستوى القطري

التكنولوجيا واألدوات اجلديدة )أداة 

تقييم قدرات الصحة النباتية، إصدار 

 شهادات الصحة النباتية(

  

      

 إدارة املشاريع

تدريب ميّسري أداة تقييم قدرات الصحة 

 النباتية
-    -    -    

تطبيق أداة تقييم قدرات الصحة النباتية على 

 املستوى القطري
-    -    -    

 تطوير األدوات

    -    -  20 وضع منوكج بيئي لتقييم قدرات الصحة النباتية

    -    -    - وضع مؤشرات لتنفيذ االتفاقية

    -    -    - وضع إطار للرصد والتقييم

 -  398  972   اجملموع الفرعي لوحدة تيسري التنفيذ

     

 337 954  2,950  اجملموع )بآالف الدوالرات األمريكية(
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قائمة باجلهات املاحنة واملساهمني الذي يدعمون أنشطة االتفاقية الدولية لوقاية  -15 املرفق

 النباتات
 

 1اجلدول 

 مساهمات مالية

 

تود األمانة اإلعراب عن تقديرها للجهات املاحنة اليت تواصل تقديم الدعم املالي ألنشطة االتفاقية الدولية، مبا  

اتها ضرورية لضمان قدرة األمانة على تنفيذ برنام  عمل اهليئة. وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل بشبأن  أن مساهم

 .2016وميزانية عام  2015هذه املساهمات يف التقرير املالي لعام 
 

 البلد/املنظمة الفئة  النشاا

 أسرتاليا 2015مساهمات من السنة املاضية استخدمت يف عام  

 االحتاد األوروبي 2015من السنة املاضية استخدمت يف عام مساهمات  

 آيرلندا 2015مساهمة جديدة يف عام  السنة الدولية للصحة النباتية

 اليابان 2015مساهمة جديدة يف عام  

 مجهورية كوريا 2015مساهمة جديدة يف عام  

 نيوزيلندا 2015مساهمة جديدة يف عام  

 جنوب أفريقيا  2015مساهمة جديدة يف عام  

 السويد 2015مساهمات من السنة املاضية استخدمت يف عام  

 سويسرا 2015مساهمات من السنة املاضية استخدمت يف عام  

 اململكة املتحدة  2015مساهمات من السنة املاضية استخدمت يف عام  
 

 مساهمات عينية باملوظفني أو مساهمات استضافة أو مساهمات فنية

 

مانة اإلعراب عن تقديرها للجهات املاحنة اليت تواصل تقديم الدعم ألنشطة االتفاقية الدولية من خبالل  تود األ 

 املساهمات العينية باملوظفني، وتعترب مساهماتها أيضًا ضرورية لضمان قدرة األمانة على تنفيذ برنام  عمل اهليئة.

 

قية الدوليبة لوقايبة النباتبات، باإلضبافة إىل البلبدان      يواصل عدد من البلدان استضافة اجتماعات رئيسية لالتفا 

اليت قدمت مساهمات فنية يف عملية وضع املعايري، اليت تسهم بشكل إجيابي يف تنفيذ برنام  عمل اهليئة وتشمل هبذه  

ذه البلدان تلك اليت استضافت اجتماعات سباهمت يف اعتمباد املعبايري الدوليبة لتبدابري الصبحة النباتيبة أو مرفقبات هلب         

 .2015املعايري يف عام 
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 البلد/املنظمة  النشاا

 الربازيل 2011استضافت اجتماع الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهة املعين بذباب مثار الفاكهة يف عام 

 كندا يف املائة ملوظ  يعمل بدوام كامل )وضع املعايري( 50مساهمة عينية خاصة باملوظفني 

يق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت تشخيص آفبات حمبددة لألعبوام    استضافت اجتماعات فر

 2014و 2013و 2012

منظمة وقايبة النباتبات يف أوروببا والبحبر     

 األبيض املتوسط

الشببعبة املشببرتكة بببني منظمببة األغذيببة    2010استضافت اجتماع الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهة يف عام 

 2011نظمت اجتماع الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهة يف عام  الدولية للطاقة الذريةوالزراعة والوكالة 

 يف املائة ملوظ  يعمل بدوام كامل )وضع املعايري( 5مساهمة عينية من املوظفني، 

 قليم الشرق األدنىإ حلقة عمل إقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف مشال أفريقيا والشرق األدنى، األردن.

 فرنسا يف املائة ملوظ  يعمل بدوام كامل )وضع املعايري( 100

 أملانيا 2008استضافت اجتماع اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت تشخيص آفات حمددة لعام 

استضافت اجتماع اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت تشخيص آفبات حمبددة يف يونيبو/حزيران    
2014 

 إندونيسيا

 حلقة عمل إقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

 االجتماع السادس للجنة تنمية القدرات يف كوستاريكا

معهد البلدان األمريكية للتعاون يف ميبدان  

 الزراعة

اكهبة املعبين ملعاجلبات الصبحة النباتيبة يف      استضاف اجتماعات الفريق الفين املعين بذباب مثبار الف 

 2013ويوليو/متوز  2012وديسمرب/كانون األول  2010يوليو/متوز 

 اليابان 

أشببهر )تسببوية  6يف املائببة ملوظبب  يعمببل بببدوام كامببل ملببدة  100مسبباهمة عينيببة خاصببة ببباملوظفني 

 النزاعات(

  دوام كامل ملدة سنتني )تنمية القدرات(يف املائة ملوظ  يعمل ب 100مساهمة عينية خاصة باملوظفني 

 مجهورية كوريا حلقة عمل إقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف آسيا.

استضافت الندوة العاملية الثانية املتعلقة الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية يف نوفمرب/تشرين الثاني 

2015. 

      Bactrocera melanotus  مبببا يتعلبببق ببببذبابقبببدمت مشبببروع معاجلبببة الصبببحة النباتيبببة يف 

 (2009-105لرارة البخار ) (Carica papaya  يف البابايا )    xanthodes .  و

 نيوزيلندا

 يف املائة ملوظ  يعمل بدوام كامل )وضع املعايري( 10مساهمة عينية خاصة باملوظفني 

 الواليات املتحدة األمريكية 2015تشخيص يف مايو/أيار استضافت حلقة عمل بشأن وضع أدلة تتعلق بالرقابة وال

 2010استضافت اجتماع فريق اخلرباء الفين املعين بربوتوكوالت تشخيص آفات حمددة لعام 

-009باإلشبعاع )   Ostrinia nubilalis قدمت معاجلة للصحة النباتية: معاجلة حفار الذرة األوروببي 

2012) 

 يف املائة ملوظ  يعمل بدوام كامل )وضع املعايري( 5ني مساهمة عينية خاصة باملوظف

 

 2اجلدول 
 

 اإلعراب عن التقدير يف ما يتصل بأنشطة وضع املعايري

 

يتم اإلعراب عن االمتنان ملا يلي من األعضاء يف فرق اخلرباء الفنيني البذين غبادروا فبرقهم منبذ انعقباد البدورة        

 عاجلببببات الصببببحة النباتيببببة وبروتوكببببوالت التشببببخيص وهببببم:  ( يف مببببا يتعلببببق مب2015العاشببببرة للهيئببببة )

، Patrick Gomes، أوروغواي، فريق اخلرباء الفنيني املعين بربوتوكوالت التشخيص، والسبيد  Ana Lia Terraالسيدة 
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، Aldo Malavasiالواليات املتحبدة األمريكيبة، فريبق اخلبرباء الفنبيني املعبين مبعاجلبات الصبحة النباتيبة، والسبيد           

 الفنيني املعين باحلجر احلرجي.  ربازيل، فريق اخلرباءال

 

ويتم اإلعراب عن االمتنان للخرباء يف جمموعات الصياغة واملنظمني أو املضيفني، ملسباهماتهم النشبطة يف وضبع     

 :2015املعايري الدولية التالية، أو امللحقات املرفقة بها، اليت مت اعتمادها يف عام 

 

ة لتدابري الصحة النباتية ال  وضعها فريةق اخلةرباء الفنةيني املعةمل باملنةاطق اخلاليةة مةن        املعايري الدولي -ألف

 (2004-003اآلفات وبنه  النظم لذباب مثار الفاكهة )
 

 (2006-031) الفاكهة لذباب العائلة الفاكهة حالة حتديد بشأن الدولي املعيار -1
 

 البلد/املنظمة  اخلبري الدور

ين املعين بذباب مثار الفاكهة املعين عضو يف الفريق الف

 بذباب مثار الفاكهة

 أسرتاليا  Robert DUTHIEالسيد 

 الربازيل Aldo MALAVASIالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهة

 Odilson RIBEIRO E SILVAالسيد  مشرف على الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهة

 شيلي Jaime Gonzalezالسيد  الفين املعين بذباب مثار الفاكهةعضو يف الفريق 

منظمبببة األغذيبببة والزراعة/الوكالبببة   Rui CARDOSO-PEREIRAالسيد  مشرف

 الدولية للطاقة الذرية

 اليابان Kenji TSURUTAالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهة

 األردن Mary BAHDOUSHEHالسيدة  الفاكهة عضو يف الفريق الفين املعين بذباب مثار

 ماليزيا Keng Hong TANالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهة

 Ana Lilia MONTEALEGREالسببيدة  مشرفة على الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهة

LARA 
 املكسيك

ار خبري مدعو إىل اجتماع الفريق الفين املعين بذباب مث

 2010الفاكهة يف عام 

 Martin Alujaالسيد 

 José Luis ZAVALA LÓPEZالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهة

منظمببة وقايببة النباتببات يف أمريكببا    Walther ENKERLINالسيد  مشرف

 الشمالية

 جنوب أفريقيا Jan Hendrik VENTERالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهة

 سورينام Alies VAN SAUERS-MULLERالسيدة  عضو يف الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهة

مشرفة على الفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهبة،  

 مساعدة مشرف على الفريق الفين 

 الواليات املتحدة األمريكية Julie ALIAGAالسيدة 

فريق الفين املعين بذباب مثار خبري مدعو إىل اجتماع ال

 2011الفاكهة يف عام 

 Kevin M. HOFFMANالسيد 
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 (1994-001) مسرد مصطلحات الصحة النباتية: 5املعيار الدولي  -2

 

 البلد/املنظمة  اخلبري الدور

 الصني Hong NINGالسيدة  عضو يف الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية

ف على الفريق الفين املعين مبسبرد مصبطلحات الصبحة    مساعد مشر

 النباتية

 الدامنرك Ebbe NORDBOالسيد 

 مصر Shaza Roushdy OMARالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية

يببة النباتببات يف منظمببة وقا Andrei ORLINSKIالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية

 أوروبا والبحر املتوسط

  Ian SMITHالسيد  خبري مدعو

-Laurence BOUHOTالسبببببببيدة  عضو يف الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية

DELDUC 
 فرنسا 

مشرف على الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية، 

 حات الصحة النباتيةعضو يف الفريق الفين املعين مبسرد مصطل

 نيوزيلندا  John HEDLEYالسيد 

 الواليات املتحدة األمريكية Stephanie BLOEMالسيدة  عضو يف الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية

 أوروغواي Beatriz MELCHOالسيدة   عضو يف الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية
 

يري الدولية لتدابري الصحة النباتيةة الة  وضةعها الفريةق الفةمل املعةمل مبعاجلةات الصةحة النباتيةة          املعا -باء

 28كملحقات للمعيار الدولي رقم 
 

  باإلشةةعاع  Ostrinia nubilalisحفةةار الةةذرة األوروبةةي معاجلةةة الصةةحة النباتيةةة فيمةةا يتعلةةق مبعاجلةةة  -3

(009-2012) 
 

 البلد/املنظمة  اخلبري الدور

عضو يف الفريق الفبين املعبين مبعاجلبات الصبحة النباتيبة املعبين مبعاجلبات        

 الصحة النباتية

 األرجنتني Eduardo WILLINKالسيد 

 Ezequiel FERROالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

  Andrew PARKERالسيد  خبري مدعو، الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 أسرتاليا Matthew SMYTHالسيد  يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية، مسؤول عن املعاجلةعضو 

 Jan Bart ROSSELالسيد  مشرف

 Andrew JESSUPالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية، مسؤول عن املعاجلة

 David REESالسيد  حة النباتيةعضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الص

 الصني Yuejin WANGالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 Daojian YUالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 إندونيسيا Antario DIKINالسيد  مشرف

 اليابان Toshiyuki DOHINOالسيد  لنباتيةعضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة ا

 نيوزيلندا Michael ORMSBYالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 مجهورية كوريا Min-Goo PARKالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 الواليات املتحدة األمريكية Patrick GOMESالسيد  يةعضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النبات

  Guy HALLMANالسيد 

  Scott MYERSالسيد 



Appendix 15 CPM-11 Report 

 

Page 177 of 194  لوقاية النباتات الدوليةاالتفاقية  

 

يف البابايةةا    B. xanthodes و    Bactrocera melanotus بةةذبابمعاجلةةة الصةةحة النباتيةةة يف مةةا يتعلةةق   -4

(Carica papaya   ( حبرارة البخار )2009-105) 
 

 نظمة البلد/امل اخلبري الدور

 األرجنتني Eduardo WILLINKالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 Ezequiel FERROالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية، مساعد مشرف

  Andrew PARKERالسيد  خبري مدعو، الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 أسرتاليا  Andrew JESSUPالسيد  لفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعضو يف الفريق ا

 nec Bart ROSSELالسيد  مشرف

 Matthew SMYTHالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 Glenn John BOWMANالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 الصني Wang YUEJINالسيد  ريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعضو يف الف

 Daojian YUالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 أملانيا Thomas SCHRÖDERالسيد  خبري مدعو

 إندونيسيا Antarjo DIKINالسيد  مشرف

 اليابان Mitsusada MIZOBUCHIالسيد  لنباتيةعضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة ا

 Toshiyuki DOHINOالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 Motoi SAKAMURAالسيد  ممثل البلد املضي 

 Hisashi SAKATAالسيد  ممثل املنظمة املضيفة

 األردن لسيد حممد كتبق بدرا عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 مجهورية كوريا Min-Goo PARKالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 جنوب أفريقيا Alice BAXTERالسيدة  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 نيوزيلندا  Michael ORMSBYالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 Ray CANNONالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 الواليات املتحدة األمريكية Scott WOODالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 Patrick GOMESالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 Guy HALLMANالسيد  عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 Larry ZETTLERالسيد  مساهمة علمية  

 

املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتيةة الة  وضةعها فريةق اخلةرباء الفةمل املعةمل بإعةداد بروتوكةوالت           -جيم

  27التشخيص كملحقات للمعيار الدولي رقم 
 

 Ditylenchus destructorوتفة  Ditylenchus dipsaciتفة : 8بروتوكول التشخيص  -5
 

 البلد/املنظمة  اخلبري الدور

 األرجنتني Eliseo Jorge CHAVESالسيد  مؤل  مشارك

 Maria Elena MANNAالسيدة  مؤلفة مشاركة  

 أسرتاليا Brendan Rodoniيد الس عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 الربازيل Renata C.V. TENENTEالسيدة  مساهمة علمية
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 كندا Harvinder BENNYPAULالسيد  مساهمة علمية

 Delano JAMESالسيد  حكم وعضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 الصني Liping Yinالسيدة  ت التشخيصعضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوال

قائدة متخصصة وعضو يف فريق اخلبرباء الفبين املعبين بإعبداد بروتوكبوالت      

 التشخيص

 فرنسا  Géraldine ANTHOINEالسيدة 

 أملانيا Johannes HALLMANNالسيد  مساهمة علمية

 Jens Ungerالسيد  مشرف على فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 جامايكا  Juliet Goldsmithالسيدة  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 هولندا Johannes de Gruyterالسيد  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 نيوزيلندا Robert Taylorالسيد  صعضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخي

 روسيا Mikhail PRIDANNIKOVالسيد  مساهمة علمية

 جنوب أفريقيا Antoinette SWARTالسيدة  املؤل  املسؤول

 إسبانيا P. CASTILLOالسيد  مساهمة علمية

 اململكة املتحدة Thomas PRIORالسيد  مساهمة علمية

 Jane Chardالسيدة  مشرفة

الواليببببببات املتحببببببدة  Norman B Barrالسيد  يق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعضو يف فر

 Sergei SUBBOTINالسيد  مساهمة علمية األمريكية

 

 Genus Anastepha Schiner (015-2004) ذباب: 9 بروتوكول التشخيص رقم -6
 

 البلد/املنظمة  اخلبري الدور

 Norma Christinaالسبببببيدة  مؤلفة مشاركة

VACCARO 
 األرجنتني

  Alicia Leonor BASSOالسيدة  مؤلفة مشاركة

 أسرتاليا Malik MALIPATILالسيد  حكم وعضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

  Brendan Rodoniالسيد  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 الربازيل Roberto A. Zucchiالسيد  مة علمية  مساه

 شيلي Daniel Fríasالسيدة  مساهمة علمية  

 فرنسا  Valerie. Balmèsالسيدة  مساهمة علمية  

قائدة متخصصة وعضو يف فريق اخلبرباء الفبين املعبين بإعبداد بروتوكبوالت      

 التشخيص

  Géraldine ANTHOINEالسيدة 

 أملانيا nacr rcmasالسيد   املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصمشرف على فريق اخلرباء الفين

 جامايكا Juliet Goldsmithالسيدة  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

-Vicente HERNÁNDEZالسببيد   املؤل  املسؤول

ORTIZ 
 املكسيك

 نيوزيلندا Robert Taylorالسيد  ت التشخيصعضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوال

 هولندا Johannes de Gruyterالسيد  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 اململكة املتحدة Jane Chardالسيدة  مشرفة على فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

ق اخلبرباء الفبين املعبين بإعبداد بروتوكبوالت      قائدة متخصصة وعضو يف فري

 التشخيص

 أوروغواي Ana Lía TERRAالسيدة 

 املتحدة األمريكية الواليات Norman Barrالسيد  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

  Gary Steckالسيد  مساهمة علمية  

  Allen L. Norrbomالسيد  مساهمة علمية
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Bursaphelenchus xylophilus (016-2004)62 بروتكول التشخيص: -7
 

 
 البلد/املنظمة  اخلبري الدور

 أسرتاليا Brendan Rodoniالسيد  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 كندا Isabel LEALالسيدة  مؤلفة مشاركة

  Sun FENCHENGالسيد  مؤل  مشارك

 الصني Jeff GUالسيد  شاركمؤل  م

  Liping Yinالسيدة  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 فرنسا  Philippe Castagnoneالسيد  مساهمة علمية

  Corinne Sarniguetالسيدة  مساهمة علمية

 قائدة متخصصة وعضو يف فريق اخلبرباء الفبين املعبين بإعبداد بروتوكبوالت     

 التشخيص

  Géraldine ANTHOINEالسيدة 

 أملانيا Martin Brandstetterالسيد  مساهمة علمية

  Helen Braaschالسيدة  مساهمة علمية

  Thomas Schröderالسيد  مؤل  رئيسي

  Jen Ungerالسيد  مشرف على فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 جامايكا Juliet Goldsmithالسيدة  لفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعضو يف فريق اخلرباء ا

 اليابان Yasuharu Mamiyaالسيد  مساهمة علمية

 مالطا Clifford Borgالسيد  مساهمة علمية

 هولندا Johannes de Gruyterالسيد  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 نيوزيلندا Robert Taylorالسيد  ريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعضو يف ف

 الربتغال Manuel Motaالسيد  مساهمة علمية

 بولندا Witold Karnkowskiالسيد  مساهمة علمية

 روسيا iBanecpas 2srrالسيد  مساهمة علمية

 انياإسب Adela Abelleira Argibayالسيدة  مساهمة علمية

 اململكة املتحدة Jane CHARDالسيدة  مشرفة على فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

  Thomas Priorالسيد  مساهمة علمية

  Sue Hocklandالسيدة  مساهمة علمية

الواليببببببات املتحببببببدة  Weiming Yeالسيد  مساهمة علمية

 األمريكية

  Norman Barrالسيد  املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعضو يف فريق اخلرباء الفين 

 

  

                                                 
، وقد 2016يناير/كانون الثاني  30وحتى  2015ديسمرب/كانون األول  15اريع الربوتوكوالت التالية هي حاليا يف إطار عملية فرتة اإلخطار من مش  62

 يتم اعتمادها
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Xiphinema americanum sensu lato (025-2004)63 بروتوكول التشخيص: -8
 

 

 البلد/املنظمة  اخلبري الدور

 األرجنتني Eliseo Jorge Chavesالسيد  مؤل  مشارك

 أسرتاليا Brendan RODONIالسيد  صعضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخي

 كندا Delano Jamesالسيد  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 الصني Liping Yinالسيدة  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

روتوكبوالت  قائدة متخصصة وعضو يف فريق اخلبرباء الفبين املعبين بإعبداد ب    

 التشخيص

 فرنسا  Géraldine ANTHOINEالسيدة 

  Alain Buissonالسيد  مساهمة علمية

 أملانيا nac rcmasالسيد  مشرف على فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 جامايكا Juliet Goldsmithالسيدة  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 هولندا Johannes de Gruyterالسيد  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 نيوزيلندا eass eesB s 2السيد  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 جنوب أفريقيا Antoinette Swartالسيدة  مؤلفة مشاركة

 إسبانيا Adela Abelleira Argibayالسيدة  مساهمة علمية

 سويسرا Sebastian Kiewnickالسيد  مساهمة علمية

 سلوفينيا Sasa Šircaالسيدة  مؤلفة مشاركة

 اململكة املتحدة Jane CHARDالسيدة  مشرفة على فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

  Sue Hocklandالسيدة  مؤلفة مشاركة

  Thomas Priorالسيد  مؤل  مسؤول

الواليببببببات املتحببببببدة  Norman B. Barrالسيد  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 األمريكية

 

saocrlpBPyBP (018-2004)64 بروتوكول التشخيص: -9
 

 

 البلد/املنظمة  اخلبري الدور

 أسرتاليا Fiona CONSTABLEالسيدة  مساهمة علمية

قائد متخصص وعضو يف فريبق اخلبرباء الفبين املعبين بإعبداد بروتوكبوالت       

 التشخيص

 كندا Brendan RODONIالسيد 

قائد متخصص وعضو يف فريبق اخلبرباء الفبين املعبين بإعبداد بروتوكبوالت       

 التشخيص

  Delano Jamesالسيد 

 الصني Liping Yinالسيدة  يصعضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخ

 فرنسا  Géraldine ANTHOINEالسيدة  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 أملانيا Wilhelm JELKMANNالسيد  مساهمة علمية

                                                 
 ،2016ون الثباني  يناير/كبان  30وحتبى   2015ديسبمرب/كانون األول   15مشاريع الربوتوكوالت التالية هي حاليا يف إطار عملية فرتة اإلخطار مبن    63

 وقد يتم اعتمادها
64
 ،2016يناير/كانون الثاني  30وحتى  2015ديسمرب/كانون األول  15مشاريع الربوتوكوالت التالية هي حاليا يف إطار عملية فرتة اإلخطار من   

 وقد يتم اعتمادها
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  Jen Ungerالسيد  مشرف على فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 جامايكا nnBhas h Bprhhsiالسيدة  اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص عضو يف فريق

 هولندا Jos. VERHOEVENالدكتور  مساهمة علمية

  Johannes de Gruyterالسيد  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 انيوزيلند Lia W. LIEFTINGالسيدة  مساهمة علمية

  Robert Taylorالسيد  عضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

 إسبانيا Ester TORRESالسيدة  مساهمة علمية  

 اململكة املتحدة P. JONESالسيد  مساهمة علمية

  Jane CHARDالسيدة  مشرفة على فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيص

الواليببببببات املتحببببببدة  Norman B. Barrالسيد  و يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت التشخيصعض

 األمريكية

 

 3 اجلدول
 

 اإلعراب عن التقدير يف ما يتصل بأنشطة تيسري التنفيذ
 
راجعبة املبوارد   يتم اإلعراب عن االمتنان العميق ألعضاء جلنة تنمية القدرات البذين قبّدموا مسباهمات عينيبة مل     

 على اإلنرتنت: Phytosanitary.infoالتقنية، ويعترب كلك نشاطا أساسيا إلدارة صفحة 
 

 اخلبري

 Magda González ARROYOالسيدة 

 Sam BISHOPالسيد 

 Haw Leng HOالسيد 

 Marc GILKEYالسيد 

 Sally JENNINGSالسيدة 

 Stella Nonyem ORAKAالسيدة 
 

قد عمبل ملبدة    Yuji KITAHARAلى املساهمة العينية اليت مت تقديرها للغاية، مبا أن السيد وُتشكر اليابان ع 

 . 2015سنتني يف جمال تنمية القدرات وأنهى مهمتق يف أكتوبر/تشرين األول 

 

 يف استعراض جلنة تنمية القدرات: ويتم اإلعراب عن التقدير جلميع املساهمني 
 

 اخلبري

 Renata CLARKEالسيدة 

 Masato FUKUSHIMAالسيد 

 Franceso GUTIERREZالسيد 

 Ralf LOPIANالسيد 

 Parul PATELالسيدة 

 Sankung SAGNIAالسيد 
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( جزيبل  2015وُيشكر مجيع املساهمني يف اجللسات اجلانبية للدورة العاشرة هليئبة تبدابري الصبحة النباتيبة )     

 لى مدخالتهم إلجناح هذه األحداث:الشكر ع
 

 اخلبري

 Shoki AL DOBAIالسيد 

 Khalid ALHUDAIBالسيد 

 Magda González ARROYOالسيدة 

 Ellie BARHAMالسيدة 

 Neil BOONHAMالسيد 

 Mark BURGMANالسيد 

 Lava KUMARالسيد 

 Kenza LE MENTECالسيدة 

 Edoardo PETRUCCO TOFFOLOالسيد 

 Françoise PETTERالسيدة 

 Davide RASSATIالسيد 

 Shiroma SATHYAPALAالسيدة 

 Moulay Hassan SEDRAالسيد 

 Ron SEQUERIAالسيد 

 Suzanne SHARROCKالسيدة 

 Roberto VALENTIالسيد 
 
ويتم اإلعراب عن الشكر للمشاركني الذين حضروا حلقة العمل بشأن صبياغة أدلبة الرقاببة والتشبخيص، البيت       

 عداد أدلة عن الرقابة والتشخيص:، وقدموا خربة عينية إل2015مايو/أيار  29-19عقدت يف سان خوان، بورتوريكو، 
 

 اخلبري

 Ringolds ARNITISالسيد 

 Magda González ARROYOالسيدة 

 Pablo CORTESEالسيد 

 Christopher DALEالسيد 

 Robert FAVRINالسيد 

 Amanda HODGESالسيدة 

 Lalith KUMARASINGHEالسيد 

 Olga LAVRENTJEVAالسيدة 

 Bouabid LBIDAالسيد 

 Hyok-In LEEالسيدة 

 George MOMANYIالسيد 

 Mohammed Amal RAHELالسيد 

 Julian SMITHالسيد 

 Paul STEVENSالسيد 

 Carol THOMASالسيدة 
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 Rebecca WEEKESالسيدة 

 Leroy WHILLBYالسيد 

 Hernan ZETINAالسيد 

 

علبى البدعم    Norberto GABRIELوالسبيد   Leyinska WISCOVITCHسبيدة  ويتم اإلعراب عن الشبكر لل  

 . 2015مايو/أيار  29-19الذي قدماه يف تنظيم االجتماع الذي عقد يف سان خوان، بورتوريكو، 

 

علبى مسباهمتهما    Ralf LOPIANوالسبيد   Anna Maria D’ONGHIAكما يتم اإلعراب عن الشبكر للسبيدة    

 ت على هذا املشروع الرائد بشأن الرقابة. العينية يف تقديم التعليقا

 

 CIHEAM-IAMومبوظفي مؤسسبة    Cosimo LACIRIGNOLA ويتم اإلعراب عن جزيل الشكر إىل السبيد  

Bari  وبشكل خاص السيدة ،Anna Maria D’ONGHIA  والسيدKhaled DJELOUAH    على تنظبيم أسببوع مبن ،

 ظفي املنظمات الوطنية لوقاية النباتات.التدريب بشأن الصحة النباتية لطلبة املاجيسرت ومو

 

 وإن هذه القائمة ليست شاملة وال تشمل مجيع املساهمات العينية الواردة من األشخاص واملنظمات.  

 

 4 اجلدول

 

 االستشارية املعنية بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنيةاإلعراب عن التقدير يف ما يتصل بأنشطة اجملموعة 

 

إلعراب عن التقدير ألعضباء اجملموعبة االستشبارية املعنيبة بااللتزامبات املتعلقبة برفبع التقبارير الوطنيبة          يتم ا 

 ملساهمتهم النشطة يف استعراض الوثائق واملوارد اخلاصة بااللتزامات املتعلقة بالتقارير الوطنية بني دورات اجملموعة: 
 

 البلد اخلبري الدور

 األرجنتني Ezequiel Ferroالسيد  عضو يف اجملموعة االستشارية

 اململكة املتحدة Samuel Bishopالسيد  عضو يف اجملموعة االستشارية

 تايلند Tasanee Pradyabumrungالسيدة  عضو يف اجملموعة االستشارية

 غابون Séraphine MINKOالسيدة  عضو يف اجملموعة االستشارية

 إيطاليا Federico Sòrgoniالسيد  عضو يف اجملموعة االستشارية
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 5 اجلدول

 

 اإلعراب عن التقدير املتصل بأنشطة اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات

 

يتم اإلعراب عن الشكر ألعضاء اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعبات علبى مسباهمتهم النشبطة يف مراجعبة املبوارد        

 زاعات ولنبها بني دورات اجلهاز:املتعلقة بتسوية الن
 

 البلد رياخلب الدور

 غابون Seraphine MINKOالسيدة  عضو يف اجلهاز الفرعي

 بنغالديش Mohamed AHSAN ULLAHالسيد  عضو يف اجلهاز الفرعي

 هولندا Mennie GERRITSEN-WIELARDالسيدة  عضو يف اجلهاز الفرعي

 باناما Luis BENAVIDESالسيد  عضو يف اجلهاز الفرعي

 كندا Steve CÔTÉالسيد  عضو يف اجلهاز الفرعي

 ساموا Talei FIDOWالسيدة  عضو يف اجلهاز الفرعي

 

 يببتم اإلعببراب عببن الشببكر لليابببان علببى مسبباهمتق العينيببة الببيت كانببت حمببل تقببدير للغايببة، مبببا أن السببيد 

Shinya NEGORO    أشبببهر يف جمبببال لنبببب النزاعبببات وتسبببويتها، وأنهبببى مهمتبببق       6قبببد عمبببل ملبببدة 

  .2015يوليو/متوز  31يف 

 

 6 اجلدول

 

اإلعراب عن التقدير يف ما يتصةل بأنشةطة اجملموعةة التوجيهيةة املعنيةة بإصةدار الشةهادات اإللكرتونيةة للصةحة          

 النباتية

 

يتم اإلعراب عن التقدير ألعضاء اجملموعة التوجيهية املعنية بإصبدار الشبهادات اإللكرتونيبة للصبحة النباتيبة       

 دورات:النشطة يف فرتة ما بني ال ملساهمتهم
 

 البلد اخلبري الدور

 هولندا Nico Hornالسيد  عضو يف اجملموعة التوجيهية

 أسرتاليا Peter Neimanisالسيد  عضو يف اجملموعة التوجيهية

 الواليات املتحدة األمريكية Christian Dellisالسيد  عضو يف اجملموعة التوجيهية

 األرجنتني Walter Alessandriniالسيد  عضو يف اجملموعة التوجيهية

 الصني Maoyu Chenالسيدة  عضو يف اجملموعة التوجيهية

 كينيا Josiah Syandaالسيد  عضو يف اجملموعة التوجيهية

 األرجنتني Diego Quirogaالسيد  عضو يف اجملموعة التوجيهية

 الياأسرت Chinthaka Karunaratneالسيد  شخص متمرس بهذا التخصص يف اجملموعة التوجيهية

 كندا Marie-Pierre Mignaultالسيدة  شخص متمرس بهذا التخصص يف اجملموعة التوجيهية
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 توصية اهليئة عن أهمية تشخيص اآلفات -16 املرفق
 

 معلومات أساسية
 
)االتفاقيبة   متشعبة تقوم عليهبا معظبم أنشبطة االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة النباتبات        مسألةعد تشخيص اآلفات ُي 

ن مبن ضبمان لبارة    إىل البتمكّ  . وبغية اختاك إجراءات ملكافحة آفة ما، جيب حتديد هبذه اآلفبة بدقبة. وسبعياً    الدولية(

ستوى عال من الثقة. ولري األطبراف املتعاقبدة بشبكل    مبآمنة، جيب كذلك إجناز تشخيص اآلفة على وجق السرعة و

بالصبادرات، وعمليبات تفتبيش البواردات،      منتظم عمليات تشخيص اآلفات من أجبل دعبم إصبدار الشبهادات املتعلقبة     

 واإلجراءات التصحيحية حيثما يتم الكش  عن وجود آفات للحجر الزراعي، وبرام  مراقبة اآلفات واستئصباهلا، علبى  

تشخيص بعض اآلفات نظرا إىل أن مفاهيم التصني  احلديثة وفرص التشبخيص البيت   من الصعوبة مبكان سبيل املثال. و

 .ات اجلديدة ليست متوفرة عامليًاتتيحها التكنولوجي

 

املسم العام لتنفيذ االتفاقية ومعايريها الذي أجراه نظام االستعراض ودعم التنفيبذ  اليت خلص إليها نتائ  إن الو  

 إىل احلاجة إىل حتسني إمكانية احلصبول علبى البدعم يف جمبال التشبخيص.     تشري  اليت قام بها وعمليات املسم األخرى

 يساعد بعض البلدان على االضطالع باملراقبة وحتديد حالة اآلفات وإجراء حتليل ملخاطر اآلفات وغبري  فمن شأن كلك أن

 .أساسية ينبغي لألطراف املتعاقدة واهليئة معاجلتها مسألةكلك. وهذه 

 

 ربة وباإلضافة إىل املشاكل داخل األطراف املتعاقدة، أشارت أقاليم عديدة إىل وجود الباه عبام يف تراجبع اخلب     

 التخصصات العلمية الرئيسية، مثل التصني  العلمي لآلفات ومهارات التشخيص التقليدية.  يف

 

 توصية موجهة إىل األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وأمانة االتفاقية الدولية:
 

علقةة بالصةادرات وعمليةات تفتةي      آلفات يةدعم إصةدار الشةهادات املت   لتشخيص الدقيق والسريع التقر اهليئة بأن 

لةة لآلفةات ويةدعم الةربام      االواردات وتطبيق معاجلات الصةحة النباتيةة املناسةبة، وّيمّكةن مةن إجةراء مراقبةة فع       

 . ولزيادة مقدرة األطراف املتعاقدة وقدراتها على تشخيص اآلفات:االناجحة الستئصاهل

 

 تشجع اهليئة األطراف املتعاقدة على: 
 

ود خربات ومرافق خمربية مناسبة لدعم أنشطة تشخيص اآلفات والتصبني  البيت تقبوم عليهبا     ضمان وج - 

 .أنشطة الصحة النباتية من خالل ختصيص املوارد الكافية

تشاطر املعارف واخلربات مع البلدان األخرى حيثما أمكن كلك، مثاًل من خبالل إتاحبة أمباكن يف ببرام       -

أفضبل املمارسبات املخربيبة،    ب املتعلقبة تبار األهلية أو الرتويب  لألمثلبة   التدريب أو إفساح اجملال أمام اخ
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طبوعبات  املوتشجيع املنشورات املتعلقة بالتشخيص والتصبني  كات الصبلة بأنشبطة الصبحة النباتيبة يف      

 .شكل مصادر مفتوحة خضعت الستعراض األقران، وعلى اخلصوص يفاليت ناسبة امل

 تستخدمها املنظمات الوطنية لوقاية النباتبات علبى الصبفحة اخلاصبة     تقاسم بروتوكوالت التشخيص اليت -

 .مبوارد الصحة النباتية لالتفاقية الدولية عرب روابط بصفحات موارد املنظمات الوطنية لوقاية النباتات

تشببجيع اخلببرباء ودعمهببم للمسبباهمة يف عمليببات وضببع معببايري االتفاقيببة الدوليببة يف مببا يتعلببق     -

 .تشخيصال بربوتوكوالت

ومهبارات التشبخيص    التصني  العلمي لآلفاتالنظر يف االحتياجات االسرتاتيجية إىل اخلربات يف جمال  -

، ومجع املوارد عند االقتضاء، مع منظمات وطنية أخرى لوقاية النباتات لضمان توافر مبا يكفبي   التقليدية

 بل.من القدرات واإلمكانيات اخلاصة بالتشخيص لتلبية الطلب يف املستق

 

 شجع اهليئة املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على: ّت
 

دعم وضع بروتوكوالت التشخيص وغريها من املوارد كات األهمية بالنسبة إىل اإلقليم التابعة لق وتقا هبا   -

 .على الصفحات اخلاصة مبوارد الصحة النباتية لالتفاقية الدولية

خربية للكش  عن اآلفات وبشأن اإلدارة العامة واجلوانب الفنيبة  دعم إعداد توجيهات بشأن املتطلبات امل -

 .تشخيصللملخترب 

 .تبادل املعارف وإجراء التدريب بشأن أساليب التشخيص والقدرات املخربية -

 العمل من أجل تعزيز اخلربات والقدرات داخل اإلقليم، كتحديد اخلرباء اإلقليميني على سبيل املثال. -

إنشاء مراكز اخلربة اليت ميكن للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات داخل اإلقلبيم الوصبول   حتديد وتشجيع  -

 .إليها
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 األعضاء احلاليون والبديلون يف مكتب اهليئة -17 املرفق
 

 بعد موافقة اهليئة 2016أيار/مايو  8آخر حتدي  يف 

 CPM 2016/CRP/09و CPM 2016/04 Rev.1يشري هذا إىل الوثيقتني 
 

 األعضاء البديلون احلاليون يف مكتب اهليئة –1ل اجلدو
 

  

 رّشح/امل االسم البلد قليماإل

 رّشح لوالية جديدةامل

انتهاء الوالية  الوالية احلالية / املدة

 احلالية

 Lucien KOUAMEالسيد  كوت ديفوار أفريقيا 
KONAN 

 (2012لهيئة )ل السابعةالدورة 

 (2014لهيئة )ل التاسعةالدورة 

 (2016لهيئة )ل احلادية عشرة الدورة

 2018 / سنتانالثالثةالوالية 

مجهوريبببببببة  آسيا 

 كوريا

 (2010لهيئة )لالدورة اخلامسة  Kyu-Ock YIMالسيدة 

 (2012لهيئة )لالدورة السابعة 

 (2014لهيئة )ل التاسعةالدورة 

 (2016لهيئة )ل احلادية عشرةالدورة 

 2018 / سنتانالرابعةالوالية 

  Cornelis  السيد  نداهول أوروبا
Antonius Maria 

VAN ALPHEN   

 2018 / سنتاناألوىلالوالية  (2016لهيئة )ل احلادية عشرةالدورة 

أمريكبببببببببببا 

الالتينيبببببببببة 

والبحبببببببببببر 

 الكببببببببارييب 

)نائبببببببببببب 

 الرئيس(

 Francisco  السيد  املكسيك
Javier TRUJILLO 

ARRIAGA 

 (2016لهيئة )ل احلادية عشرةالدورة 

 

 2018 / سنتانوىلاألالوالية 

كمال الدين عبد احملمود السيد   السودان الشرق األدنى 

 أمني بكر

 2018 / سنتاناألوىلالوالية  (2016لهيئة )ل احلادية عشرةالدورة 

أمريكبببببببببببا 

 الشمالية 

 Marie-Claude  ةالسيد كندا

FOREST 
 2018 / سنتاناألوىلالوالية  (2016لهيئة )ل احلادية عشرةالدورة 

غببرب  جنببوب

احملببببببببببيط 

 اهلادئ

 )الرئيس(

 (2012لهيئة )ل السابعةالدورة  Lois RANSOM ةالسيد أسرتاليا

 (2016لهيئة )ل احلادية عشرةالدورة 

 2018 / سنتانالثانيةالوالية 
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 (2016أبريل/نيسان  8األعضاء البديلون يف مكتب اهليئة )يف  -2اجلدول 

 

 

 

 

 /املرّشح  االسم البلد اإلقليم

املرّشح لوالية 

 جديدة

انتهاء الوالية  الوالية احلالية / املدة

 احلالية

 Francis السيد  الكامريون أفريقيا

LEKU AZENAKU 

الدورة احلادية 

عشرة للهيئة 

(2016) 

 2018 الوالية األوىل/ سنتان

 آسيا 

 

 Wang السيد  الصني -1

FUXIANG 

الدورة احلادية 

عشرة للهيئة 

(2016) 

 2018 األوىل/ سنتان الوالية

الدورة احلادية  Antarjo DIKIN السيد  إندونيسيا -2

عشرة للهيئة 

(2016) 

 2018 الوالية األوىل/ سنتان

 Emmanuelleالسيدة  فرنسا أوروبا

SOUBEYRAN 

الدورة العاشرة 

 (2015للهيئة )

 2017 الوالية األوىل/ سنتان

 أمريكا الالتينية

 والبحر الكارييب

 Diego السيد  نياألرجنت

QUIROGA 

الدورة احلادية 

عشرة للهيئة 

(2016) 

 2018 الوالية األوىل/ سنتان

السيد السيد ابراهيم إمبابي  مصر الشرق األدنى

 الشوبكي

الدورة احلادية 

عشرة للهيئة 

(2016) 

 2018 الوالية األوىل/ سنتان

الواليات  أمريكا الشمالية

املتحدة 

 األمريكية

الدورة احلادية  John GREIFER السيد 

عشرة للهيئة 

(2016) 

 2018 الوالية األوىل/ سنتان

 Kim السيد   أسرتاليا جنوب غرب احمليط اهلادئ

RITMAN 
الدورة العاشرة 

 (2015للهيئة )

 

 2017 الوالية األوىل/ سنتان
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ز الفرعي قوائم باألعضاء ومبكن ميكن أن حيل حملهم يف جلنة املعايري واجلها -18 املرفق

 لتسوية النزاعات
 

 جلنة املعايرييف عضاء األ  1-ألف اجلدول
 

 /املدة الوالية إعادة التعيني/التعيني االسم البلد املنظمة إقليم

 احلالية

 انتهاء

الوالية 

 احلالية

الدورة احلادية عشرة للهيئة  David KAMANGIRAالسيد  مالوي  أفريقيا

(2016) 

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات

2019 

 (2015الدورة العاشرة للهيئة ) نادية هجرس ةالسيد اجلزائر

 

 3/ األوىلالوالية 

 سنوات

2018 

 3الوالية األوىل/  (2014الدورة التاسعة للهيئة ) Esther KIMANIالسيدة  كينيا

 سنوات

2017 

 Moses Adegboyegaالسيد  نيجرييا

ADEWUMI 

 iBhnaحيل حمل السيدة 

ns e i Khe c 
nNESPnei2  

 2018 استبدال

 3الوالية األوىل/  (2015الدورة العاشرة للهيئة ) Lhpacm Urالسيد  الصني تسيا

 سنوات

2018 

الدورة احلادية عشرة للهيئة  oC2/iUinالسيد  إندونيسيا

(2016) 

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات

2019 

 UeBeha scالسيدة  مملكة تايلند

2ieeiniNC6oiSrL 

 3/ األوىلالوالية  (2015اشرة للهيئة )الدورة الع

 سنوات

2018 

 (2012الدورة السابعة للهيئة ) eieci on cm oiالسيدة  فييت نام

 (2015الدورة العاشرة للهيئة )

 3/ الثانيةالوالية 

 سنوات

2018 

-Lensacna lProPeالسيدة  فرنسا  أوروبا

NCLNr6 

 3/ األوىلالوالية  (2015الدورة العاشرة للهيئة )

 سنوات

2018 

 3/ األوىلالوالية  (2014الدورة التاسعة للهيئة ) nhn Beer /eshe oP2nالسيد  هولندا 

 سنوات

2017 

 ohBpa Sshrshcالسيدة  النروي 

1irLKCn 

 (2012الدورة السابعة للهيئة )

 (2015الدورة العاشرة للهيئة )

 3/ الثانيةالوالية 

 سنوات

2018 

 (2012الدورة السابعة للهيئة ) 1h ss ULPNi26OLSالسيد  بولندا

 (2015الدورة العاشرة للهيئة )

 3/ الثانيةالوالية 

 سنوات

2018 

كببا الالتينيببة  يأمر

 الكارييب البحر و

 Álvaro SEPÚLVEDAالسيد  شيلي

LUQUE 

 (2015الدورة العاشرة للهيئة )

 

 3/ األوىلالوالية 

 سنوات

2018 

 Ana Lilia السيدة  املكسيك 

MONTEALEGRE LARA 

 (2012الدورة السابعة للهيئة )

 (2015الدورة العاشرة للهيئة )

 3/ الثانيةالوالية 

 سنوات

2018 

 (2013الدورة الثامنة للهيئة ) Ezequiel FERROالسيد  األرجنتني

الدورة احلادية عشرة للهيئة 

(2016) 

 3/ الثانيةالوالية 

 سنوات

2019 

الدورة احلادية عشرة للهيئة  Jesulindo DE SOUZAالسيد  الربازيل

(2016) 

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات

2019 
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 /املدة الوالية إعادة التعيني/التعيني االسم البلد املنظمة إقليم

 احلالية

 انتهاء

الوالية 

 احلالية

مجهوريببة مصببر  الشرق األدنى

 العربية

الدورة احلادية عشرة للهيئة  ة شذى عمرالسيد

(2016) 

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات

2019 

الدورة احلادية عشرة للهيئة  السيد سليمان حمفوظ التوبي سلطنة ُعمان

(2016) 

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات

2019 

مجهورية إيبران  

 اإلسالمية

 Maryam JALILIالسيدة 

MOGHADAM 
 3الوالية األوىل/  (2015الدورة العاشرة للهيئة )

 سنوات

2018 

الدورة احلادية عشرة للهيئة  السيد يوس  املصري لبنان

(2016) 

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات

2019 

 كندا أمريكا الشمالية

 

  Rajeshالسيد 

RAMARATHNAM 

الدورة احلادية عشرة للهيئة 

(2016) 

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات

2019 

الواليات املتحدة 

 األمريكية

 3/ األوىلالوالية  (2015الدورة العاشرة للهيئة ) Marina ZLOTINAالسيدة 

 سنوات

2018 

جنببببوب غببببرب 

 احمليط اهلادئ

الدورة السادسة للهيئة  Jan Bart ROSSELالسيد  أسرتاليا

(2011) 

 (2014الدورة التاسعة للهيئة )

 3الوالية الثانية/ 

 سنوات

2017 

بببببابوا غينيببببا  

 اجلديدة

 3الوالية األوىل/  (2015الدورة العاشرة للهيئة ) Pere KOKOAالسيد 

 سنوات

2018 

 (2006الدورة األوىل للهيئة ) John HEDLEYالسيد  نيوزيلندا

 (2009ابعة للهيئة )الدورة الر

 (2012الدورة السابعة للهيئة )

الدورة احلادية عشرة للهيئة 

(2016) 

 3/ الرابعةالوالية 

 سنوات

2019 

 
  



Appendix 18 CPM-11 Report 

 

Page 191 of 194  لوقاية النباتات الدوليةاالتفاقية  

 األعضاء يف جلنة املعايريمن ميكن أن حيل حمل   2-ألف اجلدول
 

 /املدةالوالية إعادة التعيني/التعيني االسم البلد الرتتيب املنظمة إقليم 

 احلالية

الوالية  تهاءان

 احلالية

 أفريقيا

 الكونغو 1
 Alphonsine السيدة 

LOUHOUARI 
TOKOZABA 

الدورة احلادية عشرة 

 (2016للهيئة )

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات
2019 

 Eliakimالسيد  بوروندي 2

SAKAYOYA 

الدورة احلادية عشرة 

 (2016للهيئة )

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات
2019 

 آسيا

 Masahiro SAI لسيدا اليابان 1
الدورة العاشرة للهيئة 

(2015) 

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات
2018 

 Merle Bautistaالسيدة  الفلبني 2
PALACPAC 

الدورة احلادية عشرة 

 (2016للهيئة )

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات
2019 

 أوروبا
 Samuel السيد  اململكة املتحدة 1

BISHOP 

الدورة العاشرة للهيئة 

(2015) 

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات
2018 

 Nevzatالسيد  تركيا 2

BIRISIK 

الدورة احلادية عشرة 

 (2016للهيئة )

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات
2019 

والبحبر  أمريكا الالتينية 

 الكارييب

1 
 Judith Ivette السيدة بنما

VARGAS 
AZCÁRRAGA 

الدورة التاسعة للهيئة 

(2014) 

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات
2017 

2 
 Nelsonالسيد  دومينيكا

LAVILLE 

الدورة احلادية عشرة 

 (2016للهيئة )

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات
2019 

 الشرق األدنى

1 

 ليبيا

 السيد علي أمني كافو
الدورة احلادية عشرة 

 (2016للهيئة )

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات
2019 

2 
 األردن

 السيد نظري البدور
 الدورة احلادية عشرة

 (2016للهيئة )

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات
2019 

 أمريكا الشمالية

ليحبببل حمبببل  

 ممثل كندا

 Marie-Claude السيدة كندا

FOREST 

الدورة احلادية عشرة 

 (2016للهيئة )

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات
2019 

ليحبببل حمبببل  

ممثببل الواليببات 

املتحببببببببببببدة 

 األمريكية

الواليبببببببببات 

املتحبببببببببببدة 

 األمريكية

 Ksadiecha السيدة

NrlPn 

الدورة احلادية عشرة 

 (2016للهيئة )

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات
2019 

جنببوب غببرب احملببيط 

 اهلادئ 

 Ksadiacالسيد  نيوزيلندا -1

lre6oC2 
الدورة الرابعة للهيئة 

(2009) 

الدورة السابعة للهيئة 

(2012) 

الدورة احلادية عشرة 

 (2016للهيئة )

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات
2019 

 lsnna السيد أسرتاليا -2

oin6P6S 

الدورة احلادية عشرة 

 (2016للهيئة )

 3الوالية األوىل/ 

 سنوات
2019 
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  اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعاتيف عضاء األ  1-باء اجلدول

 

 /املدةالوالية التعيني/إعادة التعيني االسم البلد املنظمة إقليم

  احلالية

الوالية  انتهاء

 احلالية

 (2015الدورة العاشرة للهيئة ) Kasedihca /EnSPالسيد  غابون قياأفري

 

الوالية األوىل/ 

  سنتان

2017 

 iehap ioKin /السيد  بنغالديش آسيا

rLLio 

 (2015الدورة العاشرة للهيئة )

 

الوالية األوىل/ 

  سنتان

2017 

الدورة احلادية عشرة للهيئة  Olga LAVRENTIEVAالسيدة  أستونيا أوروبا

(2016) 

الوالية 

 األوىل/سنتان

2018 

البحببر أمريكببا الالتينيببة و 

 الكارييب

 (2013الدورة الثامنة للهيئة ) Lnhr lCniVENCKالسيد  بنما

 (2015الدورة العاشرة للهيئة )

/ الثانيةالوالية 

 نسنتا

2017 

اجلمهورية  الشرق األدنى

 اليمنية

 (2014الدورة التاسعة للهيئة ) عبداهلل السيانيالسيد 

الدورة احلادية عشرة للهيئة 

(2016) 

/ الثانيةالوالية 

  سنتان

2018 

 (2012الدورة السابعة للهيئة ) KsaPa 6TeCالسيد  كندا أمريكا الشمالية

الدورة التاسعة للهيئة  

(2014) 

الدورة احلادية عشرة للهيئة 

(2016) 

الوالية 

 الثالثة/سنتان

2018 

جنبببوب غبببرب احملبببيط  

 اهلادي

الدورة احلادية عشرة للهيئة  Anoano SEUMALIIالسيدة  اسامو

(2016) 

الوالية األوىل/ 

  سنتان

2018 
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 األعضاء يف اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات حيّل حمّلميكن أن من   2-باء اجلدول

 /املدةالوالية التعيني/إعادة التعيني االسم البلدإقليم املنظمة

 احلالية

نهاية الوالية 

 يةاحلال

ics che ViOالسيدة  موزامبيق أفريقيا 

ei/lPLinC

الوالية األوىل/  (2015الدورة العاشرة للهيئة )

  سنتان

2017

 شاغر آسيا

الدورة احلادية عشرة للهيئة  Clara PACHECOالسيدة  فرنسا أوروبا

(2016)

الوالية 

 األوىل/سنتان

2018 

البحر أمريكا الالتينية و

 الكارييب

 María Juliaالسيدة  جنتنياألر

PALACIN

الوالية األوىل/  (2015الدورة العاشرة للهيئة )

  سنتان

2017 

الدورة احلادية عشرة للهيئة  سلفانا جرجس ةالسيد لبنان الشرق األدنى

(2016) 

/ األوىلالوالية 

  سنتان

2018 

الواليبببات املتحبببدة  أمريكا الشمالية

 األمريكية

الوالية  (2015دورة العاشرة للهيئة )ال John GREIFERالسيد 

 األوىل/سنتان

2017 

جنبوب غبرب احملببيط   

 اهلادئ

 (2013الدورة الثامنة للهيئة ) Peter THOMSONالسيد  نيوزيلندا

 (2015الدورة العاشرة للهيئة )

/ الثانيةالوالية 

  سنتان

2017 
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واملشار إليها من قبل الدورة احلادية  املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املعتمدة -19املرفق 

 اتيةعشرة هليئة تدابري الصحة النب

 (.1994-001) مسرد مصطلحات الصحة النباتية 5التعديالت يف املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  -

( eadishshpea) فاكهةحتديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة العن  37املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  -

(031-2006.) 

( بتعريض 009-2012) Ostrinia nubilalisمعاجلة حفار الذرة األوروبي  20بروتوكول التشخيص رقم  -

معاجلات الصحة النباتية ) 28باملعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  20األغذية لإلشعاع ضمن امللحق 

(. يلآلفات اخلاضعة لقواعد احلجر الزراع

يف الببايا  B. xanthodesو Bactrocera melanotusمعاجلة كباب  21بروتوكول التشخيص رقم  -

(Carica Papaya( لرارة البخار )ضمن امللحق 2009-105 )باملعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية  21

 (معاجلات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة لقواعد احلجر الزراعي) 28رقم 

 27ما يلي بروتوكوالت التشخيص اخلمسة ضمن مالحق باملعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  يف

جلنة املعايري نيابة عن اهليئة:( اليت اعتمدتها بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائم)

-

- 

 

 )2004-017( Ditylenchus destructorوآفة  Ditylenchus dipsaci: شخيصتلا لوكووترآفة 8ب 

 شخيص رقمتلا لوكووتربGenus Anastrepha Schiner :9 )رقم   )015-2004



 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

(: مسمر  2014) 5مشروع تعديالت المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  
 (001-1994) مصطلحات الصحة النباتية

1994-001 

 من جدول األعمال 1-4البند 
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 (:2014) 5مشروع تعديالت المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم   [1]

 (001-1994) مسرد مصطلحات الصحة النباتية

[2]  
 25-11-2015 تاريخ الوثيقة

مسمممر  ) 5تعممديالت علممم المعيمممار الممدولي لتممدابير الصمممحة النباتيممة رقمم   فئة الوثيقة
 (001-1994) :2014 مصطلحات الصحة النباتية(

المرحلةةةةةة الحاليةةةةةة 
 للوثيقة

إلمم  2015إحالة لجنة المعايير لنص الوثيقة فمي ووفمبرتتشمرين النماوي 
 هيئة تدابير الصحة النباتية

( 1994المعنيممة بتممدابير الصممحة النباتيممة )لجنممة الءبممرا ( )قيممال لجنممة الءبممرا   المراحل الرئيسية
: مسمر  5، تعديالت علمم المعيمار المدولي رقم  001-1994بإضافة الموضوع: 

 مصطلحات الصحة النباتية 

موافقة لجنة المعايير علم مواصمفة فريما الءبمرا  الفنمي العنمي  2006-05
  5بالمعيار رق  

المعنمي بمسمر  مصمطلحات الصمحة تنقيح فريما الءبمرا  الفنمي  2012-10
 النباتية )فريا الءبرا  الفني( للمواصفة

قيال لجنة المعمايير بتنقميح المواصمفة وموافقتعما علمم المواصمفة  2012-11
 1المنقحة، وإلغا  المواصفة 

قيال فريا الءبرا  الفني باستعراض مشروع التعديالت علمم المعيمار  2014-02
 (2014) 5رق  

قيممال لجنممة المعممايير باسممتعراض الممنص والموافقممة عليمم  لغممرض  2014-05
 مشاورة األعضا  

 مشاورة األعضا  11ت2014-7

قميح التعمديالت والمر  علمم تعليقمات نقيال فريا الءبرا  الفنمي بت 2014-12
 األعضا 

موافقممة جماعممة العمممل المنلفممة مممن سممبعة ةعضمما  التابعممة للجنممة  2015-5
المعمممايير علمممم المممنص لغمممرض إإضممماع  لفتمممرة إبمممدا  التعليقمممات بشممم   

 الشواغل الجوهرية

 فترة إبدا  التعليقات بش   الشواغل الجوهرية 09ت2015-06

قيال فريا الءبرا  الفني باستعراض التعليقات المنبنقة عن فتمرة  2015-10
  التعليقممات بشمم   الشمواغل الجوهريممةد ولمم  تمدإل ةع تغييممرات علممم إبمدا



1994-001 

(: مسممر  مصممطلحات 2014) 5مشممروع تعممديالت المعيممار الممدولي لتممدابير الصممحة النباتيممة رقمم  

 الصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحة النباتيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة
(1994-001) 
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 مشروع التعديالت التي ت  إ راجعا

( والموافقممة 007-2013قيممال لجنممة المعممايير بسممح   عالمممة  ) 11- 2015
علممم ة  يقممدل  5علممم المعيممار الممدولي رقمم   2014علممم مشممروع تعممديالت 

 العتما ه

(، وةمن 001-2011قيال لجنة المعايير بسح : هوية )شحنة ما( ) 05-2014 مالحظات
التجفيم   (، وتماميمة )شمحنة مما(، 008-2013الصحة النباتية )لشحنة مما( )

 فمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي القمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما ن
(2013-006،) 

 قيال األماوة بعملية التحرير 2014-05-19

قيممال جماعممة العمممل المنلفممة مممن سممبعة ةعضمما  بسممح : القشممرة  2015-05
 (010-2013والمعاينة البصرية ) (2013-005)

 قيال الجعة المشرفة بعملية االستعراض 25–2015-05

قيممال األماوممة بتحممديع مشممروع التعممديالت لبممرا  ة  العيئممة  2015-11-16
( بالتعمديالت الحبريمة فيمما يتعلما 2015ةإذت علما فمي  ورتعما العاشمرة )

 بعبارة  فئة سلعية 

اقتةةرات تعةةرط فقةةس فةةي  سةة ة  مالحظةةة:  ا التفسةةيرات ال اكةةة ب ةةل
مشروع التعديالت المقدمة  لة  مشةاورا اضاءةاإ و لة  لانةة المعةايير  

 وفيما ي ص الهيئة، سيتم ارط االقتراحات فحسب 

 

 

 التنقيحات -1  [4]

 (006-2010 قرار  ضافي ) 1-1  [5]

 التعري  األصلي  [10]

[11]  
ويمموفر  شةةهادا الصةةحة النباتيةةةبيمما  يطلمم  بلممد مسممتور  إ راجمم  فممي   قرار  ضافي

اآلفةةةات مممن  اويممة  الشةةحنةمعلومممات إضممافية محممد ة تتصممل بحالمممة 
العيئة المنقتة لتدابير الصمحة  تعديلد 1990المنظمة، ]ال اضعة للوائح

 [2005النباتية، 

 

 

 التنقيح المقترح  [12]



 (: مسر  مصطلحات الصحة النباتية2014) 5مشروع تعديالت المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رق  
(1994-001) 1994-001 
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[13]  
ويموفر  شةهادا الصةحة النباتيةةإ راجم  فمي مسمتور  البلد البيا  يطل    قرار  ضافي

اآلفةةات حيممع  مممن  الشةةحنةبحالممة  تتعلممامعلومممات إضممافية محممد ة 
 تعمديلد 1990]المنظممة،  للةوائح المةواد ال اضةعةةو  ال اضةعة للةوائح

 [2005العيئة المنقتة لتدابير الصحة النباتية، 

 

 

 (، البذور018-2013الحبوب ) 1-2  [14]

 التعري  األصلي  [24]

[25]  
حبةةةةةةةةةةةةوب  

)بوكةةةةةفها 
فئةةةةةة مةةةةة  

 (السلع

 اوظمممرللزرااةةةة ) المسمممتءدمة ألغمممراض التصمممنيه ةو االسمممتعال  ولمممي البةةةذور 
 [2015د تعديل العيئة، 2001العيئة المنقتة،  د تعديل1990]المنظمة، البذور( 

حبةةةةةةةةةةةةوب  
)بوكةةةةةفها 
فئةةةةةة مةةةةة  

 (السلع

ولمي  لالسمتعال  ةو المسمتءدمة ألغمراض الاراعمة  للزرااةةالبذور المءصصة 
د تعمديل 2001د تعديل العيئة المنقتة، 1990]المنظمة،  ةو التصنيه )اوظر الحبوب(

 [2015العيئة، 

 

 

 التنقيح المقترح  [26]

[27]  
حبةةةةةةةةةةةةةةةوب  

)بوكةةةةةةةةفها 
فئةةةةةةة مةةةةةةة  

 (السلع

 لكممنو ألغممراض التصممنيه ةو االسممتعال   المسممتءدمة البممذور )بممالمعنم النبمماتي( 
د 2001د تعممديل العيئممة المنقتممة، 1990( ]المنظمممة، البةةذور اوظممر) للزرااةةةلممي  

 [2015تعديل العيئة، 

 بةةةةةةذور   
)بوكةةةةةةةةفها 
فئةةةةةةة مةةةةةةة  

 (السلع

ولممي  لالسممتعال  ةو  الزرااةةةالمءصصممة لغممرض  البممذور )بممالمعنم النبمماتي(  
د تعمديل 2001د تعمديل العيئمة المنقتمة، 1990]المنظممة،  (الحبةوبالتصنيه )اوظر 

 [2015العيئة، 

 

 

 (011-2013ال شب ) 1-3  [38]

 التعريف اضكلي  [46]



1994-001 

(: مسممر  مصممطلحات 2014) 5مشممروع تعممديالت المعيممار الممدولي لتممدابير الصممحة النباتيممة رقمم  

 الصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحة النباتيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة
(1994-001) 
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[47]  
أخشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب  

)بوكةةةةةفها فئةةةةةة 
 م  السلع(

ممه الحشةوات ال شةبية، ، والشمظايا ةو ال شب المستدير، وال شب المنشةور 
د 2001د تعممديل العيئممة المنقتممة، 1990]المنظمممة، وجةةود لحةةاإ  وجممو  ةو بممدو 

 [2015 تعديل العيئة،
 

 

 التنقيح المقترح  [48]

[49]  
 أخشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 

)بوكةةةةفها فئةةةةة 
 م  السلع(

ةو الحشمموات ، والشممظايا ال شةةب المسةةتدير، وال شةةب المنشةةور منممل السةةلع 
باسةتنناإ مةواد ، وجةود لحةاإ، مه وجمو  ةو بمدو  ومءلّفات الءش ، الءشبية

د تعممديل العيئممة المنقتممة، 1990]المنظمممة،  ومنتجممات البممامبوالتعبئةةة ال شةةبية 
 [2015د تعديل العيئة، 2001

 

 

 



 

 

 15  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصفحة 1  من

 (2006-031)( Tephritidae)تحديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة   [1]

 الحالة إطار  [2]

يشكل هذا جزءا رسميا من المعياار سسا ت دعهلام نمااات االدةاايات الهسليات ل اايات ال  اداا   ال 
 بعه اعتماده

 تاريخ الوثيقة
16-11-2015 

 فئة الوثيقة
لةعيااا الة ااب مشااعسم معيااار دسلااب لتااهابيع الاااةت ال  ادياات ماان ا

المع ب بالم اطا الخاليت من اآلفا  سبا هج  الا  ا المتعة ات باذبا  
 )"الةعيا الة ب"( الةاكجت ثمار

المرحلة الحالية 
 للوثيقة

جيئات ساف ت عةيجا لج ت المعاييع لغعض إحالتجاا إلاا ال: 2015-11
 العتمادها

 المراحل الرئيسية

 حساسايت العالالنضافت لج ت المعاييع م ضا م دةهياه  2006-11
 (2006-031) (Tephritidae) لذبا  الةاكجت 

ت الم اصااااة مشااااعسمااماااات لج اااات المعاااااييع بت  ااااي   2009-05
 غعض مشاسرة األعضاء عةيم لالم اف ت س

 األعضاءمشاسرة ل تنرسل مشعسم الم اصة 2010-02
 عةيجا سساف ت 50 الم اصةتلج ت المعاييع بت  ي   اامت 2010-04
الةعياا الة اب المع اب بالم ااطا الخاليات مان اآلفاا  اام  2010-10

 المعيار الهسلب اياغت ب المتعة ت بذبا  ثمار الةاكجتسب هج  ال  ا 
مشاااعسم المعياااار الاااهسلب لج ااات المعااااييع  تاستععضااا 2011-05

 إلا الةعيا الة ب سنعاددم
 مشعسم المعيار الهسلبالةعيا الة ب بت  ي   اام 2011-08
المعيااار الااهسلب  مشااعسملج اات المعاااييع عةااا  ساف اات 2012-04

 غاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعضل
 مشاسرة األعضاء 

 مشاسرة األعضاء 2012-07
السااااابعت عةيجااااا دجااااا دسرفااااب لج اااات المعاااااييع  ساف اااات 2013-05

 إلخضاعجا لةتعة إبهاء التعةي ا  بشأن الش اغل الج هعيت
مشااعسم المعيااار لج اات المعاااييع عةااا إرسااا   ساف اات 2013-11
 ةجيئت من نجل اعتمادهلإلا الهسرة التاسعت  الهسلب
ي ماااان مااان ااع ااااد  14ا ااال   اعتعاضاااا  رساااميت دسر 2014-04

 ةجيئت لالهسرة التاسعت 
لمعياار الاهسلب صيغت م  ةات لمشاعسم اااتعح المشعت  2014-04

 عتعاضا  العسميتالاستجابت ل
 

استععضت لج ت المعاييع المشعسم سطة ت إلا الةعياا  2014-05
 الة ب استععاضم بهسره

 استععض الةعيا الة ب المشعسم سنب اه عةا حالم 2014-05
لغااعض لج اات المعاااييع المشااعسم سساف اات عةياام  ا ةاات 2014-11

 جيئت ال اعتماده من ا ل 
( 2015)غاااعة لةجيئااات انثياااع  غااا اغل فاااب الاااهسرة الع 2015-03
 نعيه  إلا لج ت المعاييع لةمزيه من ال  ع فيجاس
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د  ايا مشعسم المعياار الاهسلب بعاه اام المشعت بت  ي   2015-04
ب بجاذه نساسابشاكل سالم  ماا  ع اب  ةاهان باين الاجتمام هادةب 

 ال ضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايت
المشاااعسم سساف ااات عةيااام استععضااات لج ااات المعااااييع  2015-05

)الة اعا   فتعة إبهاء التعةي ا  بشاأن الشا اغل الج هعي اتلغعض 
ةت  بعه الهسرة العاغعة لةجيئت هب سحهها التاب سايالتب دا دعهيةجا 

 (عةيجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا باااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  التعةياااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ب بالم ااطا الخاليات مان اآلفاا  الةعياا الة اب المع ا اام 2015-10

المشاااعت بت  اااي  س سبااا هج  الااا  ا المتعة ااات باااذبا  ثماااار الةاكجااات
فتعة إباهاء التعةي اا  بشاأن الشا اغل المعيار الهسلب بعه مشعسم 
ةتااعة إبااهاء ل المجمعااتردسد عةااا التعةي ااا  بإعااهاد س الج هعي اات

 التعةي ااااااااااااااااااا  بشااااااااااااااااااأن الشاااااااااااااااااا اغل الج هعي اااااااااااااااااات
استععضااات لج ااات المعااااييع المشاااعسم سساف ااات عةاااا  2015-11

 إحالتم إلا الجيئت لغعض اعتماده. 

 المتعهدون السابقون

 Rui PEREIRA-CARDOSO السااااايه :لج ااااات المعااااااييع 2010-04

 (المشعت رليسب)ال كالت الهسليت لةطاات الذريت، 
 )م  مااات Walther ENKERLIN السااايه لج ااات المعااااييع: 2008-11

 (المشعت العليسبساايت ال  ادا  فب نمعيكا الشماليت، 
 Odilson RIBEIRO E SILVA السااايه :لج ااات المعااااييع 2006-11

  (المشعت العليسب)ال عازيل، 

  مالحظات

 

 المحتويات  [3]

 [يضات الح ا]  [4]

 االعتماد  [5]

 [20-الشجع ]فب  [ ] دجادسرفب هيئت دهابيع الاةت ال  اديت دا اعتماد هذا المعيار من ا ل   [6]

 مقدمة  [7]

 النطاق  [8]

 (Tephritidae)ي ااهم هااذا المعيااار خط طااا د جيجياات لتةهيااه حالاات الةاكجاات العالاال لذباباات الةاكجاات   [9]
 .سياف ثالث فئا  لةالت العالل

دشمل الةاكجت، بةسب ما ه  مشار إليجا فاب هاذا المعياار، الةاكجات باالمع ا ال  اادب بماا يشامل   [10]
 الةاكجت التب دهعا نحيااا خضعسا  )مثل الطماطا سال طيخ األصةع(. 

هااذا المعيااار عةااا م ججيااا  لمعاا اات الةاكجاات ضاامن ال ااعست الط يعياات سالتجااار   ي طاا    [11]
الة ةيت ضامن ال اعست غا م الط يعيات التاب يةتاعض نن دساتعمل لتةهياه حالات العالال لةةاكجات 
غيااع المتضااعرة لااذبابا  الةاكجاات، فااب الةاااال  التااب يكاا ن فيجااا التعااعض غيااع نكيااه. سهااذا 

 ايت ال  ادا  من دخ   ذبابت الةاكجت سااتشارها. المعيار ال يت اس  متطة ا  حم
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 المراجع  [12]

يشيع هذا المعيار نيضاان إلاا معااييع دسليات نخاعا لتاهابيع الااةت ال  اديات. سالمعااييع الهسليات   [13]
 :لتااهابيع الاااةت ال  ادياات متاحاات عةااا ال  اباات الهسلياات لةاااةت ال  ادياات عةااا الع اا ان التااالب

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

إاشااء م ااطا خاليات مان  فاا  ) 26من المعيار الهسلب راا  2سالمعفا  1ي ط ا نيضا المعفا  [14]
 .عةا هذا المعيار ((Tephritidae) ذبا  الةاكجت

 التعريفات  [15]

 5يمكن االطالم عةا دععيةا  الماطةةا  المتعة ت بالااةت ال  اديات ضامن المعياار الاهسلب   [16]
 (. فب هذا المعيار، د ط ا التععيةا  اإلضافيت التاليت: ماطةةا  الاةت ال  اديت مسعد)

حالاات العالاال )ل اا م ماان الةاكجاات بال ساا ت   [17]
 إلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ذبابت فاكجت(

دا يف نحه نا ام ال  ادا  نس األصا ات كعالال 
نس غيااع عالاال ألحااه  عالاال مشااعسطط يعااب نس 

 نا ام ذبا  الةاكجت
 

 
 

)ل اااا م ماااان الةاكجاااات  الط يعاااابالعالاااال   [18]
 بال س ت إلا ذبابت فاكجت(

 نااام ماااا ةميااا د ااي ن عصاا ف ا ااادب ااا م نس 
فاب لال لاعست  تم ذبابت الةاكجت المستجهفاا أب

ااا   ا لتام هاا دعااادر عةااا اااانااام  سنط يعياات 
  عيشعةا ال ةاادر تبالغ

 

)ل اااا م ماااان الةاكجاااات مشااااعسط عالاااال   [19]
 بال س ت إلا ذبابت الةاكجت(

لاايع عااالال ط يعيااا سلكاان ااا م نس صاا ف ا ااادب 
م ذباباات الةاكجاات اا أبااعةميااا نااام ماااا  د ااين 

ام هاا لتاا   بالغات  دعاعةا اادر المستجهفت س
عةاااا اةااا  ماااا خةااا  إليااام مااان ساابةااات لةعااايش 

لااعست الة اال غاا م الط يعياات المةااهدة فااب هااذا 
 المعيار

 

[20]  
عالاال )ل اا م ماان الةاكجاات بال ساا ت غيااع  

 إلا ذبابت فاكجت(
م اا أباانااام ماااا  ااا م نس صاا ف ا ااادب د ااين 
 دعاااعةااا اااادر غيااع ذباباات الةاكجاات المسااتجهفت س

فاااب لااال ام هاااا لتاااا   بالغااات ساابةااات لةعااايش 
لعست الة ل غا م الط يعيات لعست ط يعيت نس 

 المةهدة فب هذا المعيار
 

  

 اإلطار العام للمتطلبات  [21]

الةاكجت، سيةاهد  ذبا بال س ت إلا معي ت ياف هذا المعيار متطة ا  دةهيه حالت العالل لةاكجت   [22]
 .سغيع العاللالمشعسط فئا  لةالت العالل: العالل الط يعب سالعالل  3

 دشمل متطة ا  دةهيه حالت العالل ما يةب:  [23]

[24]    ،التةهيه الهايا ل  م ذبابت الةاكجت سالةاكجت المخت عة، سبال س ت إلا التجاار  الة ةيات
  فاكجت المعاا ت التب دعت ع عالال ط يعيا مععسفا

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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[25]   هيه بارامتعا  معاا ت ذبابت الةاكجت ال الغات ساليعاات، سالتااميا االخت اار  ضامن دة
ال ااعست غاا م الط يعياات )مثاال األاةاااأ الة ةياات نس الااهفيئا  نس األغاااان المثمااعة 

التااب ي  غااب حالاات الثمااعة سصااف سالمغةةاات بأكيااان( ماان نجاال دةهيااه حالاات العالاال س
  ()بما فب ذلك الةالت الةيزي ل جيتد ييمجا 

[26]   معاا ت صم د ذبابت الةاكجت فب كل معحةت من معاحل ام ها 

[27]    لغايا  دةهيه حالت العاللدةهيه اإلجعاءا  الخاصت باحتجاز الةاكجت سم اسلتجا  

[28]   ال يااا  االخت اريت سدةسيع اتالججا د ييا 

 معلومات أساسية  [29]

ما يك ن دط يا دهابيع الااةت ال  اديات  الةاكجت من اآلفا  الجامت ااتااديا، سكثيعان  ذبابا دعه   [30]
إاشااء ) 26 رااا لةسماح بت  ل الثمار العالةت لجا فب المجا  التجار  )المعيار الاهسلب ضعسريان 

إاشاء م اطا ) 30 راا المعيار الهسلب ((؛triphritidaeم اطا خاليت من اآلفا  لذبا  الةاكجت )
اجا  الا  ا ) 35 رااا المعياار الاهسلب((؛ triphritidaeي خةض فيجا ااتشار  فا  ذبا  الةاكجت )
. سحالاات العالاال لةةاكجاات ع اااع مجااا ماان ((triphritidaeإلدارة مخاااطع  فااا  ذبااا  الةاكجاات )

المعيار  ((؛إطار لتةةيل مخاطع اآلفا ) 2 راا )المعيار الهسلب ع اصع دةةيل مخاطع اآلفا 
. سلذا دت جب م اءمت فئا  سإجعاءا  دةهيه ((دةةيل مخاطع اآلفا  الةجعيت)11 راا بالهسل

 حالت العالل.

دجاهر اإلغاارة إلااا نن حالات العالاال ااه دتغيااع عةاا ماع ال ااات بسا ب التغيااعا  فاب ال ااعست   [31]
 ال ي ل جيت.

ال دك ن حالت العالل نكيهة، ي  غب د فيع اإلرغاد المت اسا إلا الم  ما  ال ط يات ل اايات  حين  [32]
ال  ادا  من نجل دةهيه حالت الةاكجت كعالل لذبا  الةاكجت. سيمكان لددل ات التاريخيات سساجال  
رصه اآلفا  سالمؤلةا  العةميت عم ما نن د هم معة ما  كافيت عن حالت العالل باهسن الةاجات 
إلااا المعاا اات الة ةياات لةيعاااا  نس ممارساات التجااار  الة ةياات. غيااع نن السااجال  التاريخياات 

 سالت اريع الم ش رة اه دك ن غيع اابةت لة ث ق بجا، مثال: 

[33]    لعل ا م ذبابت الةاكجت سا م ال  اا  نس صا ةم ااه حاهد بطعي ات غياع صاال ت سااه ال
 .ادك ن العي ا  المعجعيت متاحت لةتهايا فيج

[34]    اه دك ن ساجال  الجماغ غياع صاةيةت نس مشاك ا فيجاا )مثال حالات العالال ال المات
( 3) ؛( الةاكجات التالةات2)؛ ( الت اط الذبا  من فخ م ض م عةا ا تات الثماعة1عةا )

 .(( اات ا  التة ث بين العي ا 4مجعد إيجاد يعاا  داخل الةاكجت نس )

[35]    ربما دا إغةا  دةاصيل مجمت )مثل الا ف سمعحةت ال ض  سالةالت الماديات لةةاكجات
 .لة ت جمعجا سالةالت الاةيت لة ستان(

[36]   .عهم التة ا من ام  اليعاا  إلا معحةت ال ة غ ساابةيت العيش 

ل ه دا د ثيا ال عسد ك ال  سالتجار  ال افيت لتةهيه حالت العالل لذبابات الةاكجات فاب المؤلةاا    [37]
العةميت. غياع نن عاهم االدسااق فاب المااطةةا  سالم ججياا  المساتخهمت يعازز الةا ارق فاب 
دةهيه حالت عالل ذبابت الةاكجت. سلذا فمن غأن م اءمت الماطةةا  سال عسد كا ال  سمعااييع 

 دةهيه حالت العالل لذبابت الةاكجت نن دهعا االدساق بين ال ةهان سالمجتمعا  العةميت.د ييا 

إن المعاا ت ع ع جمغ عي ا  الةاكجت هب الطعي ت األكثع سث ااا لتةهياه حالات العالال الط يعاب.   [38]
فااإن معاا اات اإلصااابت الط يعياات ع ااع نخااذ عي ااا  ماان الةاكجاات ال يااؤثع فااب السااة ا الط يعااب 
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ابا  الةاكجت سيعاعب المست يا  العاليت لةت  م فاب الةاكجات سساة ا ذبابات الةاكجات سفتاعا  لذب
يشمل جمغ عي ا  الةاكجت جماغ الةاكجات سدعبيات ذباباا  الةاكجات عةيجاا لمععفات ماا إذا  ال شاط.

نن كاات الةاكجت دعيل ذبابت الةاكجت )ن  إذا كاات الةاكجت دستطيغ إعالت ام  ذبابت الةاكجات إلاا 
  دا   بالغت ساابةت لةعيش(

دتي  التجار  الة ةيت دةت ال عست غ م الط يعيت، لذبابا  الةاكجت نن د ي ن ساة كجا الط يعاب   [39]
من حيث اإلباضت. سألن الثمعة د  ا متاةت بال  تت فال دتهه ر حالجا بسععت خال  التجار . 

اه دست جب الكثيع من الم ارد كماا ضمن ال عست غ م الط يعيت  االخت ارا  الة ةيتغيع نن 
 .اه دتأثع بالمتغيعا  ال يئيت

االستعاات ب تال  التجاار  الة ةيات المط  ات فاب م ط ات معي ات عةاا م ااطا م اراات بجاا، يمكن   [40]
سهكاذا ال بةا  التشابم بين ا عب ذبابت الةاكجات المساتجهفين سال اعست الةيزي ل جيات لةثماعة، 

  مجهدا فب م ط ت م ةاةت سلكن مشابجت. دع د ه اا حاجت إلا دةهيه حالت العالل

 المتطلبات العامة  [41]

العالال المشاعسط يمكن دةهيه الةئت المةهدة من الةئا  الثالث لةالت العالال )العالال الط يعاب س  [42]
ماان خااال  الخطاا ا  التالياات، كمااا هااب م ي اات فااب مااا سغيااع العالاال( التااب د تمااب إليجااا فاكجاات 

 (:1المخطط ال يااب )الشكل 

 
 

هعا دااال حااين داا فع المعة مااا  ال ي ل جياات الةالياات نس الماضاايت ندلاات كافياات إلااا نن الةاكجاات . أ  [43]
ال حاجات ع هلاذ إلاا إجاعاء المزياه فإاام ، درة عةا العيشدةشب الذبابت سام ها لتا   بالغت اا

 .كغيع عاللمن المس ح نس االخت ارا  الة ةيت سيجب دا يف ال  تت 

هعا حين د فع المعة ما  ال ي ل جيت الةاليت نس الماضايت إث اداا  كافيات عةاا نن الةاكجات دا. ب  [44]
دةشب الذبابت
1
ال حاجات ع هلاذ إلاا إجاعاء المزياه مان فإاام سام ها لتا   بالغت اابةت لةعايش،  

 .ط يعب عاللكالمس ح نس االخت ارا  الة ةيت سيجب دا يف ال  تت 

 يجااب اسااتخهامغيااع ااطعاات، فإااام حااين دكاا ن المعة مااا  ال ي ل جياات الةالياات نس الماضاايت  ج.  [45]
نجال دةهياه المعاا ت الة ةيت الم اس ت من خال  جماغ عي اا  الةاكجات نس التجاار  الة ةيات مان 

  حالت العالل. ساه دؤد  المعاا ت سالتجار  إلا إحها ال تال  التاليت:

عاه ب ما  لتاا   بالغات اابةات لةعايشمغ ال هرة عةا ال  صابت بذبابت الةاكجتد ين سج د إإذا . 1ج  [46]
  يف ال  تاات عةااا ناجااا عالاال  غااب دااايإااام ف المعاا اات الة ةياات ب اسااطت جمااغ عي ااا  الةاكجاات،

 .ط يعب

شاع لاا د، ستعي ا  الةاكجة ةيت ب اسطت جمغ ن  إصابت بعه المعاا ت اللا يت ين سج د إذا  .2ج  [47]
سماغ األخاذ بعاين االعت اار  ،اابةات لصصاابت بذبابات الةاكجاتنن الةاكجت إلا معة ما  نخعا  تني

الااا ف، سمعحةاات سةسااي ل جيت، ال ااعست ال، مثاال فيجااا تالسااةعيعااعت دااهاس  ال ااعست التااب 
 عالل. كغيع  تدا يف ال  تفإام يج ز ال ض ، 

نياات إصااابت ع ااب المعاا اات الة ةياات ب اسااطت جمااغ عي ااا   فااب حااا  ادضاا  عااهم سجاا د. 3ج  [48]
الةاكجت، سلكن المعة ما  ال ي ل جيات المتاحات نس الماضايت دشايع إلاا نن الةاكجات المع يات اابةات 

الةاجت إلا المزيه من التجار  الة ةيات ضامن لاعست غا م لصصابت بذبابت الةاكجت، اه دهع  
ط يعيات لت ياايا مااا إذا كاااات ذبااا  الةاكجاات المسااتجهفت دسااتطيغ نن دتطاا ر لتااا   بالغاات ساابةاات 

 لةعيش عةا ا م نس ص ف الةاكجت المعي ت.
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داا يف ال  تات عةاا   غاب يإاام ف ،لةعيش تاابة تا   بالغتم ذبابت الةاكجت لاا لا د اه نإذا . أ3ج  [49]
 عالل.غيع ناجا 

غ ام ي  غاب ف ،لةعايش تاابةا تا   بالغد م  لتم ذبابت الةاكجت المستجهفت ال اا ن تإذا كاا. ب3ج  [50]
 .مشعسط عالل دا يف ال  تت عةا ناجا

 الخط ا  لتةهيه حالت العالل بال س ت إلا ذبابت الةاكجت -1الشكل   [51]
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  المتطلبات المحددة  [52]

العالل ب ااء عةاا ساجال  اإلاتاام الماضاب نس ب ااء عةاا بياااا  التجاارة نس  يمكن دةهيه حالت  [53]
اكتشات اآلفا  التب دشيع إلاا اإلصاابت الط يعيات باآلفاا . سحيثماا ال د اهم ال ياااا  الماضايت 
دةهيها ساضةا لةالت العالل، يةتعض إجعاء المعاا ت ع ع جمغ عي ا  الةاكجت من نجل دجميغ 

الط يعياات لافااا  سدط رهااا إلااا معحةاات ال ةاا غ ال اباال لةةياااة نس إجااعاء األدلاات عةااا اإلصااابت 
سفااب الةاااال  التااب لااا دةااهد فيجااا حالاات العالاال  دةاات ال ااعست غاا م الط يعياات.ح ةياات دجااار  

بالشكل العةمب من خال  المعاا ت، نس حيث ه اا حاجت معي ت إلا دةهيه ما إذا كاات فاكجت ما 
ضاامن ال ااعست الة ةياات غاا م  دااهع  الةاجاات إلااا دجااار  نس غيااع عالاال، اااه مشااعطاعااالال 
 .الط يعيت

إن ال عست االصاط اعيت دشاكل جازءا ضام يا مان التجاار  المخ عيات حياث ياتا الجماغ باين   [54]
ذبابا  الةاكجت سبين ف اكام مةاا دة دشاجه دغيياعا  فيزي ل جيات ساعيعت سااه داا   بالتاالب 
نكثع ععضت لتةشب اآلفت فيجا. ساه يك ن رصه اإلصابت فب التجاار  المخ عيات بجاهت دةهياه 

تالب. باإلضاافت إلاا ذلاك ف اه داا الت ثياا بشاكل ساساغ نن إاااث األاا ام حالت العالل مضةال بال
ال اردت ضمن ال عست االصاط اعيت سات يض فاب نيات فاكجات متاحات لجاا سفاب مع اا الةااال  

 كافيااتفاإن التجااار  المخ عيات اااه دكا ن  سبالتااالبسات م  اليعااا  لتااا   بالغاتن اابةاات لةعايش. 
 نس المشعسط.  ع م اس ت إلث ا  حالت العالل الط يعبغيإلث ا  حالت غيع العالل سلك جا 

 ةتخطيط لةتجار  الة ةيت:لدعت ع الع اصع التاليت من االعت ارا  المجمت   [55]

[56]   ه يت ا م ال  ا  )بما فب ذلك ص ةم حيث ي ط ا ذلك( سا م ذبابت الةاكجت المستجهفت 

[57]    إاتاججاسالةيزي ل جب لةةاكجت فب م ط ت  الماد الت  م 

[58]   السابا لةم اد الكيمياليت فب م ط ت إاتام الةاكجت االستخهام 

[59]    الةاكجت سفتاعا  الةاااد  إاتاممها ااتشار ذبابت الةاكجت المستجهفت عةا امتهاد م ط ت
 سالتاهيع ذا  الاةت

[60]     بةالات العالال لةةاكجات  ، المتعة اتسالساجال المؤلةاا  ذا  الاةت، بما فيجاا المعة ما
 االستععاض ال  ه  لذلك ال  م من المعة ما س الةاكجتسا م ذبابت 

[61]   نصل سحالت دعبيت مستعمعة ذبابا  الةاكجت التب س ت دستخهم 

[62]    العالةت الط يعيت المععسفت التب س ت دستخهم فب المعاا ت ساألص اتاألا ام 

[63]    دجار  ح ةيت م ةاةت حيثما ي ط ا ذلك، د اسب كل اا م مان ذباباا  الةاكجات يتطةاب
 دةهيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه

 حالت العالل

[64]    دجار  ح ةيت م ةاةت لكل ص ف من الةاكجت بةا  كاات الة ارق باين األصا ات هاب
 الماهر المزع م لتةاس  درجت التععض لصصابت.

[65]    الةاكجتم ااغ التجار  الة ةيت فب م اطا إاتام 

[66]   عةا جميغ التجار  الة ةيت نن دمتثل لةممارست اإلحااليت السةيمت 

 تحديد حالة العائل الطبيعي بواسطة المراقبة عبر جمع عينات الفاكهة -1  [67]

دةهياه  يعت ع جمغ عي اا  الةاكجات نكثاع طعي ات م ث اات لتةهياه حالات العالال الط يعاب. سيمكان  [68]
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سام هاا إلاا ذباباا  بالغات اابةات حالت العالل الط يعب بتأكياه اإلصاابت الط يعيات بذبابات الةاكجات 
 .، ع ع جمغ عي ا  عن الةاكجت خال  فتعة الةاادلةةياة

عةا عي ا  الةاكجت نن دمثل المجم عت الكامةات لم ااطا اإلاتاام سال اعست ال يئيات فضاال   [69]
 .سالماديت عن المعاحل الةيزي ل جيت

   تحديد حالة العائل باستخدام التجارب الحقلية ضمن الظروف شبه الطبيعية -2  [70]

دتمثاال الغاياات ماان التجااار  الة ةياات فااب دةهيااه حالاات العالاال ضاامن لااعست معي اات لةاكجاات دااا   [71]
اسااتخهام األاةاااأ الة ةياات  دةهيااهها عةااا ناجااا ليساات عااالال ط يعيااا. ساااه دتضاامن التجااار 

سالااهفيئا  )بمااا فيجااا ال ياا   الزجاجياات سال السااتيكيت سالشاا كيت( ساألغاااان المثمااعة المغةةاات 
  بأكيان.

سيشيع لج ر ذبابت لةةاكجت بالغت ساابةات لةعايش فاب نيات مان التجاار  الة ةيات المكاعرة ضامن   [72]
 .عسطمشال عست غ م الط يعيت إلا نن دةك الةاكجت هب عالل 

د ي ن األاسام الةععيت التاليت الع اصع التاب يجاب سضاعجا فاب الةسا ان لاها دااميا التجاار    [73]
  الة ةيت.

 جمع عيّنات الفاكهة 2-1  [74]

 :عي ا  الةاكجت فب التجار  الة ةيت جمغد ط ا المتطة ا  التاليت عةا   [75]

[76]   نمكن، عةا عمةيت جماغ العي اا  نن دساتجهت الةاكجات التاب يشات م بإصاابتجا  حيثما
باآلفت. سإال فإن بعسد ك ال  جماغ العي اا  يجاب نن د ا م عةاا م اادو العشا اليت 

 سالتكعار سنن دك ن م اس ت أل  دةةيل إحاالب.

[77]   الةتااعة الزم يات سعااهد الماعا  فااب كاال م ساا لة ماا  سعاهد التجااار  المكااعرة نن  عةاا
دعاعب د  م ذبابا  الةاكجت المستجهفت سالةاكجات اةساجا عةاا ماع الازمن سعةاا امتاهاد 
م ط ت اإلاتام. سعةيجا نيضا نن دعاعاب لاعست الةاااد الم كاع سالمتاأخع سنن دمثال 

جت. سيجب دةهيه عهد سسزن الةاكجات المطة بات الم ط ت الم تعحت التب ست  ل فيجا الةاك
 سالتكعارا  لكل دجعبت من نجل التث ت من الةاعةيت سمست ا ال ث ق الم اسب.

 ذبابات الفاكهة 2-2  [78]

د ط ا المتطة ا  التاليات عةاا اإلجاعاءا  التشاغيةيت المتعة ات باذبابا  الةاكجات المساتخهمت فاب   [79]
 التجار  الة ةيت:

[80]   . دةهيه ص ف ذبابا  الةاكجت المستخهمت فب التجار  الة ةيت ساالحتةال بالعي ا 

[81]    يجاب دجميااغ معة ماا  نساساايت عان نااا ام ذبابااا  الةاكجات المسااتجهفت بماا فيجااا الةتااعة
 الط يعيت ل م ها سالةاكجت العالةت المععسفت فب م ط ت اإلاتام المةهدة.

[82]    عيت فب التجار  الة ةيت. سإذا دعذر الةا   عةاا ذباباا  ي ا  باستخهام األا ام ال
بعيت بأعهاد كافيت فإن عمع المست ط ت المستخهمت يجب نال يتعها الخمست نجيا  لها 

، حيثما نمكن ذلك. سيمكن المةاف ت عةا نعهاد ذبابت الةاكجت كعكيزة التجار ااطالق 
باا عةاا العالال الط يعاب يجاب نن يعار  سلكن الجيل الذ  يجاب اساتخهامم فاب التجا

سعةا الذبابا  المستخهمت فب االخت ارا  المكعرة لضمان السة ا الط يعب لصباضت. 
  .)ن  الجماعت( نن دأدب كةجا من المجم عت اةسجا سمن الجيل اةسم

[83]    يجب نن يكا ن مااهر مسات ط ت ذباباا  الةاكجات ها  اةسام م ط ات الةاكجات المساتجهفت
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 حيثما نمكن ذلك.

[84]    يجب دةهيه فتعا  ما ا ل اإلباضت ساإلباضت سالتزاسم ما ا ل التجار  الة ةيت بةيث
 دتععض إااث الذبابا  المزاسجت لةةاكجت خال  ذرسة اهرادجا الت اسةيت

[85]   يجب دسجيل عماع الاذبابا  اإلاااث سالاذك ر ال الغات ع اه دااريخ التازاسم سلاها بهايات 
 التجار  الة ةيت

[86]    المطة   لكال ثماعة سف اا لةجاا الثماعة عهد الذبابا  اإلااث المزاسجت يجب دةهيه
سلعست التجعبت الة ةيت. سيجب دةهيه عهد ذباباا  الةاكجات عان  سخا بت األاثا

كل دجعبت مكعرة، ب ااء عةاا الخااال  ال ي ل جيات لذبابات الةاكجات سعاهد الثماار 
  الة ةيت التب يجب التععض لجا سغيعها من لعست التجار 

[87]    عةا فتعة دععض الةاكجت ل  م ذبابت الةاكجت المستجهفت نن د  م عةا السة ا اإلباضب
 لذبابت الةاكجت.

[88]   عةا كل ذبابت ناثا نن دستخهم معة ساحهة ف ط 

[89]    عااهد الااذبابا  ال الغاات التااب دماا   خااال  التجااار  الة ةياات كمااا يجااب  دسااجيليجااب
است ها  ذبابا  الةاكجت الميتت بذبابا  بالغت حيت من المجم عت اةسجا سمن الجيل اةسم 
)ن  الجماعت(. ساه يشايع اردةاام معاه  ال فياا  لةاذبابا  ال الغات إلاا سجا د لاعست 

الةاكجاات فااب التجعباات الة ةياات )مثاال  غيااع مؤادياات )مثاال الةااعارة المةعطاات( نس دةاا ث
دعساا ا  الم يااها (. فااب دةااك الةاااال ، يجااب دكااعار التجااار  ضاامن لااعست نكثااع 

 مالءمت.

لها التجار  الة ةيت المتكاعرة، عةاا ذباباا  الةاكجات نن دكا ن كةجاا مان السان الةيزي ل جيات   [90]
  ضمن ال عست اةسجا سنن دك ن اه ربيتاةسجا 

 

 الفاكهة 2-3  [91]

 د ط ا المتطة ا  التاليت عةا الةاكجت المستخهمت فب التجار  الة ةيت. عةا الةاكجت نن دك ن:  [92]

[93]   .من ال  م سالا ف اةسم الةذين د تمب إليجما الةاكجت ال اجب ا ةجا 

[94]   .من م ط ت اإلاتام اةسجا نس من م ط ت دمثةجا، لةةاكجت ال اجب ا ةجا 

[95]    دك ن خاليتن عمةيا مان الم ياها  المضاعة باذبابا  الةاكجات سمان الطعا م ساألسساا  نن
 سمن ذبابا  الةاكجت ساآلفا  األخعا

[96]   خاليت من ن  نضعار ميكاايكيت نس ط يعيت 

[97]   تعةا بالة ن سالةجا سالةالت الةيزي ل جيتيدك ن من درجت دجاريت مةهدة فيما  نن 

[98]    معحةت م اس ت سمةهدة من ال ض  )مثل ال زن الجات نس المةت ا من السكع(. خال 

 الثمار المستخدمة للمراقبة 2-4  [99]

لمعاا ات  معةا م عةاا مسات ا معاعست مان ال ضا من المطة   استعما  ثماار عالال ط يعاب   [100]
دكاا ن دةااك الثمااار ماان نصاا ات نس نااا ام مختةةاات ماان الةاكجاات  جميااغ التجااار  الة ةياات. ساااه

المستجهفت. سيجب نن دك ن الثمار خاليت من نيت إصابت ساب ت )مثال ب اسطت التغةيف بكيع نس 
ماان م ط اات خالياات ماان اآلفااا (. سعةااا ذبابااا  الةاكجاات المسااتخهمت فااب الضاا ابط سالتجااار  
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 .ا من المجم عت سالجيل اةسيجما )ن  الجماعت(المكعرة )بما فب ذلك المعاا ت( نن دأدب كةج

 دستخهم ثمار المعاا ت من نجل:  [101]

[102]   ماان نن إاااث الااذبا  ااضاجت ج ساايا ساااه دزاسجات فعااال سدتساا بسااة ا ط يعااب  التأكاه
 لصباضت.

[103]   دةهيه مست ا اإلصابت الذ  اه يطعن فب العالل الط يعب 

[104]    دةهيه اإلطار الزم ب لة م  سص ال إلا معحةت ال ة غ ضمن لعست التجعبات الة ةيات
 لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااها

 العالل الط يعب

[105]    ال عست ال يئيت لصصابت باآلفت مؤاديت ننالتأكيه 

 تصميم التجارب الحقلية 2-5  [106]

نس نغاااااا مثمااعة مغةةاات بأكيااان.  لجااذا المعيااار دسااتخهم التجااار  الة ةياات ناةاصااا نس دفيئااا   [107]
سيجب نن دك ن التجار  ماللمات لت يايا كيةيات داأثيع الةالات الماديات سالةيزي ل جيات لةثماعة فاب 

 حالتجا كعالل.

إلا داخل ناةاأ ح ةيت ك يعة من الش ك دةت   داخةجاا عةاا كامال  ذبابا  الةاكجتيتا إطالق   [108]
ال  ادا  المثماعة نس إلاا نكياان غا كيت دتضامن نجازاء مان ال  تات ماغ الثماعة. نس يمكان سضاغ 
ال  ادا  المثمعة داخل دفيئا  دطةا فيجا الذبابا . سيمكان زرم ال  اداا  المثماعة فاب ح االع 

فب نصي  من نجل التجار . سمن المجا اإلغاارة إلاا نن نس يمكن إدخالجا ك  ادا  مزرسعت 
إااث ذبابا  الةاكجت، بما ناجا مةج زة اصط اعيا داخل الة يعة المةاهدة الخاضاعت لةمعاا ات 

 .مشعسطاه دج ع عةا اإلباضت عةا ثمعة عالل 

ما ي  غااب إجااعاء التجااار  الة ةياات ضاامن ال ااعست الم اساا ت ل شاااط ذباباات الةاكجاات سال سااي  [109]
 اإلباضت، كما يةب:

عةااا األاةاااأ الة ةياات سالااهفيئا  نن دكاا ن بااالةجا سالتاااميا الم اساا ين لضاامان احتجاااز   [110]
الخاضعت لةتجعبت سإلداحت دفا الج اء الم اسب سالسماح باال عست ال  ادا  ال الغت س الذبابا 

 التب ديس ع السة ا الط يعب لصباضت.

[111]   دزسيه الذبابا  ال الغت بكميا  معضيت سكافيت من الغذاء سالماء. يجب 

[112]   عةا ال عست ال يئيت نن دك ن فب نفضل مسات يادجا سنن دساجل خاال  الةتاعة الزم يات 
 الة ةيت. لةتجار 

[113]   بذك ر الاذبا  فاب ناةااأ نس دفيئاا  ماغ اإلاااث بةاا  كاان ذلاك  االحتةال يمكن
 مةيها لججت دشجيغ اإلباضت.

[114]    من األعهاء الط يعيت ل ا م ذبابات الةاكجات المساتجهت مان األاةااأ ا ال  التخة يجب
 ال هء بالتجار  سيجب الةؤس  دسن دخ لجا من جهيه إليجا.

[115]    من دخ   المستجةكا  األخعا لةةاكجت )مثل الطي ر سال عدة(. األاةاأيجب حمايت 

[116]    خ  الثماار المساتخهمت لةمعاا ات، يمكان لثماار عالال ط يعاب معاعست نن دعة اا يفيما
التاب دةمال الثماار الخاضاعت لةتجعبات(.  األغااانعةا نغاان ال  ادا  )سليع عةا 

نس  م ةااةتأ ح ةيات نس دفيئاا  )فب ناةا الخاضعت لالخت ارسيجب فاةجا عن الثمار 
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  اختياريا لةتأكه من نن التجعبت ليست اخت ارانغاان مثمعة مغةةت بأكيان( 

[117]    الخاضااعت لالخت ااار نن د  ااا متاااةت بشااكل ط يعااب بال  تاات سيمكاان نن  الثمااعةعةااا
 دتععض إلا ذبابا  الةاكجت فب األاةاأ الة ةيت نس األكيان نس الهفيئا .

[118]    ال  ادا  ضمن لعست دست عه اهر اإلمكان ن  دهخل لم اد كيمياليت مضاعة ام يجب 
 .بذبابا  الةاكجت

[119]    المكعرة نن دتا ب اسطت كيع نس اة  سيةضل نن دت اس  ا تت ساحهة فب التجعبتعةا 
 ال حهة االخت اريت.

[120]     الةاكجاات نن يعصااه سيسااجل سنن يااتا اساات ها  الااذبابا   ذبابااا عةااا معااه  سفيااا
سالجيال اةسايجما )ن  الجماعات( مان نجال  المجم عاتالميتت فا را باذبابا  حيات مان 

 الةةال عةا مست ا االاتشار اةسم لذبابا  الةاكجت.

[121]     يجااب نن د ماا  الثمااعة ضاامن لااعست دجارياات نس فااب مساات ع ا  بةجااا يتااي  ال ماا
 الط يعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب

 سالثمعة.لة  تت 

[122]    بعه فتعة التععض الم صا بجا لصباضت عةاا الثماار نن د ازم عان الغاان سنن
 د زن سنن يسجل عهد الثمار سسزاجا.

نن يةاهد مسا  ا المطةا   عةا حجا العي ت ال اجب اساتخهامجا مان نجال دة ياا مسات ا الث ات   [123]
 ع ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع االسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتعاات

 بالمعاجغ العةميت.

 وظهورهاذبابات الفاكهة  ام مناولة الفاكهة من أجل  -3  [124]

الةاكجت التب يتا جمعجاا ضامن ال اعست الط يعيات )المعاا ات ع اع جماغ عي اا  الةاكجات(  عةا  [125]
سال عست غ م الط يعيت )التجار  الة ةيات( فضاال عان الثماار المساتخهمت لةمعاا ات نن دةةا  
حتا اكتما  ام  اليعات. ساه دتةاس  هذه الةتاعة بةساب درجات الةاعارة سحالات العالال. سعةاا 

كجت سحجزها نن دزيه إلاا ناااا حاه صام د ذبابات الةاكجات سنن دةاهد فاب لعست م اسلت الةا
 بعسد ك   نخذ العي ا  نس التاميا االخت ار  لةتجعبت الة ةيت.

يجب االحتةال بالثمعة فب م شأة نس مست عب ساق من الةشعا  ضمن ال عست التب دضامن   [126]
 صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام د الخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادرة

 بما فب ذلك:

[127]   حعارة سرط بت م اس ت درجت 

[128]    ل م  الخادرة م اسبسسيط 

فضال عن ذلك، عةا ال عست نن ديسع الجماغ الاهايا لةيعااا  سالخاادرا  سالاذبابا  ال الغات   [129]
 .الةيت التب دخعم من الثمعة

 دتضمن ال يااا  ال اجب دسجيةجا:   [130]

)مثل درجت الةعارة سالعط بت ال س يت( فب الم شاأة التاب دةتا    الي ميت الماديتال عست  -1  [131]
 الةاكجت

داا اريخ سنعااهاد اليعاااا  سالخااادرا  المجم عاات ماان الثمااعة الخاضااعت لالخت ااار سالثمااعة  -2  [132]



15  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصفحة 13  من

 المستخهمت لةمعاا ت مغ اإلغارة إلا نام:

[133]   لة سيط نن يغعبل فب اجايت فتعة االحتجاز يمكن 

[134]    االحتجاز يت جب دشعي  الثمعة ا ل التخة  م جا لتةهيه سج د يعااا   فتعةفب اجايت
معحةت فساد الثمعة، اه يك ن من الضعسر   نس خادرا  حيت نس ميتت فيجا؛ سب اء عةا
 .ا ل اليعات إلا سسيط م اسب ل م  الخادرة

[135]    نيت سما  غاذة فيجايجب دةهيه سزن الخادرة كةجا نس عي ت فععيت م جا مغ دسجيل 

د اريخ سنعهاد لج ر كافت الاذبابا  ال الغات بةساب ال ا م، بماا فاب ذلاك نيات ذباباا  بالغات  -3  [136]
 غاذة.
 
 

 تحليل البيانات -4  [137]

يمكن ل يااا  معاا ت اليعاا  سالتجار  الة ةيت نن دةةل كمياا مان نجال دةهياه األما ر التاليات   [138]
 عةا س يل المثا :

[139]    اليعااا  لكال كيةا غعام مان  عاهدلكال ثماعة س اليعااا  عاهدمست يا  اإلصاابت )ماثال
 الةاكجت، سال س ت المئ يت من الةاكجت الماابت( عةا مست ا معين من الث ت.

[140]    اليعات سالخادرة سعهد الذبابا  ال الغت الةيت ام مهة 

[141]    ل ج ر الذبابا  ال الغت المئ يتال س ت 

 مسك السجالت والنشر -5  [142]

عةا الم  مت ال ط يت ل اايت ال  اداا  نن دمساك الساجال  الم اسا ت لةمعاا ات الة ةيات لةيعااا    [143]
 سالتجار  الة ةيت كب دةهد حالت العالل، بما فب ذلك:

[144]   االسا العةمب لذبابت الةاكجت المستجهفت 

[145]    الا ف اسااالسا العةمب ل  م ال  تت نس  

[146]   )م اغ م ط ت إاتام الةاكجت )بما فب ذلك اإلحهاثيا  الجغعافيت 

[147]    الم ث ات لذبابات الةاكجات المساتجهفت )التاب ي  غاب االحتةاال بجاا فاب م ااغ  العي اا م اغ
 رسمب(

[148]   نصل سام  مست ط ت ذبا  الةاكجت المستخهمت لةتجار  الة ةيت 

[149]   سالةيزي ل جيت لةةاكجت المخت عة لمععفت إصابتجا بذبا  الةاكجت الماديت ال عست 

[150]   سالتجار  الم ةذة سالت اريخ سالم ااغ االخت ار داميا 

[151]    سالةسابا  اإلحااليت سدةسيع ال تال  الخام ال يااا 

[152]   األساسيت المستخهمت العةميت المعاجغ 

[153]    اإلضافيت بما فيجا الا ر التب اه دك ن متعة ت بذبابات الةاكجات نس الثماعة  المعة ما
 .نس حالتجا كعالل
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 يجب نن دتاح السجال  إلا الم  ما  ال ط يت ل اايت ال  ادا  فب ال ةه المست رد ع ه الطةب.  [154]

عةميت سإال فيجاب عةا األبةاث نن دخضغ اهر اإلمكان الستععاض األاعان سلة شع فب مجةت   [155]
 إداحتجا لةعم م.

 .نورد هذا المرفق على سبيل المرجع فقط وهو ليس جزءا إلزامياً من المعيار  [156]
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بتعريض األغذية  (Ostrinia nubilalis) : معاجلة حفار الذرة األوروبي28مشروع ملحق للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 (009 – 2012) لإلشعاع

 

3 من 1 الصفحة الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية    

 حفرررراا الررررواي ا واو ررررل: مواجلررررة 28 مشررررموح ملحررررر للدويرررراا الرررردولل لارررردا   الصررررحة النباتيررررة 

(OSTRINIA NUBILALIS ) (009–2012) اوميض ا غوية لإلشواح 

 إطاا احلالة

 .يشكل هذا جزءًا رمسيًا من املعيار وسوف تعدله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعتماده ال

 14-10-2015 تاايخ الوثيقة

 (معاجلات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح: )28 رقم مشروع ملحق للمعيار الدولي فئة الوثيقة

 هالتوافق على اعتماد جلنة املعايريإىل  تفعُر املمحلة احلالية للوثيقة

 مت تقديم طلب املعاجلة 2012 املماحل المئيسية

)الفريق( املعاجلة  الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةاستعرض  12–2012

 وطلب توفري املزيد من املعلومات

 برسالة إىل مقّدم الطلبات عن طريق األمانةالفريق بعث  02–2013

 رّد مقّدم الطلبات على الرسالة 05–2013

 مع األعضاء اإىل جلنة املعايري للتشاور بشأنه باملعاجلةتوصية  رفع الفريق 07–2013

 )اجتماع افرتاضي( ةلمعاجلل وافق الفريق على جدول زمين 09–2013

 بدأ الفريق بإعداد وثيقة عن ظهور األطوار البالغة بعد تعريض األغذية لإلشعاع 09–2013

وافق الفريق على الوثيقة بشأن ظهور األطوار البالغة بعد تعريض األغذية  2014-02

 لإلشعاع ورفعها إىل األمانة

 يف مشاورة األعضاء.صدر قرار إلكرتوني عن جلنة املعايري للموافقة عليه  02–2014

 أدخلت األمانة التغيريات املقرتحة من جانب املنتدى وفتحت باب التصويت 03–2014

األعضاء  للتصويت عليه يف مشاورةوافقت جلنة املعايري على مشروع املعاجلة  03–2014

(2014_eSC_May_06)  

 استعرض الفريق التعليقات الواردة من مشاورة األعضاء 02–2015

 انعقد االجتماع االفرتاضي للفريق يف مايو/أّيار 05–2015

 انعقد اجتماع للفريق يف سبتمرب/أيلول 2015-09

 )أسرتاليا( Matthew SMYTHالسيد  05–2015 عن املواجلةاملسؤول 

 )أسرتاليا(Andrew JESSUPالسيد  2012-12

 اجلةعباعتماد امل املتعّلقةبدأت األمانة باستخدام احلاشية املنّقحة سابقًا  09-2013 ا مانة مالحظات

 مراجعة حتريرية 2014-04



 (009–2012)بتعريض األغذية لإلشعاع  (Ostrinia nubilalis) الذرة األوروبي: معاجلة حفار 28مشروع ملحق للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية  009-2012

 

3 من 2 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  

 مراجعة حتريرية 2015-09

 نطاق املواجلة

غةرا  ملنةع تطةّور     289تشمل هذه املعاجلة تعريض الفاكهة واخلضراوات لإلشعاع حبد أدنى من اجلرعة املمتصةة قةدره    [1]

إىل مةا بعةد الطةور الريقةي اخلةام حب أو حبةد أدنةى مةن         ( Ostrinia nubilalis) حفار الذرة األوروبةي  اجليل األول من

غرا  ملنع البيض من اجليل األول من أن يفق  من خادرات أساسةية قةد تعّرضةت لإلشةعاع      343اجلرعة املمتصة قدره 

 1)اخلادرات تشّكل أكثر مراحل احلياة صمودًا(.

 وصف املواجلة

 لإلشعاع( Ostrinia nubilalis) حفار الذرة األوروبيبتعريض  املعاجلة اسم املواجلة [2]

 غري حمدد الاملكون الفّو [3]

 تعريض لإلشعاع املواجلة منط [4]

 .(كرامبيدا :اجَلناح ِقشرّية) (Hübner)( Ostrinia nubilalis) حفار الذرة األوروبي املساهدفة اآلفة [5]

 حفةةةةار الةةةةذرة األوروبةةةةي  كافةةةةة الفاكهةةةةة واخلضةةةةروات الةةةة  حتمةةةةل     املساهدفة املواد اخلاضوة للوائح [6]

(Ostrinia nubilalis) 

 لدواجلةل الزمين دولاجل

مةن خة ل   ملنع تطّور اجليل األول إىل ما بعد الطور الريقةي اخلةام    غرا   289احلد األدنى من اجلرعة املمتصة وقدره  [7]

 .(Ostrinia nubilalis) من حفار الذرة األوروبياخلادرات املتأخرة 

 ملةا ال يقةل   إىل مةا بعةد الطةور الريقةي اخلةام      تطّور اجليل األول يبلغ معّدل الثقة بأن املعاجلة وفقًا للجدول الزمين هذا متنع  [8]

 يف املائة. 95نسبة ، (Ostrinia nubilalis) من حفار الذرة األوروبييف املائة من اخلادرات املتأخرة  99.987عن 

 املتأخرةادرات اخل يف بيضفق  أن يالبيض من اجليل األول من غرا  ملنع  343احلد األدنى من اجلرعة املمتصة وقدره  [9]

 (.Ostrinia nubilalis) من حفار الذرة األوروبي

ال يقةل   بيض ما بالنسبة إىل فق ي من أن اجليل األول متنع بيضيبلغ معّدل الثقة بأن املعاجلة وفقًا للجدول الزمين هذا  [10]

 يف املائة. 95نسبة  ،(Ostrinia nubilalis) من حفار الذرة األوروبييف املائة من اخلادرات املتأخرة  99.9914عن 

                                                      
املتعاقدة  ال يتضمن نطاق معاجلات الصحة النباتية مسائل متعّلقة بتسجيل مبيدات اآلفات أو غريها من املتطلبات احمللية اخلاضعة ملوافقة األطراف  1

معلومات عن اآلثار احملددة على صحة اإلنسان أو س مة األغذية  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتعلى املعاجلات. وقد ال توّفر املعاجلات املعتمدة لدى 

عاجلات ينبغي معاجلته عن طريق استخدام إجراءات حملية قبل موافقة األطراف املتعاقدة على معاجلة ما. وع وة على ذلكحب يتم النظر يف آثار امل مما

قبل اعتمادها على املستوى الدولي. غري أن تقييم أ  آثار نامجة عن معاجلة  عائً  لآلفة قد تشّكل ال إىل بعض السلع احملتملة على جودة املنتج بالنسبة 

 .أراضيهاالستخدامها على ما على جودة السلع قد يتطّلب حبثًا إضافيا. ولي  للطرف املتعاقد واجب باملوافقة على املعاجلات أو تسجيلها أو اعتمادها 



 (009–2012)بتعريض األغذية لإلشعاع  (Ostrinia nubilalis) : معاجلة حفار الذرة األوروبي28مشروع ملحق للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية  009-2012

 

3 من 3 الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

اإلشةعاع  سةتخدام  التوجيهية  خطوط) 18ملعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية جيب تنفيذ املعاجلة متاشيًا مع متطلبات ا [11]

 .(لصحة النباتيةيف ا

ال  يتم ختزينها يف بيئات معّدلةة ألن األخةرية   جيب أال تطّبق هذه اجلداول الزمنية لإلشعاع على الفاكهة واخلضروات  [12]

 قد تؤثر على كفاءة املعاجلة.

 غ ها من املولومات ذات الصلة

نظرًا إىل أن التعريض لإلشعاع قد ال يؤد  إىل موت حتميحب قد جيد املفتشون خ ل عملية التفتيشحب أطةوارًا حيةة ولكةن     [13]

)يرقةات أو خةادرات أو بالغةات(. وال يعةين ذلةك       (Ostrinia nubilalis) حفار الذرة األوروبيغري قابلة ل ستمرار من 

 .املعاجلةفشل 

حب يف املسائل املرتبطة بإمكانية جنةاة األطةوار   املعاجلةات الصحة النباتية عند قيامه بتقييم هذا عاجلونظر فريق اخلرباء املعين مب [14]

الفاكهةة واخلضةراوات املصةابة الة  مت تعريضةها لإلشةعاع        من األطوار مةن . وإذا فّرت أعداد كافية املعاجلةالبالغة العقيمة من 

وطارت لتدخل يف مصائد رامية إىل رصد اآلفاتحب قد يتم تفعيل استجابة للحجر الصحيحب مما قةد يةؤد  إىل خسةائر اقتصةادية     

Hallman and Hellmich (2009 )وقيةود علةى التجةارة. واعتةرب فريةق اخلةرباء أنةه بنةاءع علةى العمةل املفّصةل يف املةؤلف              

(حب أن أعداد الكائنات الناجية السليمة سيكون منخفضةًا مبةا فيةه الكفايةة لدرجةة جعةل اسةتجابة        2010)وآخرون  Hallmanو

 مماثلة أمر مستبعد.

 املماجع

البوابة الدولية للصحة النباتيةة  يشري امللحق احلالي إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. وهذه املعايري متاحة على  [15]

 https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms على العنوان التالي:

[16] Hallman, G.J. & Hellmich, R.L. 2009. Ionizing radiation as a phytosanitary treatment against 

European corn borer (Lepidoptera: Crambidae) in ambient, low oxygen, and cold conditions Journal 
of Economic Entomology, 102(1): 64–68. 

[17] Hallman, G.J., Levang-Brilz, N.M., Zettler, L. & Winborne, I.C. 2010. Factors affecting ionizing 

radiation phytosanitary treatments, and implications for research and generic treatments. Journal of 
Economic Entomology 103(6): 1950–1963.. 
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  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

  Bactrocera xanthodesو Bactrocera melanotus: معاجلة ذباب 28املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  ملحقمشروع  

 (105-2009( حبرارة البخار )Carica papayaيف الببايا )

3 من 1 لصفحةا  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

  Bactrocera melanotus م اجلررة الررا   : 28مشررعوم مقحررع ار يررال الرردول  لصرردالن الصررحة النباتيررة لقرر       

 (105-2009حبعالة البخال ) ( Carica papaya  ) الببايا يف  Bactrocera xanthodesو

 إطال احلالة

 .ال يشكل هذا جزءًا رمسيًا من املعيار وسوف تعدله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعتماده

 2015-11-05 تاليخ الوثيقة

 (معاجلات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح: )28 رقم مشروع ملحق للمعيار الدولي فئة الوثيقة

 اعتمادهاللعرض على جلنة املعايري ل ارعحقة احلالية لقوثيقة

ة من ذبااب الفاه ا  ألنواع خمتارة  املعاجلة باهلواء املدفوع املرتفع احلرارة تقديممت  2009 ارعاحل العئيسية

(Diptera: Tephritidae)  (105-2009)على الفاه ة 

املعاجلاة وللا    الفريق الفا  املعا  اعاجلاات الصاحة النباتياة      استعرض  2010-07

 احلصول على معلومات إضافية

النباتية املزيد من الوقا  ججاراء    الفريق الف  املع  اعاجلات الصحةلل   2012-12

 التقييم 

املعاجلاة  النباتية بتغيري العنوان إىل  فريق الف  املع  اعاجلات الصحةقام ال 2012-07

 Bactroceraو  Bactrocera melanotusبالنسابة إىل   بااهلواء املادفوع املرتفاع احلارارة    

xanthodes  الببايا يف (  Carica papaya ) (2009-105)    وبتزهيته لدى جلناة املعاايري

  لغرض مشاورة األعضاء

النباتياة علاى جادول  ماا      فرياق الفا  املعا  اعاجلااات الصاحة    وافاق ال  2013-09

 للمعاجلة )اجتماع افرتاضي( 

 للموافقة على مشاورة األعضاء ًاالكرتونياختذت جلنة املعايري قرارًا  2014-02

 أدخل  األمانة التغيريات اليت اقرتح  من خالل املنتدى وفتح  باب التصوي    2014-03

مسودة املعاجلة لغرض مشاورة األعضااء عان لرياق    جلنة املعايري على  وافق  2014-03

 (eSC_May_02_2014)التصوي  

فرياق الفا  املعا  اعاجلاات     مشاورة األعضاء قيد االستعراض من جانا  ال  2015-02

 النباتية الصحة

النباتياة يف   فريق الف  املع  اعاجلات الصاحة إجراء االجتماع االفرتاضي لل 2015-05

 مايو/أيار

 سبتمرب/أيلول النباتية يف فريق الف  املع  اعاجلات الصحةإجراء اجتماع ال 2015-09



 حبرارة البخار ( Carica papaya  ) يف الببايا   Bactrocera xanthodesو  Bactrocera melanotus  معاجلة ذباب: 28مشروع ملحق املعيار الدولي رقم  2009-105

 

3 من 2 لصفحةا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  

وافق  جلنة املعايري على مسودة املعاجلة العتمادها من قبل اهليئة يف دورت ا  2015-10

 (eSC_Nov_07_2015).احلادية عشرة

 )الصني( Daojian YUالسيد  02-2015 ارسؤول عن ار اجلة

 )أسرتاليا( Andrew JESSUPالسيد  2009-01

 ترتي  النسق وفقا ملتطلبات جديدة 09-2013 األمانة مالحظات

 اجلةعباعتماد امل املتعّلقة ًاسابقاملنّقحة ايية احلاستخدام بمانة األبدأت  2013-09

 مراجعة حتريرية 2014-04

خاذ  ألملعايري إىل ااالنباتية للجنة  فريق الف  املع  اعاجلات الصحةدعوة ال 2015-09

ذبابااة  املعاجلااة حباارارة البخااار بالنساابة إىل  " بتغاايري عنااوان هااذه املسااودة إىل   علمااًا

 Bactrocera melanotus  وBactrocera xanthodes  ( يف البباياااا Carica papaya  )

 " )بانتظار موافقة جلنة املعايري((2009-105)

 ”Waddell et al., 1993“إدراج إيارة مرجعية  2015-09 

 مراجعة حتريرية 2015-09

 نطاق ار اجلة

لكي تسافر عان    ل واء املدفوع املرتفع احلرارةل يف غرفة (Carica papaya)فاه ة  البباياتتألف هذه املعاجلة من معاجلة  [1]

 (ذباباة فاه اة اطايهل اهلااد     )Bactrocera xanthodes  و  Bactrocera melanotusنفاو  بايو ويرقاات ذبااب    

1بالفعالية اطدَّدة
. 

 وصف ار اجلة

حبارارة   البباياا  فاه اة علاى   Bactrocera xanthodes و  Bactrocera melanotusذبااب معاجلاة   اس  ار اجلة [2]

 (105-2009) البخار

 غري متاح اركون الف ال [3]

 فيزيائي )حرارة البخار( منط ار اجلة [4]

Bactrocera xanthodesو  Bactrocera melanotus (Coquillett) (Diptera: Tephritidae)ذبابة  ارسصهدفة اآلفة [5]

   (Broun) (Diptera: Tephritidae) 

 (.Carica papaya L) الببايا فاه ة اخلاض ة لقوائحالسقع ارسصهدفة  [6]

                                                      
 اوافقة األلراف املتعاقدةاطلية األخرى اخلاصة  املتطلباتبتسجيل املبيدات أو  ذات الصلةالقضايا الصحة النباتية  معاجلاتيتضمن نطا   ال  1

لصحة البشرية املرتتبة على ااآلثار اطددة  بشأنمعلومات  وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقبل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. املعاجلاتعلى 

ُينظر يف إىل ذلك، وباجضافة . معاجلة ماعلى موافقة األلراف املتعاقدة ججراءات اطلية قبل ا معاجلته باستخدامنبغي ي وهو ماسالمة األغذية،  أو

إال أن تقييم آثار معاجلة ما على نوعية السلع قد يقتضي . ها دوليًاقبل اعتمادعلى نوعية املنتجات بالنسبة لبعو السلع للمعاجلات  اطتملة اآلثار

 .، أو تسجيل ا أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيهاملعاجلاتلرف متعاقد باملوافقة على  أي ُيلزموال ضافية. دراسة إ



 حبرارة البخار ( Carica papaya  ) يف الببايا   Bactrocera xanthodesو  Bactrocera melanotus  معاجلة ذباب: 28مشروع ملحق املعيار الدولي رقم  2009-105

 

3 من 3 لصفحةا  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 جدول ار اجلة

  :املدفوعل واء لالتعريو يف غرفة  [7]

  يف املائة 60لرلوبة نسبية ال تقل عن 

سااعات   3.5أو أهثر ملدة  درجة مئوية 48.5لدرجة حرارة هواء تزيد عن درجة حرارة الغرفة لتصل إىل أهثر من  -

 على األقل 

 على األقل ساعات 3.5دة أو أهثر مل درجة مئوية 48تبلغ لدرجة حرارة هواء  -

 20درجاة مئوياة أو أعلاى، ملادة      47.5تبلاغ  درجة حرارة أساساية  عند داخل الغرفة  الفاه ةاحلفاظ على هل  -

 .على األقل دقيقة

درجة مئوية  30أساسية تبلغ يف درجة حرارة )عن لريق التربيد باملاء مثال(  الفاه ةتربيد جيو  وحاملا تكتمل املعاجلة،  [8]

 دقيقة.  70ملدة على تقل عن 

 99.9914قتال ماا ال يقال عان     تاددي إىل  ا هلاذا اجلادول الازم     وفقا عاجلة امل أنمن الثقة ب يف املائة 95نسبة وهناك  [9]

 .B. xanthodesو B. melanotusذباب  ويرقات بيو من املائة يف

 م قومات أخعى اات صقة

مان  أناواع أخارى   جدراج يف التربير الف   ،يف تقييمه هلذه املعاجلة ،الفريق الف  املع  اعاجلات الصحة النباتية نظر [10]

 Anastrepha ludens (Loew), Anastrepha suspensa (Loew), Bactrocera cucurbitae)ذباااب الفاه ااة 

(Coquillett), Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera facialis (Coquillett), Bactrocera kirki 
(Froggatt), Bactrocera passiflorae (Froggatt), Bactrocera psidii (Froggatt), Bactrocera tryoni 

(Froggatt) وCeratitis capitata (Wiedemann) ذباب الفاه اة(  ليت تعيل مجيع الفواهه ا)، وحماصيل فاه ة أخرى

 أوصى بإدراج آفتني اثنتني فقاهل مان ذبااب الفاه اة، وهماا:     الفريق الف  إال أن صل. هما قدم يف األ عاجلة يف وصف امل

B. melanotus وB. xanthodesالببايا، استنادا إىل حس ، فاه ة واحد فصول ، طWaddell  (.1993ن )يوآخر 

 (.C. papaya . Waimanalo Solo) الببايايف  اجلدول الزم وضع املستخدم لحمصول الفاه ة متثل و [11]

 ارعاجع

[12] Waddell, B.C., Clare, G.K., Maindonald, J.H. & Petry, R.J. 1993. Postharvest disinfestations of 

Bactrocera melanotus and B. xanthodes in the Cook Islands. Report 3. Wellington, Ministry of 
Agriculture and Fisheries (New Zealand) – Regulatory Authoritypp.1-44. 

 



 2015هذا يف أغسطس/آب  اعتمدت جلنة املعايري بالنيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية بروتوكول التشخيص

 (بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح) 27هذا امللحق جزء ملزم من املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 

DP 8-1 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 

 27 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية

 8 امللحق

 

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

 تشخيص بروتوكوالت: 27املعيار الدولي 

 8 :بروتوكول التشخيص

  Ditylenchus destructor وآفة Ditylenchus dipsaci آفة
 

 

 2015شر عام وُن 2015مت اعتماده عام 

 احملتويات

 4 ............................................................................................ معلومات عن اآلفة -1

 Ditylenchus dipsaci ........................................................................... 4آفة  1-1

 Ditylenchus destructor ....................................................................... 5آفة  1-2

 6 .......................................................................................... املعلومات التصنيفية -2

 6 ....................................................................................... كيفية الكشف عن اآلفة -3

 7 .................................................................................... العوائل واألعراض 3-1

 Ditylenchus dipsaci ....................................................................... 7آفة  3-1-1

 8 ........................................................................ األعراض اخلاصة بالنجيليات 3-1-1-1

 8 ........................................................................ األعراض اخلاصة بالزنبقيات 3-1-1-2

 9 ........................................................................ األعراض اخلاصة بالنجيليات 3-1-1-3

 10 ................................................................ األعراض اخلاصة بالباذجنانيات 3-1-1-4



8ب.ت  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  

DP 8-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

Solanum tuberosum.  تنتج آفةD. dipsaci    عفنًا بشكككقل قمت  تد با اه الدرنة أكمر من العفن السكككطحي الذ
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 معلومات عن اآلفة -1

( يف كافة أحناء العاملّ ومعظم األنواع فطرية التغذ . Filipjev ّ1936الواست ) Ditylenchusتتوز ع األنواع ضمن جنس 

 غري أا هككذا اجلنس يتضككككمن بعض األنواع اليت تتسككككم بككوهميككة كبرية بوصككككفتككا آفككات تطككال نبككاتككات أعلى    

(Sturhan  وBrzeski ّ1991 )(. و در اإلشكككارة تق أنف رغم توبر بعض النباتات )ممل الشكككمندرّ والوسكككيمّ والنفل

نادرًا ما يتواجد هذاا النوعاا يف الوقت ذاتف يف النبات           Ditylenchus destructorّ و Ditylenchus dipsaciباآلفتني  

 (.Farkas ّ1988 و  Andrássyذاتف )

 Ditylenchus dipsaciآفة  1-1

نوع من النباتات الوية واملستزرعة. كما    1 200ّ أو نيماتود الساممّ أكمر من  D. dipsaci sensu lato (s.l.)تتاجم آفة 

أا العديد من األعشككاب واحلشككائ  هي عوائل للنيماتود وقد ت د  دورًا هامًا يف بقائف يف غياب نباتات مسككتزرعة. وقد   

تق أنف   .D. dipsaci s.lأشككككارت تليالت مورفولوجية وبيوكيميائية وجزيئية ونواتية ألعداد وأنواع ةتلفة من آفة            

ضم  مركي س م     30ب ي سًا من العوائل على األقلّ ذات نطامم حمدود من عوائل اآلفة. وقد ق ( 2013وآخروا )  Jeszkeجن

هذا املركب تق جمموعتنيّ تضككككم األوق أعداد الصككككيغة الصككككبغية المنائية اليت تتمي ز يجمتا سالعاد س واملسككككم اة       

D. dipsaci sensu stricto (s.s.)  معظم األعداد املسجلة حتى اآلا. وأم ا اجملموعة المانية فتي  ّ وتشمل هذه اجملموعة

)سالصككنف  2011وآخروا  Ditylenchus gigas  ّVovlasتتولف من األصككناا املتضككاعفة الصككبغيات وتضككم حاليًا    

وآخرواّ  D. weischeri Chizhov)الفاصككولياء العريضككة((    Vicia fabaالذ  يتطفل على  D. dipsaciالعمالممس من 

 Ditylenchus)النباتات الشوكية الزاحفة(  وبالث آفات غري موصوفة من نوع  Cirsium arvense)املتطفل على  2010

spp         تات با بونواع الن هاء وواو وترتبن  على التوالي  Plantaginaceae و Asteraceae ّ وFabaceaeُتسككككم ى دالّ و

(Jeszke ومن بني كل هذه األنواعّ وحدها آفة 2013ّ وآخروا .)D. dipsaci s.s  وأحد متغرياتتا املورفولوجية القبرية

D. gigas     هما من اآلفات النباتية اليت تتسككم بوهمية اقتصككادية. ويتضككمن هذا الووتوكول معلومات تسككمح التمييز بني

D. dipsaci s.s. و D. gigas. 

فة   قااّ واألورامم           يف معظم األوق  D. dipsaciوتعي  آ تات )السككككي با ية من الن يات خارجية يف األجزاء اهلوائ ات كطفيل

 Medicago ّ وV. Fabaواألزهار(ّ تجا ايضًا البصالتّ والدرنات والريزومات(. وهذا النيماتود منقول بواسطة البذور يف

sativa   الوسككككيم/ألفافا(ّ و( Allium cepa و ّ)البصككككل( Trifolium spp.  و ّ)النفل( Dipsacus spp.  )املشككككن( 

(. ومن األهمية نقاا اإلشكككارة تق أنف بامقاا صكككغار املرحلة 2005وآخروا ّ   Sousa)الشكككمام( ) Cucumis melo و

(. وتتجم ت هذه النيماتودات يف حالة  Lucas ّ1984 و Barkerسككنة أو أكمر ) 20الرابعة تم ل اجلفاا ملدة طويلة من 

(. وغالبًا ما يظتر الصوا على البذور يف   1ودس حني تبدأ أنسجة النباتات باجلفاا )الشقل   خفي ة وتشقيل سصوا النيمات  

صغار اآلفات       صاد(. كما أا وجود  صابة جدًا باآلفات ويف بقايا النباتات اجلافة )أ  ما يبقى يف احلقل بعد احل القروا امل

م يف االنتشككار السككالب هلذه الديداا على مسككافات طويلة.  املعدية من املرحلة الرابعة يف البذور ومواد النباتات اجلافة ها

و قن أا تبقى النيماتود حي ة يالتتا اجلافة بعد انتقاهلا من خالل اخلنازير والقطعاا تق بذور مصككككابة أو داخل هذه       

 (.1971ّ وآخروا Palmisanoالبذور )
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تات أعلىّ أشكككككار       D. dipsaciورغم أا  با فة يف ن كاليفورني من        Viglierchio (1971ُتعتو آ قاا جمتمت  بام نف  ( تق أ

D. dipsaci  يفAllium sativum ( أا يتقابر على فطر الرتبة )الموم(Verticilium وCladosporium.يف ظروا ةوية ) 

فة   مل                  D. dipsaciومن املعروا أا آ ية )م خلارج تة ا ية من اجل ية بقتري بات قل  رضكككككات ن  Clavibacterتن

michiganensis subsp. insidiosus  syn Clavibacter michiganensis subsp. Insidiosum ّCorynebacterium 

insidiosum.ما يسب ب ذبول األلفالفا ّ) 

يف األقاليم التالية )باستمناء االعرتاضات(:    D. dipsaciألف(ّ تتواجد آفة  2013ووفقًا ملنظمة وقاية النباتات يف أوروبا )

 أوروباّ وآسياّ وأفريقياّ وأمريقا الشماليةّ وأمريكا الوسطى والبحر القارييبّ وأمريقا اجلنوبيةّ أوسيانيا.

 Ditylenchus destructorآفة  1-2

أو دودة تعفن البطاطاّ بصككورة حصككرية تقريبًا األجزاء تت األرضككية من النباتات )ممل   ّ D. destructorتتاجم آفة 

ت واألجزاء تت األرض املشكككابتة للسكككيقاا(. وهي أنواع شكككبف عاملية شكككائعة يف األقاليم املعتدلةّ الدرناتّ والريزوما

شة الدينار )منظمة وقاية النباتات يف أوروباّ        شي سارات حادة يف تنتاج البطاطا وح س ولة عن خ ألف(. كما أا   2013وم

نوعًا نباتيًا يشمل نباتات الزينةّ والنباتات احملصولية     90نطامم القائنات املعيلة للنيماتود واست جدًاّ تذ يضم أكمر من   

)البطاطا( املعيل األسكاسكيّ حيي يظتر يف الدرنات عفن رطب أو     Solanum tuberosumواألعشكاب الضكارة. ويشكقل    

 جاا ينتقل تق درنات أخرى يف التخزين. ويف بعض الظرواّ قد تتسبب كائنات التعفن الرطب بتعفن الدرنات تق حد  

نوعًا من البقترييا والفطريات   Ciurea (1986 )55 و Rojankovskiبعيدّ تجا قد تقتل أيضككككًا النيماتودات. وقد وجد 

 هي األكمر شيوعًا. .Fusarium sppحيي أا الفطريات املغزلية  S. tuberosumّيف در نات  D. destructorاملتصلة بآفة 

شائعة األخرى هي   شتقة      )البطاطا احللوة(ّ  Ipomoea batatasوالعوائل ال صناا متجنة وةتارة م صلي )أ والزنبق الب

)حشككككيشككككة  Humulus lupulus )اهلندباء(ّ و Taraxacum officinale ّ و(Iris xiphioides و Iris xiphiumمن 

 )اللبالب(ّ  Hyacinthus orientalis )لبالب عنيب(ّ و Leopoldia comosa )التوليب(ّ و .Tulipa spp الدينار(ّ و

 )البيقيككة(ّ  Anthyllis vulneraria و Coronilla varia )الككداليككا(ّ و.Dahlia spp )الزنبق(ّ و .Gladiolus spp و

 )الزهرة املخملية(ّ  Calendula officinalis )الشكككمندر السكككقر ّ ولندر العلفّ والشكككمندر(ّ و  Beta vulgaris و

)الوسككككيم األار واألبيض  .Trifolium spp )البقدونس( و Petroselinum crispum )اجلزر(ّ و Daucus carota و

بسككرعة على  D. destructor(. ويف غياب نباتات أعلىّ تتقابر آفة Brzeski ّ1991و Sturhanوالوسككيم السككويد ( )

يات حوالي   تدم ر اخلين الفطر  يف الفطر املسككككتزرع )         70أفطور تا  ياتّ ومن املعروا أن عًا من الفطر  Sturhanنو

صوا النيماتود كما     Brzeski ّ1991و شقيل  (. وبامقاا هذا النوع أا يقاوم اجلفاا ودرجات احلرارة املتدنيةّ تجا ال ي

. غري أا هذا النوع يزدهر يف الشتاء كبيضّ ما جيعل البيض D. dipsaci (Kühn ّ1857 )Filipjev ّ1936تفعل آفة 

يف بذور البطاطا وبصككككالت  D. destructorكذلكّ تا آفة . D. dipsaciيف يف أكمر حيوية  يا هو عل D. destructorيف 

(. كذلكّ أشكككارت التقارير تق وجود آفة Brzeski ّ1991و Sturhanالزهور هي آفة خاضكككعة للوائح يف بلداا عديدة )

D. destructor  علىArachis hypogaea    هذه السجالت ُتعتو )الفول السوداني/الفستق( يف جنوب أفريقياّ تجا باتت 

لةّ      عًا منفصكككك ية       Webster ّ1995و  Ditylenchus africanus (Wendt, Swart, Vrainأنوا ناح بة من ال (ّ قري

 .D. destructorاملورفولوجية ومن ناحية القياس املورفولوجي آلفة 
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با )            تات يف أورو با ية الن قا مة و قًا ملنظ فة     2013ووف جد آ ناء         يف األ D. destructorألف(ّ تتوا باسككككتم ية ) تال قاليم ال

 االعرتاضات(: أوروباّ وآسياّ وأفريقيا اجلنوبيةّ وأمريقا الشماليةّ وأمريقا اجلنوبيةّ أوسيانيا. 

 املعلومات التصنيفية -2

 Ditylenchus dipsaci (Kühn ّ1857 )Filipjev ّ1936اإلسم: 

فات  فة    املراد فات أنواع آ قة   Ditylenchus dipsaci (Kühn ّ1857 )Filipjev ّ1936: ترد مراد  Siddiqiيف وبي

(2000) 

صنيفي    ضع الت ّ Tylenchoideaو Tylenchinaّّ وTylenchidaّ وDiplogasteriaّ وSecernentea: النيماتوداّ الو

 .Anguinidae و

ّ Brzeskiو Sturhanنيماتودا السككاممّ والديداا املسككتطيلة يف السككيقاا والبصككالت )باإلنقليزية( )   األمساء الشاااةعة: 

1991. ) 

مركيب من األنواع يتولف من عدد كبري من األصككناا واجملتمعات البيولوجية اليت   D. dipsaciمالحظة: ُتعتو اآلا آفة 

ضليات العائل. بالتاليّ وردت مرادفات ملا جمموعف      صة يف أف صورة خا كما مت   D. dipsaciنوعًا تمسيًا من  13ختتلف ب

سم النباتات            صنفًا بيو  30التعر ا تق  سمَّى عامًة با سب نطامم العوائل وُت سية ح صورة رئي لوجيًاّ جير  التمييز بينتا ب

 الرئيسية املعيلة هلا.

 Ditylenchus destructor ّThorne 1945: اإلسم

 : غري متوفرةاملرادفات

صنيفي    ضع الت ّ Tylenchoideaو Tylenchinaّّ وTylenchidaّ وDiplogasteriaّ وSecernentea: النيماتوداّ الو

 .Anguinidae و

 Sturhan: الدودة املسككككتطيلة يف عفن الدرناتّ الدودة األسككككطوانية لتعفن البطاطا )باإلنقليزية( )            األمساء الشاااااةعة  

 ( Brzeski ّ1991و

ضت   ستنتاجات    Blaxter(2003 و De Leyو صنيف األحدثّ الذ  جيمت بني املالحظات املورفولوجيةّ واال ( نظام الت

 ئية وتليالت التصنيف التفرعي احليو .اجلزي

 كيفية الكشف عن اآلفة -3

شف عنتما: التور مّ     D. destructor و D. dipsaci تمل كل من اجلربومتني سمح بالق شرتكة التالية اليت ت األعراض امل

  التعفين يف البصكككيالت والدرناتوالتشكككو ه وزوال اللوا والتقز م يف األجزاء املوجودة تت األرض من النباتاتّ والنخر أو 

(Thorne ّ1945 .) 
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 Ditylenchus dipsaci  آفة

توقلمًا مت الطفيليات من حيي قدرتتا على غزو النسككيج القبد  الصككلب عقب التحليل األنز ي    D. dipsaciُتظتر آفة 

ا. وهذا ي د  تق فصل اخلاليا وتقريبت للطبقة الرقيقة البقتينية أو الوسطى املوجودة بني اجلدراا املتامخة يف اخلليةّ ما  

ي د  تق املظتر الالمت النموذجي أو تق امللمس املنقين يف األنسككجة املصككابة نا يذكر بلب  تفاحة ناضككجة أكمر من الالزم 

(Southey ّ1993.) 

سامم والبصيلة(   )دودة اسطوانية عمالقة يف ال  D. gigasبآفة  V. faba تسب ب تصابة  ّ (2011وآخرين ) Vovlasويسب  

التور م وتشو ه أنسجة السيقاا أو تقر حات تتحو ل تق لوا بين أار بم اسود. ويف اإلصابات احلادةّ تبدو البذور سوداءّ       

ومشككو هة وأصككغر حجمًا من البذور غري املصككابة باآلفةّ كما تظتر بقت أشككبف باللطخات على سككطحتا. وأم ا العوائل غري 

V. faba  فتيLamium purpureum ّو Lamium albumو ّ Lamium amplexicauleو ّ Ranunculus arvensis ّ

  .Avena sterilis و Convolvulus arvensis و

  Ditylenchus destructor آفة

عادًة األجزاء تت األرض من النباتات )الدرنات وسككككيقاا البطاطاّ وريوزمات النعناعّ   D. destructorتصككككيب آفة   

الدينار والليلك(ّ ما يسكب ب زوال اللوا وتعفين أنسكجة النباتات. وتقوا أحيانًا األجزاء فومم األرض من    وجذور حشكيشكة   

النباتات مصابة أيضًا باآلفةّ ما يسب ب تقز م السامم وتتخ نتا وتفر عتا تضافًة تق تقز م األوراممّ وتغضنتا وزوال لونتا )كما       

ا يف أغلب األحيااّ ال تظتر أ  أعراض اإلصككابة باآلفة يف األجزاء فومم  (. تجBrzeski ّ1991و Sturhanيف البطاطا( )

 األرض من النباتات.

 العواةل واألعراض 3-1

 Ditylenchus dipsaciآفة  3-1-1

)الشككوفاا(ّ   Avena sativaهي النجيليات:  D. dipsaci( تق أا العوائل الرئيسككية آلفة 1991) Brzeskiو Sturhanيشككري 

ّ  A. sativumوّ A. cepa)القمح(  والزنبقيات:  Triticum aestivum )الذرة(ّ وZea mays )اجلاودار(ّ و Secale cerealeو

  والبككاذجنككانيككات:      Trifolium sppّ وPisum sativumّ و.Vicia sppّ وM. sativa  والقرنيككات:     .Tulipa spp و

S. tuberosum ّوNicotiana spp  :صليبيات سيات:    Brassica campestris  وال ضم    .Narcissus sppوالنرج . كذلكّ ت

  Allium ampeloprasumّ وH. orientalisّ وB. vulgaris)الفراولككة(ّ و.Fragaria spp ّ وD. carotaعوائككل أخرى 

)القرفس(ّ   Apium graveolens )القرنفل(ّ و .Dianthus spp ّ وPhlox paniculataّ وPhlox drummondii)القرات(ّ و

 Helianthusو Petroselinum crispum )اللفت(ّ وBrassica napus )العدس(ّ  Lens culinarisّ و.Hydrangea sppو

annuus .)دو ار الشمس( 

سم معي نّ تتبت بعضتا البعض. ويف حال ماتت     D. dipsaciقد تتواجد أجيال ةتلفة من آفة  يف نباتات عائلة خالل مو

بسككبب اآلفةّ ترتا النيماتودات العائل قبل أا توت بالقامل. ويف غياب نباتات عائلةّ  األجزاء املصككابة من النباتات 

بامقاا هذه الديداا أا تدخل تق نباتات غري عائلة وتتغذى منتا لبعض الوقتّ رغم أنتا غري قادرة على التقابر يف هذه  

يف تقزم  D. dipsaciكمر شيوعًا لإلصابة بآفة   (. وتتممل األعراض األFarkas ّ1988 و Andrássyالنباتات غري العائلة )
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النباتات واصفرارها  وتت خن السيقاا والسويقات واألزهارّ وتقز متاّ واحتوائتا على العفصة وتشو هتا  وتقرح ات خنرية       

يب صككيف البصككيالت والريزومات وتعفينتاّ غالبًا ما تظتر بشككقل حلقات بني ة اللوا حني تقوا البصككيالت مقطيعة. وقد ت

)الفاصككوليا القزميةّ أو اللوبياءّ أو الفاصككوليا اخلضككراء( مماًلّ  Phaseolus vulgarisالبذور أيضككًا من  D. dipsaciآفة 

. وعادًة ال تبد  البذور الصكغرية أعراضكًا ظاهرة لإلصكابة باآلفة يف حني تنقم     M. sativaو .Allium spp ّ وV. fabaو

 ملو نة عليتا.  قشرة البذور القبرية وتظتر بقعًا 

 األعراض اخلاصة بالنجيليات 3-1-1-1

Avena sativa و Secale cereale(McDonald و Nicol ّ2005      سيقااّ ويظتر شو هةّ وتتخن ال صبح األورامم م (. ت

عة               مة. ويف زرا فة ومتقز تات قصككككرية وكمي با ناتّ وتقوا الن ياد  من الغصككككي فة  S. cerealeعدد غري اعت ّ تظتر آ

D. dipsaci   اليت تتو  على كميات قليلة من الدبالّ وبصورة طبيعية يف املناطق حيي    بصورة خاصة يف الرتبة اخلفيفة

ُيزرع الشليم. و قن مالحظة العالمات األوق لإلصابة باآلفة يف أواخر فصل اخلريفّ تجا تصبح أكمر وضوحًا يف الربيت. 

وخر يف حقل الشككككليم تق تلفع بفعل اآلفة. وفيما تنمو نباتات         كذلكّ تشككككري بقت عديدة على النباتات ذات النمو املت        

A. sativa            ضر. وتمل صفرار من خالل لونتا األخ صول املائل تق اإل ضوح يف احمل صابة باآلفة بوترية أبطوّ تظتر بو امل

يف أوروبا   D. dipsaciاملصابة األعراض ذاتتا اليت تظتر يف حبوب أخرىّ وتتعر ض تق هجوم آفة   T. aestivumنباتات 

  (.Cook ،1993 و Rivoalالوسطى والشرقية فقن )

شقل عوائل جيدة آلفة   Zea maysوأم ا نباتات  سيقاا يف النباتات      قد ي د  غزو تجاّ D. dipsaciفتي ال ت سجة ال أن

(. كما  Cook ،1993 و Rivoalالفتية تق خنر يف هذه األنسجةّ ويتسب ب نوت نباتات الذرة أو سقوطتا قبل احلصاد )    

أا أورامم النباتات املصككابة متغضكك نة وملتوية كفت احة سككدادات. كذلكّ تقوا الفواصككل العقدية أقصككر فيما يصككبح اجلزء  

  األسفل من السامم فارغًا يف حني تنقسر النباتات األكو حجمًا وتسقن.

 األعراض اخلاصة بالزنبقيات 3-1-1-2

Allium cepaو ، Allium sativum ّو Allium cepa var. aggregatum .)تتممل تحدى خصككائص معظم  )الكراث

(. كذلكّ 4و 3ّ و2)األشقال   D. dipsaciبوا األورامم والبصيالت فيتا تتشوه بفعل اإلصابة بآفة     .Allium sppنباتات 

فاخ( للقشرة   عليتا تور م )انت تصبح قاعدة النباتات الفتي ة منتفخًة واألورامم مشو هًة. وأم ا البصيالت املصابة األخرى فيظتر    

صيالت )        سطواني للب صل عند اجلذر األ شققات مفتوحة غالبًا ما ت (. ويبدو مظتر نباتات Olthof ،1993 و Potterوت

A. cepa   اليت تتعرض تق هجوم آفةD. dipsaci                جامدًا بفعل ذوباا اخلاليا الناجم عن تغذية الديداا األسككككطوانية

(Ferris  وFerris ّ1998   ( وتيل البصيالت املصابة تق التعفين بسرعة يف التخزين .)Bridge وHunt ّ1986 كما أا ّ)

القشور الداخلية يف البصيلة تتعرض عادة تق هجوم أكمر حد ة من القشور اخلارجية. ومت تقد م املوسمّ تصبح البصيالت          

تشككو ه  تق D. dipsaci. وعلى العقسّ ال ت د  آفة لي نة ويظتر لدى قطعتا قشككر بين اللوا بشككقل دوائر متحدة املركز 

(. كذلكّ Sikora ّ1990 و  Netscherتجا تسكككب ب اصكككفرار األورامم وموتتا ) ،A. sativumاألورامم أو تورم يف نباتات 

يف منيسككككوتاّ الواليات     A. sativumللمرة األوق يف نباتات    D. dipsaci( عن ظتور آفة  2012)وآخرون  Mollovأفاد  

املتحدة األمريقية. وتملت األعراض اليت ظترت يف النباتات تت األرض يف التقز م والريقااّ يف حني كانت األعراض           
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شوه. وقد تبدو نقاط على أورامم نباتات       ستوى غري كااع والت صيالت هي النخرّ والنمو ن )تور مات   .Allium sppيف الب

 أعراض لإلصابة يف بذور النباتات املصابة. شبيتة بالبمور على األورامم(. وال ُتالَحظ ا 

Tulipa spp. (Southey ّ1993      ختتلف األعراض النامجة عن متامجة آفة .)D. dipsaci     ألزهار اللعلتّ يف النباتات

. ففي احلقلّ يشكقيل اإلزهار الفرتة  .Narcissus sppالنامية والبصكيالت على السكواءّ عن تلك اليت تظتر على نباتات   

األفضككل للقشككف عن اإلصككابة باآلفة. واإلشككارة األوق هي تصككابة شككاحبة أو أرجوانية اللوا تظتر على جانب واحد من  

شرة          سم الق صابة حجمًاّ وتنق صابة. وتزداد هذه اإل شرة تت الزهرة اليت تنحين با اه اإل سامم مبا شف عن  -ال   نا يق

وينتشكككر التلف با اه األسكككفل واألعلى يف أغلب األحياا وصكككواًل تق البتالت. ويف    -نموذجي تتتاالنسكككيج الرخو ال

اهلجومات األكمر حد ةّ تتد تصككابات  ابلة تق اجلزء األسككفل من السككامم بدءًا من األورامم ولدث خلل يف النمو. تبدأ 

ابلة جانبية عند قاعدة السيقاا السابقة.  قن رؤية   اإلصابات عند قاعدة البصيالت اجلديدة حيي تظتر بشقل براعم مق   

اإلصككابة والشككعور بتا لدى تزالة القشككور اخلارجية البني ة اللواّ بشككقل لطخات لين ة رمادية أو بني ة اللوا على القشككور 

 وتية.  لياقاللحمية اخلارجية. وال تظتر على البصيالت املصابة حلقات بنية اللوا كاليت نراها يف نباتات النرجس وا

 األعراض اخلاصة بالنجيليات 3-1-1-3

Medicago sativa. تشككقل .D. dipsaci   آفة الديداا األسككطوانية األكو اليت تصككيب نباتاتM. sativa..   وتصككل

اإلصابة بسرعة يف الرتبة المقيلة وخالل أوقات هطول األمطار القميفة أو يف املناطق املروية بالرش . وغالبًا ما يقوا سالذبول 

األبيضس املرتبن خبسككككارة القلوروفيل يف الورمم تحدى خصككككائص احملاصككككيل املصككككابة يف حالة من اإلجتاد الرطوبي 

(Griffin،1985وأحيانًا تظتر يف .)     احلقول املصابة مساحات غري منتظمة من النباتات املزروعة املبعمرة. وتشمل أعراض

هجوم الديداا األسككطوانية التور مّ والتقز م وااللتواء يف السككيقاا واألوراممّ وقصككر الفواصككل العقديةّ وتشككقيل العديد من    

 ،Nicol و McDonaldتات مظترًا كميفًا )  الواعم اإلبطيةّ وتنتاج عدد غري اعتياد  من الغصككككينات اليت تعطي النبا       

(ّ وغالبًا ما ال تتمقن من  Ferris، 1998 و Ferris(. وال تنمو النباتات املصككابة نا فيف القفاية لتشككقل هشككيمًا ) 2005

 Phytophtoraنبات الوسيم تق   D. dipsaci(. كذلكّ تعر ض آفة Nicol ّ2005و McDonaldتنتاج أشواا األزهار ) 

megasperma.       ويتفاقم التلف الذ  تسككككب بف آفةD. dipsaci       بفعل كائنات سككككووفاج أخرى )أنواعRhabditis ،و 

Cephalobus ،و Panagrolaimus      ( ضًا موت النباتات سر ع أي سورةّ وهو أمر ي ضة ومق  و  Andrássy( يف نباتات مري

Farkas 1988 وال ُتالحظ أعراض يف بذور نباتات .)Medicago .املصابة 

Trifolium spp. .(Cook  و Yeates ّ1993     األعراض مشابتة جدًا لألعراض اليت سبق وصفتا يف نباتات .)M. sativa  ّ

باسكككتمناء النفل األار واألبيض اللوا. تغزو اآلفة النفل األار وخباصكككة يف الطقس البارد واملمطر. وتظتر مسكككاحات كبرية   

ومستديرة من النباتات املريضة يف احلقلّ حيي تتواجد النباتات األكمر تصابًة باملرض با اه املنطقة الداخلية وتبدو ذابلًة يف      

اتات تبدو متور مًة ممل البصككيالتّ واألورامم متجعدة ومتغضككنة تظتر عليتا بوضككوح عرومم مسيقة.  وسككطتا. كما أا قواعد النب

سطوانية )  5وأم ا براعم األزهار فتي متور مة كالعفصّ وقد لتو  عفص زهرة واحدة على  (.  Courtney ّ1962آالا دودة أ

تورمةّ وتبدو براعمتا متخص لةّ وتصبح األجزاء املصابة     قصرية وم  D. dipsaciكذلكّ تقوا سيقاا النفل األبيض املصابة بآفة   
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أو اخلريف. وأم ا األورامم فتي أضيق  يا يف احلاالت العاديةّ غري أا سويقاتتا أكمر مساكًة وقصرًا.     بني ة اللوا يف الصيف 

 (.Farkas ّ1988و Andrássyوبراعم األزهار متور مة عند قواعدها )

 بالباذجنانياتاألعراض اخلاصة  3-1-1-4

Solanum tuberosum.   فة فة                  D. dipsaciتنتج آ ب  آ لّب تساااب  لدرنة ركمر من العفن الساااذحي ا با ال ا نًا بشاااكل قميع  تد  عف

D. destructor               وتغزو النيمياتود السااايقان واألورامم،  يا ي دب إق تقز و جوذجي للنباتات يرافق  تشاااو ل ااد ق السااايقان والساااويقات .

(Evans  وTrudgill ،1992.) 

Nicotiana spp. (Johnson ّ1998    تق أورامم وسيقاا شتالت التبغ يف الطقس )(. تدخل صغار اآلفات )املرحلة الرابعة

صفراء اللوا )العفص( قد تتد على ارتفاع     صغرية و سم أو أكمر فومم الرتبة. وفيما يزداد   40الرطبّ وت د  تق تور مات 

 إلصفرار يل األورامم العليا تق اعدد العفصاتّ تبدأ أنسجة النباتات باملوت قبل أوانتا. وقد تسقن األورامم السفلى فيما ت    

قيلةّ  مبعدهاّ تتعفن العفصات وتوقف جو النباتات املصابة ويف النتايةّ ال سيما يف الطقس الدافىء والرطب ويف الرتبة ال   

 تنقسر السيقاا املصابة وتسقن النباتات أرضًا.

 األعراض اخلاصة بالصليبيات 3-1-1-5

 .D. dipsaciالناضج املصاب بآفة B. campestris قد يظتر عفن تاجي حاد يف نبات 

 األعراض اخلاصة بالنرجسيات 3-1-1-6

Narcissus spp. (Southey ّ1993 تتممل األعراض النمطية يف وجود تور مات من اللوا األصككفر الفاتح أشككبف بالبمور .)

(. 6و 5على األورامم )نقاط( وحلقات بني ة اللوا ومتحدة املركز  قن رؤيتتا حني ُتقطت البصكككيالت بالعرض )الشكككقالا 

اه األسككككفل. كما أا التور مات تظتر     تجا حني ُتقطت البصككككيالت بالطولّ ُيالحظ أا النخر يبدأ عند العنق و تد با         

بوضككوح يف فرتة اإلزهار حني تنمو األورامم بشككقل ناشككن. ويف اهلجومات املعتدلةّ  قن الشككعور بالتورمات على النحو   

البصككيالت اجلافة اليت  ق  D. dipsaciاألفضككل أكمر من رؤيتتاّ بني السككبابة واإلبتام. و قن القشككف عن وجود آفة  

ضككئيلّ من خالل قطعتا مباشككرة تت العنق. ويبي ن الفحص املتوني يف املراحل األوق من اإلصككابة بقعًا تعاني من تلف 

   بر اقًة وتسفنجية حيي تقوا اخلاليا قد انفصلت عن بعضتا. ويستتبت ذلك ظتور سريت لنخر بين اللوا.

 األعراض اخلاصة بعواةل رخرى 3-1-1-7

Fragaria spp. .  تشقل آفةD. dipsaci  النوع الوحيد منDitylenchus مسببًا مرضيًا يف الفراولة   الذ  ُيعتو (Brown  

 (. وُيالَحظ التلف يف األورامم الصغرية واملشو هة ويف السويقات القصرية والسميقة وامللتوية.1993ّ وآخرون

تات             با لة الفرعية لن عاة ياقوتيات( وبصااايالت رخرى     Sciloideaeعاةلة اهلليونيات، وال (. Southey ّ1993))ال

ّ تجا ال ُتالحظ عادة تور مات حمددة على أورامم      Narcissus sppأعراض البصككككيالت هي ذاتتا اليت تظتر يف نباتات    

شو هات وأحيانًاّ تورماٌت طفيفة. كذلكّ تظتر عادة على بصيالت زنبقيات     النباتات. تجا قد تبدو على األورامم أبالٌم وت

تر على الياقوتيات. كما أا أعراض اإلصككابة يف النرجسككيات مشككابتة لتلك اليت تظتر يف  أخرى األعراض ذاتتا اليت تظ

تور ماٌتّ تضافًة تق حلقاتع   .Nerine spp و .Galanthus spp  تذ تبدو مماًل على أورامم نباتات Narcissus sppنباتات 

 بنية اللوا ومتحدة املركز يف البصيالت.
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Beta vulgaris and Daucus carota (Cooke ّ1993ت د  تغذية .)D. dipsaci     شتالت تق موت نقطة النمو يف ال

)نا يفضككي تق تشككقيل تيجاا عديدة(  وقد تصككبح الفلقات واألورامم ملتويًةّ ومتورمة ومشككو هة  كما قد تظتر نقاط على 

ر ح يف التاج عفنًا ُيعرا باسككم تقاألورامم أو السككويقات يف النباتات األقدم. ويف وقت الحق من املوسككمّ قد تسككب ب اآلفة   

التاجّ أو عفن التاج أو عفن العنق. وتظتر هذه اإلشكككارة أواًل بشكككقل بمرات بارزة ورمادية اللوا بني ندب األورامم عادًة. 

بمّ ينمو العفن با اه اجلانب اخلارجي والسفليّ و تد تق ما بعد كتف النباتاتّ ما يسمح للتاج باالنفصال حني يتم     

تفح ج األورامم وزوال لوا رأس اجلذر الرئيسككككي. وتظتر  قد تشككككمل أعراض أخرىّ D. carotaبف. ويف نباتات سككككح

سامم النباتات عند      سية على جذر و صورة رئي صابة         4تق  2األعراض ب سب ب اإل ستوى األرض وفوقف. وت سنتيمرت تت م

 (.7احلادة موت األورامم وتعفين التاجّ وخباصة يف فصل اخلريف )الشقل 

Phlox paniculata وغريها من نباتات الزينة (Southey ّ1993      شة يف شا صابة تمخ نًا وه (. تبي ن نبتات الفلوكس امل

السكيقاا تضكافًة تق قصكر الفواصكل العقدية اليت تيل تق االنفصكال. وتتممل امليزة الفريدة هلذه العوائل يف  ع د وتقلص       

  اجلزء األعلى منتا ليتحول تق خيوط ضككككئيلة. ومن بني النباتات اليت ُتعتو     صككككفائح األورامم العلياّ واليت قد ينقم   

 ّ Calceolariaّ وAnemoneعوائل وتعاني تشككككوهًا يف النمو وتورمًا وما تليف من األعراضّ هناا أنواع وأصككككناا من 

ّ Penstemon (Robertsّ وLysimachiaّ وLychnisّ وHeucheraّ وHeleniumّ وGypsophilaّ وCheiranthusو

. وأم ا  Primula spp( عن تقز مّ وتشكككو ه لألوراممّ وعفن وعجز عن اإلزهار يف نباتات 1937) Edwards(. وأفاد 1981

صاب نباتات     شبية فتي غالبًا ما ال تتعرض للتجومّ تجا قد ُت سب ب  D. dipsaciبآفة  Hydrangeaالنباتات اخل ّ ما ي

شقيل عادًة            صفائح األورامم. وت سيةّ وزيادة يف  ع د  سويقات والعرومم الرئي شبيةّ وتور مًا يف ال ضالع غري اخل خلاًل يف األ

خلٌل يف األورامم ّ Yucca smalianaاألورامم املتجعدة العالمة األوق عن اإلصكككابة. ويظتر على نباتات خشكككبية أخرىّ 

 وتور مات شبيتة بالبمور.

3-1-2 Ditylenchus destructor 

بصورة خاصة على الدرنات )ممل البطاطا والداليا(ّ     D. destructor(ّ تتطفل آفة 1991)Brzeski و  Sturhanيسب  

سقر  واجلزر(. وهي               شمندر ال صيل اجلذرية )ممل ال صليّ والتوليب والدلبوث( واحملا سن الب سو صيالت )ممل ال والب

تدمري اخلين الفطر  يف     ئل أخرى      Agaricus hortensisقادرة على  مل عوا ّ I. batatas)الفطر املسككككتزرع(. وتشكككك

)اجلينسنغ(ّ Panax ginseng س أو اجلينسنغ(ّ وdong quai)س Angelica sinensis ّ وP. vulgaris ّ وA. sativumو

 Erytronium denscanis (dog’s tooth violet.)وبصيالت  .Begonia spp ّ وTaraxacum officinale و

Solanum tuberosum و Dahlia spp   تدخل تق درنات البطاطا عو      ال تظتر أ  أعراض خالل فرتة النمو. فالنيماتود

السككككيقااّ وتتواجد معظم هذه الديداا عند أطراا األجزاء البنية اللوا وغري التالفة. ولو أ خذت عي نة صككككغرية من هذا 

اجلزء من الدرنة وُوضكككعت تت املاءّ تبدو كتلة الديداا الصكككغرية واضكككحًة حتى تت زجاج مقب ر بسكككين. وتتممل   

يف بقت صغرية بيضاء طباشريية أو طفيفة اللوا  قن مالحظتتا تت قشرة  D. destructorبآفة  األعراض األوق لإلصابة

(. والحقًاّ تصبح هذه البقت أكو حجمًا وأغمق لونًا تدرجييًا )تر باللوا الرماد ّ والبين  اللوا  Brodie ّ1998الدرنة )

بصورة خاصة عن غزو بانو  للبقترييا والفطريات والديداا    (. وهذا ينجم 8واألسود(ّ وتقتسب ملمسًا تسفنجيًا )الشقل      

(. وأم ا يف الدرنات اليت تعاني تصككابًة حادةّ تظتر عادة مواقت مقو رة ذات قشككرة Brodie ّ1998األسككطوانية الرم امة )

سج             سيما أا األن شقق  صبح رقيقًة وتت شرة تق اهلجوم بل ت شبيتة بالورمم. ال تتعرض الق شققةّ ومتجعدة و صابة  ة امت مل
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(. أخريًاّ قد تتحن ن الدرنات بقاملتاّ وهذه الدرنات التالفة بالقامل تعوم                Brodie ّ1998السككككفلية  ف  وتنقم  ) 

 .D. dipsaciاملصككابة بآفة  S. tuberosum(. وعلى العقسّ ال تظتر تشككققات على قشككرة 9على سككطح املياه )الشككقل 

سطوانية بالتقابر داخل ا    ستمر الديداا األ صل تق أعداد كبرية. وقد تقوا األعراض    وت صادّ و قن أا ت لدرنات بعد احل

 أكمر وضوحًا بعد التخزينّ لقن اإلصابات المانوية بالفطريات والبقترييا والديداا احلر ة تصل يف الدرنات املصابة.

Beta vulgaris        ت د  اإلصككككابة تق كلوم خنرية يف اجلذور والريزومات. وأفاد .Dallimore  وThorne (1951 عن )

 أعراض  مالة للتقر ح التاجي. ويف الشمندر السقر ّ ينخفض أيضًا حمتواه من السقر تضافًة تق خسارة الغلية.

Daucus carota .               شر . وأم ا سيج الق ضاء يف الن ضافًة تق لطخات بي شرة اجلزر ت ضية يف ق شقومم عر صابة تق  ت د  اإل

ت بفعل الفطريات والبقترييا فقد ت د  أيضككككًا تق التحليل. و قن مالحظة هذا التلف         اإلصككككابات المانوية يف هذه املواق    

صبح              شتاء وي صل ال شاطتا التدمري  خالل التخزين يف ف صل ن ستولة يف تقطيت عرضي للجزر. فالديداا األسطوانية توا ب

 اجلزر غري مالئم لالستتالا. 

Iris spp. و Tulipa spp(Southey ّ1993  ت د .) اإلصابات تق عالمات خطية رمادية اللوا تتد باتاه األعلى بدءًا

من الطبقة القاعدية على القشككور اللحمية اخلارجية. وفيما تتقدم اإلصككابةّ ينتشككر التلف عو نسككيج البصككيلة بقاملف      

دوائر واضحة حني    للوا بشقل ويسب ب جفافًا بانويًاّ وعفنًا يف األلياا نا ي د  تق سقوط البصيلة. وتبدو البقت البنية ا   

ُتقطت بصيلة مصابة بالعرض. كذلكّ يشقل اصفرار األورامم وموتتا أعراضًا بانوية يسببتا تلف يف البصيلة وتوقف  قن          

 لعمل اجلذور.

 Button س أو سBlazing Star سّ سGayflower)س Liatris spicataوأظترت تصكككابة اجلذور الدرنية يف نباتات الزينة 

Snakeroot   س( بآفةD. destructor            يف التخزين البارد يف جنوب أفريقيا تعفنًا مائاًل تق السككككواد حيي تعي  ديدياا

 (.Daiber ّ1983 و  Van der Vegteأسطوانية يف أنسجة متامخة للمواقت املتحليلة )

 استخراج النيمياتود 3-2

 استخراج النيمياتود من البصيالت والموو 3-2-1

بتدا استخراج النيماتودّ يتم  قطت القشور املتضررة يف البصيالت )وخباصة القشور الداخلية( أو فصوا الموم تق أجزاء         

صول على معلق نقيّ  قن           صنبور يف درجة حرارة الغرفة. وللح صحفة برت ( مت مياه ال ضعتا يف وعاء )ممل  صغرية وو

ميقرونًا مغطيى بورمم ترشكككيح بوصكككفف دعامًة )تقنية صكككحن     250و 200أا توضكككت األجزاء على منخل بفتحات بني 

Oostenbrink مرة على األقل(.  40(. وبعد ساعة أو أكمرّ  قن رؤية النيماتودات بواسطة جمتر جمس م )تقبري 

 استخراج النيمياتود من الرتبة واملواد النباتية 3-2-2

ود من الرتبة واملواد النباتية )البصكككيالتّ واجلذورّ تقنية مرجعية السكككتخراج النيمات Baermannتشكككقيل طريقة قمت 

ضت القمت يف دعامة       ساقف ومغلق برفياا أو نلقن ملولب. يو شور وبذور البطاطا(. والقمت مزو د بونبوب مطاطي مربوط ب وق

رمة يتم  ش أو حموُيمأل كلف تقريبًا ناء الصككنبور. بمّ توضككت أنسككجة الرتبة أو النباتات املقطيعة تق أجزاء صككغرية يف شككا

بنيتا ييي تتجز املوادّ وتغطيسككتا بلطف يف املاء داخل القمت. عندهاّ تر النيماتودات الناشككطة عو القماش وترقد 
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يف أسفل سامم القمت. وبعد بضت ساعاتّ أو بعد مرور ليلةّ تنساب كمية صغرية من املياه اليت تتواجد فيتا هذه الديداا  

 (.Hooper ّ1970 و  Fleggوُتفحص تت اجملتر )

ويف تقنية ةتلفة قلياًلّ يتم استبدال القمت بصحن وتفتيت كتل الرتبة وتزالة بقايا احلجارة والنباتات. بم ّ جير  بسن    

ملم( بشككقل متسككاوى على دائرة من منشككفة ورقية ذات بنية واحدة توضككت على شككاشككة بالسككتيقية واسككعة     50الرتبة )

بالستيقية. بعدهاّ ُيسقب املاء يف الوعاء حتى تصبح الرتبة رطبة بقاملتا تجا من دوا أا     الشبيقات وموجودة يف حاوية  

سكككاعة على  24تغمرها املاء. ُيغطى الوعاء بعدها بصكككحفة برت  كبرية للتقليل من تبخ ر املاء. ُترتا هذه الوضكككعية ملدة  

النيماتود من الوعاء تق الصحن لفحصتا بواسطة     األقلّ وبعدها توضت الرتبة جانبًا وُيسقب املستعلق الذ  لتو  على   

 (.Kleynhans ّ1997جمتر تشرلي.  قن استبدال الرتبة بونسجة نباتية مقطيعة تق أجزاء صغرية )

 Baermannللغشككاوة اليت ُتسككتخدم يف البصككيالت واجلذرياتّ فتختلف عن طريقة القمت لدى    Seinhorstوأم ا تقنية 

سككيما أا عصككارة النباتات ومنتجات االحنالل السككام ُتغسككل باملاء. ومن األفضككل اسككتخدام هذه الطريقةّ مقارنة بطريقة 

أو   Baermannمماًل. ويف هذه الطريقةّ يوضككككت قمت  Narcissus sppّ يف نباتات من فصككككيلة Baermannالقمت لدى 

تنفاد األكسجني. وتنجم هذه الغشاوة عن خراطيم ترش  املياه   يف غشاوة أو ضباب من املاء لتاليف اس     Oostenbrinkصحن  

على املواد النباتيةّ أو با اه األعلى ييي تعود وتسككككقن قطرات صككككغرية بلطف على املواد النباتية. عندهاّ ترتا            

تق   24 الديداا كل النيماتود احلي ة األنسجة النباتية وتملتا املياه تق القمت أو الصحن حيي ترتس ب. بم يتم  مجت هذه  

ميقرونًا.  25- 20سكككاعة يف تناء زجاجي بفتح امللقن امللولب على سكككامم القمت أو نمت عينات على منخل قياس   48

 .Hooper (1986) قن مواصلة االستخراج تق حد  أربعة أسابيتّ وهي تقنية يصفتا 

 وآخرين  Oliveiraواد النباتية تبعًا لوصككككف    من امل .Ditylenchus sppوقد مت  تقييف طريقة أخرى السككككتخراج آفة    

ملم  لوءة نياه الصنبور. ُيحدث   500(. ُتقطت املواد النباتية تق أجزاء من سنتيمرت واحد وتوضت يف أوعية بسعة 2013)

تم ي بقباا يف أغطية هذه األوعيةّ يسمح األول بالوصول تق أنبوب مضخة حوض مائي ويقوا الماني نمابة منفذ للتواء.    

سككاعة يف تتوية مسككتمرة من املضككخة. بم ُيسككقب املسككتعلق الذ  ينشككو عو منخل قياس    72اإلبقاء على هذه املواد ملدة 

ميقرونًا الستخراج النيماتود من املستعلق. وهذه الطريقة يف   38ميقروا إلزالة بقايا النباتاتّ بم عو منخل قياس  1000

اتية ييي تصل زيادة دنيا يف العناصر اليت تتغذى من البقترييا والفطرياتّ ويبقى التتوية تول دوا تعفين املواد النب

عدد كبري من النيماتود حيًا. وعند خض  الوعاء خالل تتوية املسككتعلق الذ  لتو  على املواد النباتيةّ جرج املزيد من  

 املواد النباتية باآلفة على حنو أكمر دقيًة. هذه الديداا من األنسجة اجلذرية وبالتاليّ هذا يسمح بتقدير ملدى تصابة

(. ُتغسل املواد النباتيةّ  1972) D’Herde و  Coolen قن أيضًا استخراج النيماتود من املواد النباتية باستخدام طريقة    

مل من مياه الصككككنبور يف خاليط منزلي    50غرامات يف   5سككككم تقريبًاّ وُتنقت  أجزاء من   0.5وُتقطت تق أجزاء يجم 

ساوىء هذه الطريقة أا عينات كبرية من النيماتودّ ممل آفات     سرعة األدنى ملدة دقيقة واحدة. من بني م  D. dipsaciبال

البالغةّ قد ُتقطت تق ترب يف اخلالط. بم  ُيغسككل املسككتعلق الذ  لتو  على النيماتود وبقايا األنسككجة عو منخل قياس  

ميقرونًا وُتسكقب داخل   45ميقرونًا. بم ّ ُتجمت املخلفات على املنخل قياس  45ميقرونًا يوضكت فومم منخل قياس   750

ملم. وُيضاا حوالي ملم واحد من القاولني تق كل  أنبوبّ بم ُيمزج اخللين بشقل جيد    50أنابيب للطرد املركز  بسعة  

سرعة تبلغ     ضت للطرد املركز  ب ضاا حملول     5لدقيقة الواحدة ملدة دورة يف ا 3 000وج صب املادة الطافية وُي دقائق. ُت

دورة  1 750غ/سككم( تق األنابيب. وُيمزج اخللين بعدها جيدًا وجضككت للطرد املركز  بسككرعة   1.13السككقروز )بقمافة 
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ياس                    يف ية عو منخل ق طاف ملادة ال عدهاّ ُتغسككككل ا حدة. ب قة وا ملدة دقي قة  لدقي نًاّ بم  يت  45ا فات   ميقرو م  مجت املخل

 النيماتود. ودراسة

فيتا فتو تجراء من   D. dipsaciوأم ا فحص اخلضكككار اجملففة وغريها من احملاصكككيل البقولية للقشكككف عن وجود آفة  

بذور املنقوعة يف     2( نقت كمية من البذور يف مياه متو اة خالل الليلّ و)     1خطوتني تتممالا يف ) ( اسككككتخراج جزء من ال

بة أيام. و قن تديد وجود النيماتود يف مياه النقت ومسككتخرج الضككباب من خالل غربلة األجزاء املائية الغشككاوة ملدة بال

سبعة      ستغرمم هذه العملية  ام  يأالنامجة عن كل من اخلطوتني على أا ختضت للفحص اجملتر  لغرض التعر ا تليتا. وت

( )ا  االستخراج يف الضباب(. ويقضي اإلجراء املعد ل    2اإلجراء )تقريبًاّ تجا  قن تقصري هذه املدة تق بالبة ايام بالغاء  

 بنقت البقوليات خالل الليل يف ماء متو ىّ بم غربلتتا وفحصتا تت اجملتر للتعرا تليتا.

مل(  250(. ُتغسككل الرتبة )Kleynhans ّ1997والسككتخراج النيماتود من الرتبةّ  قن اسككتخدام الطريقة التالية )بعد 

شبيقات )   عو منخل ست ال سعة    2وا سعة       5مم( يف سطل ب صنبور ييي تصبح ال ضاا ماء ال ليرتات. بم  5ليرتات. وُت

ستعلق وُيرتا لريقد ملدة   سقب عو منخل قياس   30ُيخلن امل ضت تربة   45بانية قبل أا ُي ميقرونًا. وُيقيرر هذا اإلجراء بو

سيب تق      ص ر أوقات الرت سطل مرتنيّ تجا ُتق  45بوااى. وُتنقل بعدها املخلفات من منخل قياس  10ية بم تق بان 20يف ال

مل من القاولني   5مل. وتذا كاا احمللول يف األنابيب رمليًا جدًاّ  قن تضافة  50ميقرونًا تق أنابيب للطرد املركز  من 

دورة يف   1 750ز  بسككرعة يف األنابيب )وُيمزج جيدًا( للمسككاعدة يف ترسكك ب النيماتود. بم ختضككت األنابيب للطرد املرك 

 450ُتصكككب املادة الطافية من كل أنبوب ويتم  التخلص منتا. كما ُيضكككاا حملول من السكككقر ) دقائق. و 7الدقيقة ملدة 

غ/لرت من املاء( تق األنابيبّ وُيخلن هذا املزيج من السككقر والرتبة جيدًا قبل تخضككاعف مرة أخرى للطرد املركز  بسككرعة 

ميقرونًاّ وُتجمت املخلفاتّ اليت   45دقائق. بم ُتسككككقب املادة الطاقية عو منخل قياس  3قيقة ملدة دورة يف الد 1 750

تتو  على النيماتودّ يف تناء لفحصتا. هذه تقنية أساسيةّ وحسب متارات التقين ونوع الرتبة   قن خسارة تق حد       

املعدلة  Fleggسككتخراج هذه الديداا من الرتبة تقنية يف املائة من النيماتود. وتشككمل طرمم أخرى  قن اسككتخدامتا ال 40

  Hooperج(. ويصككككف  2013للتصككككنيف )املنظمة األوروبية لوقاية النباتاتّ         Oostenbrinkّ وطريقة  Cobbبتقنية  

 ( طرمم استخراج ةتلفة جرى تقييفتا لالستفادة من حجم النيماتودّ وكمافتتا وحركتتا.2005) وآخروا

 التحديد -4

بوسككككائل مورفولوجية على العينات البالغةّ ومن األفضككككل أا جير  فحص   .Ditylenchus sppويقتصككككر تديد آفة 

النيماتود من الذكور واإلناث من نوع حمد د تت جمتر عالي القدرة. ومن شككوا تعداد شككرائح رفيعة اجلودة أا تسككمح  

يد من    D. destructor و D. dipsaciبالتعر ا تق آفيت   توك قل  حده. وينبغي اللجوء تق    ب خالل الفحص املورفولوجي و

يف عي نة بتدا التوكيد فقن على وجود النوع املعين يف العينة. ونظرًا تق أا   Ditylenchusالتحديد املورفولوجي لصككككغار 

د العينات يف   تدي  الفطرية تلو ث يف القمري من األحياا املواد النباتية الباليةّ ينبغي التوني يف          .Ditylenchus sppآفة  

 النباتات والرتبة على السواء.

 التحديد املورفولوجي 4-1

ستند تديد آفيت     ضل أا ي ستخدام الطرمم اجلزيئية  D. destructor و D. dipsaciمن األف تق طرمم مورفولوجية. و قن ا

صغار العينات فقن. و ق      صابة املتدنية أو يف وجود  ستويات اإل ية على ن تطبيق الطرمم اجلزيئلتحديد هذين النوعني يف م
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العينات البالغة التالفة وغري العاديةّ ويف مجيت مراحل احلياةّ نا يف ذلك املراحل األوق من النموّ حني يتعذ ر التوصل 

 تق تديد مورفولوجي لألنواع.

 إعداد العي نات 4-1-1

اليت ُتالحظ  جيدًا يف العينات غري املمبتة  يتم اإلعداد للتحضككريات امل قتة من أجل تديد سككريت أو دراسككة اخلصككائص

 (:Kleynhans ّ1997على النحو التالي )

 ُتنقل العي نات احلي ة تق قطرة صغرية من املياه على شرلة زجاجية.  -

يتم تسككككخني الشككككرلة لفرتة وجيزة فومم نار خافتةّ والتحقق من حركة النيماتود من حني تق آخر. جيب            -

 ني حاملا تتوقف عن االنتفاض.التوقف عن التسخ

توضككت سككاترة وُتغلق باحقام حول األطراا بطالء لألظافر. وحني جيف  الطالءّ تصككبح الشككرلة مت العينات    -

 للدراسة. جاهزة

ستخراج النيماتود احلي ة من الرتبة أو من املواد النباتيةّ وُتقتل على حرارة متدنية   ويف الفحص اجملتر  اخلفيفّ يتم ا

يف املائة    5يف املائة فورمالنيّ     40يف املائة من    10يف املائة مياه مقطرةّ و    FAA (35درجة مئوية(ّ ممب تة يف     65-70)

ملائة من    50اض اخلل  الملجيّ   ملائة كحول( )   95يف ا  Hooper( وُتنقل تق الغليسككككريول ) Andrássy ّ1984يف ا

مائي بني شكككك   2005ّ وآخروا قًا لوصككككف   ( وتوضككككت يف الغليسككككريين الال  Seinhorst (1959 )رائح السكككككاترة طب

 Goodey(1963.) و

مرة )عدسككة الغمر بالزيت( تضككافًة   1 000تق  500ولعملية التحديد يف الفحص اجملتر  اخلفيفّ يوصككى التقبري من 

 تق فحص جمتر  لتباين فرومم التداخل.

 خصاةص التشخيص املورفولوجي 4-1-2

(. ويرد يف 1998) Brzeski ( و1993) Brzeski و  Viscardiيف م لف  Ditylenchusاع  قن تجياد مفاتيح الرموز ألنو

  tylenchidوأنككواع أخككرى مككن  .Ditylenchus sppأدنككاه مككفككتككاح الككرمككوز لككلككتككمككيككيككز بككني آفككة      1اجلككدول 

 .aphelenchid و
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 .aphelenchid و tylenchidوأنواع أخرى من  .Ditylenchus sppمفتاح الرموز للتمييز بني آفة  -1اجلدول 

1 

ةرج غدة احللق الظتر  قرب قاعدة القلم  البصكككيلة الوسكككطى مسكككتديرة أو  

 بيضاوية الشقل أو غري موجودة. 

Tylenchida – 2  

ةرج غدة احللق الظتر  يف البصكيلة الوسكطى  تقوا البصكيلة الوسكطى ميزة      

 بارزة ّ ومستطيلة الشقل عادًة

Aphelenchida  

2 

ضمن وحدة واحدة  القلم        سطى متحداا  صيلة الو اجلزء األمامي من املر ء والب

  ليس طوياًل تالي يف حاالت استمنائية.

3  

صيلة الوسطى         صورة تدرجيية ويندمج مت الب ست ب اجلزء األمامي من املر ء يت 

لة                  عدتف يف اجلزء األمامي من البصككككي قا ما تتواجد  بًا  القلم طويل جدًاّ وغال

 الوسطى.

 أنواع أخرى

3 

 4  أنمى بالغة دودية الشقل 

 أنواع أخرى أنمى بالغة من الطفيليات الالعنقية والقيسية أو القممرية الشقل على اجلذور.

4 

 5  بصيلة وسطى صمامية

  أنواع أخرى 1بصيلة وسطى من دوا صم ام 

5 

األمعاء أو تتداخل  غدد احللق املوجودة داخل البصيلة القاعديةّ ال تتداخل مت

معتا بشقل طفيف  نادرًا ما يقوا اإلطار الرأسي ظاهرًا  القلم ضعيف تق قو      

 بصورة معتدلة

6 

غدد احللق بشككككقل فلقةّ تتداخل معتا األمعاء  اإلطار الرأسككككي قو   القلم  

 ضخم

  أنواع أخرى

6 

  7 مبيض واحد  فرج خلفي

  أنواع أخرى مبيضاا  الفرج خلف احملور االستوائي
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7 

األنمى غري متورمة  اجللبة يف األنمى بشكككقل عميد رباعي مت أربعة صكككفوا   

لذنب أو               لذكور يغطي بلي ا تولف كل منتا من أربت خاليا  اجلراب لدى ا ي

 أكمر

Ditylenchus  

 أنواع أخرى  خلية 20األنمى متورمة  تتولف اجللبة من أكمر من 

 Siddiqi (2000) وHeyns (1971 ) املصدر: مقتبس من
 ليس فيتا بصيلة وسطى صمامية. Ditylenchus بعض أنواع الطفيليات غري النباتية من آفة  1

من حيي املورفولوجيا     D. myceliophagus ّ وD. gigas ّ وD. dipsaciو ّ D. destructor وّ D. africanus تتشككككابف 

 تمقانية قياس ودراسة العينات من الذكور واإلناث. (ّ شرط2والقياسّ تجا تتمايز عن بعضتا نا يلي )اجلدول 

 Ditylenchus dipsaciوصف آفة  4-1-2-1

سب   شقل  Brzeski(1998 ( و1995) وآخرين  Wendt (ّ و1991) Brzeskiو  Sturhanح صيل   10(. ترد يف ال التفا

 ووجتات النظر.

ّ  Avena sativa L باء((. )ممل الشككوفااّ و 2013))املعايري موصككوفة يف املنظمة األوروبية لوقاية النباتات القياسككات 

 (: Hooper ّ1972ّ يف Blake ّ1962حسب 

(n = 48♀♀): L = 1.3 mm ± 0.009; a = 62 ± 5.6; b = 15 ± 1.4; c = 14 ± 2.1; V = 80 ± 1.5.  
(n = 23♂♂): L = 1.3 mm ± 0.017; a = 63 ± 11.3; b = 15 ± 1.7; c = 14 ± 2.1; T = 72.  

  أربعة قواطت. الرأس متواصل مت  ذو اجلانيب قليم أو تقريبًا مستقيم لدى االسرتخاء. احل  ق. اجلسم مست  وفولوجيا العامةامل

شقل     سم املتاخم )ال ميقرونًا لدى الذكور.  12و 10ميقرونًا لدى اإلناثّ وبني  13و 10باء(. يبلغ طول القلم بني 10اجل

 تد ةروط القلم على نصف طول القلم تقريبًاّ والعقد مدو رة ونامية جيدًا. البصيلة الوسطى عضلية ويبلغ طول تمخينات 

يقرومرت. ألف(. تحنراا البصككككيلة القاعدية أو األمعاء املتداخلة لبعض امل10ميقروا )الشككككقل  5و 4جدراا اللمعة بني 

اجلزء الفرجي اخللفي من القيس الراي يشكككغل قابل اجلزء اخللفي من الوزخ أو البصكككيلة الغدية. املسكككم  اإلفراغي م

دال(. ويغطي اجلراب بالبة أرباع الذنب لدى الذكور. 10حوالي نصف املسافة أو أكمر بقليل بني الفرج والشرج )الشقل     

 الشقل ومستدمم الرأس. ينسني ةروطميقرونًاّ كما أا الذنب لدى اجل 28و 23يرتاوح طول الشويقات بني 

واو(ّ القلم الطويل نسكككبيًاّ وطول القيس  10. القواطت اجلانبية )أربعة( )الشكككقل خصكككائص التشكككخيص املورفولوجي

(.  قن تييز Andrássy ّ2007دال( هي اخلصائص املميزة هلذه األنواع ) 10الفرجي اخللفي والذنب املرو س )الشقل 

ملم(ّ واملسككافة   2.2-1.6مقابل  1.7-1.0من حيي اجلسككم األقصككر لدى اإلناث ) D. gigasفة عن آ D. dipsaciآفة 

(. ولدى فحص الشويقات  2011ّ وآخروا  Vovlasميقرونًا( ) 188-132مقابل  206-202األطول بني الفرج والشرج )

جيم(. ا نظر  10)الشككككقل  D. destructor  يا هي عليف يف D. dipsaciمن اجلتة اجلانبيةّ تبدو أكمر تقوسككككًا يف آفة 

Karssen  و Willemsen (2010         ملزيد من املعلومات عن الشككككويقات واسككككتخدامتا يف تديد )آفيت D. dipsaci و 

D. destructor . در اإلشارة تق أا بذور V. faba .تتضمن بصورة خاصة يرقات من املرحلة الرابعة 
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 Ditylenchus destructorوصف آفة  4-1-2-2

 .11(. ترد التفاصيل واآلراء يف الشقل 1991) Brzeski  و  Sturhanحسب 

 ّ من عوائل نباتية عالية متنوعة(. Goodey ّ1952)حسب القياسات 

(n = 237♀♀): L = 1.07 (0.69–1.89) mm; a = 32 (18–49); b = 7 (4–12); c = 17 (9–30); V = 80 (73–90). 
(n = 231♂♂): L = 0.96 (0.76–1.35) mm; a = 35 (24–50); b = 7 (4–11); c = 14 (11–21); T = 65 (40–84). 

 0.8شبف بالديدااّ يرتاوح طوهلا بني أهي حيوانات دقيقة   D. destructor. العينات البالغة من آفة املورفولوجيا العامة

وسكككك ة قلياًل عند البطن. وُتالحظ اختالفات كبرية لدى  ميقرونًاّ كما أنتا مق 47و 23ملم فيما يبلغ عرضككككتا بني  1.4و

العينات البالغة من حيي قياسكككتا وفقًا لعوائلتا وعمرها. كذلكّ يتشكككابف الذكور واإلناث من حيي املظتر العام. يضكككم 

دية  واو(ّ وينخفض عددها تق قاطعني يف منطقة العنق والذنب. احللقة اجللي 11اجملال اجلانيب سكككتة قواطت )الشكككقل 

س من خالل أوحلقة الرأس دقيقةّ وغالبًا ما يقوا الرأس أضككيق من اجلسككم املتاخمّ و قن تديد أربعة حلقات يف الر

بااللقرتوا )  قد لوحظ من حني    12و 10(. يرتاوح طول القلم بني 1995ّ وآخروا  Wendtفحص جمتر   نًاّ و ميقرو

يف املائة من طول القلمّ   50تل  45ميقرونًا. يشككقل ةروط القلم نسككبة   14تق آخر وجود عينات يبلغ طول القلم فيتا 

 جدراا اللمعة  رة ومنحدرة تق اخللف. البصككيلة الوسككطى عضككليةّ ويبلغ طول تمخينات   كما أا املقابض واضككحة ومدو 

جلانب الظتر  من  ميقرونات تقريبًا. تتداخل البصكككيلة اخللفية مت األمعاء على مسكككافة قصكككرية على ا 3)أو الصكككم ام( 

ألف(. يتواجد  11اجلسمّ رغم تمقانية مالحظة احنراا يف البصيلة الغدي ة يف بعض العينات من حني تق آخر )الشقل    

 املسككككم اإلفراغي مقابل غدد املر ءّ كما  تد القيس الفرجي اخللفي على بالبة أرباع املسككككافة بني الفرج والشككككرج            

 11(. الشفاه يف الفرج مسيقة وناتئة )الشقل   Andrássy ّ2007ضعف عرضتا )   هاء(. ويقوا طول البيض 11)الشقل  

غل اجلزء الفرجي اخللفي من القيس              قة املر ء. يشكككك نًا تق منط يا تد ويصكككككل أح مامي    الراي باء( واملبيض األ

يف   90و 50هاء(. ولين اجلراب الذكر  ما بني  11يف املائة من املسافة بني الفرج والشرجّ )الشقل  98تق  40حوالي 

عن   D. dipsaciميقرونًا. جتلف شككقل الشككويقات يف آفة  27و 24املائة من طول الذنبّ ويبلغ طول الشككويقات بني 

(. تتد اخلصية Willemsen ّ2010و Karssen( )12تذ نالحظ فيتا قب ة بطنية )الشقل  D. destructorشقلتا يف آفة 

الشككقلّ يبلغ طولف ما بني بالبة تق مخسككة أعراض اجلسككم   يوالذنب لدى اجلنسككني ةروط ّق قاعدة املر ءوصككواًل ت

 مقو س عادة من ناحية البطن ومدو ر عند طرفف. وهو الشرجيّ

ّ تجا ختتلف عن هذا النوع من  D. dipsaciمشككابتة آلفة  D. destructorتا آفة خصككائص التشككخيص املورفولوجي.  

واو(ّ والقيس الفرجي اخللفي األطول وطرا الذنب   11حيي اجملال اجلانيب الذ  تظتر فيف سكككتة قواطت )الشكككقل  

بصكككورة خاصكككة من   D. africanusعن  D. destructorدال(. وختتلف مورفولوجيا  11املدو ر على حنو رقيق )الشكككقل 

شويقاتّ ما لت    حيي طول القلم الذ  قد يتداخل ب وجود ذكور يف أعداد هذه اجلرابيم. وتتميز  مشقل طفيفّ وطول ال

ة كافية حلل  الفروقات بني األصككناا املتصككلة ببعضككتا بشككقل وبيق. لقد  ييسككاسكك تسككلسككلتقنولوجيا تفاعل البلمرة امل

  ولدى. D. africanusعن  D. destructorلفصككل  لطول جزء القطتد األشككقال ( تعد 1995) وآخروا  Wendtاسككتخدم 

ناحية اجلانبيةّ تقوا الشككككويقة أقل تقو سككككًا يف            يف يف     D. dipsaciفحص اآلفة من ال   D. destructor يا هي عل

 جيم(. 11)الشقل 
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ورة أعاله ويقاد يقوا من املستحيل تديد عي نة واحدة يف مستوى النوع. يوصى    ك: قد ختتلف اخلصائص املذ مالحظات

بفحص عي نة واحدة على األقل من الذكور واإلناث. و قن أا تنخفض القواطت اجلانبية لدى الذكر مماًل تق أربعة قرب            

 .D. dipsaciالذنبّ ما يشقيل جطًا مشابتًا للنمن يف 
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 ّ Ditylenchus destructorّ وDitylenchus africanusاملقككارنككة بني خصكككككائص التشككككخيص يف    -2اجلاادول 

 Ditylenchus gigas ّDitylenchus myceliophagus ّ وDitylenchus dipsaci و
 

  اخلصاةص

D. destructor  
)اسااااااااااااا  

Hooper ،

1973  )  

D. africanus  
)اسااااااااااااا  

Wendt  
، وآخاااااارياااااان

1995 )  

D. myceliophagus 
، Hesling)اسااااا  

1974) 

D. gigas 
)اسااااااااااااا   

Vovlas  
، وآخاااااارياااااان

2011 )  

D. dipsaci 
 )اساااااا  

Hooper ،

1972)  

  1.7 -1.0  2.2-1.6  1.4 -0.6  1.1 -0.7 1.9 -0.8  طول اجلسم لدى اإلناث )مم(

 4  4 6  15-6  6  عدد اخلطوط اجلانبية

مككرو س تق مككدو ر   مدو ر مدو ر  مدو ر  شقل طرا الذنب

 بشقل رفيت

  مرو س

c  )طول اجلسككككم/طول الذنب(

  لدى األنمى

14-20  8.8- 16.9  8.2- 17  15.7- 27.6  11-20  

قصككريةّ متداخلة   البصيلة اخللفية

 من ناحية الظتر

قصكككريةّ متداخلة 

  من ناحية الظتر

لة من     تداخ قصككككريةّ م

  ناحية الظتر

متداخلة بشككككقل     

  طفيف

  غري متداخلة

لم        ق ل قروا( لككدى      طول ا ي م (

  األنمى

10-14  8-10  7-8  10.5-13  10-12  

من              في  ل خل جي ا فر ل جلزء ا ا

(/ PUS) الككقككيككس الككراككي 

شرج )%(     سافة بني الفرج وال امل
(1) 

 50حوالي   30-69  37-85 53-90
(2) 

40-70  

  28-23  28-23.5  20-15  21-17  27-24  طول الشويقات )ميقروا(

مئوية من طول اجلراب )كنسبة 

  طول الذنب(

50-70  48-66  20-55  72-76  40-70  

 أفضلية العوائل
لى        (3) ع نبككاتككات أ

 وغصينات فطرية

الفول السككككوداني 

  والفطر

النباتات األعلى     النباتات األعلى غصينات فطرية

  والفطريات

(1) PUS- اجلزء الفرجي اخللفي من القيس الراي 

 حمتسبة من وصف النوع (2)

 مفيد يف حال وجود معايري مورفولوجية حمي رة (3)
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 التحديد اجلزيئي 4-2

ّ وخباصككة حني تقوا األنواع حمي رة D. destructorأو  D. dipsaciعند الضككرورةّ  قن تجراء تديد جزيئي لنوعي 

املسككتتدفة  (ّ وال  قن تييزها بشككقل حاسككم عن األنواعD. gigasّ أو D. africanusّ أو D. myceliophagus)ممل 

 مورفولوجيًا.

ويف هذه احلالةّ من األفضكككل ختزين احمللول الذ  يتضكككمن النيماتود يف ظروا باردة )أ  ممليجة( تجا ليس ألكمر من   

 بضعة أيام قبل استخراج احلمض النوو .

  نشككرها حيي أنتاويف هذا الووتوكول التشككخيصككيّ يتم وصككف الطرمم )نا يف ذلك اإلشككارة تق األمساء التجارية( حال 

ستخدام أمساء املواد                 ساخ. تا ا صية و/أو تمقانية االستن سية واخلصو سبة للحسا ستوى األصلي الذ  تقق بالن تدد امل

املطترةّ واملواد القيميائية أو األجتزة يف بروتوكوالت التشخيص ال يعين املصادقة عليتا واستبعاد بعضتا اآلخر اليت قد      

مة اإلجراءات املخوية الواردة يف الووتوكوالت للمعايري اخلاصة نختوات فرديةّ شريطة أا    تقوا مناسبة. و قن مواء 

 تقوا جمازة تاما.

 Ditylenchus dipsaciآفة  4-2-1

 .D. dipsaciُوضعت نتج جزيئية ةتلفة لتحديد آفة 

  Evans ّ1997  Palazova و  Tenente( واالرتال القتربائي )1993وآخرواّ   Wendtلقد مت  استخدام التتجني ) 

 .Ditylenchusوالتنو ع الورابي بني أنواع  D. dipsaci( للتحقيق من مفتوم األصناا داخل فصيلة Baichevaّ2002و

ومت  التحقيق بشقل تفصيلي من النتج اجلزيئية من أجل تديد حمددّ وخباصة بواسطة تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل أو  

(ّ وللقشكف عن التقلب يف األعداد من   PCR-RFLPتعدد األشكقال لطول جزء القطت )  –البلمرة املتسكلسكل   تفاعل تنزيم 

 (.2002وآخرواّ   Zouhar  2000وآخرواّ   Leal-Bertioliخالل تليل التتابت )

د األشقال لطول تعد –وقد ُنشرت ستة اختبارات جزيئية )تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل أو تفاعل تنزيم البلمرة املتسلسل 

ستخدامتا يف تديد آفة   صفتا يف األجزاء  D. dipsaciجزء القطت(  قن ا شمل  9-2-4تق  4-2-4  ويرد و . كذلكّ ي

 الوصف دقائق كل اختبارّ تضافًة تق جنس وأنواع النيماتود اليت جرى تقييم كل اختبار بشونتا.

نا يف ذلك املناطق املختلفة )منطقة تتابت مباعد النسككككخ  وتا التحليل اجلزيئي لتسككككلسككككالت احلمض النويي الرييبّ

الفرعية الصغريةّ واجلينات اجلزئية املتقدرية  18Sّ ووحدة s8Sمن جينات  D2–D3ّ واجلزء 5.8S-ITS2-1الداخلي 

)احلمض النوو (ّ  ي ز  hsp90)احلمض النوو  املتقدر ( وتسككلسككالت اجلينات  cytochrome c oxidase Iمن أجل 

 (.2011وآخرواّ   Vovlas) .D. dipsaci s.s و D. gigasبشقل واضح بني 

 Ditylenchus destructorآفة  4-2-2

تعدد األشقال لطول جزء القطت أو    –على تفاعل تنزيم البلمرة املتسلسل    D. destructorيستند التشخيص اجلزيئي آلفة   

 الداخلي  جلينات احلمض النوو  الرييب.تسلسل منطقة مباعد النسخ 
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تعدد األشكككقال لطول جزء القطت يف منطقة مباعد  –( أا تفاعل تنزيم البلمرة املتسكككلسكككل 1993) وآخروا  Wendtبي ن 

 وعن D. dipsaciاليت تتطفككل على البطككاطككا عن صككككنفني من  D. destructorالنسككككخ الككداخلي مسح بتمييز آفككة 

D. myceliophagus .تعدد األشقال لطول جزء القطت هلذه األنواع المالبة. و قن تييز آفة   تشخيص مالمح  شروا وقد ن

D. africanus عن D. destructor      شقال لطول جزء القطت اليت توليدها صائص التالية: تعدد األ من خالل املزج بني اخل

   الرييب.سبعة أنز ات تقييد على منطقة مباعد النسخ الداخلي جلينات احلمض النوو

من البطاطا    D. destructor( على مالمح تعدد األشكككقال لطول جزء القطت لعدة جمتمعات 2006وآخروا )  Jiحصكككل 

 احللوةّ وكشفوا عن بعض االختالفات يف مالحمتا املتصلة بتعدد األشقال لطول جزء القطت.  

ّ تجا تتوفر حاليًا يف قاعدة  D. dipsaciآلفة  ( أواًل برتتيب تتابت مباعد النسككككخ الداخلي2001) وآخروا  Powersقام 

نات أكمر من       نك اجلي نات ب يا تسككككلسككككاًل ألجزاء احلمض النوو  الرييب اليت مت  احلصككككول عليتا من جرابيم     50ب

D. destructor .جرى مجعتا من مواقت ونباتات عائلة ةتلفة 

 استخراج احلميض النووب 4-2-3

  Websterُينقل العديد من العينات الصككككغرية أو البالغة تق أنبوب جمتر ّ وُيسككككتخرج احلمض النوو  منتا. يقوم          

 ( بوصف عملية استخراج احلمض النوو .1990وآخروا )

عدد  ت –تفاعل إنزيم البلميرة املتساالساال   -احلميض النووب الرييب -اختبار تتابع مباعد النسااا الداخلي 4-2-4

 D. destructor و D. dipsaciول جزء القذع آلفيت األشكال لذ

 (.1993وآخروا هذا االختبار )  Wendtوضت 

 املنتجية

(( املسكتخدمة يف   1992وآخرين )  Vrain املوصكوفة يف ) البادئات العامة للحمض النوو  الرييب يف مباعد النسكخ الداخلي 

 هذا االختبار هي:

18S: 5′-TTG ATT ACG TCC CTG CCC TTT-3′ 

26S: 5′-TTT CAC TCG CCG TTA CTA AGG-3′  

نات هي   قل من آفيت       900األمبليقو عد  ل قا فة       1200ّ وD. myceliophagusو D. dipsaciزوج  عد  آل قا زوج 

D. destructor. 

يتم احلصككول على التضككخيم عقب توصككيات املصككن ت لرزم تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل اليت تتو  على وحدات من   

 بوليمرياز احلمض النوو  تااّ ونيوكليوتيد ودارىء تفاعل.

بانية  30درجة مئويةّ و 96دقيقة على حرارة  5.1من دورة أوق ملدة  1بارامرتات تدوير تفاعل البلمرة املتسكلسكل  تتولف 

ية و   50على حرارة  قائق على حرارة   4درجة مئو ية  و   72د ية على حرارة    45دورة من  40درجة مئو درجة   96بان

                                                      
(. وقد ي د  تسني أجتزة التدوير احلرارية واملواد 1993ّ وآخروا  Wendtبارامرتات تدوير تفاعل البلمرة املتسلسل موصوفة يف املقالة األساسية )     1

 املتسلسل تق مراجعة بارامرتات التدوير املذكورة. املطترة لتفاعل البلمرة
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ية على حرارة    30مئويةّ و  ملدة      72دقائق على حرارة   4درجة مئوية و   50بان ية     45درجة مئوية  ودورة أخرية  بان

درجة مئوية. وبعد تضخيم   72دقائق على حرارة  10درجة مئوية و 50بانية على حرارة  30درجة مئويةّ و 96بدرجة 

يف املائة وُيخز ا الباقي على حرارة  1ميقرونات من املنتج على هالم األغاروس برتكيز  5تق  2احلمض النوو ّ يوضكككت 

درجة مئوية تت الصفر وُيستخدم يف تعد د األشقال لطول جزء القطت. وتقوا عدة أنز ات قطت مفيدة لتمييز آفيت      20

D. destructor و D. dipsaci عن أنواع أخرى منDitylenchus ممل HaeIIIو ّ HpaIIو ّ HinfI و RsaI (Wendt  

 طول أجزاء القطت النامجة عن أنز ات التشخيص هذه. 3(. ويرد يف اجلدول 1993وآخرواّ 

الطول التقرييب ألجزاء قطت احلصر ذات التقوين والطول املتعددة يف احلمض النوو  الرييب يف مباعد النسخ    -3اجلدول 

 أنز ات حصر 4النامجة عن  Ditylenchusالداخلي ألنواع 

  D. destructor  D. myceliophagus  D. dipsaci  D. gigas1  D. africanus األنزيم

منتج تفكاعكل البلمرة   

املتسككككلسككككككل غري 

  احملصور

1 200 900 900 900 1 000 

HaeIII  450, 170 450, 200 900 800, 200 650, 540 

HpaII  1 000 900 320, 200, 
180 

600, 200 950 

HinfI  780, 180 630, 310 440, 350, 
150 

350, 150 450, 340, 150, 
130, 100 

RsaI  600, 250, 170 900 450, 250, 
140 

490, 450 690, 450 

 .(1995ّ 1993)وآخروا  Wendtاملصدر: 

 .لطول جزء القطت  واحلمض النوو  الرييباألزواج القاعدية  مباعد النسخ الداخلي  وتفاعل البلمرة املتسلسل  وتعد د األشقال 
 D. dipsaci مسم اة يف الورقة األساسية بوصفتا صنف عمالمم من آفة 1

 D. dipsaciاختبار تفاعل رنزيم البلميرة املتسلسل القاةم على منذقة التضخيم املتتالي آلفة  4-2-5

وآخروا   Esquibetلقد صكُكم م اختبار تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل القائم على منطقة التضككخيم املتتاليّ الذ  وضككعف  

مت التمييز بني األصككككناا العادية والعمالقة منتا. وجير        D. dipsaci(ّ على أنف اختبار خاا باألنواع آلفة      2003)

جمتمعًا من عوائل   D. dipsaci (11ت واحد(ّ وصككككنف واحد من آفة    )جمتم D. myceliophagusتقييمتا مقارنًة بآفة      

جمتمعًا  D. gigas  (11( بونف2011وآخروا )  Vovlas ّ يصككففD. dipsaciومواقت ةتلفة(ّ وصككنف عمالمم من آفة 

 (.V. fabaمن مواقت ةتلفة معزولة 
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 املنتجية

 هي: D. dipsaciالبادئات املستخدمة واخلاصة بآفة 

D. dipsaci :) الصنف العاد( 

H05: 5′-TCA AGG TAA TCT TTT TCC CCA CT-3′  

H06: 5′-CAACTG CTA ATG CGT GCT CT-3′ 

D. dipsaci  صنف عمالممّ يصففVovlas  ( بونف 2011وآخروا )D. Gigas) 

D09: 5′-CAA AGT GTT TGA TCG ACT GGA-3′  

D10: 5′-CAT CCC AAA ACA AAG AAA GG-3′  

 D. dipsaciزوجًا قاعديًا آلفة  198)الصكككنف العاد ( و D. dipsaciزوجًا قاعديًا آلفة  242وأم ا األمبليقوا فتو تقريبًا 

)الصككنف العمالمم(. وهلاتني اجملموعتني من البادئاتّ ال ُيالحظ أ  تضككخيم لدى أنواع غري مسككتتدفة وأصككناا غري   

 (.2003وآخرواّ   Esquibetمستتدفة )

ّ MgCl2ميلليموالر من كلوريد املاغنيزيوم  1.5ميقرونات من:  10لين تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل البالغ  ويتولف خ

نانومرت عن كل بادئة لتفاعل أنزيم  690(ّ وdNTPميقرو مرت من بالبي فوسفات النيوكليتيد منقوا األكسجني )   250و

نانو مرت عن كل بادئة لتفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل   500( أو D09-D10( أو )H05-H06البلمرة املتسككلسككل املزدوج ) 

وحدة من بوليمرياز احلمض النوو  تاا. وأم ا بارامرتات التدوير فتي: خطوة مسخ   0.5( وH05-H06-D09-D10املتعدد )

ملدة    ية  قائق على حرارة   3أول ية  و   94د حدة على حرارة      30درجة مئو قة وا ملدة دقي قة      94دورة  يةّ ودقي درجة مئو

درجة مئوية. ويتم تليل   72دقائق على حرارة  10درجة مئوية  وخطوة اسككككتطالة نتائية ملدة  72واحدة على حرارة 

 نواتج تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل بواسطة االرتال القتربائي هلالم األغاروس.

 D. dipsaciآلفة  1اص مبباعد النسا الداخلي واختبار تفاعل رنزيم البلميرة املتسلسل اخل 18Sاختبار  4-2-6

 .D. dipsaci s.s( على أنف اختبار خاا باألنواع آلفة 2005وآخروا )  Subbotinصكككُكم م هذا االختبار الذ  وضككككعف 

 D. dipsaci)جمتمت واحد(ّ والصنف العاد  من آفة   D. destructor)الصنف العاد  فقن(. وجرى تقييمف مقارنة بآفة  

 جمتمعًا من عوائل ومواقت ةتلفةDitylenchus sp. (12 .)جمتمعًا من عوائل ومواقت ةتلفة( وآفة  18)

 املنتجية

 واملستخدمة هي: D. dipsaciالبادئات اخلاصة بآفة 

rDNA2: 5′-TTT CAC TCG CCG TTA CTA AGG-3′ (Vrain   ّ1992وآخروا) 

DitNF1: 5′-TTA TGA CAA ATT CAT GGC GG-3′  

ّ غري D. gigas)الصككنف العمالممّ املسككم ى الحقًا   .D. dipsaci s.sزوجًا قاعديًا آلفة  263يبلغ هذا التضككخيم حوالي 

 مشمول(. وال ُيالحظ أ  تضخيم لدى األنواع غري املستتدفة.

مرات لدارىء   10ميقرونًا من: تركيز مرة واحدة من أصل تركيز    25يتولف خلين  تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل البالغ   

ميلليموالر من كل بالبي  0.2ّ وMgCl2ميلليموالر من كلوريد املاغنيزيوم  15تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل نا يف ذلك 
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سجني )    سفات النيوكليتيد منقوا األك از احلمض النوو  نانو مرت لقل بادئة ووحدة واحدة من بوليمري 60(ّ وdNTPفو

 96( جمت ز ببئر Peltierتاا. وجير  تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل باسككتخدام جتاز تدوير حرار  من نوع بيلتييف )  

(100PTC ّ2MJ Research         مت بارامرتات التدوير التالية: خطوة مسككككخ أولية ملدة )درجة   94دقائق على حرارة   4

بانية على    30درجة مئوية و   57بانية على حرارة    30درجة مئويةّ و   94رارة بانية على ح   15دورة من  35مئوية  و 

درجة مئوية. ويتم تليل نواتج تفاعل  72دقائق على حرارة  10درجة مئوية  وخطوة اسكككتطالة نتائية ملدة  72حرارة 

 أنزيم البلمرة املتسلسل بواسطة االرتال القتربائي هلالم األغاروس.

 D. dipsaciآلفة  5.8Sاختبار تفاعل رنزيم البلميرة املتسلسل اخلاص باحلميض النووب الرييب  4-2-7

. وجرى تقييمف D. dipsaci( على أنف اختبار خاا بونواع آفة 2005وآخروا )  Marekُصم م هذا االختبار الذ  وضعف   

فة       بآ نًة  قار فة(        D. dipsaciم ئل ةتل ية من عوا ناا غري املسككككتتدفة       )بالبة جمتمعات أوروب وجمتمعات من األصكككك

(Globodera pallidaو ّ Bursaphelenchus xylophilus ّRhabditis spp..) 

 املنتجية  

ضعت جمموعتاا من البادئات احملددة لتحديد آفة   شف عن      D. dipsaciًو سية )مت الق سا  10ّ تجا البادئات األكمر ح

pg :من احلمض النوو  املستتدا( هي 

PF1: 5′-AAC GGC TCT GTT GGC TTC TAT-3′  

PR1: 5′-ATT TAC GAC CCT GAG CCA GAT-3′  

 .D. dipsaciزوجًا قاعديًا آلفة  327يبلغ األمبليقوا يف هذه اجملموعة من البادئات حوالي 

ميلليموالر   1.5ميقرونًا من: مادة دارئة تاا مركيزة مرة واحدةّ و 25يتولف خلين أنزيم تفاعل البلمرة املتسككلسككل البالغ  

(ّ dNTPميقرو ميرت لقل  من كل بالبي فوسفات النيوكليتيد منقوا األكسجني ) 200ّ وMgCl2من كلوريد املاغنيزيوم 

(. وقد  2Fermentasوحدة من بوليمرياز احلمض النوو  تاا ) 5.1( و1PR-1PFلقل بادئة )جمموعة بادئات  pmol 10و

 96( جمت ز ببئر Peltierاملتسككلسككل باسككتخدام جتاز تدوير حرار  من نوع بيلتييف ) ُوضككت اختبار تفاعل أنزيم البلمرة 

(200PTC ّ2MJ Resarch     :ببارامرتات التدوير التالية )دورة من دقيقتني   30درجة مئوية  و   94دقائق على حرارة   3

درجة مئوية  وخطوة    72 درجة مئوية ودقيقتني على حرارة   62بانية على حرارة    30درجة مئويةّ و   94على حرارة 

درجة مئوية. ويتم تليل نواتج تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل بواسككطة   72دقائق على حرارة  10اسككتطالة نتائية ملدة 

 االرتال القتربائي هلالم األغاروس.

                                                      
صيّ      2 شخي صلي الذ          يف هذا الووتوكول الت ستوى األ شرها حيي تنتا تدد امل شارة تق األمساء التجارية( حال ن صف الطرمم )نا يف ذلك اإل يتم و

ستخدام أمساء امل             ساخ. وتا ا ستن صية و/أو تمقانية اال صو سية واخل سا سبة للح شخيص ال يعين  تقق بالن واد القيميائية أو األجتزة يف بروتوكوالت الت

سبة. و قن مواءمة اإلجراءات املخوية الواردة يف الووتوكوالت للمعايري اخل        ضتا اآلخر اليت قد تقوا منا ستبعاد بع صادقة عليتا وا صةنخت امل وات ا

 فرديةّ شريطة أا تقوا جمازة تاما.
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ومباعد النسا الداخلي آلفة    5.8Sاختبار تفاعل رنزيم البلميرة املتسلسل اخلاص باحلميض النووب الرييب    4-2-8
D. dipsaci 

. وجرى .D. dipsaci( على أنف اختبار خاا بونواع آفة 2007وآخروا ) Kerkoudصكككُكم م هذا االختبار الذ  وضككككعف 

ّ D. destructor وّ D. africanus)عشرة جمتمعات من عوائل ومواقت ةتلفة(ّ وآفات  D. dipsaciتقييمف مقارنة بآفة

)وفقًا   .Ditylenchus sp)جمتمت واحد من كل نوع(ّ وآفة Aphelenchoides ritzemabosi ّ وD. myceliophagus و

 (. V. fabaجمتمعات من عوائل ومواقت ةتلفة معزولة عن  10) D. gigasللورقة واملوصوفة اآلا بونتا 

 املنتجية 

فة               يد آ حد ئات احملددةّ األوق لت باد تاا من ال خدم جمموع يد آفيت           D. dipsaciُتسككككت حد ية لت مان ها وال حد   D. gigasو

 . والبادئات هي التالية:D. dipsaciوآفة  D. gigasويسمح استخدام اجملموعتني من البادئات الفصل بني آفة . D. dipsaciو

 اجملموعة األوق من البادئات:

DdpS1: 5′-TGG CTG CGT TGA AGA GAA CT-3′  

rDNA2: 5′-TTT CAC TCG CCG TTA CTA AGG-3′ (Vrain   ّ1992وآخروا) 

وال ُيالحظ أ  أمبليقوا لدى أنواع غري مسكككتتدفةّ نا يف   .D. dipsaciزوجًا قاعديًا آلفة  517يبلغ األمبليقوا حوالي 

 .D. gigasذلك آفة 

 اجملموعة المانية من البادئات:

DdpS2: 5′-CGA TCA ACC AAA ACA CTA GGA ATT-3′  

rDNA2: 5′-TTT CAC TCG CCG TTA CTA AGG-3′ (Vrain   ّ1992وآخروا) 

 .D. gigas و D. dipsaciزوجًا قاعديًا آلفيت  707يبلغ األمبليقوا حوالي 

ميقروميالر مت كلوريد  1.5ميقرونًا من: دارئ تضككككخيم من  20يتولف خلين أنزيم تفاعل البلمرة املتسككككلسككككل البالغ 

ميقروميرت من كل بالبي فوسككككفات النيوكليتيد منقوا     200ميقروميالرّ و 5نتائيّ وتركيز يبلغ   MgCl2املاغنيزيوم  

أو   DdpS1-rDNA2ميقروميرت لقل بادئة )يف تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل البسككين مت   0.5(ّ وdNTPاألكسككجني )

DdpS2-rDNA2  ويف تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل املزدوجّ يبلغ الرتكيز النتائي لبادئة  DdpS1 0.5   ميقروميرت يف

 MP( ووحدة واحدة من بوليمرياز احلمض النوو  تاا )    2rDNAو 2DdpSحني أنتا تبلغ ميقروميرت واحد يف بادئيت    

2Biomedicals    وقد ُوضكككت اختبار تفاعل أنزيم البلمرة املتسكككلسكككل باسكككتخدام جتاز تدوير حرار  من نوع بيلتييف .)

(Peltier جمت ز ببئر )نظام  96(PCR 9600GeneAmp  ّ2Perkin Elmer  باعتماد بارامرتات التدوير التالية: دقيقة ّ)

 60بانية على حرارة    30درجة مئويةّ و   94بانية على حرارة    30دورة ندة   40درجة مئوية     94واحدة على حرارة  

درجة   72رة دقائق على حرا  10درجة مئوية  وخطوة اسككككتطالة نتائية ملدة          72بانية على حرارة    45درجة مئوية و  

  مئوية. ويتم تليل نواتج تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل بواسطة االرتال القتربائي هلالم األغاروس.
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 D. dipsaciاختبار تفاعل رنزيم البلميرة املتسلسل القاةم على منذقة التضخيم املتتالي آلفة  4-2-9

ضعف        ًصم م   ضخيم املتتالي الذ  و سل القائم على منطقة الت سل ( 2007وآخروا )  Zouharاختبار تفاعل أنزيم البلمرة املت

فقن )عشكككرة جمتمعات  D. dipsaci. وقد جرى تقييمف مقارنًة بآفة D. dipsaciبوصكككفف اختبارًا خاصكككًا باألنواع آلفة  

 أوروبية من عوائل ةتلفة(.

 املنتجية 

 : D. dipsaciجرى تصميم جمموعتني من البادئات احملددة لتحديد آفة 

 اجملموعة األوق من البادئات:

DIT_2 forward: 5′-GCA ATG CAC AGG TGG ATA AAG-3′  

DIT_2 reverse: 5′-CTG TCT GTG ATT TCA CGG TAG AC-3′  

 .D. dipsaciاعديًا آلفة زوجًا ق 325يبلغ األمبليقوا يف هذه اجملموعة من البادئات حوالي 

 اجملموعة المانية من البادئات:

DIT_5 forward: 5′-GAA AAC CAA AGA GGC CGT AAC-3′  

DIT_5 reverse: 5′-ACC TGA TTC TGT ACG GTG CAA-3′ 

 .D. dipsaciزوجًا قاعديًا آلفة  245يبلغ األمبليقوا يف هذه اجملموعة من البادئات حوالي 

ميقرونًا من: مادة دارئة من تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل مركيزة  25يتولف خلين أنزيم تفاعل البلمرة املتسككلسككل البالغ 

سفات    200ّ و2MgClمللي موالر من كلوريد املاغنيزيوم  5.1ّ وFermentas)2(مرة واحدة  ميقرو ميرت من كل بالبي فو

وحدة  1.5( وDIT_5أو  DIT_2لقل بادئة )تما جمموعة البادئة  pmol 10(ّ وdNTPالنيوكليتيد منقوا األكسككجني )

تاا   عل        50ّ واض نوو  برتكيز Fermentas)2(من بوليمرياز احلمض النوو   فا بار ت نانوغرام كنموذج. جير  اخت

(  200PTC ّ2ResarchMJ) 96أنزيم البلمرة املتسكككلسكككل باسكككتخدام جتاز تدوير حرار  من نوع بيلتييف جمت ز ببئر   

تالية:       تدوير ال درجة   94دورة من دقيقة واحدة على حرارة    30درجة مئوية  و   94دقائق على حرارة   3ببارامرتات ال

ستطالة نتائية ملدة   72درجة مئوية ودقيقة واحدة على حرارة  60بانية على حرارة  30مئويةّ و درجة مئوية  وخطوة ا

تليل نواتج تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل بواسككطة االرتال القتربائي   درجة مئوية. ويتم 72دقائق على حرارة  10

 هلالم األغاروس.

 الشواهد اخلاصة باالختبار اجلزيئي 4-2-10

اليت تعتمد على نوع االختبار املسككتخدم  –من أجل الركوا تق نتيجة االختبارّ من الضككرور  وجود الشككواهد املناسككبة 

سككلسككلة من عمليات عزل احلمض النوو  وتضككخيم احلمض النوو  لسفة املسككتتدفة أو   لقل -ومسككتوى اجلزم املطلوب

ستتدا. كما أا  ستخراج            احلمض النوو  امل شاهد اال ضخيمّ و سليب للت شاهد ال شاهد اإلجيابي للحمض النوو ّ وال ال

 السليب هي شواهد احلد األدنى اليت جيب استخدامتا. 

س    شاهد اإلجيابي للحمض النوو : ُي ستخدام        ال ضخيم )بعيدًا عن االستخراج(. و قن ا صد كفاءة الت شاهد لر تخدم هذا ال

 احلمض النوو  املعد  مسبقًا )املخز ا( يف النيماتود املستتدفة.



8ب.ت  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  

DP 8-28 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

شاهد جوذج(.       سليب )بدوا  ضخيم ال سل التقليد  من أجل        شاهد الت سل ضرور  يف تفاعل أنزيم البلمرة املت شاهد  هذا ال

جيابية املضكككللة النامجة عن التلوث خالل تعداد خلين التفاعل. ويضكككاا ماء تفاعل أنزيم البلمرة   اسكككتبعاد النتائج اإل

 املتسلسل الذ  كاا قد اسُتعمل من أجل تعداد خلين التفاعلّ يف مرحلة التضخيم.

شككاهد  . ُيسككتخدم هذا الشككاهد لرصككد التلوث خالل اسككتخراج احلمض النوو . ويضككم هذا الشككاهد االسككتخراج السككليب

استخراج احلمض النوو  والتضخيم الالحق لدارىء االستخراج  فقن. وُينصح باستخدام شواهد متعددة حني تقوا أعداد       

 كبرية من العينات اإلجيابية متوقيعة.

 تفسري نتاةج تفاعل رنزيم البلميرة املتسلسل التقليدب 4-2-11

 احملد د صاحلا فقن تذا مت استيفاء املعايري التالية:يعتو تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل اخلاا باملمرض 

 أا ينتج الشاهد اإلجيابي أمبليقونا لسفة من احلجم الصحيح ألنواع النيماتود املستتدفة. -

شاهد             - ستخراج وال سليب لال شاهد ال ستتدفة يف ال صحيح ألنواع النيماتود امل عدم تنتاج أمبليقونات من احلجم ال

 السليب للتضخيم.

 السجالت -5

من املعايري الدولية لتدابري الصككككحة النباتية  27ينبغي االحتفاظ بالسككككجالت والواهني حسككككب ما هو مبني يف املعيار 

 (.بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح)

صور اهلياكل          شرائحّ و ضوعة على  صة العينات احملفوظة أو املو سجالت والواهني )خا صني وينبغي االحتفاظ بال فية الت

املميزةّ ومستخلصات احلمض النوو  وصور املواد اهلالميةّ حسب االقتضاء( ملدة عام على األقل يف احلاالت اليت  قن 

 فيتا أا تتوبر أطراا متعاقدة أخرى بنتائج التشخيص.

 جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية -6

 وكول من: قن احلصول على مزيد من املعلومات عن هذا الووت

Biosystematics Division, ARC-PPRI, Private Bag X134, Queenswood, 0121  مجتوريككة جنوب أفريقيككا ّ

(SwartA@arc.agric.zamail: -Antoinette Swart; e) 

 Meadowview Road, Sacramento, CA 3294مركز تشكخيص اآلفات النباتيةّ تدارة كاليفورنيا لألغذية والزراعةّ  

 (subbotin@ucr.edumail: -Sergei Subbotin; eّ الواليات املتحدة )1448-95832

 Mount Edward Rd, Charlottetown 93أمراض البطاطاّ الوكالة القندية لفحص األغذيةّ  -Charlottetownةتو 

1T5A 1PEI, C( كندا ّHarvinder Bennypaul :الويد االلقرتوني  bennypaulhs@inspection.gc.ca) 

mailto:SwartA@arc.agric.za
mailto:subbotin@ucr.edu
mailto:bennypaulhs@inspection.gc.ca
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و قن تقديم طلب إلعادة النظر يف بروتوكول التشكككخيص من قبل املنظمات القطرية اخلاصكككة بوقاية النباتات واملنظمات  

لوقاية النباتات أو األجتزة التابعة هليئة تدابري الصككككحة النباتية من خالل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية                          اإلقليمية  

 ( اليت ستقوم بدورها باحالتتا تق الفريق الفين املعين بوضت بروتوكوالت التشخيص.ippc@fao.orgالنباتات )

 شكر وتقدير -7

-Antoinette Swart (Nematology Unit, Biosystematics Division, ARCحر ر هذا الووتوكول كل  من السكككيدة 

PPRI  سيد  ,Eliseo Jorge Chaves (INTA-Estación Experimental de Balcarceّ مجتورية جنوب أفريقيا(ّ وال

Laboratorio de Nematología األرجنتني( والسيدة ّRenata C.V. Tenente (EMBRAPA, Recursos Genéticos 

e Biotecnología.)الوازيل ّ 

سيد     صف التقنيات اجلزيئية من جانب ال شخيص اآلفات النباتيةّ تدارة كاليفورنيا    Sergei Subbotinوجرى و )مركز ت

 ّ الواليات املتحدة(.Meadowview Road, Sacramento, CA 95832-1448 3294لألغذية والزراعةّ 

 الووتوكول من خالل تعليقاتتم:قام أخصائيو النيماتودا التالوا بتحسني 

 )الوكالة القندية لفحص األغذيةّ كندا( Harvinder Bennypaulالسيد    -

 ّ أملانيا(Julius Kühn)معتد  Johannes Hallmannالسيد    -

 لإليقولوجيا والتطورّ روسيا( A.N. Severtsov)مركز الطفيلياتّ معتد  Mikhail Pridannikovالسيد    -

 ّ تسبانياP. Castillo (Instituto Agricultura Sostenible, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas)السيد    -
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 G. Caubel, Nemapix (1999)الصورة تقدمة 

 
 

 
  Ditylenchus dipsaciمصابة بآفة  Allium sativumنباتات  -2 الشكل

 G. Caubel, Nemapix (1999)الصورة تقدمة 

 



 وتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحبر 8 ب.ت

 

 DP 8-39  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
  Ditylenchus dipsaciمصابة بآفة  Allium cepaنباتات فتية من  -3 الشكل

 مركز الدولة للصحة النباتية وفحص البذورّ تورواّ بولندا. E. Hennigالصورة تقدمة 

 



8ب.ت  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  

DP 8-40 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 
  Ditylenchus dipsaciمصابة بآفة  بصيلة الموم -4 الشكل

 G. Caubel, Nemapix (2002)الصورة تقدمة 

 

 
  Ditylenchus dipsaciمصابة بآفة   .Narcissus sppنباتات  -5 الشكل

 G. Caubel, Nemapix (1999)الصورة تقدمة 

 



 وتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحبر 8 ب.ت

 

 DP 8-41  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
  Ditylenchus dipsaciمصابة بآفة   .Narcissus sppقطت عرضي لبصيلة  -6 الشكل

 C.W. Laughlin, Nemapix (2002)الصورة تقدمة 

 

 
  Ditylenchus dipsaciمصاب بآفة   قطت عرضي لشمندر سقر  -7 الشكل

 C. Hogger, Nemapix (1999)الصورة تقدمة 

 
 



8ب.ت  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  

DP 8-42 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 
 مقارنة مت بطاطا غري مصابة. Ditylenchus destructorبآفة   قطت عرضي لبطاطا مصابة -8 الشكل

 S. Ayoub, Nemapix (2000)الصورة تقدمة 

 
 Ditylenchus destructor بطاطا يف مستويات ةتلفة من اإلصابة بآفة -9الشكل 

 H. Andersenالصورة تقدمة 



 وتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحبر 8 ب.ت

 

 DP 8-43  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
. )ألف( أنمىّ منطقة (Brzeski ّ1991 و   Sturhan)بعد  Ditylenchus dipsaci ّ(Kühn, 1857)  Filipjev ّ1936آفة  -10الشكل 

واو( اجملال املر ء  )باء( رأس األنمى  )جيم( ذكرّ منطقة الشويقة  )دال( أنمىّ املنطقة اخللفية  )هاء( جزء من اجلتاز التناسلي لدى األنمى(  و)

 ميقروا. 10اجلانيب عند منتصف اجلسم. كل وحدة موسومة على مقياس الرسم= 



8ب.ت  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  

DP 8-44 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 
(. )ألف( أنمىّ منطقة املر ء  )باء( أنمىّ Brzeski ّ1991و   Sturhan)بعد  Ditylenchus destructor ّThorne .1945آفة  -11الشكل 

 م. كلالرأس  )جيم( ذكرّ منطقة الشويقة  )دال( طرا الذنب لدى أنميني  )هاء( أنمىّ املنطقة اخللفية  )واو( اجملال اجلانيب عند منتصف اجلس

  ميقروا. 10وحدة موسومة على مقياس الرسم= 



 وتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحبر 8 ب.ت

 

 DP 8-45  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 ميقروا 12. الستم= القبة. مقياس الرسم= D. destructorو)باء(  D. dipsaci: )ألف( Ditylenchusشويقة  -12لشكل ا

 Willemsen (2010) و   Karssenالصورة تقدمة 

 

 
 

 تاريا املذبوع

  هذا ليس جزءًا رئيسيًا من املعيار

 موضوعًا تق برنامج العمل )النيماتودّأضافت هيئة تدابري الصحة النباتية  2006 -04

2006-2008.) 

-Ditylenchus destructor / D. dipsaci (2004أضافت جلنة املعايري موضوع آفة  2004 -11

017) 

 ق د ذمت املسودة تق اجتماع الفريق الفين املعين بووتوكوالت التشخيص. 07-2010

 مشاورة اخلواء. 2013 -04

 دة تق اجتماع الفريق الفين املعين بووتوكوالت التشخيص.ق د مت املسو 06-2013

 .(eSC_May_11_2014)صادقت جلنة املعايري على مشاورة األعضاء  05-2014

 مشاورة األعضاء 07-2014

صادمم الفريق الفين املعين بووتوكوالت التشخيص على املسودة لرفعتا تق جلنة  04-2015

 (eTPDP_Apr_03_2015)املعايري 

صادقت جلنة املعايري على فرتة اإلخطار لووتوكول التشخيص  06-2015
(2015_eSC_Nov_02) 

اعتمدت جلنة املعايري بروتوكول تشخيص نيابًة عن هيئة تدابري الصحة النباتية )من  08-2015

 دوا تلقي اعرتاضات رمسية(.

 Ditylenchus dipsaciآفة  .8امللحق  - ق تدابري الصحة النباتية 27املعيار رقم 

لنباتاتّ منظمة (ّ روماّ االتفاقية الدولية لوقاية ا2015) Ditylenchus destructorو

 .األغذية والزراعة

 2015-09جرى آخر تعديل على تاريخ املطبوع: 



2015 

27  
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1  
 Tephritidae4504500

Norrbom1999a1999bNorrbom2004b40072014 
A.L. Norrbom2014Tephritidae

Anastrepha SchinerTephritidaeToxotrypanini
Tephritidae250
Hernández-Ortiz1992Foote1993Hernández-OrtizAluja1993

Norrbom 2004bNorrbom2012Anastrepha

A. fraterculusWiedemannA. grandisMacquartA. ludens

LoewA. obliquaMacquartA. serpentinaWiedemannA. striata SchinerA. suspensa
LoewA. fraterculusWiedemannHernández-Ortiz

20042012Selivon20042005Vera2006Cáceres2009
Anastrepha

TephritidaeNorrbom2010 
 Tephritidae Basso 2003
Anastrepha
Malavasi1983
Aluja 1999



1625
520

homopteran Prokopy and Roitberg1984 
 Anastrepha330

48AnastrephaNorrbom and Kim1988 Norrbom
2004aAnastrepha


398
AnastrephaHernández-OrtizAluja1993 
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 Mangifera indicaCitrus spp.
Anastrepha


A. suspensaA. fraterculusA. striataMyrtaceaeA. 

ludens RutaceaeA. obliqua Anacardiaceae ،A. serpentina
A. grandis  Norrbom2004a 
 
SapotaceaeSapotaceae

dentataleptozonaserpentinadaciformisrobustacryptostrepha 

Myrtaceous26Anastrepha
A. fraterculus Norrbom and Kim1988Norrbom

c1999 

2  
 Anastrepha Schiner،1868 

 Acrotoxa Loew1873Pseudodacus Hendel1914Phobema Aldrich1925
Lucumaphila Stone1939 

 Insecta  :Diptera :Tephritidae ،Trypetinae ،Toxotrypanini 
  1 

1        
Anastrepha 

 Anastrepha  


 

  

Anastrepha fraterculus 
(Wiedemann, 1830)  

Tephritis mellea Walker, 1837  

Trypeta unicolor Loew, 1862  

Anthomyia frutalis Weyenbergh, 1874  

Anastrepha fraterculus var. soluta Bezzi, 1909  

Anastrepha peruviana Townsend, 1913  

Anastrepha braziliensis Greene, 1934  

Anastrepha costarukmanii Capoor, 1954  

Anastrepha scholae Capoor, 1955  

Anastrepha pseudofraterculus Capoor, 1955  
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Anastrepha lambayecae Korytkowski and Ojeda, 1968  

  Anastrepha grandis 
(Macquart, 1846)  

Anastrepha schineri Hendel, 1914  

Anastrepha latifasciata Hering, 1935  

 Anastrepha ludens 
(Loew, 1873)   

Anastrepha lathana Stone, 1942  

Anastrepha obliqua 
(Macquart, 1835)  

Anastrepha fraterculus var. mombinpraeoptans Sein, 1933  

Anastrepha fraterculus var. ligata Lima, 1934  

Anastrepha trinidadensis Greene, 1934  


Sapodilla 

Anastrepha serpentina 
(Wiedemann, 1830)  Urophora vittithorax Macquart, 1851  

 Anastrepha striata 
Schiner, 1868  Dictya cancellaria Fabricius, 1805 (see Norrbom et al., 1999b)  


 

Anastrepha suspensa 
(Loew, 1862)  

Anastrepha unipuncta Sein, 1933  

Anastrepha longimacula Greene, 1934  

3  
 
 

31  
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32  
 Anastrepha126

  Tephritidae  


McPhail
26

 

4  
 Anastrepha
Stone  ،1942 ؛Hernández-Ortiz ،1992 ؛Zucchi ،2000 Norrbom  ،2012

Anastrepha
White Elson-Harris ،1992


Steck Wharton ،1988 ؛Steck1990 ؛Frías2006 ،2008 ،2009 ؛

Dutra 2011a  ،2011b  ،2012 ،2013 ؛Figueiredo2011
Anastrepha11Steck

1990Carroll، 2004 
 Anastrepha )Berg ،1979؛Steck 

Wharton ،1988CarrollWharton1989Steck1990White Elson-Harris ،1992Carroll
 2004Frías2006Hernández-Ortiz2010




 
 Anastrepha
Hernández-Ortiz20042012 


A. fraterculus 
DNA barcoding 

cytochrome oxidase Idipteran
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Will2005Meier2006Virgilio
2010Lopes2013(ITS)

Sonvico2004AY686689
karyotypic analysisBasso

2003 
 

 

41  
411  






48–72
7096DNA
ethyl acetate 


oviscape aculeus  
412  

 –
70aculeus 

400
Anastrepha
 

4121 
 oviscape syntergosternite 7

eversible membrane aculeus
10

NaOH10KOH
10–15



9  

 

 Page 8 of 36 

aculeus

412

 

4122 
 

432
 

42  
421  

 4

42270
411 

 422




cephalopharyngeal21–44
2040

4561
 
422  

 
652450

153015–2570
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10
NaOH10KOH10–15
45 
 Euparal

255075100
15

10030


 

 

50809515
CarrollWharton1989

Frías200620082009 

43  
431Anastrepha Loew 

 12-A


B-23
Macrosetae 




 mesonotum postpronotalnotopleuralpresutural،
supra-alar ، postsutural supra-alarpostalar ،intra-alar ، dorsocentral،

acrostichalscutellars. 
 4R-M

(dm) (bcu)  M
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90
)C (

R1S(bcu) dm
R-MVV
DM-Cu m
r4+5

432 
 5 Epandrium surstylus

surstylussurstylus
proctiger

oviscapeT
 

 6oviscape
eversibleoviscape

raspers
eversibleoviscape 

432 Anastrepha 

  Hernández-Ortiz2010
AnastrephaNorrbom2012h24
Anastrepha 

1 CR1r1
V

....2 
  C        r1 

           V     
S

R-MCr2+3 r2+3 
brBM-Cu R-M7

aculeus  53–62   01 
V 14

Anastrepha grandis (Macquart) 
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2 3 
                
scuto-scutellar4 
3 V8
T
aculeus 26–38037046014–017

05–0715
sapotaceousAnastrepha serpentina (Wiedemann) 

 V9
U


  aculeus 195–230     024031  017020

16Anastrepha striata Schiner 

4 S
MVM ؛ 

scuto-scutellaraculeus 5 

 SM؛
V  M10

14–16
019023  010013        050–065 
17Anastrepha suspense (Loew) 

5      20 14–19       
6 

 2533–58028–042
055

18subscutellum  
mediotergite3B11
Anastrepha ludens (Loew)  

6  subscutellum         
mediotergite 3C      scuto-scutellar  
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01602019
12   Spondias 

Anastrepha obliqua (Macquart) 

   mediotergite subscutellum   
3Ascuto-scutellar
1.4–1.9020–0288

14           20   
13Anastrepha fraterculus (Wiedemann 

44  

441 Tephritidae 

  Frías 2006
White and Elson-Harris1992Carroll2004Frías
20062008 

1 03apodeme
26            
49Toxotrypana Gerstaecker 

     03  apodeme       
2224 .(      )

 50(2 

2 21
474547

maxillary palpus Rhagoletis Loew 

– 27–32
      48       

maxillary palpus3 

3         23   
59Anastrepha Schiner 

–   الشكالن2224 
 604 

4   48Ceratitis McLeay 
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  actrocera Macquart 

442 Anastrepha 

 Steck19903
Anastrepha 

 

1            
Tephritidae 

  
4950Tephritidae2 

2           
4547
Tephritidae   Anastrepha 

– 48
Anastrepha3 
3   Dorsal spinules 

T2T3 61SP-ISP-IV  
46                
 40444 

–  Dorsal spinules 
A1A. ludens5 

4 28–37 43cephalopharyngeal 
32Cucurbitaceae

Anastrepha grandis 

– 12–23 39cephalopharyngeal 
 31      Myrtaceae
 Anastrepha striata 

5   Dorsal spinules  T3616 

–  Dorsal spinules غير موجودةT37 
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6  11171220
3351 31–4634

27Citrus spp.Rutaceae
 Mangifera indica
Anastrepha ludens 

  811  
91541  25–3542
29    

Myrtacea Anastrepha serpentina 

7 SP-IوSP-IV 511836
  12في141319 35

    57 30 
  Sapotaceae   

 Anastrepha serpentine 
– SP-IوSP-IV 81813 
71091834
57588 

8  SP-II 
 30–49  38 28 

Anacardiaceae
Anastrepha obliqua 

–  SP-II 
 25–40  46   

Anastrepha fraterculus (Weidemann) 
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2Anastrepha 


 

  

 

 0.3 


 

 

  


 

 

  


  


 

 


 

           
postocellars unicolorous 


 

postpronotalnotopleuralspresutural supra-alarsupra-alar
postalarintra-alardorsocentralacrostichal

scutellars 

 

M
90R-M

dmbcu 

CSbcu
dmR-MVV

    DM-Cu       m 
R4+5 


 

surstylus surstylus surstylus
proctiger 

T
 


 

  oviscape       
eversible            

raspers 
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3Anastrepha 

   

 
Anastrepha 
fraterculus 

 710 

 918 

  Dorsal 
spinules 

 

T3 

 
SP-ISP-IV 1017SP-II  69

25–35 

  

Anastrepha 
grandis 

 813 
 2837 

  Dorsal 
spinules 

 

T2T3 

 
SP-ISP-IV

 

  

Anastrepha 
ludens 

 1117 

 1220 

  Dorsal 
spinules 

A1 

T3 

 31–46 

  

Anastrepha 
obliqua 

 710 

 918 

  Dorsal 
spinules 

 

T3 

 
SP-ISP-IV1017SP-II36
3–45 

  

Anastrepha  1218 
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serpentina  1319 

  Dorsal 
spinules 

 

T3 

 SP-ISP-IV 

  

Anastrepha 
striata 

 58 

 1223 

  Dorsal 
spinules 

T2T3 

 
SP-ISP-IV  

 

  

Anastrepha 
suspensa 

 811 

 915 

  Dorsal 
spinules 

 

T3 

 25–35 

 – 

  



9  

 

 Page 18 of 36 

4Anastrepha 

   

 
Anastrepha 
fraterculus 

 
 

 

 
  subscutellum  mediotergite   

scuto-scutellar 

 
 S MV

S 

 
 

4.1–9.1020–0.28814
 

Anastrepha 
grandis 

 
 

 

  

 

CS
bcu R-MC

r2+3r2+3br
bm-cuR-M 

 
 

53–62010
V 

Anastrepha 
ludens 

 
 

 

 
 subscutellum        

mediotergite 

 VS 

 
 

33–58028–042012014
    

055 

Anastrepha 
obliqua 

 
 

 

 
 subscutellum       
mediotergitescuto-scutella 

 SMV
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S

 
 

20016–020
 

Anastrepha 
serpentina 

 
 

 

 


 

 V 

 
 

26–38037046014–017
0507 

Anastrepha 
striata 

 
 

 

 
U

 

 V 

 
 

195–230024031017020 

Anastrepha 
suspensa 

 
 

 

 
Scuto-scutellar

mediotergite 

 
SM

V 

 
 

14–16019023010013
050–065 

 

   

5  
 2527 
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 1. Anastrepha ludens  .  

 V. Hernández-Ortiz.  
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 232-A    Anastrepha    a-orb  fro 
gen  pocl pocu p-orb vtl vtm ،

2-B  acacrostichal asa presutural supra-alardc dorsocentral 
in intra-alar ntp notopleurals pa postalar  ppn postpronotal psa، postsutural supra-alar sc scutellars .3 

 Mediotergite  subscutellum   3A-fraterculus  3B- A. ludens )3C- ( A. obliqua.  

1A Hernández-Ortiz 2010 23Hernández-Ortiz  1992   
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 4-6 .4Anastrepha   5  Anastrepha .ae 
aedeagus ؛epa epandrium gla lsur surstylus msur surstylus  pre prensisetae pro proctiger 

6      Anastrepha .acu aculeus     eversible ov    
oviscape sp  )rasper( .  

4 Hernández-Ortiz 2010 56 Norrbom2012.   
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 7 – 13.    Anastrepha 7 A. grandis 8 A. serpentina 9 A. striata 10 A. suspensa 
11 A. ludens  12 A. obliqua 13 A. fraterculus     

 Hernández-Ortiz 2010   
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 14-20      Anastrepha     14 A. grandis 15
A. serpentina 16 A. striata 17 A. suspensa 18 A. ludens 19 A. obliqua 20 A. fraterculus  

  Hernández-Ortiz .)2010.(   
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  ا

 21–26) .21(     .  
)22( Ceratitis capitata )23( Anastrepha obliqua )24( Bactrocera dorsalis )25( Rhagoletis tomatis )26( Toxotrypana 

sp .At  DC ، ؛DS،  Hb  HS MD ، Mn 
 PB parastomal bar Pt  Va apodeme  VC   .  

 Frías 2006   
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 27–32        Anastrepha 27 A. ludens 28 A. obliqua 

29 A. suspensa 30 A. serpentina 31 A. striata  32 A. grandis..  

Carroll  2004 .  
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 3344        Anastrepha )33 ،34( A. ludens )35 ،36( 

A. serpentina )37 ،38( A. obliqua )39 ،40( A. striata )41 ،42(A. suspensa )43 ،44( A. grandis .  

 Carroll  2004 .  
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 45-50 )45 ،47 ،48(   )46 ،49 ،50(    .)45( Rhagoletis sp. 

)46( Anastrepha fraterculus )47( Rhagoletis brncici )48( Ceratitis capitata)49(Toxotrypana sp. )50( Anastrepha obliqua  
Ac ،At   Lb, labium Or  Ort  Po، Prt 
sl   SP-I  SP-II  SP-III  SP-IV   

 45 47 -50   Frías 2006  46  Hernández-Ortiz2010   
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 51–56.      )51( Anastrepha ludens)52(Anastrepha 
fraterculus)53(Toxotrypana curvicauda)54(Rhagoletis conversa)55( Ceratitis capitata)56(Bactrocera 
cucurbitae .  

 52–55   Frías  2006 51 56 Hernández-Ortiz 2010 .    
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 57–61) .57(  Anastrepha striata )58(  Anastrepha obliqua )59(  

 Anastrepha suspensa )60 ( Bactrocera carambolae )61( Anastrepha striata
Dorsal spinules.  

 G. Steck..  
    

  

 032014    )2006( 
 ) (Genus Anastrepha, 2004-015  

062008   

04 2013   

06 2013   

052014 
072014    

03-2015     
(2015_eTPDP_Apr_02).  

06-2015       
 (2015_eSC_Nov_05).  

08-2015 
  279 

 Genus Anastrepha Schiner 2015
   

092015 
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