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 الدورة افتتاح -1

 والزراعة األغذية منظمة قبل من الدورة افتتاح 1-1

نائب املدير العام لشؤون املناخ واملوارد الطبيعية، باملندوبني املشاركني يف الدورة  ،Maria Helena Semedoالسيدة  رّحبت [1]
طرًفا  183عاددهاا  الباال ألطراف املتعااقادة ل هااتقادير أعربات عن الثاالثاة عشاااااااااااااارة هليئاة تادابري الصااااااااااااااحاة النبااتياة )اهليئاة( و 

ربنامج عمل ببعد وقت قريب، على التزامها اليت ساااايصاااابع عددها عشاااار منظمات  ،للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتاتو 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية الدولية(. وأقّرت نائب املدير العام بأمهية املوضاااااااوع الرئيساااااااي السااااااانوي لالتفاقية 

سااااااااااارتاتيجية اال ألهدافيف ااالتفاقية الدولية جمتمع الدولية وهو "صاااااااااااحة النبات ومحاية البيئة". ورّحبت كذل   ساااااااااااامهة 
هادات مركز الشااا إنشااااء. وجرى تساااليط الضاااوء على هلا قدمه من دعميو ا ، أهداف التنمية املساااتدامة وكذل للمنظمة، 

التفاقية الدولية ابعني لالتوالنظام الوطين العام إلصاااادار الشااااهادات اإللكرتونية للصااااحة النباتية  اإللكرتونية للصااااحة النباتية
 عام على التقدم احملرز يف السااااااانة الدولية للصاااااااحة النباتية يفو بغرض تعزيز االساااااااتخدام املتساااااااق للشاااااااهادات اإللكرتونية، 

ومن شااااااأنه أن  2018وساااااايعرض على اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  نداوهو اقرتاح تقدمت به حكومة فنل ،2020
 ملستوى العاملي. صحة النبات على ابيرفع بشكل ملحوظ مستوى الوعي 

  أستراليا في المائية والموارد الزراعة وزير بيان 1-2

 Davidكبري املسااااااااااؤولني عن وقاية النباتات يف أساااااااااارتاليا، رسااااااااااالة نيابة عن معايل الساااااااااايد   ،Kim Ritman الساااااااااايد تال [2]

Littleproud،  ما تقوم به من عمل  اهليئة علىبالشااااااكر إىل الوزير يف كلمته توجه وزير الزراعة واملوارد املائية يف أساااااارتاليا. و
وما تبذله من جهود للحد من انتشااار اآلفات النباتية وحلماية صااحة النباتات، فتساااهم بذل  يف اجلهود املبذولة يف ساابيل 

أبت باساااتمرار دحتقيق األمن الغذائي. وأّكد الوزير جمدًدا التزام أسااارتاليا بدعم االتفاقية وبصاااون املوارد النباتية ودل  بعدما 
. وأعاد الوزير التأكيد على رغبة حكومته يف تشااااااطر ما 2013على زيادة اساااااتثماراهتا يف جمال األمن البيولوجي منذ سااااانة 

ا إىل أمانة  لديها من معارف وخربات مع االتفاقية الدولية واملنتديات املعنية األخرى. وتوجه الوزير يف رسااالته بالشااكر أيضااً
 على العمل ومتىن للهيئة أسبوًعا حافاًل بالنقاشات واملداوالت املثمرة.  مواظبتهاعلى  االتفاقية الدولية

 البيئة وحماية النباتية الصحة عن الرئيسية الكلمة -2

األمينة التنفيذية التفاقية التنوع البيولوجي، الكلمة الرئيسية عن الصحة النباتية  ،Cristiana Paşca Palmer سيدةال ألقت [3]
تنوع زام املشاااارت  بني االتفاقية الدولية واتفاقية اللتلتوطيد اال السااااا ةإىل الفرصااااة  Palmer ساااايدةومحاية البيئة. وأشااااارت ال
السنة الدولية للصحة النباتية. ودّكرت اهليئة بالتعاون الطويل األمد بني االتفاقية الدولية  2020البيولوجي لكي تكون سنة 

على ما تقدمه اهليئة  Palmer سااااااااااااايدة. وأثنت ال2002يف عام  1واتفاقية التنوع البيولوجي، منذ التوقيع على اتفاق التعاون
شديد األنواع الغريبة الغازية والكائنات احلّية احملّورة. وجرى الت من دعم لالتفاقية الدولية من أجل إدارة املخاطر الناشئة عن

. وإضااااافة إىل دل ، ف ّن 2017على هذا التعاون الوطيد من خالل إبراز التوقيع على برنامج عمل مشاااارت  جديد يف عام 
اتفاقية التنوع  ية وتوجيهاتاجتماًعا ُعقد مؤخرًا لوضاااااع معيار جديد لعمليات الرقابة على احلدود بشاااااأن التجارة اإللكرتون

                                                 
 http://www.cbd.int/doc/agreements/agmt-fao-ippc-2004-20-25-moc-web-en.pdfمذكرة التعاون،   1

http://www.cbd.int/doc/agreements/agmt-fao-ippc-2004-02-25-moc-web-en.pdf
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البيولوجي بشاااأن مساااارات اإلدخال غري املتعّمد، وضاااّم منظمة اجلمار  العاملية وجمموعة االتصاااال املشااارتكة بني الوكاالت 
 واليت تشكل االتفاقية الدولية عضًوا مؤسًسا هلا، وهي ال تزال تواصل عملها يف جمال اآلفات واألنواع الغريبة الغازية.

 األعمال جدول اداعتم -3

يلي مباشاارة البند  5-10حيث أصاابع البند  ،2املؤقت األعمال جدول على طرأت اليت التغيريات على الدورة الرئيسااة أطلعت [4]
8-6. 

يفّية" نقاش عن "دودة احلشاااااااد اخلر  إجراءأحد األطراف املتعاقدة، تؤيّده أطراف متعاقدة أخرى من اإلقليم نفساااااااه،  واقرتح [5]
 من جدول األعمال ضمن "ما يستجد من أعمال".  19باعتبارها آفة ناشئة يف أفريقيا، إىل البند 

 :اهليئة وإنّ  [6]
 .(2)املرفق  3( وأشارت إىل قائمة الوثائق1جدول األعمال مع إجراء تغيريات فيه )املرفق  اعتمدت (1)

 األوروبي االتحاد من المقدم االختصاصات بيان 3-1

 إعالن حقوق التصويت بالنسبة إىل البنود املدرجة على جدول األعمال. الذي أدخل على التعديل علماً باهليئة أحيطت  [7]
 :اهليئة وإنّ  [8]

 28 ببيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء البال  عددها علماً  أحاطت (1)
 .4عضواً  دولة

 المقرر انتخاب -4

 :اهليئة إنّ  [9]
 ؛مقررًا)كندا(  Rajesh RAMARATHNAM السيد انتخبت (1)
 .مساعدة للمقرر)كينيا(  Hellen Mwarey Langat السيدة وانتخبت (2)

 لجنة أوراق التفويض إنشاء -5
 اهليئة: إنّ  [10]

جلنة ألوراق التفويض مؤلفة من سااااااااابعة أعضااااااااااء، واحد عن كل إقليم من أقاليم املنظمة وعضاااااااااو واحد من  عيّنت (1)
 مكتب اهليئة، متاشياً مع القواعد املتبعة يف املنظمة.

                                                 
 .CPM 2018/01الوثيقة   2
 CPM 2018/CRP/01 الوثيقة  3
 .CPM 2018/CRP/02الوثيقة   4
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 ورقة 134)نيبال( رئيساااااً هلا. وأقرت جلنة أوراق التفويض قائمة حتتوي على  Dili Ram Sharmaالساااايد  وانتخبت (2)
 عضواً. 92من أوراق التفويض الصاحلة وحّددت النصاب القانوين للهيئة عند 

 النباتية الصحة تدابير هيئة رئيسة تقرير -6

وسااااااّلطت فيه الضااااااوء على عدد من احملطات الرئيسااااااية البارزة والتحديات اليت  5أعدته الذي التقرير اهليئة رئيسااااااة عرضاااااات [11]
ينبغي مواجهتها. ومن ضاااااااامنها: احلاجة إىل تثبيت التمويل األساااااااااسااااااااي واحتياجات األمانة من املوظفني؛ والغرض الذي 

 منظمة من االنتقال أجل من ،2030-2020تسااعى إليه االتفاقية الدولية على النحو الوارد يف إطارها االساارتاتيجي للفرتة 
 يف والنجاح القدرات؛ ةوتنمي التنفيذ للجنة األول واالجتماع النباتات؛ بصااااااااحة يُعىن عاملي جهاز إىل املعايري بوضااااااااع تُعىن
 هامة خطوات ذاخت مشروع وهو النباتية، للصحة اإللكرتونية الشهادات مركز خالل من النباتية الصحة عن املعلومات نقل
ت يتعلق باحلاجة إىل ضااااااامان متويل مساااااااتدام لالتفاقية الدولية، شاااااااّجع ما ويف. اإللكرتونية الشاااااااهادات توحيد سااااااابيل يف

الرئيسااااااااااية على البحث عن طرق بديلة لتمويل املشاااااااااااريع واألنشااااااااااطة اخلارجة عن امليزانية غري املمّولة من الربنامج العادي 
ية تقرير، املخاطر على الصااااااااحة النباتية الناشاااااااائة عن التجارة اإللكرتونللمنظمة. ومن املسااااااااائل اهلامة األخرى اليت تناوهلا ال

ابتكارًا جديًدا حتديد التسلسل باعتباره أداة تشخيصية و  تقنياتوالتجارة عرب شبكة اإلنرتنت واستخدام اجليل اجلديد من 
خلتام، توّجهت الرئيسااااة النباتات. ويف اوتداعيات املصااااادقة على اتفاق تيسااااري التجارة بالنساااابة إىل االتفاقية الدولية لوقاية 

بالشكر إىل الزمالء األعضاء يف املكتب وإىل أمانة االتفاقية الدولية على ما قدموه من دعم وما أبدوه من التزام، باإلضافة 
 إىل سخاء األطراف املتعاقدة اليت سامهت يف تقدمي التمويل وموارد أخرى ألنشطة االتفاقية الدولية. 

األطراف املتعاقدة على مضااااامون التقرير املقدم من رئيساااااة اهليئة وسااااالطوا الضاااااوء على التزامها الراسااااا  بدعم  بعض وأثنت [12]
رؤية مكتب اهليئة وأمانتها للمباشاااااااااارة بعملية نقل االتفاقية الدولية من كوهنا منظمة تُعىن بوضااااااااااع املعايري إىل منظمة عاملية 

 . 2030-2020طار االسرتاتيجي للفرتة تُعىن بصحة النباتات، وأعربت عن تأييدها لإل
ا إىل التقرير املمتاز وال ساايما تركيزه على مواضاايع رئيسااية قيد البحث ومن ضاامنها  وأشااار [13] عدد من األطراف املتعاقدة أيضااً

 . 2030-2020الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية والتجارة اإللكرتونية ورّحبت باإلطار االسرتاتيجي للفرتة 
 االساااااام تغيري ةآلي يف سااااااتبحث الدولية أمانة االتفاقية أنّ  إىل الرئيسااااااية أشااااااارت املتعاقدة، األطراف أحد سااااااؤال لىع ورًدا [14]

 لصااحة النباتات" وتأثريات دل  من حيث املسااؤوليات املتصاالة بتدابري الصااحة والصااحة النباتية يف العاملية "املنظمة ليصاابع
 إطار منظمة التجارة العاملية. 

 اهليئة:  وإنّ  [15]
 بتقرير رئيسة هيئة تدابري الصحة النباتية. علماً  أحاطت (1)
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أمانةتقرير  -7

 478كثر من أل ةياسااااايقال املشااااااركةوأشاااااار إىل  يف الدورة الثالثة عشااااارة للهيئة،جبميع املشااااااركني االتفاقية الدولية ب أمني رحّ  [16]
وعرض أمني االتفاقية  .يف هذه الدورة (3املرفق  -كنيار )قائمة املشتتمتع بصفة مراقب  ةمنظم 31بلدا و 140مشاركاً ميثلون 

الذي أعدته األمانة والذي يتضااّمن اإلزازات البارزة العشاارة اليت حققتها األمانة على مدى الساانة  6 2017الدولية تقرير عام 
لية لعام ل اإلزازات البارزة ما يلي: تطبيق املوضااوع الساانوي لالتفاقية الدو املاضااية والتحديات واألهداف يف املسااتقبل. وتشاام

؛ وتنظيم أنشطة لالتفاقية الدولية يف جمايل احلوكمة والشؤون االسرتاتيجية؛ وتعزيز عملية وضع املعايري؛ وحتسني عملية 2017
اقية الدولية؛ والرتويج جيع االتصاااااالت والدعوة يف االتفتنفيذ املعايري؛ وتعزيز إجراءات االتفاقية الدولية لتيسااااري التجارة؛ وتشاااا

للساااانة الدولية للصااااحة النباتية؛ والرتويج لشاااابكة االتفاقية الدولية وتعاوهنا الدويل؛ وتعزيز عملية تعبئة املوارد؛ وحتسااااني اإلدارة 
 الداخلية.

مشلت املتخذة لتحسني أداء األمانة وكفاءهتا. و وقّدم األمني أيًضا عرًضا تناول عناصر رئيسية أخرى لألنشطة واإلجراءات  [17]
 املعلومات الرئيسية الواردة يف العرض ما يلي:

 حتديث عن تنفيذ التوصيات املتعلقة بتقييم عمليات التحسني: 
 األهداف اإلمجالية واملشاكل املشار إليها والتوصيات املقرتحة؛ -املعلومات األساسية  -
ظيم اهليااكال الاداخلياة لالتفااقياة الادولياة وإعاادة توزيع املوظفني ضااااااااااااامن جمموعات إعاادة تن -واإلجراءات والنتاائج  -

 وجتديد اآللية التشغيلية. )وتضّمن دل  هيكالً تنظيمًيا(؛
 واقرتاح حد أدىن من املوظفني لتشغيل أمانة االتفاقية الدولية؛  -
 والنفقات املقّدرة ملوظفي أمانة االتفاقية الدولية: -
على غرار دعم التخطيط االسااااارتاتيجي يف االتفاقية الدولية وتنسااااايق وضاااااع املعايري  2018نة األنشاااااطة اهلامة لسااااا -

  وتنفيذها وغري دل .

ية لالتفاقية الدولية،  ا فيها املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات  [18] وأعرب األمني عن تقديره لألجهزة الرئاساااااااااااااا
 مجيع الشركاء واملتعاونني على مستوى العامل ملا قدموه من دعم وتعاون.الوطنية لوقاية النباتات، باإلضافة إىل 

وطلب أحد األطراف املتعاقدة توضااااااااااايحات بشاااااااااااأن املعايري املساااااااااااتخدمة الختيار البلدان من أجل إجراء عمليات تقييم  [19]
ة جتري من خالل نباتيجمال الصاااحة النباتية. فأوضاااحت األمانة أّن عمليات تقييم القدرات يف جمال الصاااحة ال القدرات يف

منظمة األغذية والزراعة أو مشاااااريع أحرى للجهات املا ة وأّن تل  اجلهات املا ة غالًبا ما تشاااارتت إجراء تقييم للقدرات 
 يف جمال الصحة النباتية من أجل منع التمويل.

أنه قد  ركة الدولية للبذور، إىلورّدا على سااؤال من أحد األطراف املتعاقدة، أشااار املشاارف على مشااروع املعيار اخلاص باحل [20]
 جرى النظر يف مجيع مصادر املعلومات دات الصلة  ا فيها مواصفات الدستور الغذائي اخلاصة باحلبوب.

 وإّن اهليئة:  [21]
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 بالتقرير املقّدم من أمني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. أحاطت علماً  (1)

 الحوكمة -8

 وقايةل إقليمية منظمة أنها على الكاريبي في األغذية وسححححححححححح مة الزراعية الصححححححححححححة بوكالة االعتراف 8-1
 النباتات

الدورة التاساااااااااااعة والعشااااااااااارين للمشااااااااااااورة الفنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  أبلغت الرئيساااااااااااة اهليئة بأنه، خالل [22]
الة الصاااحة الزراعية وساااالمة األغذية يف (، تقّدمت وك2017/تشااارين الثاين نوفمرب 3 –أكتوبر/تشااارين األول  30 )باريس،

الكارييب بطلب إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات للمباشرة ب جراءات االعرتاف هبا كمنظمة إقليمية لوقاية النباتات 
 أجراه الذي ستعراضاال أعقاب ويف. 2002متاشًيا مع اإلجراءات اليت اعتمدهتا اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية يف عام 

 النباتات، لوقاية ميةإقلي كمنظمة  للعمل الدنيا الشروت استيفاء مت قد أنّه ومفاده والزراعة األغذية ملنظمة القانوين املستشار
 لوقاية إقليمية منظمة اأهن على الكارييب يف األغذية وسااالمة الزراعية الصااحة بوكالة باالعرتاف اهليئة الفنية املشاااورة أوصاات
 7.النباتات

 لوقااايااة ةإقليمياا كمنظمااة  هبااا االعرتاف إىل سااااااااااااااعيهااا يف هلااا دعمهااا عن وأعرباات الوكااالااة املتعاااقاادة األطراف من عاادد وهناّاأ [23]
ن تنساايق األنشااطة اخلاصااة بصااحة النباتات ورصاادها يف إقليمي البحر  شااأن ومن. النباتات هذا االعرتاف بالوكالة أن حيسااّ
 الكارييب. 

ممثلة املنظمة اإلقليمية اجلديدة لوقاية النباتات عن تقديرها للهيئة وألمانة االتفاقية الدولية وللمسااااااااااتشااااااااااار القانوين  وأعربت [24]
ملنظمة األغذية والزراعة، وتعّهدت بالعمل بشااااااااااااااكل وثيق مع األطراف كافة من أجل محاية املوارد النباتية يف إقليم البحر 

 الكارييب. 
 وإّن اهليئة: [25]

من  9بوكالة الصاااااااحة الزراعية وساااااااالمة األغذية يف الكارييب كمنظمة إقليمية لوقاية النباتات  وجب املادة  تاعرتف (1)
 ؛االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

البلدان األعضااااء يف وكالة الصاااحة الزراعية وساااالمة األغذية يف الكارييب على هذه املبادرة ورّحبت باملنظمة  تأوهنّ  (2)
 اإلقليمية اجلديدة لوقاية النباتات ضمن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

ومراجعة اختصحححححححححاصحححححححححاتها  2017موجز عن تقرير المجموعة المعنية بالتخطيط االسحححححححححتراتيجي لعام  8-2
 بحيث تشمل ممثلي المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
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واقرتح تعديل الئحتها الداخلية  ا  20178 عرض نائب رئيسااااااااااة اهليئة تقرير اجملموعة املعنية بالتخطيط االساااااااااارتاتيجي لعام [26]
لمشاااااااركة من أجل ية لوقاية النباتات ليعكس جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بصاااااايغتها اجلديدة وأن تتم دعوة منظمات إقليم

 تقدمي مسامهاهتا يف عملية التخطيط االسرتاتيجي. 
 4 وطلب أحد األطراف املتعاقدة إجراء تعديل إضااااايف يف الالئحة الداخلية. وأشااااري إىل أّن الصااااياغة احلالية للنقطة الفرعية [27]

 املتعاقدة واقرتح أن تكون النقطة الفرعية األوىل من )العضاااااااوية( حتد على ما يبدو من أمهية مشااااااااركة األطراف 3 من املادة
ة لوقاية ". وأشااااري كذل  إىل تعيني ممثلني عن املنظمات اإلقليميممثلو األطراف املتعاقدةوأن جيري تعديلها كاآليت " 3املادة 

 النباتات من خالل اإلجراءات اخلاصة باملشاورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات. 
وأشاااااااااارت إحدى املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وبعض األطراف املتعاقدة إىل أّن مشااااااااااركة املنظمات اإلقليمية لوقاية  [28]

 النباتات جيب أال تقتصر على ممثل واحد فقط. 
 وإّن اهليئة:  [29]

 (. 4رفق املبصيغتها املعّدلة ) االسرتاتيجي للمجموعة املعنية بالتخطيط الداخليةعلى الالئحة  وافقت (1)

 2030-2020االستراتيجي ل تفاقية الدولية لوقاية النباتات للفترة  اإلطار 8-3

عرض أحد األطراف املشاااااااااركة يف الصااااااااياغة املشااااااااروع املنقع لإلطار االساااااااارتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات للفرتة  [30]
، مع إجراء تعديالت تراعي التعليقات والتوجيهات اليت اقرتحتها اهليئة يف دورهتا الثانية عشااااااااااارة واجملموعة 9 2030–2020

. وطلب إىل اهليئة يف دورهتا الثالثة عشااااااااارة 2017املعنية بالتخطيط االسااااااااارتاتيجي خالل االجتماع الذي عقدته يف سااااااااانة 
داء مساااااااااااامهاهتا بشاااااااااااأهنا )الرؤية واملهمة واألهداف واألهداف مناقشاااااااااااة العناصااااااااااار الرئيساااااااااااية اليت يتأل  منها اإلطار وإب

االتفاقية الدولية( واملسااااااامهة كذل  يف مضاااااامون الوثيقة خالل املشاااااااورات القطرية.  االساااااارتاتيجية وخطة وضااااااع املعايري يف
ارطة طريق وأنه يتعنّي خوجرى تذكري اهليئة يف دورهتا الثالثة عشااااارة بضااااارورة اعتبار اإلطار االسااااارتاتيجي  ثابة غاية وليس ك

  إبقاءه وثيقة قابلة للتعديل وأنه سينبغي إجراء تعديالت وحتسينات يف املستقبل استناًدا إىل السياق التشغيلي. وأفيد كذل
 بأنه من الضروري النظر إىل هذه الوثيقة على أهنا متثل الرؤية السياساتية لالتفاقية الدولية وتطّلعاهتا. 

 طمجلة أمور أخرى، بتسلي قام، ضمنو  ،االسرتاتيجيتتعلق  شروع اإلطار  10املتعاقدة بيانات خطية وقّدم بعض األطراف [31]
 يجي. والية االتفاقية الدولية املتمثلة يف وقاية املوارد النباتية يف العامل يف اإلطار االسرتاتضرورة التأكيد على الضوء على 

صااااااااياغة الوثيقة على ما بذلوه من جهود وعلى ما حتلوا به من محام والتزام وهنأ عدد من األطراف املتعاقدة القّيمني على  [32]
عند إعداد مشاااروع اإلطار االسااارتاتيجي. وقّدم عدد من األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات اساااهامات 

 وتعليقات بشأن مشروع اإلطار االسرتاتيجي منها:
 املسائل العامة: -
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  يف ما يتعلق  فهوم "النهج النظامي،" حسااااااااااااااب تعري  اهليئة واملصااااااااااااااطلع التقين "اإلدارة احتمال حدوث لبس
 املتكاملة لآلفات"؛

  اإلشااارة بوضااوح إىل ما إدا كان مشااروع اإلطار االساارتاتيجي وثيقة من وثائق االتفاقية الدولية أو اهليئة. ومن هذا
 يف الوثيقة يؤدي إىل نقل رسااالةوالرؤية واهلدف املهمة  بيانات" يف Ourضاامري امللكية "اإلشااارة إىل املنطلق، ف ن 

 يف هذه العناوين؛ضمري امللكية  قرتح إزالةيذل ، لو  ملتبسة بشأن اجلهة صاحبة الوثيقة؛
 مواءمة "اللغة" املستخدمة يف اإلطار االسرتاتيجي مع تل  املستخدمة يف األطر السابقة؛ 
 ية بقدر أكرب من الوضاااااااوح يف الوثيقة وضااااااارورة الرتكيز على نقات ضااااااارورة أن يتسااااااام التعاون مع املنظمات الدول

 ضع  البلدان النامية، مثل القدرات الفنية.
 .اقتضاء تنفيذ األنشطة املقرتحة يف املشروع دعم املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 
 تائج الرئيسية عاقدة" يف جماالت الناالستعاضة عن اإلشارة إىل "املنظمات الوطنية لوقاية النباتات" با "األطراف املت

 ( يف الوثيقة. 2 وجيم 1 للهدف االسرتاتيجي جيم )جيم
  إن تعزيز نظم االساااااااااااااتجابة حلاالت تفشاااااااااااااي اآلفات أمر مرحب به، ولكن ينبغي توفري املوارد ملواجهة مثل هذه

 احلاالت.
 :رؤيةال -

 هذا ال أن  إىلنظراً ، حساااب"التفاعل البشاااري" فلى انتشاااار اآلفات من خالل عنطاق بيان الرؤية قتصاااار عدم ا
 اآلفات.كل الوسائل األخرى اليت تنشر من خالهلا يشمل  

 :هداف االسرتاتيجيةاأل -
  ولية يف اإلطار االساااااااارتاتيجي لالتفاقية الدهو وارد على  و ما  ،إبراز بناء القدرات كهدف اساااااااارتاتيجيضاااااااارورة

 .2019-2012للفرتة 
  التغذوي و أن األمن الغذائي من أجل اإلشااااارة إىل األهداف االساااارتاتيجية رتتيب احلايل لصااااياغة ل اليتعدضاااارورة

 أمهية أكرب. انيكتسي
 :2030-2020للفرتة  تطوير االتفاقية الدوليةخطة  -

  رأى بعد األطراف املتعاقدة أن هنا  حاجة إىل املزيد من املناقشااااااة والوضااااااوح يف ما يتعلق باملعايري الدولية لوقاية
 . خطة تطوير االتفاقية الدوليةالنباتات اخلاصة بسلع ومسارات حمددة قبل إدراجها يف 

 حة النباتية. ء عمليات تدقيق الصُسلط الضوء على أمهية عمليات "التدقيق" يف خطة وضع املعايري وضرورة إجرا 
  نبغي إتاحة على وضااااع معيارين اثنني فقط من املعايري الساااالعية ويخطة تطوير االتفاقية الدولية ينبغي أال تقتصاااار

 قدر من املرونة لتلبية االحتياجات يف املستقبل حسبما قد تنشأ. 
 ضرورة إدراج تأثري تغري املناخ على إدارة اآلفات حتت هذا البند . 
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  .إدراج إدارة املخاطر وأخذ العينات باالستناد إىل املخاطر 
 "على  6و 5ن االنقطت"، ومها نظم اإلنذار العاملية لآلفاتاجلمع بني "تعزيز نظم االسااااااااتجابة لتفشااااااااي اآلفات" و

 التوايل. 
 .إدراج مسأليت التعاون الدويل يف جمال البحوث واإلنتاج احلرجي 
 " لنباتات اخلاصاااااااااة "املعايري الدولية لوقاية ااملعنون النباتية اجلديدة" يف البند ات الصاااااااااحة معاجلإدراج البند املقرتح

  .على التوايل 2و 7 تانالنقطومها ، "بسلع ومسارات حمددة
وأخذت أمانة االتفاقية الدولية علًما جبميع التعليقات واالقرتاحات وأعربت عن تقديرها لألطراف املتعاقدة على ما قدمته  [33]

 من إسهامات. 
وأشااااارت رئيسااااة اهليئة إىل أنّه ساااايتم تعميم مشااااروع منقع لإلطار االساااارتاتيجي على األطراف املتعاقدة وجلنة املعايري وجلنة  [34]

التنفيذ وتنمية القدرات واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات الدولية للتعليق عليه يف املشاااااااااااااااورة القطرية خالل 
؛ وبالتايل إتاحة شااهرين ونصاا  شااهر إلبداء التعليقات. 2018أغسااطس/آب  31إىل  2018يونيو/حزيران  15الفرتة من 

وينبغي بعد دل  إحالة التعليقات الواردة من حلقات العمل اإلقليمية من خالل املشاااااااااااااااورة التقنية للمنظمات اإلقليمية 
خطيط االسرتاتيجي جملموعة املعنية بالتلوقاية النباتات )عرب اجتماع الكرتوين(. وستعرض كل التعليقات واإلسامهات على ا

لوضع صياغة هنائية ملشروع منقع لإلطار االسرتاتيجي متهيًدا لعرضه يف الوقت املناسب على اهليئة يف دورهتا الرابعة عشرة 
ساااااابة ا. ومن شااااااأن دل  أن يتيع الوقت الكايف لألطراف املتعاقدة إلمتام إجراءاهتا الداخلية املن2019اليت سااااااتعقد يف عام 

 . 2020خالل االجتماع الوزاري للهيئة يف عام  2030-2020 بغرض اعتماد مشروع اإلطار االسرتاتيجي للفرتة
 وإّن اهليئة: [35]

 .2030-2020تعليقات جوهرية بشأن املشروع احلايل لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية للفرتة  قّدمت (1)
 على عملية املشاورة واجلداول الزمين املقدمة. ووافقت (2)

 التمويل المستدام لبرنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )المفهوم واآللية( 8-4

طت "، وساااالّ التمويل املسااااتدام لربنامج عمل االتفاقية الدوليةاملعنونة " 11الوثيقةاالتفاقية الدولية عرضاااات رئيسااااة جلنة مالية  [36]
 تبسيط عملية املسامهات التكميلية واحلاجة املاسة إىل إنشاء آلية للتمويل املستدام لسّد النقص يف امليزانية.الضوء على 

طة املقرتحة لتسااااااااهيل توفري املسااااااااامهات املالية لألنشااااااااطة املمّولة من خارج امليزانية  [37] ورّحبت األطراف املتعاقدة باآللية املبسااااااااّ
 الدولية.واملندرجة ضمن برنامج عمل االتفاقية 

ا األطراف املتعاقدة إىل أمهية وجود عملية حمددة بوضاااوح بشاااأن دور املكتب واهليئة واألمانة يف املوافقة على  [38] وأشاااارت أيضاااً
خطة عمل األمانة وميزانيتها. واُقرتح أن تتوىل األمانة صاااياغة خطة العمل وامليزانية للسااانة القادمة وأن تعرضاااا على املكتب 
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عقده يف أكتوبر/تشرين األول أو ديسمرب/كانون األول من أجل استعراضهما ورفع توصية هبما إىل يف االجتماع الذي سي
 اهليئة للموافقة عليهما. ويتعنّي على األمانة تطبيق خطة العمل املعتمدة ورفع تقارير مرحلية إىل املكتب.

ميزانية الربنامج العادي للمنظمة.  وأشاااااااااااارت اهليئة إىل ضااااااااااارورة أن يكون مصااااااااااادر التمويل املساااااااااااتدام الطويل األجل من [39]
وأوضااااااحت األمانة أّن القرارات املتعلقة باملوارد اإلضااااااافية من الربنامج العادي للمنظمة ال يتم البّت فيها داخل اهليئة وإ ا 

 من خالل عملية داخلية يف املنظمة.
  هاز الرئاسااااي املختص،  ا يف دلوطلبت عدة أطراف متعاقدة أن ختصااااص من الربنامج العادي للمنظمة، من خالل اجل [40]

 جلنة الزراعة وجلنة املالية وجلنة الربنامج يف منظمة األغذية والزراعة، موارد إضافية العتمادات ميزانية أمانة االتفاقية الدولية. 
ذا الطلب. هوحثت الرئيسااية األطراف املتعاقدة على مناقشااة هذه املسااألة مع ممثليها الدائمني لدى املنظمة من أجل دعم  [41]

ص ألمانة االتفاقية الدولية موارد لالساااااتجابة حلاالت  ا بأن تتضاااااافر جهود األطراف املتعاقدة لكي ختصاااااّ ومت توصاااااية أيضاااااً
 الطوارئ.

نبا إىل جنب جوأشاااارت الرئيساااة إىل أّن عمل االتفاقية الدولية حاسااام األمهية بالنسااابة إىل عمل املنظمة. ودعت الرئيساااة،  [42]
، جملس املنظمة ومؤمتر املنظمة إىل اإلقرار بذل  وتوفري التمويل الكايف ألمانة االتفاقية باإلمجاعيئة مع اتفاق أعضاااااااااااااااء اهل

دة يكفي لتلبيااة الطلبااات يف جمااال التنفيااذ الواردة من األطراف املتعاااقاا الاادوليااة من ميزانيااة الربنااامج العااادي للمنظمااة،  ااا
 لتحقيق األهداف اليت تنشدها االتفاقية الدولية.

وأشاااااااري يف اهليئة إىل أن األمن الغذائي غري ممكن يف غياب الصاااااااحة النباتية. فاآلفات النباتية ميكن أن تدمر سااااااابل العي   [43]
واجملتمعات احمللية واالقتصااااااااااااادات وأن ترت  املاليني من دون غذاء. وإّن االتفاقية الدولية هي اجلهة الرائدة يف جمال اجلهود 

ويج للصااااااحة النباتية واحلفاظ عليها وبالتايل األمن الغذائي. وهذه احلصاااااايلة تكمن يف صااااااميم العاملية املبذولة من أجل الرت 
 والية املنظمة وعملها األساسي وينبغي متويلها من ميزانية الربنامج العادي للمنظمة.

 وإّن اهليئة: [44]
إىل التقدم  قية الدولية وأشارتيف اإلجراءات املبّسطة للمسامهات يف حساب األمانة املتعدد األطراف لالتفانظرت  (1)

 احملرز يف "اآللية احملّسنة واملفصّلة للتمويل املستدام"؛
 (؛5)امللحق  مشروع قرار اهليئة بشأن الرتتيب اخلاص باملسامهات التكميليةواعتمدت  (2)
ة الدولية لالتفاقياألطراف املتعاقدة على مواصااااالة املساااااامهة يف حسااااااب األمانة املتعدد األطراف وشاااااجّعت بشاااااّدة  (3)

 لوقاية النباتات ومشاريع االتفاقية الدولية ريثما يتم التوصل إىل حّل بشأن التمويل الدائم واالتفاق عليه؛
منظمة األغذية والزراعة إىل زيادة أسااااااام التمويل ألمانة االتفاقية الدولية من خالل إعادة ختصاااااايص املوارد ودعت  (4)

 من ميزانية برناجمها العادي؛
من أمانة االتفاقية الدولية،  سااااااااعدة املكتب، العمل على إعداد وثيقة معلومات مقتضااااااابة لعرضاااااااها على  وطلبت (5)

جلنة الزراعة تتناول دور االتفاقية الدولية وتأثري أنشاااااااااااطتها للرتويج للصاااااااااااحة النباتية واحلفاظ عليها من أجل حتقيق 
منة  ا ة الزراعية والطبيعية من اآلفات النباتية وتيسااااااااااااااري التجارة اآلالنظم اإليكولوجي ومحايةاألمن الغذائي يف العامل 
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يعود بالنفع على األرض وساااّكاهنا، مشااافوعة بدراساااة حالة لألعمال من أجل توفري املزيد من التمويل من الربنامج 
 العادي للمنظمة؛

التفاقية ة من خالل جهات االتصال التابعة لإىل أمانة االتفاقية الدولية إسداء املشورة إىل األطراف املتعاقد وطلبت (6)
الدولية ملعرفة اآللية والوقت املناسااااااااابني للعمل مع املمثلني الدائمني للمنظمة والسااااااااالطات املختصاااااااااة األخرى لدى 
حكوماهتم لتشااااااااااجيع ودعم االقرتاحات اجلاري حبثها من قبل األجهزة املختصااااااااااة يف املنظمة من أجل تأمني متويل 

 تفاقية الدولية من الربنامج العادي للمنظمة.إضايف ألمانة اال

 اختصاصات لجنة المالية 8-5

توضع احلاجة إىل وضع توجيهات بشأن مشاركة املراقبني يف اجتماعات  12وثيقةاالتفاقية الدولية جلنة مالية  ةقدمت رئيس [45]
( على النحو الذي وافق CPM 2018/07بالوثيقة  1جلنة املالية، وتقرتح تنقيع اختصااااصاااات جلنة املالية )الواردة يف املرفق 

 عليه مكتب اهليئة.
 .تنقيعوأعربت األطراف املتعاقدة عن دعمها لل [46]
أشاااااااااااااااارت رئيساااااااااااااااة جلنااة املاااليااة، رًدا على أحااد األطراف املتعاااقاادة، إىل أّن مكتااب اهليئااة سااااااااااااااينظر يف إمكااانيااة مراجعااة و  [47]

 املتعلقة بتمويل مشاركة أعضاء جلنة املالية يف اجتماعاهتا إدا دعت احلاجة. (4)3االختصاصات وحتديًدا املادة 
 اهليئة: وإنّ  [48]

 (.6املرفق ) االختصاصات املنقحة للجنة املالية اعتمدت (1)

 توصيات الهيئة 8-6

من جدول األعمال )توصاااااااايات جلنة املعايري  5-10رتبط بالبند يأن هذا البند من جدول األعمال بيئة رئيسااااااااة اهلالأبلغت  [49]
وقررات  13دات الصاااالةائق يف الوث، ، وبالتايلنفسااااه النظر فيهماساااايتم يف الوقت ولذل  إىل هيئة تدابري الصااااحة النباتية(، 

 .يئةبعملية توصيات اهليئة تذكري اهلبناقشة املاألمانة وبدأت ا. ماملقرتحة املتعلقة هباهليئة 
تطبيق اجليل موضاااوع بشاااأن توصاااية للهيئة حول "الدولية اهليئة علماً بأهنا تلقت اقرتاحا خبصاااوص فاقية أمانة االت أحاطتو  [50]

د أحاطت جلنة وق. "تقنيات حتديد التساااااالساااااال من أجل تشااااااخيص آفات النباتات يف سااااااياق الصااااااحة النباتيةمن اجلديد 
علماً بتوصيات فريق اخلرباء الفين املعين ب عداد بروتوكوالت التشخيص،  ،2017يف اجتماعها املعقود يف مايو/أيار  ،املعايري

ايل أيضاااااً بتحليل خماطر اآلفات واإلشااااراف عليها. وبالتتتصاااال  وشااااددت على أن املسااااألة تتعدى حدود التشااااخيص وأهنا
هذه التقنيات أن ب، و سلسلد التباجليل اجلديد من تقنيات حتديبالتحديات املرتبطة  العلمدعت جلنة املعايري اهليئة إىل أخذ 

 قبل أن تعترب الطريقة الوحيدة لكش  اآلفات.  تستوجب املزيد من العمل
  ."حتديد تسلسل اجلينات والتكنولوجيات اجلزيئية" تناولجانيب  اجتماع مت اختتامو  [51]
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تعاقدة إىل ت األطراف املاص عملية التوصاااااااااية املقرتحة ومضاااااااااموهنا، ودخييف ما قلقه تعاقدة عن املطراف األ بعض وأعرب [52]
من تقنيات حتديد  واجليل اجلديدتسااالسااال اجلينات بشاااأن األثر املتعلق بالصاااحة النباتية الذي ينطوي عليه مواصااالة العمل 

على  وجياتبشاااأن أثر تل  التكنول من اإليضااااحات ضااارورة توفري مزيديف جمال التشاااخيص، بيد أنه أشاااار إىل  التسااالسااال
  الصحة النباتية.لوائع 

جليل اجلديد من اوشاااادد بعض األطراف املتعاقدة على وجوب الرتكيز على تفسااااري النتائج بداًل من الرتكيز على اسااااتخدام  [53]
باعتبارها  ساالاجليل اجلديد من تقنيات حتديد التساال. ودُكر أنه يف بعض احلاالت ميكن اسااتخدام تقنيات حتديد التساالساال

كي بل تقدميها لمشاورة قطرية قإجراء أيضاً أنه ينبغي  ودُكرمربرة تقنياً. الطريقة الوحيدة لكش  اآلفات، شرت أن تكون 
د يكون ق بشاااأن اجليل اجلديد من تقنيات حتديد التسااالسااالإىل أن إنشااااء فريق مهام للعمل كذل  . وأشاااري  اهليئة عتمدهات

 عمل فريق املهام وكيفية متويله. صوص صيل أكرب خباتف أن هنا  حاجة إىل توفريوإىل  ،سابقاً ألوانه
اجلديد من  اجليلول استخدام حاملشورة يف جمال السياسات توجيهات و وأشار أحد األطراف املتعاقدة إىل ضرورة إسداء ال [54]

 . تقنيات حتديد التسلسل
سااااتخدم ت أصاااابحت على وشاااا  أن قد اجليل اجلديد من تقنيات حتديد التساااالساااالوأشااااار أحد األطراف املتعاقدة إىل أن  [55]

نشااااء فريق مهام جترييب إضااارورة ال تناساااب اجلميع بسااابب املساااائل املتعلقة بتكلفتها. وأشاااري أيضااااً إىل قد عملياً، غري أهنا 
 مناقشة املوضوع على املستوى اإلقليمي مث العاملي. و 

عديل مشااروع التوصااية ت يتم حاملااألطراف املتعاقدة املهتمة إىل املساااعدة يف تعديل مشااروع توصااية اهليئة. و  ةالرئيساا تودع [56]
طراف املتعاقدة إبداء أل، لفرتة ثالثة أشاااااهر. وبوساااااع ا2018مايو/أيار  15بدءاً من  هعلى البلدان لتتشااااااور بشاااااأن يعممسااااا

 .من خالل نظام التعليقات االلكرتوين عليه التعليقات
 إّن اهليئة:و  [57]

داة من تقنيات حتديد التسااااااااااالسااااااااااال على اعتبارها أاجليل اجلديد بالتحديات املرتبطة باساااااااااااتخدام  أخذت علماً قد  (1)
  تشخيص ألغراض الصحة النباتية؛

ا أداة تشاااااخيص " باعتبارهاجليل اجلديد من تقنيات حتديد التسااااالسااااالعلى وضاااااع توصاااااية للهيئة بشاااااأن " ووافقت (2)
 ؛لغايات الصحة النباتية

 .يد من تقنيات حتديد التسلسلاجليل اجلدمهام معين بق يفر إنشاء السابق ألوانه أنه من  وقرّرت (3)

 التعاون في مجالي وضع المعايير وتنفيذها -9

 دعوة القتراح مواضيع "المعايير وتنفيذها" 9-1

عرض أحد أعضاء املكتب على اهليئة تقريرًا عن نتائج مداوالت جمموعة الرتكيز واقرتاحات بشأن "الدعوة القرتاح مواضيع"  [58]
 2017الذي وافق عليه مكتب اهليئة خالل االجتماع االفرتاضااااي الذي عقده يف شااااهر ديساااامرب/كانون األول  النحوعلى 

. ووافق املكتب على العنوان املقرتح اجلديد للدعوة وهو 14وبناء على اقرتاحات اجملموعة املعنية بالتخطيط االساااااااااااااارتاتيجي
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وحىت  2018مااايو/أيااار  1عوة القرتاح املواضاااااااااااااايع اعتبااارًا من "دعوة القرتاح مواضاااااااااااااايع: املعااايري وتنفيااذهااا" وقرر توجيااه د
. وأوصااات جمموعة الرتكيز ب نشااااء فريق مهام معين باملواضااايع الساااتعراض املواضااايع املقرتحة ورفع 2018أغساااطس/آب  31

أكثر التعاون  دالتوصاااااايات املناساااااابة إىل كل من جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وهي عملية من شااااااأهنا أن توطّ 
ا على أنه ب مكان جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، على غرار جلنة املعايري أن تقوم، يف  بني اجلهازين املذكورين. واتفق أيضااااااااااااااً

 حاالت استثنائية، بالتوصية ب ضافة موضوع معنّي.
 ة التعاون الوثيق بني جلنة املعايريأشااااارت فيه إىل مجلة أمور من ضاااامنها أمهي 15وقّدمت بعض األطراف املتعاقدة بيانًا خطًيا [59]

وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات، خاصااااااة من أجل اسااااااتعراض املواضاااااايع املعروضااااااة وإعداد توصاااااايات وأولويات لكي تعاجلها 
 ةاهليئة. وأشارت إىل أّن مهام مناقشة املواضيع املوصى هبا من قبل جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات وإعداد الوثيق
النهائية عن املواضاايع املوصااى هبا العتمادها من قبل اهليئة جيب أن تضاااف إىل قائمة وظائ  فريق املهام املعين باملواضاايع. 

 أيًضا إجراء تغيريات يف الالئحة الداخلية لفريق املهام املعين باملواضيع. وقد أيّدت أطراف متعاقدة أخرى دل . واقرتح
ألطراف املتعاقدة األمانة على حتليل التأثري احملتمل للدعوة املزمع توجيهها على عمل وإضااااااااااااااافة إىل ما تقّدم، شااااااااااااااّجعت ا [60]

األمانة وعرضاااااااااااااات اقرتاحات بشااااااااااااااأن تغيريات ممكنة لكي توافق عليها اهليئة. واقرتح أحد األطراف املتعاقدة تغيري العنوان 
ها حبساااااااااب األولوية". ير املواضااااااااايع املقرتحة وترتيب: املعايري وتنفيذها" ليصااااااااابع "معايري ترب مواضااااااااايع"معايري الدعوة القرتاح 

وباإلضافة إىل دل ، التمس أحد األطراف املتعاقدة إيضاحات حول اإلجراءات املتبعة يف حال مل توافق اهليئة على إضافة 
ى غرار لموضااوع مطروح. فكان رّد األمانة أّن اهليئة سااتبحث عندها يف طريق ممكن للمضااي قدما وسااتتخذ قراراً بشااأنه، ع

 ما تقوم به بالنسبة إىل االعرتاضات على املعايري.
 : اهليئةوإّن  [61]

 عنوان الدعوة: "دعوة القرتاح مواضيع: املعايري وتنفيذها"؛ أّكدت (1)
املوافقة على منع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات نفس الساااااااااااااالطات كما جلنة املعايري من أجل رفع توصااااااااااااااية  وأّكدت (2)

 ت استثنائية إىل اهليئة؛باملواضيع يف حاال
 (؛7على اإلجراءات املقرتحة بشأن الدعوة القرتاح مواضيع بصيغتها املعّدلة )املرفق  ووافقت (3)
 2018ماااايو/أياااار  1على توجياااه الااادعوة مرة كااال ساااااااااااااانتني، على أن تكون الااادعوة األوىل اعتباااارًا من  ووافقااات (4)

 ؛2018أغسطس/آب  31وحىت 
 (؛8على معايري تربير املواضيع املقرتحة وترتيبها حبسب األولوية، على النحو املعّدل )املرفق  ووافقت (5)
على اختصاااااصااااات فريق املهام املعين باملواضاااايع والئحته الداخلية بصاااايغتهما املعّدلة  ا يعكس التعديالت  ووافقت (6)

 (؛9رفق املقرتحة على اإلجراءات اخلاصة بالدعوة القرتاح املواضيع )امل
من فريق املهام املعين باملواضيع استخدام اإلطار اخلاص باملعايري والتنفيذ عند استعراض االقرتاحات الواردة  وطلبت (7)

 تلبية للدعوة القرتاح املواضيع؛

                                                 
 .CPM 2018/CRP/08الوثيقة   15



CPM-13 Report April 2018 

Page 17 of 150 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 من املكتب إنشاء فريق املهام املعين باملواضيع؛ وطلبت (8)
باحلاجة إىل إبراز هذه القرارات يف إجراءات وضاااااااع املعايري لدى االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وغريها من  وأقرّت (9)

اإلجراءات اخلاصااااااااة هبيئة تدابري الصااااااااحة النباتية، على النحو املناسااااااااب، وطلبت من أمانة االتفاقية الدولية حتليل 
 التأثريات والفوائد احملتملة وإبالغ اهليئة بذل .

 اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها 9-2

ه املعايري باساااااااااتعراضااااااااا وجلنةعلى اهليئة بعدما قامت جلنة تنمية القدرات  16عرضااااااااات األمانة اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها [62]
والذي أبقته اجملموعة املعنية بالتخطيط االسااااااارتاتيجي على  2017وحتديثه يف االجتماع الذي عقدتاه خالل شاااااااهر مايو/أيار 

. وطُلب إىل األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية 2017حاله يف االجتماع الذي عقدته خالل شااهر أكتوبر/تشاارين األول 
 لوقاية النباتات استخدام اإلطار كمرجع عند تلبية الدعوة القرتاح مواضيع. 

تعاقدة اإلطار باعتباره أداة هامة لالسااارتشااااد به يف عمل اهليئة وطلبت إىل األمانة حتديثه من خالل وأقّر بعض األطراف امل [63]
السااااالعية يف  إدراج املعايري الدولية لتدابري الصاااااحة النباتية املعتمدة تدرجيًيا حساااااب االقتضااااااء. وطلبت كذل  إدراج املعايري

 اإلطار يف املكان املناسب. 
ت التشاااااااخيص لتكون كدليل وليس كمعايري دولية، بالنظر إىل اجملموعة الواساااااااعة من اآلفات وكون بروتوكوال وضاااااااعواقرُتح  [64]

 عملية إعداد األدلّة تتطّلب قدرًا أقّل من املوارد. 
وطلبت الرئيسااااااااااااااة إىل األمانة أخذ العلم هبذه املناقشااااااااااااااات والعمل مع جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات إلجراء  [65]

وعرضااااااااااااااه على اجملموعة املعنية بالتخطيط االساااااااااااااارتاتيجي. وبناء على اقرتاح أحد األطراف  اإلطارالالزمة يف  التعديالت
 املتعاقدة، أشري إىل أّن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ستحدد جهة مسؤولة عن اإلطار. 

 :اهليئةوإّن  [66]
 اإلطار احملّدث اخلاص باملعايري وتنفيذها.أقرّت  (1)

 المفاهيمية الخاصة بالتنفيذ في مجال وضع المعاييرالتحديات  9-3

بشاااأن املعايري الدولية لتدابري الصاااحة النباتية املختصاااة بالسااالع وبطرق انتشاااار اآلفات، كما أعدها  17قدمت الرئيساااة وثيقة [67]
أعضاء مكتب اهليئة، مع مدخالت من جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات. واستعرضت الرئيسة الصعوبات املرتبطة 

على  بري الصاااااااحة النباتية، على النحو الوارد يف الوثيقة، وشاااااااددتب حراز تقدم بشاااااااأن هذه األنواع من املعايري الدولية لتدا
 ضرورة إجراء مناقشة خالل دورة اهليئة إلحراز تقدم يف ما يتعلق هبذه املسألة.
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، اقرتحت الرئيسااااااااااااااة أن 18وبعد النظر إىل عدة آراء أعربت عنها األطراف املتعاقدة،  ا يف دل  من خالل بيانات مكتوبة [68]
تعاقدة املهتمة يف اجتماع أصاااااادقاء الرئيس. وحضاااااار اجتماع أصاااااادقاء الرئيس عدد كبري من األطراف تشااااااار  األطراف امل

املتعاقدة اليت متثل مجيع أقاليم منظمة األغذية والزراعة. وجرى تقدمي ملخص عن املناقشاااااات اليت ختللت اجتماع أصااااادقاء 
 . 19الرئيس يف وثيقة قاعة مؤمتر

الل اجللسااااة العامة وجرت مناقشااااتها جمدًدا وتعديلها يف ظل إسااااهامات واردة من اهليئة. وقد عرضاااات وثيقة قاعة املؤمتر خ [69]
 : CRP 2018/13وينبغي قراءة التعديالت املقرتحة، الواردة أدناه، باالقرتان بالوثيقة 

  مادا نكسب؟" تغري إىل "مادا ميكن أن نكسب إدا وضعنا معايري للسلع ومسارات االنتشار؟".1القسم" : 
  النقطة اجلديدة املضاااافة: إتاحة الفرصاااة أمام البلدان النامية للمشااااركة يف التجارة اآلمنة، ساااواء يف االساااترياد

 التصدير، حيث قد حتّد القيود املتعلقة بالقدرات الوصول احلايل.  أو
  نتشار؟: "مادا قد خنسر؟" تغري إىل "مادا ميكن أن خنسر إدا مل نضع معايري للسلع ومسارات اال2القسم." 

 ."مصداقية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات" تغريت إىل "أمهية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات" 
  النقات اجلديدة املضاااااااااااااافة: تصاااااااااااااور إجيايب عن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ سااااااااااااايادة البلدان يف حتديد

 القواعد؛ أمهية تقييم خطر اآلفات يف قرارات االسترياد.
  متت إضافة نقطتني جديدتني:5القسم : 

 .وضع تدابري منسقة للصحة النباتية لدعم إدارة خماطر اآلفات 
 .الدروم املستفادة من احملاوالت السابقة واحلالية يف وضع معايري للسلع من خالل عملية وضع املعايري 

 وإّن اهليئة:  [70]
 بنتائج نقاش أصدقاء الرئيس؛ أحاطت علماً  (1)
من املكتب واألمانة القيام، بالتشاااااور مع جلنة املعايري وجلنة التنفيذ، بوضااااع االختصاااااصااااات جملموعة تركيز  وطلبت (2)

صاااغرية، مع ضااامان التمثيل اجلغرايف، على أن تُعقد بالقرب من اجتماع اجملموعة املعنية بالتخطيط االسااارتاتيجي يف 
 من أجل: 2018أكتوبر/تشرين األول 

 االسرتاتيجية للمعايري املختصة بالسلع وطرق انتشار اآلفات والغرض منها، وبالتايل حتديدها،حتليل القيمة  -1
 مقابل األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛

 حتديد املبادئ واملعايري لوضعها واستخداماهتا مع اإلشارة إىل أمثلة عملية؛ -2
 ها واستخدامها؛تقييم العمليات املستخدمة لوضع -3
 توضيع هذه اجلوانب مع أمثلة على املعايري احملتملة املختصة بالسلع وطرق انتشار اآلفات؛ -4
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 تقييم دور حتليل خماطر اآلفات يف هذا النهج. -5
من األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أن توفر مواد مرجعية قد تسااااعد جمموعة الرتكيز  وطلبت (3)

 ؛20مهامها،  ا يف دل  تعليقات البلدان بشأن األسئلة املطروحة من قبل جلنة املعايري يف
 إسناد "حالة معلقة" إىل املواضيع التالية بشأن وضع املعايري:  من جلنة املعايريوطلبت  (4)

 ( 2008 - 007احلركة الدولية للحبوب) 
 ( 2008 - 005احلركة الدولية لألزهار واألوراق املقطوفة.) 

 مشروع تجريبي بشأن تنفيذ المراقبة 9-4

 . عن املشروع التجرييب بشأن تنفيذ املراقبة واآلفات الناشئة 21األمانة تقريرها عرضت [71]

. سااينهحتونظرًا إىل أمهية املشااروع التجرييب، طلب بعض األطراف املتعاقدة القيام باعتبارات وإجراءات تصااحيحية من أجل  [72]
ويف هذا الصاااااااااااادد، اقرتح أن جتري جلنة التنفيذ وتنمية القدرات تقييًما مفصاااااااااااااًل للمشااااااااااااروع وأن تتقدم باقرتاح من خالل 

بشااأن طريق للمضااي قدما للسااماح  2019اجملموعة املعنية بالتخطيط االساارتاتيجي، إىل الدورة الرابعة عشاارة للهيئة يف عام 
 للمشروع التجرييب باالستمرار. 

تقييم لألولوية  واقرتح أن حيدد ،األطراف املتعاقدة إىل قلة املوارد ومشاااااركة األطراف املتعاقدة يف عملية التنفيذ دأحوأشااااار  [73]
يف حال استمرار املشروع و ي للعمل به أن يتوق  أو يستمّر. اليت حيظى هبا املشروع التجرييب من قبل اهليئة ما إدا كان ينبغ

 . الالزمةوحتديد املوارد التجرييب، ينبغي وضع خطة ملموسة 
للهيئة وأنه قد آن  عشاارةسااُيعتمد خالل الدورة الثالثة  6وشااّدد أحد األطراف املتعاقدة على أّن مشااروع املعيار الدويل رقم  [74]

 األوان لتحليل البيانات اجملمعة من خالل املشاااروع التجرييب ولكي ترفع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري تقريرًا إىل
ا إىل أنّه ينبغي عدم اعتبار أزمة 2019الدورة الرابعة عشااارة للهيئة ) ( بشاااأن املعارف املكتسااابة. وأشاااار الطرف املتعاقد أيضاااً

 ودة احلشد اخلريفية مشروًعا جتريبًيا بل مشروًعا يتطّلب خربات مجاعية للتصدي هلذه اآلفة. د
ذه ومستوى مكّون خطة عمل املشروع التجرييب الذي مّت تنفي األمانة يف تقريرها إىلأحد األطراف املتعاقدة أن تشري  واقرتح [75]

 النجاح احملقق. 
عقيبات راقبة غري أّن املشااااااااااااروع يعاين من نقص كبري يف التمويل ويفتقر إىل توأبلغت الرئيسااااااااااااة اهليئة بوجود خطة عمل للم [76]

املتعاقدة، األمر الذي يعيق إحراز تقدم فعلي فيه. وأشااارت الرئيسااية كذل  إىل القيمة الكربى اليت ينطوي عليها  األطراف
ادة من جتربة املنظمة  أنّه باإلمكان االسااااااااااتفتقييم الفوائد والتأثريات والنجاح بالنساااااااااابة إىل املشااااااااااروع التجرييب للمراقبة وإىل

اإلقليميااة لوقااايااة النباااتااات اليت نفااذت خطااة عماال ساااااااااااااااداساااااااااااااايااّة يف خطط العماال اخلاااصاااااااااااااااة باااملراقبااة يف أقاااليم أخرى. 
الرئيسااة على أنّه يتعنّي على املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات تأدية دور نشااط من أجل حتديد القضااايا املتصاالة  وشااددت
 فات الناشئة وتشاطر املعلومات للتمكن من االستجابة بشكل مناسب حلاالت الطوارئ الناشئة عن اآلفات. باآل
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وشّدد عدد من األطراف املتعاقدة وإحدى املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على حالة الطوارئ الناشئة عن انتشار دودة  [77]
 هذه اآلفة ودعت األمانة واهليئة إىل التدخل على وجه الساااااااارعة. وطُلباحلشااااااااد اخلريفية يف أفريقيا واألضاااااااارار النامجة عن 

لفت عناية إدارة املنظمة إىل هذه "األزمة" وترتيب أمانة االتفاقية الدلوية لعقد اجتماع هبذا الصاااااااااااااادد خالل الدورة الثالثة 
دة احلشاااااااد ة الوضاااااااع الناشااااااا  عن دو عشااااااارة للهيئة مع ممثلي املنظمة املعنيني واألطراف املهتمة األخرى للتعمق يف مناقشااااااا

اه باخلريفية، رًدا على طلبات عدد من األطراف املتعاقدة وإحدى املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، والسااااااااااااااتقطاب انت
 األزمة.هذه ملساعدة يف د يد املة ودعمها املا اجلهات 

 وإّن اهليئة: [78]
إىل اجلهود اليت تبذهلا كل من أساااااااااااارتاليا ومجهورية كوريا ومنظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر األبيض  أشااااااااااااارت (1)

املتوسط واملركز الدويل للدراسات الزراعية املركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوسط 
 ث؛ لقيادة مبادرات الربنامج اخلاصة باآلفات الثال

إىل عمل األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واألمانة الذي ساهم يف األنشطة املذكورة  وأشارت (2)
 يف التقرير؛

 بالشكر إىل كل من سويسرا ومجهورية كوريا على مسامهاهتما املالية السخّية؛  وتوجهت (3)
اقبة جلنة املعايري اساااااتعراض وتقييم إجراءات خطة العمل اخلاصاااااة باملر من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ومن  وطلبت (4)

 اليت مت إزازها، باإلضاااااااافة إىل املشاااااااروع التجرييب للتنفيذ بالنسااااااابة إىل اآلفات الثالث اليت حتظى باألولوية. وينبغي
واملخرجات  جلالسااااتعراض حتديد الدروم املسااااتخلصااااة واسااااتعراض أولويات خطة العمل وحتديد التوجهات والنتائ

بشااااااكل واضااااااع وتوصااااااية اهليئة ب جراء تنقيحات على خطة العمل حسااااااب االقتضاااااااء، مع مراعاة جتربة هيئة وقاية 
 (؛6الدويل رقم  النبات يف آسيا واحمليط اهلادئ واملعيار املنقع بشأن املراقبة )املعيار

يد اساااااتكمال وضاااااع اإلجراءات الالزمة لتحداملشااااااورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على  وشاااااجعت (5)
 اآلفات الناشئة اجلديدة يف األقاليم التابعة هلا وتشاطر املعلومات وإسداء املشورة بشأهنا؛

األطراف املتعاقدة على النظر يف أدوار االتفاقية الدولية ومسااااؤولياهتا يف ما يتعلق بالكشاااا  عن اآلفات  وشااااجّعت (6)
 خالل عملية املشاورة القطرية؛ 2030-2020اق اإلطار االسرتاتيجي للفرتة الناشئة والتصدي هلا يف سي

إىل أمانة االتفاقية الدولية، خالل اجتماع اهليئة هذا، تنساااااااااااااايق عقد اجتماع لألطراف املتعاقدة ومنظمة  وطلبت (7)
ريفية وحتديد احلشاااااااد اخل األغذية والزراعة واألطراف املهتمة ملناقشاااااااة الوضاااااااع الساااااااائد يف أفريقيا يف ما يتعلق بدودة

 اآلفة؛ االتفاقية الدولية مساعدة اإلقليم على التصدي هلذه االحتياجات واألنشطة اليت ميكن من خالهلا للفرقاء يف
األطراف املتعاقدة على تقدمي مساااااامهات مالية وفنية للمشاااااروع التجرييب بشاااااأن تنفيذ املراقبة واألنشاااااطة  وشاااااجّعت (8)

 ئة؛ املتصلة باآلفات الناش
وشااااجعت األطراف املتعاقدة على تزويد أمانة االتفاقية الدولية  وارد وخربات فنية بشااااأن اآلفات الناشاااائة، وكذل   (9)

 يأساليب من أجل تقييم اآلفات الناشئة.
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 نظام االستعراض ودعم التنفيذ 9-5

، وأشااارت 2020-2018املتعلق بنظام االسااتعراض ودعم التنفيذ )النظام( للفرتة  22 هاعرضاات أمانة االتفاقية الدولية تقرير  [79]
بدأ دورة مشاااااااااريعه الثالثة، وأعربت عن تقديرها لالحتاد األورويب ملّا قّدمه من دعم ومتويل. وقد شااااااااّكل  هذا النظام إىل أن

 ، أداة لتحديد ما تواجهه األطراف املتعاقدة من حتديات وما يتاح هلا من فرص 2012هذا النظام، منذ إنشااااااااااااااائه يف عام 
يف جمال تنفيذ االتفاقية الدولية واملعايري الدولية. وتضااااااامنت األنشاااااااطة، اليت اضاااااااطلع هبا هذا النظام على مدى السااااااانوات 

 دة حاسوبية،ومساع ليالت فنية،الست املاضية، إجراء عمليات مسع، ودراسات مكتبية، ومسع للقضايا املستجدة، وحت
 ووضع إطار للرصد والتقييم تابع لالتفاقية الدولية مؤخراً.

وأعاد بعض األطراف املتعاقدة التأكيد على أن إطار الرصااااااااد والتقييم يعترب عنصااااااااراً هاماً بالنساااااااابة إىل جلنة التنفيذ وتنمية  [80]
تنمية أن يتيع أدوات مناسااابة متكن جلنة التنفيذ و  هن شاااأنالنظام، وعلى أن ممشاااروع الرقابة على  وظيفةالقدرات ملمارساااة 

قد  ذل  إىل أنهكاألطراف املتعاقدة  أشااااااارت هذه ات حول أنشااااااطة النظام يف املسااااااتقبل. و يبالقدرات من تزويد اهليئة بتعق
ع بدور مهم ضااطالىل أنه ميكن للنظام االت إأشااار كما مراجعة داخلية.  جراء يتيع أدوات لألمانة لتنفيذ برنامج عملها وإل
 املشرتكة للجنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات. ائ يف املستقبل يف جمال االتصاالت ويف الوظ

قيام مسااتوى لنتائجه ينبغي عدم اسااتخدام  أنه إىلعن دعمه ملشااروع النظام ولكنه أشااار األطراف املتعاقدة عرب بعض وأ [81]
 االمتثال الوطين.

 النظام باعتباره أداة ملساعدة األطراف املتعاقدة على تتبع النجاحات والتحديات.لى مت التشديد أيضا عو  [82]
 وإّن اهليئة: [83]

إىل االحتاد األورويب واحلكومة السااويساارية على ما قّدماه من دعم مايل للدورة الثانية من مشاااريع توجّهت بالشااكر  (1)
 نظام االستعراض ودعم التنفيذ؛

 ؛2017رز يف احلفاظ على أنشطة نظام االستعراض ودعم التنفيذ خالل عام بالتقّدم احملوأخذت علماً  (2)
 ؛2020-2018إىل االحتاد األورويب على متويله للدورة الثالثة لنظام االستعراض ودعم التنفيذ يف الفرتة وتوجّهت بالشكر  (3)
 األطراف املتعاقدة إىل دعم أنشطة نظام االستعراض ودعم التنفيذ.ودعت  (4)

 وضع المعايير -10

 تقرير عن أنشطة لجنة المعايير 10-1

. وسّلط الضوء على مجلة أنشطة، 23 2017قّدم رئيس جلنة املعايري موجزاً عّما اضطلعت به اللجنة من أنشطة خالل عام  [84]
فات اليت عرضاااات من املواصاااا مشاااااريعمنها مشاااااريع املعايري الدولية لتدابري الصااااحة النباتية )املعايري الدولية( الثالثة عشاااار و 

أجل التشاور بشأهنا؛ وبروتوكوالت التشخيص السبعة اليت اعتمدهتا اللجنة نيابة عن اهليئة، ومواصفة واحدة وافقت عليها 
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املراجعة يف سااااياق الصااااحة النباتية(؛ ومشاااااريع املعايري الدولية املوصااااى هبا لكي تعتمدها اهليئة يف دورهتا  :66 اللجنة )رقم
قراراً إلكرتونياً(. كما أشاار إىل أن النداء الداعي إىل  12ة عشارة؛ والقرارات اليت اختذت بواساطة الوساائل اإللكرتونية )الثالث

ويظل مفتوحاً إىل حني توافر املوارد الالزمة. وقد  2017تقدمي اقرتاحات بشااااأن معاجلات الصااااحة النباتية قد افتتع يف عام 
 النباتية.معاجلة للصحة  29وردت حىت اآلن 

وشّدد رئيس جلنة املعايري على التحدي الذي ميكن أن تطرحه عملية وضع مسارات ومعايري سلعية إدا قّررت اهليئة املضي  [85]
هذا النحو. وأشاااااااااار إىل أن جلنة املعايري سااااااااابق وأن ناقشااااااااات بعض جوانب هذا املفهوم عندما طُرح مشاااااااااروعا  علىقدماً 

ما سااااااااااااااّلط رئيس جلنة للمناقشااااااااااااااة. ك ة الدولية لألزهار املقطوفة واحلركة الدولية للحبوبباحلركاملعيارين الدوليني املتعلقني 
 املعايري الضوء على انطالق أنشطة التعاون بني جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات.

ردة من األطراف املتعاقدة اوتوّجه رئيس جلنة املعايري بالشااااكر إىل كل املشاااااركني يف عملية وضااااع املعايري على التعليقات الو  [86]
واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات الدولية؛ والدعم املقدم من األطراف املتعاقدة السااااااااااتضااااااااااافة االجتماعات؛ 

الواردة من فرق اخلرباء وأعضاااااء جمموعات اخلرباء املعنيني بالصااااياغة واملشاااارفني على مشاااااريع املعايري الدولية.  واإلسااااهامات
  تقدر بثمن.اليت ال مشريًا إىل قيمتهااً، أثىن على عمل وحدة وضع املعايري التابعة ألمانة االتفاقية الدولية، وأخري 

 اهليئة: وإنّ  [87]
 .2017بالتقرير عن أنشطة جلنة املعايري يف عام أخذت علمًا  (1)

 اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 10-2

خمتل  مشااااااااااااريع املعايري الدولية املعروضاااااااااااة على اهليئة  تاليت تتناول 24أمانة االتفاقية الدولية القائمة الكاملة بالوثائق  قّدمت [88]
لكي تعتمدها يف دورهتا الثالثة عشااااارة، وكذل  بروتوكوالت التشاااااخيص اليت اعتمدهتا جلنة املعايري نيابة عن اهليئة، واألنشاااااطة 

م دة. وطلبت جلنة املعايري إىل اهليئة اإلعراب عن تقديرها خلرباء جمموعات الصاااياغة على مساااامهتهدات الصااالة باملعايري املعتم
 (.10النشطة يف وضع املعايري الدولية )املرفق 

( بثالثة أسااااااااابيع، ودل  متاشااااااااياً مع 2018عشاااااااارة للهيئة ) الثالثةقبل انعقاد الدورة  25األمانة اهليئة بتلقي اعرتاض وأبلغت [89]
باملعيار الدويل رقم  2و 1قواعد إجراءات وضاااع املعايري. وأحيطت علماً أيضاااا بأن االعرتاض املقدم يتعلق بتنقيع امللحقني 

-2006، من أجل إدراج معاجلة الصاااحة النباتية بالتبخري بفلوريد الساااولفوريل وتنقيع قسااام التساااخني بالعزل احلراري )15
010A&B .لكن الطرف املتعاقد مقدم االعرتاض سحب اعرتاضه .) 

مت اسااااتعراضااااها من قبل جمموعات قد  2017يف عام معياراً  22وعددها املعايري الدولية  بأّن مجيعاألمانة اهليئة  أبلغتكما  [90]
 لفرنسااية بساابب احلاجة إىل، باسااتثناء ما يتعلق بالنساا  ا26على املوقع اإللكرتوين لالتفاقية الدولية  هانشاار مراجعة اللغات و 

 منسق للغة الفرنسية يف جمموعة مراجعة اللغة.

                                                 
 (.5و 4و 3و 2و 1)املرفقات  CPM 2018/03الوثيقة   24
 .CPM 2018/INF/12_REV_01الوثيقة   25
-https://www.ippc.int/ar/core-activities/standardsميكن االطالع على املعاااايري االااادولياااة ملعتمااادة على العنوان التاااايل:   26

setting/ispms/ 

https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/ispms/
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ة" من اهليئة أيضاً بأن جلنة املعايري كانت قد أوصت اهليئة بتغيري أولوية املوضوع املعنون "املراجعة يف سياق الصحة النباتي وأُبلغت [91]
وضاااااااااااااع هذا املعيار الدويل مهم، نظراً إىل احلاجة إىل عمليات ألن جلنة املعايري قد وافقت على أن ، 1إىل األولوية  2األولوية 

املراجعة يف الكثري من املعايري الدولية األخرى. وأشااااااااااري كذل  إىل أن قائمة مواضاااااااااايع معايري االتفاقية الدولية متاحة، اعتباراً من 
اهليئة أيضا بالعملية اخلاصة  تذكري جرى. و 27التفاقية الدوليةاإللكرتوين لوقع امل، يف شكل إلكرتوين على 2018 مارم/آدار

باتفاقات النشااااار املشااااارت  بالنسااااابة إىل الرتمجات غري الروية للمعايري الدولية، وبأن أي طرف من األطراف املتعاقدة أو أي 
يري عاترغب يف التوقيع على اتفاق للنشااااار املشااااارت  مع املنظمة خبصاااااوص ترمجة غري روية مل ،منظمة إقليمية لوقاية النباتات
 .28املعلومات الالزمة على البوابة الدولية للصحة النباتية  جتددولية ووثائق أخرى ميكن أن 

أحد األطراف املتعاقدة إيضااااحات بشاااأن اإلدارة دات األولوية للمواضااايع ضااامن عملية وضاااع املعايري. وأوضاااحت  وطلب [92]
 2قبل تل  دات األولوية  1واضاااااااااااايع دات األولوية األمانة أن عملية حتديد األولوية تقوم على التدرج حبيث يتم إكمال امل

 .4و 3و
 :اهليئة وإنّ  [93]

. CPM 2018/03_01( الواردة يف الوثيقة 2009-004( )املراقبة) 6الصاااااايغة املنقحة للمعيار الدويل رقم اعتمدت  (1)
 ؛(19 )املرفق

( مصاطلحات الصاحة النباتية مسارد) 5املدخلة على املعيار الدويل رقم  2016و 2015تعديالت عامي واعتمدت  (2)
 ؛(19. )املرفق CPM 2018/03_02( الواردة يف الوثيقة 1994-001)

معاجلة الصااااحة النباتية التبخري من أجل إدراج  15للمعيار الدويل رقم  2و 1الصاااايغة املنقحة للملحقني  واعتمدت (3)
. CPM 2018/03_03يف الوثيقة  (010A&B-2006) بفلوريد السااولفوريل وتنقيع قساام التسااخني بالعزل احلراري

 ؛(19)املرفق 
-005) اشاااااااااارتاطات اسااااااااااتخدام معاجلات احلرارة كتدابري للصااااااااااحة النباتيةحول  42املعيار الدويل رقم  واعتمدت (4)

 ؛(19. )املرفق CPM 2018/03_04( الوارد يف الوثيقة 2014
(: معاجلة الصاااااحة النباتية لآلفات اخلاضاااااعة للوائعمعاجلات الصاااااحة ) 28، كملحق للمعيار الدويل رقم واعتمدت (5)

 Bactrocera) حبرارة البخار ملكافحة دبابة الفاكهة الشاااااااااااااارقية Carica papayaعاجلة الببايا مل، 32النباتية رقم 

dorsalis )(2009-109)  الواردة يف الوثيقةCPM 2018/03_05. ( 19املرفق)؛ 
بأن جلنة املعايري قد اعتمدت نيابة عن اهليئة بروتوكولني للتشاااااااااخيص كملحقني للمعيار الدويل رقم  وأحاطت علماً  (6)

 .29( بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائع) 27

                                                 
 االتفاقية الدولية على العنوان التايل:قائمة مواضيع معايري ميكن االطالع على   27

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/ 
 نشر املشرت  على العنوان التايل:ميكن االطالع على اتفاقات ال  28

 https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/standards-setting/ispms/copublishing-agreements/ 
-https://www.ippc.int/ar/core-activities/standardsروتوكوالت التشاااااااااااااااخيص املعتمااااادة متااااااحاااااة بشاااااااااااااااكااااال روي على العنوان التاااااايل:إن ب  29

setting/ispms/ترمجتها(. متاحة فقط للتنزيل من خالل البوابة الدولية للصحة النباتية )فورحني أن نس  بروتوكوالت التشخيص  ختل  اللغات  . يف 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/standards-setting/ispms/copublishing-agreements/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/ispms/
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 ؛(19)املرفق  Phytophthora ramorum (2004-013) : آفة23بروتوكول التشخيص رقم  •
وفريوم (، Tomato spotted wilt virus) املتبقع للطماطمفريوم الذبول : 24بروتوكول التشااااااااااااخيص رقم  •

 وفريوم الفساااااااااااااايفسااااااااااااااااء الفضاااااااااااااايااة للبطي  ،Impatiens necrotic spot virus البقعااة النخريااة للبلساااااااااااااام
(Watermelon silver mottle virus( )019-2004)  (19)املرفق. 

معياراً قد اسااااااتعرضاااااات من قبل جمموعات مراجعة اللغات  22إىل أن املعايري الدولية التالية البال  عددها  وأشااااااارت (7)
ة والروسية والصينية والعربية، باإلضافة إىل أقسام الرتمجة التحريرية يف املنظمة وإىل أن أمانة االتفاقية الدولي اإلسبانية

لدولية املنقحة اقامت تبعاً لذل  ب دراج التعديالت وإلغاء النساااا  اليت اعتمدت سااااابقاً.  وقد نشاااارت هذه املعايري 
 على صفحة املعايري املعتمدة على البوابة الدولية للصحة النباتية وحّلت حمل النس  السابقة.

 Bursaphelenchus Xylophilus (2016) : بروتوكول تشخيص آفة10بروتوكول التشخيص رقم  •
 Xiphinema americanum sensu lato (2016 ) : بروتوكول التشخيص آفة11بروتوكول التشخيص رقم  •
 (2016) الفيتوبالزما: بروتوكول تشخيص 12بروتوكول التشخيص رقم  •
 Amylovora Erwiniaبكترييااا أميلوفورا اإليروينيااة: بروتوكول التشااااااااااااااخيص 13بروتوكول التشااااااااااااااخيص رقم  •

(2016) 
 Xanthomonas fragariae (2016) مستصفرة الفراولة: بروتوكول تشخيص 14بروتوكول التشخيص رقم  •
 itrus tristeza virus فريوم ِتريسااااااااااتيزا احلمضاااااااااايات: بروتوكول تشااااااااااخيص 15بروتوكول التشااااااااااخيص رقم  •

(2016) 
 (2016) (Genus Liriomyza) نقابّات الورق: بروتوكول تشخيص 16بروتوكول التشخيص رقم  •
باملعيار الدويل  (ترتيبات للتحّقق من امتثال الشااحنات من جانب البلد املسااتورد يف البلد املصاادر: )1امللحق  •

 (اخلطوت التوجيهية لنظام تطبيق لوائع الصحة النباتية على الواردات) 20رقم 
 (احلركة الدولية للبذور) 38املعيار الدويل رقم  •
 (احلركة الدولية لألخشاب) 39املعيار الدويل رقم  •
 (احلركة الدولية لوسائط النمو املرتبطة بنباتات الغرم) 40املعيار الدويل رقم  •
 (احلركة الدولية للمركبات واآلالت واملعدات املستخدمة) 41املعيار الدويل رقم  •
 : معاجلة احلشرات يف األخشاب املقشورة بالتبخري بفلوريد السلفوريل22معاجلة الصحة النباتية رقم  •
فلوريد خري ب: معاجلة الديدان اخليطية واحلشاااارات يف األخشاااااب املقشااااورة بالتب23معاجلة الصااااحة النباتية رقم  •

 لسلفوريل
من دبابة فاكهة بالربودة للتخلص  Citrus sinensis الربتقال من نوع: معاجلة 24معاجلة الصااحة النباتية رقم  •

 Ceratitis capitata البحر املتوسط
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بالربودة  Citrus reticulata x C. sinensisالربتقال املهّجن من نوع : معاجلة 25معاجلة الصاااحة النباتية رقم  •
 Ceratitis capitataدبابة فاكهة البحر املتوسط للتخلص من 

دبابة فاكهة بالربودة للتخلص من  Citrus limonالليمون احلامض : معاجلة 26معاجلة الصااااااااااحة النباتية رقم  •
 Ceratitis capitata البحر املتوسط

دبابة فاكهة بالتربيد للتخلص من  Citrus paradisi اجلريب فروت: معاجلة 27معاجلة الصااااااااااااحة النباتية رقم  •
 Ceratitis capitata البحر املتوسط

دبابة فاكهة البحر بالربودة للتخلص من  Citrus reticulataالربتقال : معاجلة 28معاجلة الصاااحة النباتية رقم  •
 Ceratitis capitataاملتوسط 

دبابة فاكهة بالربودة للتخلص من  Citrus clementinaالكليمونتني : معاجلة 29معاجلة الصاااااحة النباتية رقم  •
 Ceratitis capitata البحر األبيض املتوسط

دبابة حبرارة البخار للتخلص من  Mangifera indica املازو اهلندية: معاجلة 30معاجلة الصااااااااحة النباتية رقم  •
 Ceratitis capitataفاكهة البحر املتوسط 

دبابة حبرارة البخار للتخلص من  Mangifera indicaاملازو اهلندية جلة : معا31معاجلة الصااااااااحة النباتية رقم  •
 Bactrocera tryoniالفاكهة 

كل النساا  للمعايري الدولية املذكورة أعاله املعتمدة سااابقاً )تل  اليت اسااتعرضااتها جمموعات مراجعة اللغات   وألغت (8)
 وأقسام الرتمجة التحريرية يف املنظمة(.

 بأن جمموعة مراجعة اللغة الفرنسية متوقفة عن العمل وأهنا حباجة إىل منّسق جديد. وأحاطت علماً  (9)
(، من 2015-014) املراجعة يف ساااااياق الصاااااحة النباتيةعلى ضااااارورة تغيري مساااااتوى األولوية بالنسااااابة إىل  ووافقت (10)

 .1إىل األولوية  2 األولوية
ت اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات اليت اسااااااااااااااتضااااااااااااااافت على مسااااااااااااااامهات األطراف املتعاقدة واملنظما وأثنت (11)

 :2017االجتماعات املعنية بوضع املعايري أو ساعدت يف استضافتها خالل سنة 
 ؛((002-2014) بالتصريع للهيئات  مارسة تدابري الصحة النباتيةكندا )جمموعة عمل اخلرباء املعنية  •
اعة الدولية للطاقة الذرية السااااااتخدام التقنيات النووية يف األغذية والزر الشااااااعبة املشاااااارتكة بني املنظمة والوكالة و  •

 ؛)الفريق التقين املعين  عاجلات الصحة النباتية(
 (حتااديااد حااالااة اآلفااات يف منطقااة مااا): 8وفيياات نااام )جمموعااة عماال اخلرباء املعنيااة بتنقيع املعيااار الاادويل رقم  •

 (؛(2009-005)
   سرد مصطلحات الصحة النباتية(.إيطاليا )الفريق الفين املعينو  •

 ، ومها: 2017على مسامهات العضوين يف جلنة املعايري اللذين غادرا اللجنة يف سنة  وأثنت (12)
 Walaikorn RATTANADECHAKULتايلند، السيدة  •
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 Lifeng WUوالصني، السيد  •
على مسااااااااامهات العضااااااااو يف الفريق التقين املعين  عاجلات الصااااااااحة النباتّية الذي غادر الفريق خالل ساااااااانة  وأثنت (13)

 ، وهو:2017
الواليات املتحدة األمريكية والشاااااعبة املشااااارتكة بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الساااااتخدام التقنيات  •

 Guy HALLMAN األغذية والزراعة، السيد النووية يف
على مسااامهات العضااو يف فريق اخلرباء الفين املعين ب عداد بروتوكوالت التشااخيص الذي غادر الفريق خالل  وأثنت (14)

 ، وهو:2017 سنة
 Johannes DE GRUYTER هولندا، السيد •

، 2017على مسااااااامهات العضااااااو يف الفريق الفين املعين بذباب اار الفاكهة الذي غادر الفريق خالل ساااااانة  وأثنت (15)
 وهو:

 Kenji TSURUTAاليابان، السيد  •
العضو يف فريق اخلرباء الفين املعين بقائمة مصطلحات الصحة النباتية الذي غادر منصبه يف عام  سامهات  نوهتو  (16)

2017 : 
  نيوزيلندا، السيدJohn HEDLEY 

 التعدي ت المقترحة على اختصاصات لجنة المعايير والئحتها الداخلية 10-3

 30 .أمانة االتفاقية الدولية تعديالهتا املقرتحة على اختصاصات جلنة املعايري والئحتها الداخليةعرضت  [94]
ورّحب بعض األطراف املتعاقدة بتنقيع اختصااااااااااصاااااااااات اللجنة والئحتها الداخلية من أجل إدراج عضاااااااااو من جلنة التنفيذ  [95]

 وتنمية القدرات يف جلنة املعايري.
  3من الوثيقاااة اليت قاااّدمتهاااا اهليئاااة، نظرًا إىل أن إضااااااااااااااااافاااة إىل النقطاااة  1وطلاااب أحاااد األطراف املتعااااقااادة تنقيع املرفق  [96]

 من الالئحة الداخلية. وطلب الطرف املتعاقد اساااااااااااتعراض  7من االختصااااااااااااصاااااااااااات هي تكرار للفقرة املضاااااااااااافة إىل املادة 
 الوثائق، وهو ما أخذت األمانة علماً به على النحو الواجب. هذه املسألة توخياً للوضوح للحفاظ على االتساق بني

 واقرتح الرئيس أن تعتمد اهليئة التغيريات على  و ما ترد وأشاااااااار إىل أن جلنة املعايري ساااااااتساااااااتعرض املساااااااألة وفقاً للخطوت  [97]
 اليت اقرتحها الطرف املتعاقد.

 وإّن اهليئة: [98]
 ؛11داخلية بالصيغة املنقحة على النحو الوارد يف املرفق اختصاصات جلنة املعايري والئحتها ال اعتمدت (1)

  

                                                 
 .CPM 2018/10الوثيقة   30
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 التعدي ت الحبريّة على المعايير الدولية المعتمدة لتدابير الصحة النباتية 10-4
 )شهادات الصحة النباتية( 12)مسرد مصطلحات الصحة النباتية( واملعيار الدويل رقم  5املعيار الدويل رقم  [99]
اخلاصاة هبذا البند من جدول األعمال وأشاارت إىل أن التعديل احلربي املقرتح  31عرضات األمانة القائمة الكاملة بالوثائق و  [100]

 يتعلق  صطلع "احتجاز". 5بالنسبة إىل املعيار الدويل 
وازاة العمل اجلاري لتحديث الروابط اإللكرتونية   1، أدخلت التعديالت على املرفق 12وبالنساااااااااااابة إىل املعيار الدويل رقم  [101]

مركز إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية والنظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونّية للصّحة بالنسبة إىل 
، تطبيق التعديالت 2017أحيطت اهليئة علماً بأن املكتب كان قد طلب إىل األمانة، يف أكتوبر/تشااااااااااارين األول . و النباتية

الفور، مسااالطاً الضاااوء على احلاجة املّلحة إىل دعم تنفيذ إصااادار الشاااهادات اإللكرتونية للصاااحة النباتية على  احلربية على
 سبيل التجربة، وأبل  جلنة املعايري واهليئة هبذه التعديالت احلربية.

 .اإعادة تنظيم املعايري الدولية اخلاصة بذباب الفاكهة ومواءمتها وإجراء حتديثات فنية طفيفة فيهو  [102]
يف ما يتعلق ب عادة تنظيم املعايري الدولية اخلاصااااااااااااااة بذباب الفاكهة ومواءمتها وإجراء حتديثات فنية طفيفة فيها، أبلغت و  [103]

األمانة اهليئة بأن اهلدف األساااااسااااي الكامن وراء إعادة التنظيم هو ضاااامان أن تكون عملية تنفيذ جمموعة املعايري اخلاصااااة 
 ة من أجل منع دخول دباب الفاكهة وانتشاره وتيسري التجارة.بذباب الفاكهة أكثر منطقية وبساط

(، اقرتاح نساااخة أوىل إلعادة التنظيم هذه وإىل تعذر 2017وأشاااارت األمانة إىل أنه مت، خالل الدورة الثانية عشااارة للهيئة ) [104]
عة عمل افرتاضااية معنية و التوصاال إىل اتفاق. ويف وقت الحق، تطوعت جلنة الصااحة النباتية يف املخروت اجلنويب لقيادة جمم

( بشأن إعادة التنظيم املقرتحة للمعايري املتعلقة بذباب 2017باستعراض الوثيقة الصادرة عن اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة )
 نم الفاكهة. ودعت اهليئة أيضاااااا كالّ من أسااااارتاليا وأوروبا واليابان إىل التعاون مع جلنة الصاااااحة النباتية يف املخروت اجلنويب

، انعقد اجتماع افرتاضاااااي جملموعة 2017أجل العمل على بناء توافق يف اآلراء خبصاااااوص هذا االقرتاح. ويف سااااابتمرب/أيلول 
(، مت خالله مناقشااااة الشااااواغل املثارة وتقدمي إيضاااااحات وإدخال 2017العمل املصااااغرة التابعة للدورة الثانية عشاااارة للهيئة )

 نوفمرب/تشرين يف لوثيقة اليت خضعت للتحديث على اجتماع جلنة املعايري املنعقدتعديالت على الوثيقة املقدمة. وُعرضت ا
، ووافق أعضااااااااء جلنة املعايري التابعون للجنة الصاااااااحة النباتية يف املخروت اجلنويب، يف حل توافقي، على جعل 2017الثاين 

 على النص الذي ُقدم إىل اهليئة يف ات إضاااااافية. واقرتحت أيضااااااً تغيري 35ملحقاً باملعيار الدويل رقم  30املعيار الدويل رقم 
(، ووافقت جلنة املعايري على عرض إعادة التنظيم املقرتحة ملعايري االتفاقية الدولية اخلاصاااااااااااااة 2017دورهتا الثانية عشاااااااااااااارة )
يئة يف دورهتا على اهل 2017املعّدلة خالل اجتماع جلنة املعايري املنعقد يف نوفمرب/تشااااااااارين الثاين  بذباب الفاكهة بصااااااااايغتها

 الثالثة عشرة. 
وأحيطت اهليئة علماً بأن التعديالت احلربية ال تغري مضاااااامون املعايري بل تساااااااعد يف سااااااهولة قراءهتا واسااااااتخدامها. ويف ما  [105]

يف ما  أن السااانوات العشااار املاضاااية شاااهدت حدوث بعض التغيريات الفنية،اهليئة باألمانة بلغت خيص التحديثات الفنية، أ
التصاااااني  على وجه التحديد. وإن التحديث الفين الرئيساااااي املقرتح يف إعادة التنظيم يتعلق بوضاااااع مرادفات  يتصااااال بعلم

 ( يف نوع واحد، B. phillipinensisو B. papayaو B. invadensو B. dorsalis) Bactroceraألربعة أنواع من دباب 

 ، حسبما تدعمه األدلة العلمية.B. dorsalisوهو 
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ولفتت األمانة انتباه اهليئة كذل  إىل أن مسااااااااااتوى االلتزام يف املعايري ما زال، بالتشاااااااااااور مع مكتب الشااااااااااؤون القانونية يف  [106]
لط الضااوء أيضااا على أن األعضاااء احلاليني للفريق الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات يعملون هو نفسااهاملنظمة،  . وسااُ
خاصاااااااااة بذباب الفاكهة حتت رعاية االتفاقية الدولية وجلنة املعايري. فهؤالء اخلرباء من أجل وضاااااااااع معايري  2004منذ عام 

حيملون معهم معاارف علمياة وخربة عملياة واسااااااااااااااعاة يف جماال إدارة خمااطر اآلفاات املتعلقاة باذبااب الفااكهاة. وإن االقرتاح 
اكهة، وهو ما فيذ املعايري اخلاصاااة بباب الفالداعي إىل إعادة التنظيم يساااتند إىل املمارساااات الدولية ومن شاااأنه أن ييسااار تن

 قد يؤدي إىل تيسري التجارة.
من ، سيكون اورأى بعض األطراف املتعاقدة أنه إدا كانت التغيريات، يف املستقبل، تغيريات طفيفة وكان هنا  اتفاق حوهل [107]

 الشفافية. ض دائماً على اهليئة من باباألفضل اعتماد العملية املتبعة يف وضع املعايري. وأشارت األمانة إىل أن األمر يعر 
وأشاااااار بعض األطراف املتعاقدة إىل أن التوصااااال إىل توافق يف اآلراء بشاااااأن التعديل اخلاص بذباب الفاكهة هو ارة عملية  [108]

 طويلة تضمنت تقدمي تنازالت من جانبهم.
 لن يستخدم يف املستقبل. 30وأوضع الرئيس أن املعيار الدويل رقم  [109]
 وإّن اهليئة: [110]

( يف ما يتعلق مسااارد مصاااطلحات الصاااحة النباتية) 5بالتعديل احلربي املدخل على املعيار الدويل رقم  أخذت علماً  (1)
 بالنسخة اإلنكليزية فقط(؛ 18 صطلع "احتجاز" )املرفق 

املوحدة  XMLإصدار الشهادات إلكرتونيا، معلومات عن خطط ) 1بالتعديل احلربي املدخل على املرفق  وأخذت علماً  (2)
 بالنسخة اإلنكليزية فقط(؛ 18( )املرفق شهادات الصحة النباتية) 12( باملعيار الدويل رقم وآليات التبادل

  2على إعاادة تنظيم جمموعاة املعاايري الادولياة اخلااصاااااااااااااااة باذبااب الفااكهاة على النحو املبنّي يف الشااااااااااااااكال  ووافقات (3)
 ،  ا يف دل :CPM 2018/08بالوثيقة 

، مع اإلشااااااااااااااارة إىل اسااااااااااااااتمرار نفس 1باعتباره امللحق  35يف املعيار الدويل رقم  30املعيار الدويل رقم  دمج (أ)
 مستوى اإللزام وبالتايل:

باملعيار  1من امللحق  8قد أدمج يف القسم  30السابق باملعيار الدويل رقم  2إىل أن نص امللحق  أشارت -1
 بقا(؛سا 30)املعايري الدويل رقم  35الدويل رقم 

يتضمن  26مل يعد دا صلة ألن املعيار الدويل رقم  30السابق باملعيار الدويل رقم  1إىل أن املرفق  أشارت -2
. 35مرفقاً مت بلورته واعتماده مؤخرا بشأن اصطياد دباب الفاكهة، وبالتايل مل يدرج يف املعيار الدويل رقم 

 ؛26باملعيار الدويل رقم  1وهنا  إشارة إىل املرفق 
 35باملعيار الدويل رقم  1بامللحق  1أصبع املرفق  30السابق باملعيار الدويل رقم  2إىل أن املرفق  وأشارت -3

 سابقا(؛ 30)املعيار الدويل رقم 
 .30املعيار الدويل رقم  وألغت (ب)
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إىل إدراج روابط مباشااارة باملعايري اخلاصاااة بذباب الفاكهة وروابط مباشااارة باملعايري املتعلقة بذباب الفاكهة  وأشاااارت (4)
يف املعايري دات الصاااااااااااااالة اخلاصااااااااااااااة بذباب  27وامللحقات باملعيار الدويل رقم  28وامللحقات باملعيار الدويل رقم 

 الفاكهة؛
( 6إىل  1)التعاااااديالت احلربياااااة( يف املعاااااايري )يف املرفقاااااات من إىل االتسااااااااااااااااااق والتغيريات التحريرياااااة  وأشاااااااااااااااااارت (5)

 فقط(؛ اإلنكليزية )النسخة
إىل أن التعديالت احلربية ساااااتخضاااااع للرتمجة جبميع لغات املنظمة. وسااااايتم إدراج مجيع التعديالت احلربية  وأشاااااارت (6)

 جبميع اللغات يف فرادى املعايري وإلغاء النس  السابقة للمعايري.

 توصيات لجنة المعايير إلى هيئة تدابير الصحة النباتية 10-5

 من جدول األعمال. 6-8مت تناول هذا املوضوع حتت البند  [111]

 تيسير التنفيذ -11

 أنشطة لجنة التنفيذ وتنمية القدرات 11-1

. وتناول التقرير البنود املتفق عليها 32عن أنشااطة اللجنة وتشااكيلة أعضااائها عرض رئيس جلنة التنفيذ وتنمية القدرات تقريراً  [112]
لتشكيل اجلزء األكرب من أنشطة اللجنة يف السنة املقبلة،  ا يف دل  وضع دليل إجراءات خاص باللجنة، وإنشاء جمموعة 

إعداد و  ،لرفع التقارير وضع مشروع  ودجو تفادي النزاعات،  يفالعمل املعنية بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية، وتبين دورها 
موارد فنية. ومت التشااااديد أيضااااا على التعاون بني جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري، والرتحيب  شاااااركتها يف الساااانة 
الدولية للصااااحة النباتية باعتبارها فرصااااة ممتازة لالرتقاء  سااااتوى الوعي بعمل جلنة التنفييذ وتنمية القدرات. وأحيطت اهليئة 

 ودة.للجنة التنفيذ وتنمية القدرات من الربنامج العادي لكي يتسىن حتقيق النتائج املنشموارد مالية ىل إتاحة علماً باحلاجة إ
ما أززته قدرات على لوحدة تيساااااااري التنفيذ وهنأت جلنة التنفيذ وتنمية ااجلديدة لقيادة تعيني البت األطراف املتعاقدة بورحّ  [113]

من  ملوارد أمر الزم لكي تتمكن جلنة التنفيذ وتنمية القدراتاتنساايق حتسااني أن أشااارت األطراف املتعاقدة إىل عمل. و من 
 أن التعاون مع جلنة املعايري واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات مهم.إىل تنفيذ االتفاقية الدولية و 

صااااوص ما إدا كان ينبغي اخل ، وعلى وجهوناقشاااات اهليئة تشااااكيلة اجملموعات الفرعية التابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات [114]
 القضاااايا خرباء إقليميني باالساااتناد إىلفحساااب أو أن تتضااامن أيضاااا أعضااااء من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات أن تتضااامن 
 دات األولوية.

لط الضااااوء أيضااااا [115] جلنة  االتفاقية الدولية حتت إشاااارافمكوناً وجيهاً لوظائ  أن مسااااألة تسااااوية النزاعات ما زالت على  وسااااا
 رات.ية يف تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدو ال يبدو أهنا حتظى باألولعلى أنه التنفيذ وتنمية القدرات، ولكن 

األطراف املتعاقدة إىل أنه من املهم أن ينصااااااااااااب الرتكيز األويل للجنة التنفيذ وتنمية القدرات على حوكمتها أحد وأشااااااااااااار  [116]
ينبغي شري كذل  إىل أنه أالداخلية تنفيذاً كامالً لضمان الكفاءة. و  تهاة التشغيلية لتنفيذ اختصاصاهتا والئحووضع العملي

                                                 
 .CPM 2018/11الوثيقة   32
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للجنااة التنفيااذ وتنميااة القاادرات الرتكيز على اسااااااااااااااتعراض إطااار تنميااة القاادرات اخلاااص هبااا من أجاال حتااديااد عاادد قلياال من 
إسااااهاماً رئيسااااياً يف هذا أن يشااااكل  2018تقدمي مواضاااايع يف عام النداء الداعي إىل من شااااأن اإلجراءات دات األولوية. و 

لتنفيذ وتنمية اوميزانية جلنة ينبغي للهيئة املوافقة على أنشاااااااااطة برنامج عمل أشاااااااااار هذا الطرف املتعاقد إىل أنه . و صاااااااااددال
كما أشاااااااااري إىل . وينبغي إدراج دل  يف ميزانية األمانة وخطة عملها.  (2019)لهيئة خالل الدورة الرابعة عشااااااااارة لالقدرات 
 أن تسااااتعني جلنة التنفيذ وتنمية القدرات حبلقات العمل اإلقليمية التابعة لالتفاقية الدولية من أجل تلقي التعقيباتضاااارورة 

 .املمكنة على قضايا التنفيذ
نااة التنفيااذ وتنميااة القاادرات املفرت يف الطموح قااد يؤدي إىل األطراف املتعاااقاادة إىل أن برنااامج عماال جلعاادد من وأشاااااااااااااااار  [117]

هذه األطراف  تاملتمثلة يف اإلشراف على تنفيذ االتفاقية الدولية. واقرتحامللقاة على عاتقها و األساسية ة واليالحتويلها عن 
حد كبري احتياجات  عمل يربز إىلجلنة التنفيذ وتنمية القدرات على املشاريع دات األولوية ووضع برنامج أن تركز  ةملتعاقدا

 تدر  متاماً ن باتت الآلاألطراف املتعاقدة. وّقدم مثال التزامات رفع التقارير الوطنية، وأشااااااااااااااري إىل أن األطراف املتعاقدة 
 ىلتزامات رفع التقارير امللقاة على عاتقها وأن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات تدرج فقط املشااااااااااااااريع اهلادفة إىل رفع مساااااااااااااتو ا

 الوعي يف حال لوحظ اخنفاظ كبري.
وأوضااااااع أحد األطراف أنه ينبغي للهيئة املشاااااااركة يف حتديد أولويات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. وأوضااااااع كذل  أن ينبغي  [118]

لقدرات خالل اهليئة على أنشاااااااااااطة جلنة التنفيذ وتنمية ا ةوافقحني متعليق أنشاااااااااااطة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات األخرى إىل 
 (. 2019الدورة الرابعة عشرة للهيئة )

 عن قلقه حيال نقص املوارد املخّصصة حىت اآلن للجنة التنفيذ وتنمية القدرات.أيضا وأعرب أحد األطراف املتعاقدة  [119]
 وإّن اهليئة: [120]

 بتقرير رئيس جلنة التنفيذ وتنمية القدرات؛ أخذت علماً  (1)
 (. 12رفق بعضوية جلنة التنفيذ وتنمية القدرات )امل وأخذت علماً  (2)

 التزامات تقديم التقارير الوطنية 11-2

بشااااااأن التزامات تقدمي التقارير الوطنية. وقامت األمانة ب بالغ اهليئة  33قّدمت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تقريرها [121]
 .2018بأن سنة قوائم اآلفات اخلاضعة للوائع، ضمن سياق التزامات تقدمي التقارير الوطنية، ستبدأ يف أبريل/نيسان 

 2018ائع يف اخلاضااااااعة للو ورحبت األطراف املتعاقدة بالتقرير، وأعربت عن دعمها القوي للساااااانة اخلاصااااااة بقوائم اآلفات  [122]
 تجارة اآلمنة.تيسري البالنسبة إىل باعتبار قوائم اآلفات اخلاضعة للوائع اليت تتمتع بالشفافية عنصراً هاماً 

 وإّن اهليئة: [123]
ة التزامات تقدمي التقارير الوطنية تقدمي التقارير الوطنيببآخر املسااااااااااااتجدات عن األنشااااااااااااطة املتصاااااااااااالة  أخذت علماً  (1)

 )االلتزامات(؛
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 ساااااااايتعلق بوضااااااااع قوائم باآلفات اخلاضااااااااعة للوائع  2018إىل أن حمط تركيز أنشااااااااطة االلتزامات يف عام وأشااااااااارت  (2)
 النباتات واالتفاقية الدولية، ونشرها وحتديثها. لوقايةملنظمات الوطنية امن قبل جهات اتصال 

 15حالة تسجيل رمز المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  11-3

صوص شريط فيديو عن مشروع مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة خببعد عرض  ،قّدمت شعبة الشؤون القانونية يف املنظمة [124]
الة تساااااااااااجيل رمز املعيار عن ح 35تقريراً  ،34وأثره على اقتصااااااااااااد جمموعة من البلدان األفريقية 15تطبيق املعيار الدويل رقم 

 دت على أهنا "اجلولة الرابعة"، بالنسااااااابة إىل. ومتثل هدف األمانة يف بدء جولة جديدة من التساااااااجيل، ُحدّ 15الدويل رقم 
 دوالر أمريكي. 80 000، بتكلفة مقدرة تبل  (CPM 2018/39بالوثيقة  1بلداً، )املرفق  28البلدان املتبقية البال  عددها 

والتمس أحد األطراف املتعاقدة الوضوح بشأن الزيادة احملتملة يف التكالي ، بعد تقسيم تسجيل "اجلولة الرابعة" بني عامي  [125]
 أي يقني بشأن الزيادة يف التكالي ، ولكن ستبذل جهود الحتوائها.عدم وجود بل  الطرف املتعاقد ب. وأُ 2019و 2018

وتراجع اعرتاض  15احلاجة إىل إجراء دراساااااااااة عن تطبيق املعيار الدويل رقم وساااااااااّلط أحد األطراف املتعاقدة الضاااااااااوء على  [126]
 اآلفات. 

دولية أثناء لالرفع مساتوى الوعي بأمهية املعايري  يكون مفيداً أن وأشاارت األطراف املتعاقدة إىل أن شاريط الفيديو من شاأنه  [127]
 .2020االجتماع الوزاري للهيئة يف عام 

 وإّن اهليئة: [128]
يف ما يتعلق بتسااااااااااااااجيل رمز املعيار الدويل  2018وخبطة العمل لعام  2017بالتقّدم احملرز خالل عام  أخذت علماً  (3)

 ؛15رقم 
، 15األطراف املتعاقدة على أن تقدم بشاااااااااااكل متواصااااااااااال الدعم لعملية تساااااااااااجيل املعيار الدويل رقم  وشاااااااااااجعت (4)

 دل  عمليات جتديد التسجيالت اليت ستنتهي صالحيتها؛ يف  ا
األطراف املتعاقدة على أن تسااااادد ألمانة االتفاقية الدولية تكالي  التساااااجيل وجتديد التساااااجيل حاملا  وشاااااجعت (5)

 يكون دل  ممكناً من الناحية العملية.

 إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية 11-4

وع إصااااادار الشاااااهادات اإللكرتونية بشاااااأن حالة مشااااار  36قدمت أمانة االتفاقية الدولية عرضااااااً تفساااااريياً كما عرضااااات تقريرها  [129]
 .)املشروع( للصحة النباتية

                                                 
34  https://www.youtube.com/watch?v=kAQ-RqRmVA6 
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وقد كررت بعض األطراف املتعاقدة دعوهتا إىل قيام األطراف املتعاقدة بدعم هذا املشااااااااااروع  وارد تغطي الساااااااااانوات املقبلة  [130]
صاااااا هذا اإلسااااهام  وارد ل. وأشااااارت بعض األطراف املتعاقدة إىل اسااااتعدادها ملواصاااالة املسااااتدام حىت إرساااااء آلية التمويل

 املشروع، واملشاركة على املستوى التقين وتويل دور قيادي يف تنفيذ املشروع.
واقرتحت األطراف املتعاقدة أن تنشاا  األمانة حساااباً اسااتئمانياً خمصااصاااً هلذه الغاية أو تدبرياً آخر، كي تثق البلدان املا ة  [131]

 بدعم املضي قدماً هبذا املشروع.
ولغة  ملعلوماتاإىل بنية حتتية لتكنولوجيا  ،كي يكون فعاالً ل ،األطراف املتعاقدة إىل أن املشااااااااااااااروع حيتاجوأشااااااااااااااار بعض  [132]

ع للقدرات. ويتضمن دل  أيضاً تدريب كل اجلهات الفاعلة  ا فيها القطاع، على مناف ءمتناسقة، وتدريب للموظفني وبنا
قديرات أشااااااارت األمانة إىل أن تو تقدمي حتليل لتكلفة املشااااااروع.  هذا املشااااااروع يف جمال التجارة. وطُلب من األمانة أيضاااااااً 

 ة القدرات.القرار يذكر احلاجة إىل تنمييف لب إدراج بند إضايف وطُ  جمدية.تزال ما التكالي  يف دراسات اجلدوى األولية 
للمنافع اليت قد  وعن إدراكهوأعرب بعض األطراف املتعاقدة عن تقديره الختياره من أجل املشاااااركة يف املشااااروع التجرييب،  [133]

 يعود هبا إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية على تيسري التجارة.
مجيع يشمل ع نطاقه لتوسيباملشروع من املرحلة التجريبية و  ، يف أقرب فرصة ممكنة،األطراف املتعاقدة االرتقاءأحد وطلبت  [134]

يف يل التنفيذ لإصاااااااادار دغبة يف املشاااااااااركة. وطلب بعض األطراف املتعاقدة دارية األخرى الرااإلناطق املاألطراف املتعاقدة و 
ة إىل أنه حد األطراف املتعاقدأشااااااااااااااار أ. و اهب إجراء تقييم التنفيذ اخلاصتمكني األطراف املتعاقدة من لأقرب وقت ممكن 
 .نظامني مستقلني ،الوطنية فلظرو لنظراً ، نظام الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةيرغب يف أن يشمل 

املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات إىل التزامها باملشااااااااااااااروع وأبلغت اهليئة أهنا قد عقدت ندوة إقليمية وأشااااااااااااااارت إحدى  [135]
 اللجنة التوجيهية. ب شراف

التواقيع ضااااع شاااارت و  لبلدان املسااااتوردةأنه جيوز لاألطراف املتعاقدة،  على طلب بعض ، بناءً االتفاقية الدوليةأمانة وأكدت  [136]
 .تدابري الصحة النباتيةلتفاقية الدولية واملعايري الدولية الودل  طبقاً ألحكام االرقمية، 

ن أجل تنفيذ لتمويل مااالقرتاح الذي يقضاااااااااااي بقيام األطراف املتعاقدة بالتحقق من مصاااااااااااادر التأكيد على  الرئيسأعاد و  [137]
 ادات اإللكرتونية للصّحة النباتّية.اخلاص باملشروع والنظام الوطين العام إلصدار الشه املركز

ن إصااااادار الشاااااهادات وضااااارورة احلؤول دو ، على سااااابيل الذكر ال احلصااااار، من قبيل ،دات طبيعة تقنية قضااااااياكما أثريت  [138]
الثة عشااارة خالل الدورة الث اً خاصااااجتماعاً جانبياً ممارساااة االحتيال أو الفسااااد يف النظام ومحاية البيانات. وعقدت األمانة 

 .بشأهنا وتوفري إيضاحاتهذه القضايا للمناقشة  لهيئةل
ية حىت مدير مشروع إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتاملتمثلة يف مسامهتها العينية مدد وأشارت كندا إىل أهنا ست [139]

 .2019آدار  /مارم
  وإّن اهليئة: [140]

لنباتية، يف شااااااااااهادات اإللكرتونية للصااااااااااحة االبعمل أمانة االتفاقية الدولية واللجنة التوجيهية املعنية ب أحاطت علماً  (1)
 ؛التقدم على صعيد تطوير نظام إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية وتنفيذه
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كرتونية للصاااااحة شاااااهادات اإللالية ببالعمل املتواصااااال ألمانة االتفاقية الدولية واللجنة التوجيهية املعن وأحاطت علماً  (2)
 ؛النباتية، حتت إشراف مكتب اهليئة وتوجيهه

شااااااااااااااهادات اإللكرتونية الإىل مكتب اهليئة، باعتباره اجلهة القيادية، إىل جانب اللجنة التوجيهية املعنية بوطلبت  (3)
للصااحة النباتية، وضااع اساارتاتيجية للتشااغيل املسااتدام ملشااروع إصاادار الشااهادات اإللكرتونية للصااحة النباتية، الذي 

سنوات، مع حوكمة مالية واضحة و ودج أعمال مالئم، على أن توافق عليها الدورة  5سيشمل خطة تنفيذ مدهتا 
 ؛الرابعة عشرة للهيئة

الواليات و  ماليزياو كندا و سااااويساااارا و مجهورية كوريا و مجهوريّة الصااااني الشااااعبّية و لدعم املقدم من أساااارتاليا على ا وأثنت (4)
اليابان وهيئة وقاية النبات يف آساااااااااااايا واحمليط اهلادئ فضااااااااااااالً عن البلدان األعضاااااااااااااء يف اللجنة و املتحدة األمريكية 
تطوير اليت قدمت مسااااااااااااامهات ملحوظة يف االرتقاء ب شااااااااااااهادات اإللكرتونية للصااااااااااااحة النباتية،الالتوجيهية املعنية ب

 ؛املشروع وتطبيقه، من خالل التمويل والدعم التقين
دار الشاااااااهادات إصااااااا ملركزعلى مساااااااامهات البلدان التجريبية اليت كانت قد شااااااااركت يف املشاااااااروع التجرييب  وأثنت (5)

ام الوطين العام كة يف املشااااااااروع التجرييب للنظاإللكرتونية للصااااااااحة النباتية، وكذل  البلدان اليت وافقت على املشااااااااار 
 ؛2018إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصّحة النباتّية يف 

ض ، وواصاااااااالت بوجه خاص حإصاااااااادار الشااااااااهادات اإللكرتونية للصااااااااحة النباتيةالتقدم اجلاري يف تنفيذ  ودعمت (6)
 ؛ويل املا نيوالنظام العام من خالل مت املركز البلدان على أن تدعم مالياً تشغيل

شاااهادات حل إصااادار الاألطراف املتعاقدة على املساااامهة يف تنمية القدرات من أجل املسااااعدة يف تنفيذ  وشاااجعت (7)
 .اإللكرتونية للصحة النباتية

 فريق المهام المعني بالحاويّات البحريّة 11-5

 وقد أعربت الرئيسااااااااة  بشااااااااأن أنشااااااااطة فريق املهام إىل اهليئة. 37قدمت رئيسااااااااة فريق املهام املعين باحلاويّات البحريّة تقريرها  [141]
ملنسااااااااق فريق اً عينياً اليت وفرت دعم ،Maersk Lineال ساااااااايما شااااااااركة  ،عن تقديرها لألطراف املتعاقدة ومنظمات القطاع

واليات املتحدة األمريكية اليف الصاااني، و التابعة لالتفاقية الدولية الجتماع األول لفريق املهام ساااتضاااافتها االالصاااني و  ،املهام
خطة  األطراف املتعاقدة األخرى على توفري الدعم املايل لعمل فريق املهام وتنفيذللدعم املايل الذي قدمته. وحثت الرئيسة 

 سنوات. 5 يت مدهتاعمله ال
فاقية الدولية لوقاية عة لالتوأشااااااااااااااارت األمانة إىل أن فريق املهام عبارة عن جمموعة فرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات التاب [142]

النباتات، وأن اختصااااصاااات فريق املهام والئحته الداخلية ختضاااع حالياً للتعديل بناء على دل  على أن حتظى  وافقة جلنة 
 التنفيذ وتنمية القدرات.
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وعية  خاطر لتتغطي أنشااااااااااااااطة االتصااااااااااااااال لفريق املهام نطاقاً أكرب من أجل ا ه ينبغي أنواقرتح أحد األطراف املتعاقدة أن [143]
اآلفات املرتبطة حبركة احلاويات البحرية، وتساااااااريع عمله من أجل الساااااااماح باملتابعة العاجلة لصاااااااياغة املعيار الدويل لتدابري 

 الصحة النباتية املتعلق باحلاويات البحرية.
اخلطوت رورة توافر ضااااافريق املهام. وأشاااااار أيضااااااً إىل  األعضااااااء يفوأعرب بعض األطراف املتعاقدة عن تقديره لزيادة متثيل  [144]

 .2018األقل قبل هناية عام يف أقرب وقت ممكن، على نظافة احلاويات البحرية بشأن التوجيهية 
 وإّن اهليئة: [145]

 (؛ 13)املرفق  باالختصاصات والالئحة الداخلية املعّدلة لفريق املهام أحاطت علماً  (1)
 (؛14)املرفق بعضوية فريق املهام  وأحاطت علماً  (2)
 (؛ 15)املرفق سنوات  5خبطة عمل فريق املهام ملدة  وأحاطت علماً  (3)
 (؛ 16)املرفق  2018خبطة عمل فريق املهام لعام  وأحاطت علماً  (4)
ول لفريق املهام الجتماع األسااااااتضااااااافتها االة يالصااااااني الشااااااعب ةمها مجهوريو  ،متعاقدينلطرفني  تقديرهاأعربت عن و  (5)

شااااااااااااااركة  ا فيها  ،وملنظمات القطاع مته من دعم مايل،ملا قدّ  ةيوالواليات املتحدة األمريك ،التابع لالتفاقية الدولية
Maersk Line،  ق فريق املهاممن مسااااااااااامهة عينية ) تهر وفّ ملا لى توفري األخرى ع األطراف املتعاقدةحثت و  (،ملنسااااااااااّ

 .سنوات 5 هتامداليت خطة العمل  عمليةالدعم املايل لعمل فريق املهام وتطبيق 

 التجارة اإللكترونية 11-6

 عن التجارة اإللكرتونية. 38قدمت األمانة تقريراً  [146]
ح أن يتم حتديد اإللكرتونية. واقرتُ وأشاااااار بعض األطراف املتعاقدة إىل أمهية هذا املوضاااااوع وإىل الزيادة امللحوظة يف التجارة  [147]

 (.2019التمويل قبل الشروع يف العمل، وطُلب من مكتب اهليئة التقدم خبطة عمل إىل الدورة الرابعة عشرة للهيئة )
وأشااااار أحد األطراف املتعاقدة إىل الزيادة السااااريعة يف هذا النوع من التجارة يف بلده، وهو ما جيربهم على إجراء دراسااااات  [148]

بشاااااااااأن هذه املساااااااااألة، وتعزيز التعاون مع موردي التجارة اإللكرتونية، وتعزيز الدعوة بشاااااااااأن خماطر اآلفات النباتية. أخرى 
 واقرتح هذا الطرف املتعاقد إنشاء فريق مهام يعىن هبذا املوضوع.

 حة النباتية.ولية للصوطلب أحد األطراف املتعاقدة أن يتم توفري مواد الدعوة دات الصلة يف مكان واحد على البوابة الد [149]
 وإّن اهليئة: [150]

 باألنشطة املضطلع هبا؛ علماً  أحاطت (1)
من املكتب النظر يف خطة عمل ممولة على أساااام مشاااروع )وإد مل يتم توفري موارد من خارج امليزانية، ف ن وطلبت  (2)

 تتخذ أي إجراء حمدد يف هذا اجملال(؛ األمانة لن
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من األطراف املتعاقدة إعطاء معلومات حمدثة ألمانة االتفاقية الدولية بشااااااااأن اإلجراءات اخلاصااااااااة بالتجارة  وطلبت (3)
 اإللكرتونية دات الصلة يف إقليمها.

 خطة العمل لتيسير المبادالت التجارية 11-7

وعة املعنية بالتخطيط ، على النحو الذي أقرته اجملم39عرضاااااااات الرئيسااااااااة مشااااااااروع خطة العمل لتيسااااااااري املبادالت التجارية [151]
، لتقدميه واعتماده من قبل دورة هيئة تدابري الصااااااااااحة 2017االساااااااااارتاتيجي يف اجتماعها املنعقد يف أكتوبر/تشاااااااااارين األول 

النباتية. وجرى تذكري اهليئة بأنه قد مت متويل اجملموعة املعنية ب صااااااادار الشاااااااهادات اإللكرتونية للصاااااااحة النباتية وفريق املهام 
 باحلاويات البحرية، يف حني أن املؤمتر املعين بالتجارة اإللكرتونية وتيساااااااري التجارة الدولية حيتاج إىل وضاااااااع اقرتاحاتاملعين 

 للمشروع وحتديد التمويل.
وطلبت األطراف املتعاقدة املزيد من الوقت لدراسااااااة هذا املوضااااااوع وأن يتم تقدمي مشااااااروع خطة العمل لتيسااااااري املبادالت  [152]

 االجتماع املقبل للمجموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي. تها ومناقشتها يفالتجارية ملراجع
 وإّن اهليئة: [153]

من اجملموعة املعنية بالتخطيط االساارتاتيجي مواصاالة مناقشااة األنشااطة املتعلقة خبطة العمل لتيسااري املبادالت  طلبت (1)
 التجارية، واستعراضها، وتقدمي توصيات بشأن اختاد إجراءات خالل الدورة الرابعة عشرة للهيئة.

 والدعوةأنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في مجالي التواصل  -12

في مجالي التواصل والدعوة ألمانة االتفاقية  2018وخطة العمل لعام  2017األنشطة الرئيسية لعام  12-1
 الدولية لوقاية النباتات

، وخطة ألنشاااااااااطتها يف جمايل 2017عن أنشاااااااااطتها يف جمايل التواصااااااااال والدعوة لعام  40تقريراً االتفاقية الدولية قدمت أمانة  [154]
، وال سااايما يف ما يتعلق باملوضاااوع السااانوي اجلديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: "صاااحة 2018التواصااال والدعوة لعام 
 النباتات ومحاية البيئة".

األطراف املتعاقدة عن دعمها وتقديرها لعمل األمانة يف ما يتعلق باألنشااااااااااااااطة وخطة العمل يف جمايل التواصاااااااااااااال  وأعربت [155]
ح أن يتم حتسااني موقع االتفاقية الدولية بشااكل مسااتمر،  ا أنه طريقة عملية ومفيدة والدعوة. وأحاطت األمانة علماً باقرتا 

 لألطراف املتعاقدة يسهل وصوهلا إىل املوارد الفنية.
 وإّن اهليئة: [156]

وخطة العمل لعام  2017بالتقرير عن أنشاااااطة أمانة االتفاقية الدولية يف جمايل التواصااااال والدعوة لعام أحاطت علماً  (1)
 ؛2018
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 على النظر يف طرق فعالة لدعم جهود أمانة االتفاقية الدولية يف جمايل التواصل والدعوة.ووافقت  (2)
على املسااااامهة يف أنشااااطة االتفاقية الدولية يف جمال التواصاااال من خالل تعيني، حيثما أمكن، مسااااؤول عن ووافقت  (3)

ات عن ت تابع لألمانة، ُيكل  بتوفري املعلومأنشااااااااااااااطة التواصاااااااااااااال داخل املنظمات الوطنية/اإلقليمية لوقاية النباتا
 املبادرات واملسامهات الرئيسية بشأن املواضيع السنوية لالتفاقية الدولية.

 2020السنة الدولية للصحة النباتية في عام  12-2
ن يقّدم رئيس أأمهية الصحة النباتية لدعم األمن الغذائي ومحاية البيئة وتيسري التجارة اآلمنة قبل يوضع شريط فيديو  عرض [157]

إىل اهليئة  41لالتفاقية الدولة )اللجنة التوجيهية(، تقريراً  التابعة 2020اللجنة التوجيهية للساانة الدولية للصااحة النباتية يف عام 
السااااااانة الدولية للصاااااااحة النباتية من قبل اجلمعية العامة  2020عن التقدم احملرز واألنشاااااااطة واملتطلبات العالقة إلعالن عام 

يوليو/متوز  –لألمم املتحدة. وأُبلغت األطراف املتعاقدة بأنه متت املوافقة يف الدورة األربعني ملؤمتر املنظمة )يونيو/حزيران 
 طلبو رتاح حكومة فنلندا بشأن إنشاء السنة الدولية للصحة النباتية، وصادق املؤمتر فيما بعد على القرار، ( على اق2017

من املدير العام للمنظمة أن حييله إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة. ومن املتوقع عرض القرار على اللجنة الثانية للجمعية 
. ومت التأكيد على 2018نعقد من أكتوبر/تشااااارين األول إىل نوفمرب/تشااااارين الثاين العامة لألمم املتحدة اليت من املقرر أن ت

أن املطلب، الذي يتماشاااااااااااى مع اخلطوت التوجيهية للمنظمة يف ما يتعلق بالسااااااااااانوات الدولية، هو لتأمني التمويل الكامل 
دوالر أمريكي على األقاال للرتويج  600 000للساااااااااااااانااة الاادوليااة املقرتحااة من موارد من خااارج امليزانيااة، وتقاادر كلفتهااا  بل  

 وإعداد الربنامج اخلاص هبا. 2020إلعالن السنة الدولية للصحة النباتية لعام 
، اهلامةاملبادرة  ا الرامية إىل الرتويج هلذهوشااااااااكرت األطراف املتعاقدة اللجنة التوجيهية وأمانة االتفاقية الدولية على جهودمه [158]

وأيدت بالكامل الربنامج األويل املقرتح للساااانة الدولية للصااااحة النباتية. وأشااااارت األطراف املتعاقدة إىل أهنا سااااتدعم القرار 
اخلاص بالساااااااااااااانة الدولية املقرتحة يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة. وأعادت التأكيد على الطلب املقدم إىل أمانة االتفاقية 

نية عشرة للهيئة، والذي يقضي بتحليل كيفية إعادة مواءمة خطة عملها لكي تنسق أنشطة السنة الدولية خالل الدورة الثا
 بنجاح. 2020الدولية للصحة النباتية لعام 

من  2017يف بالده يف عام  2020األطراف املتعاقدة اهليئة بأنه مّت إطالق السااااااااانة الدولية للصاااااااااحة النباتية لعام  أحدوأبل   [159]
 نية.خالل محلة توعية وط

املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات من جديد على أمهية مشااااااااااااااركة األمانة يف األقاليم، وال سااااااااااااايما يف أفريقيا،  إحدىوأكدت  [160]
ودعاات األمااانااة إىل املشاااااااااااااااركااة يف التفاااعالت الرفيعااة املساااااااااااااتوى مع حكوماااهتااا يف املؤمتر الوزاري األفريقي الااذي سااااااااااااايعقااد يف 

قيا عربت األطراف املتعاقدة املنحدرة من إقليم أفريالوعي هبذه املبادرة. وأواصااالة رفع مساااتوى مل 2018أكتوبر/تشااارين األول 
 .يف االجتماعات الوزارية ومع صانعي السياساتالرتويج للسنة الدولية  ذا االقرتاح وأمهيةهل هادييعن تأ

 .2020 عام حول الصحة النباتية يف بالده يفاألطراف املتعاقدة اهليئة باخلطط املوضوعة لعقد مؤمتر علمي  أحدكما أبل   [161]
وطلب بعض األطراف املتعاقدة أن جتري أمانة االتفاقية الدولية حتلياًل الحتياجات املوظفني يف أمانة االتفاقية الدولية يف  [162]

ما يتعلق بالسنة الدولية وتقدمي اقرتاحات بشأن معاجلة النقص احملتمل يف املوظفني. ورأى أنه من الضروري إجراء مثل هذا 
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االتفاقية الدولية اليت ميكن اختصااااارها أو تعديلها من أجل إطالق القدرات لصاااااا أنشااااطة التحليل لتحديد أنشااااطة أمانة 
 . 2020السنة الدولية للصحة النباتية لعام 

األطراف املتعاقدة باقرتاح لتخصيص يوم دويل للصحة النباتية، وأوضحت رئيسة اهليئة أن هذا األمر قد نوق   أحدوتقّدم  [163]
 ية بالتخطيط االسرتاتيجي ومل حيظ آنذا  بالدعم ولكن ميكن النظر فيه يف وقت آخر.من قبل يف اجملموعة املعن

 األطراف املتعاقدة إتاحة مواد تروجيية وخاصة بالدعوة للرتويج هلذه املبادرة. أحدوطلب  [164]
 اهليئة: وإن [165]

،  ا يف دل  خطة النباتيةبتقرير االجتماع الثاين والثالث للجنة التوجيهية للساااااااااانة الدولية للصااااااااااحة أحاطت علماً  (1)
 العمل املنقحة للتواصل والشركاء احملتملني للسنة الدولية؛

 على الربنامج األويل ألحداث السنة الدولية للصحة النباتية والتكالي  التقديرية املرتبطة هبا؛ووافقت  (2)
ية األنشاااااااااااطة الرتوجيية لدعم عملاألطراف املتعاقدة على تقدمي مساااااااااااامهات من خارج امليزانية لتمكني وشاااااااااااجعت  (3)

 اإلعالن عن السنة الدولية للصحة النباتية، ومن مث وضع الربنامج اخلاص هبا؛
األطراف املتعاقدة على االتصاااااال بالسااااالطات املختصاااااة املساااااؤولة عن شاااااؤون األمم املتحدة لدعم اقرتاح وحثّت  (4)

نية للجمعية العامة لألمم املتحدة )أكتوبر/تشااااااارين داخل اللجنة الثا 2020السااااااانة الدولية للصاااااااحة النباتية لعام 
 (؛2018نوفمرب/تشرين الثاين  –األول 

من األطراف املتعاقدة تشاااااااطر األنشااااااطة املتعلقة بالساااااانة الدولية للصااااااحة النباتية، على املسااااااتويني الوطين  وطلبت (5)
 واإلقليمي، مع ممثليها اإلقليميني يف اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية.

 تقارير عن أنشطة الشبكة التابعة ل تفاقية الدولية لوقاية النباتات -13

 2017حلقات العمل اإلقليمية ل تفاقية الدولية لوقاية النباتات في عام  13-1

، 2017عن حلقااات العماال اإلقليميااة لالتفاااقيااة الاادوليااة اليت عقاادت يف عااام  42أمااانااة االتفاااقيااة الاادوليااة تقريرهااا قاادماات [166]
  وأحاطت علماً بأن املكتب سينظر بشكل معمق يف الغرض من حلقات العمل اإلقليمية.

أحااد األطراف املتعاااقاادة إىل احلاااجااة إىل توخي املرونااة يف حلقااات العماال حبيااث تعكس االختالفااات اإلقليميااة  وأشاااااااااااااااار [167]
 واالختالفات يف آليات التمويل.

 وإن اهليئة:  [168]
ام بالتقرير والرتتيبات التنظيمية اجلديدة حللقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعأحاطت علماً  (1)

 ؛2017
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ا على أن يكون –بالعنوان "حلقة عمل إقليمية مشااااااااارتكة  وأحاطت علماً  (2)  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات" حرصاااااااااً
 إبرازها متسًقا على الصعيد العاملي؛

بأن حلقات العمل اإلقليمية ال هتدف فقط إىل إبداء التعليقات على مشاااااااااااااااريع املعايري الدولية وأحاطت علماً  (3)
 الصااااااااحة النباتية، بل إهنا متثل فرصااااااااة فريدة لألطراف املتعاقدة لتلقي املعلومات مباشاااااااارة من أمانة االتفاقية لتدابري

 الدولية، ولألمانة لكي تسعى إىل احلصول على تعليقات مباشرة من البلدان واألقاليم؛
 ؛2018م األطراف املتعاقدة على املشاركة بنشات يف حلقات العمل اإلقليمية لعاوشجعت  (4)
األطراف املتعاقدة واملؤسسات األخرى على توفري املوارد املالية لزيادة احلضور يف حلقات العمل اإلقليمية  وشجعت (5)

 ؛ 2018لعام 
من املكتب وضااااااااااع عملية إلضاااااااااافاء الطابع الروي على أهداف حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية وطلبت  (6)

، ومتويلها، كمنتديات تعدها أمانة االتفاقية الدولية، واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتاتلوقاية النباتات، وهيكلها 
واملكاتب اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة، إلحراز تقدم باجتاه حتقيق نتائج االتفاقية،  ا يف دل  التشاااااور بشااااأن 

يات قليمي ويف ما يتعلق باالحتياجات واألولو وضااااع املعايري، وبناء القدرات واملخاطر الناشاااائة، ضاااامن السااااياق اإل
 اإلقليمية.

 المشاورة الفنية التاسعة والعشرون بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 13-2

املشااااااااااااورة الفنية التاسااااااااااعة  43املدير العام ملنظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر األبيض املتوساااااااااااط على اهليئة تقرير عرض [169]
 والعشرين بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات.

 وإن اهليئة: [170]
 بالتقرير. أحاطت علماً  (1)

 التعاون الدولي -14

 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 14-1

44 عرضت أمانة االتفاقية الدولية تقريرها [171]
 .2017بشأن أنشطة التعاون اليت اضطلعت هبا مع املنظمات خالل عام  

 وإّن اهليئة: [172]
وتل   2017بالتقرير عن أنشطة التعاون الدويل اليت اضطلعت هبا أمانة االتفاقية الدولية يف عام  علمًا أحاطت (1)

 .2018املقررة خالل سنة 
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 تقارير شفهية من منظمات دولية مختارة 14-2

 :وتقارير خطيةشفهية  اً عروض املنظمات التالية قدمت [173]
 45التنوع البيولوجي اتفاقية 
 46الوحدة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 47االحتاد الدويل للبذور 
 48منظمة التجارة العاملية 
 49مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة 

 وإّن اهليئة: [174]
  إىل املتحدثني على العروض الشفهية اليت قدموها وأحاطت علًما بتقاريرهم اخلطية. توجهت بالشكر (1)

 تقارير خطية من المنظمات الدولية المعنية 14-3

 قّدمت املنظمات الدولية واإلقليمية التالية تقارير أو بيانات خطية: [175]
  لنهوض باألمن املتوسااط يف جمال الصااحة النباتية لاملركز الدويل للدراسااات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض

 (CPM 2018/CRP/05)الوثيقة  الغذائي يف منطقة البحر األبيض املتوسط
 الوثيقة  تقرير معهد البلدان األمريكية للتعاون يف جمال الزراعة(CPM 2018/CRP/06) 
 الوثيقة  اجملموعة االستشارية الدولية لتحليل خماطر اآلفات(CPM 2018/INF/05) 
 الوثيقة  اجملموعة الدولية للبحوث املعنية باحلجر احلرجي(CPM 2018/INF/09) 
 الوثيقة  أمانة األوزون(CPM 2018/INF/03) 
 الوثيقة  مجوعة أحباث تدابري الصحة النباتية(CPM 2018/INF/01) 

 وإّن اهليئة: [176]
 .املقّدمة بالتقارير اخلطية أحاطت علمًا (1)
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 المالي والميزانيةالتقرير  -15

 2017التقرير المالي ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  15-1

من ميزانية  2017الذي يتضاااااااااااااامن البيانات املالية للموارد املتاحة يف عام  50ها املايلعرضاااااااااااااات أمانة االتفاقية الدولية تقرير  [177]
الربنامج العادي للمنظمة ومن مصااااااااااااااادر خارجة عن امليزانية واليت تولت أمانة االتفاقية الدولية إدارهتا خالل الفرتة اليت 

 يشملها التقرير.
 وتوجه عدد من األطراف املتعاقدة بالشكر إىل األمانة على التقرير املايل الشفاف والشامل. [178]
 .2018التقرير املايل لعام  يفملسامهات العينية ااألمانة إدراج تقديرات وطلب بعض األطراف املتعاقدة من  [179]
 :2018وأطلعت األطراف املتعاقدة اهليئة على تعهداهتا حلساااب األمانة املتعدد األطراف املا ة اخلاص باالتفاقية الدولية يف عام  [180]

 155 000 –دوالر أمريكي؛ والواليااات املتحاادة األمريكيااة  288 000 –دوالر أمريكي؛ وكناادا  150 000 –مجهوريااة كوريااا 
 دوالر أمريكي.

 وتعهدت فرنسا بتجديد مسامهتها العينية من املوظفني يف أمانة االتفاقية الدولية. [181]
ا ج روماهليئة خار اجتماعات املتصاااااااااااااالة باسااااااااااااااتضااااااااااااااافة من األمانة إجراء حتليل للتكالي   أحد األطراف املتعاقدةطلب و  [182]

باإلمكان نه وأللتكالي  تقدير مت إجراء إىل أنّه ، رداً على دل ، أشاااااااارت األمانةجلوانب املالية وغريها. و الساااااااتكشااااااااف ا
 إتاحته.

 وإّن اهليئة: [183]
 ألمانة االتفاقية الدولية؛ 2017بالتقرير املايل لعام  أحاطت علمًا (1)
حلساب األمانة املتعدد األطراف املا ة اخلاص باالتفاقية الدولية )حساب  2017التقرير املايل لعام  اعتمدتو (2)

 ؛، بالصيغة املقدمةاألمانة اخلاص باالتفاقية الدولية(
األطراف املتعاقدة على املسامهة يف حساب األمانة املتعدد األطراف املا ة اخلاص باالتفاقية الدولية وشجّعت  (3)

 قية الدولية( ومشاريع االتفاقية الدولية، ويستحسن أن يكون دل  بصورة مستمرة؛األمانة اخلاص باالتفا )حساب
 .2017لألطراف املتعاقدة اليت سامهت يف برنامج عمل االتفاقية الدولية يف عام  وأعربت عن تقديرها (4)

 2017تعبئة الموارد من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  15-2

بقيادة فريق املهام املعين  2017عن أنشااااطتها وإزازاهتا يف جمال تعبئة املوارد يف عام  51تقريرًااالتفاقية الدولية عرضاااات أمانة  [184]
 بتعبئة املوارد التابع ألمانة االتفاقية الدولية.
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عود ب أن تجياالتفاقية الدولية غري أهنا أمانة وأشاااااااار بعض األطراف املتعاقدة إىل أّن املشااااااااريع قّيمة الساااااااتكمال أنشاااااااطة  [185]
 .بأكمله االتفاقية الدوليةبالفائدة على جمتمع 

 وإّن اهليئة: [186]
 ؛2017بأنشطة تعبئة املوارد والنتائج اليت حققتها أمانة االتفاقية الدولية يف عام  أحاطت علمًا (1)
 األطراف املتعاقدة على دعم برنامج عمل االتفاقية الدولية بشكل مستمر. وشجعت (2)

 2018خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام  15-3

 .2018لعام  52خطة عملها وميزانيتهااالتفاقية الدولية عرضت أمانة  [187]
 وأبرز بعض األطراف املتعاقدة ضرورة أن تقوم جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بتقييم املشاريع. [188]
 وإّن اهليئة: [189]

 بأمانة االتفاقية الدولية. ة" اخلاص2018"خطة العمل وامليزانية لعام  وافقت على (1)

 2019خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام  15-4

 .2019اخلاصة بأمانة االتفاقية الدولية لعام  53خطة العمل وامليزانيةاالتفاقية الدولية عرضت أمانة  [190]
ران يف أي على أن ينظر املكتب يف االجتماع الذي سااااااايعقده يف يونيو/حزي ،امليزانيةاملوافقة مبدئياً على واقرتحت الرئيساااااااة  [191]

 خالل دورة اهليئة. تقدمقد إسهامات 
 وإّن اهليئة: [192]

 " اخلاصة بأمانة االتفاقية الدولية.2019"خطة العمل وامليزانية لعام  على افقتو  (1)

 الدولية لوقاية النباتات تنفيذ االتفاقيةالنجاحات والتحديات في مجال  -16
 ية:تنفيذ االتفاقية الدوليف حتديات ما واجهته من زاحات و عرض ما حّققته من دعيت األطراف املتعاقدة إىل  [193]

 مريكا الشاااااااااااااامالية )الواليات املتحدة األمريكية وكندا( عن النجاح يف إطالق ألاملنظمة الوطنية لوقاية النباتات  أفادت
 .54أمريكا الشمالية املبادرة اخلاصة باحلاويات البحرية يف
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  أفادت املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف سااااااااااااااري النكا عن النجاح يف تنفيذ بروتوكول اإلدارة البيولوجية لآلفات و
 .55اخلاص  حاصيل الفصيلة اخلردلية

  56رف ة جوريا ملكافحة حشرة البق البين املزخجورجيا عن برنامج دوليف أفادت املنظمة الوطنية لوقاية النباتات و. 
   57يف أفريقيا دودة احلشد اخلريفيةوقّدمت منظمة األغذية والزراعة عرضاً عن حالة. 

 جلسة لمناقشة مواضيع خاصة بشأن الصحة النباتية وحماية البيئة -17
 ، وهو2018السااااانوي لالتفاقية الدولية لعام موضاااااوع يف الرتويج للمواضااااايع خاصاااااة اجللساااااة املكرساااااة ملناقشاااااة  متثل هدف [194]

ية الصااااااااااحة النباتية بوضااااااااااوح أمهفيها  أبرزوا حدثني معلومات على اهليئة،متأربعة وعرض "الصااااااااااحة النباتية ومحاية البيئة". 
 .هابينالقائمة ومحاية البيئة وتغري املناخ واألمن الغذائي وصحة البشر والروابط 

 البيئةالصحة النباتية وحماية  17-1

 ".اتالفطائر وحلوى الدون –عرًضا عن "محاية البيئة والصحة النباتية واالستدامة  Vernon H Heywood م الربوفيسورقدّ  [195]

 لتدابير الصحة النباتية 15دودة خشب الصنوبر وتنفيذ المعيار  17-2

ة النباتية احلرجية وتدابري الصحتأثري انتشار دودة خشب الصنوبر على البيئة عرضاً عن " Kyu-Ock Yimقدمت السيدة  [196]
 ."املتخذة يف مجهورية كوريا

 التفاعل بين الصحة البشرية والنباتية بفعل تغّير المناخ 17-3

 ".الصحة البشرية والنباتية بفعل تغرّي املناخ  بني التفاعلعرًضا عن " Geoffrey Donovanقدم السيد  [197]

 على الصحة النباتيةتأثير تغير المناخ في جزر المحيط الهادئ  17-4

 ".تأثري تغري املناخ يف جزر احمليط اهلادئعرًضا عن " Viliami Kamiقدم السيد  [198]
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تأكيد األعضححححححححاء ومن يمكن أن يحّل محّلهم في األجهزة الفرعية لهيئة تدابير الصحححححححححة  -18
 النباتية

 األعضاء في مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية ومن يمكن أن يحّل محلهم 18-1

أثناء دورة لة بالصااااااايغة املعدّ  58ومن ميكن أن حيل حملهماملعّينني قائمة أعضااااااااء املكتب باهليئة االتفاقية الدولية أمانة زّودت  [199]
 اهليئة.

ملوافقة على لوالية رابعة، طلب إقليم أفريقيا من األمانة ا ،ظروف اسااااااتثنائيةيف ظل  ،مرشااااااع أفريقيا طرح ترشاااااايعونظرًا إىل  [200]
 هذا االستثناء.

 وإّن اهليئة: [201]
  (.2)املادة  طبًقا لالئحة الداخلية للهيئةمتتالية إقليم أفريقيا استثناء لرتشيع عضو منها لوالية رابعة  منحت (1)
)أمريكا الالتينية والبحر الكارييب( يف مكتب  Francisco Javier Trujillo Arriagaالرئيس السيد  وانتخبت (2)

 اهليئة.
 )أفريقيا( يف مكتب اهليئة. Lucien Kouame Konanنائب الرئيس السيد  وانتخبت (3)
األعضاء  وانتخبت ،الرئيسونائب  الرئيسأعضاء مكتب اهليئة من أقاليم املنظمة غري املمثلة من  وانتخبت (4)

 .(17عضاء مكتب اهليئة )املرفق ألالبديلني 

 محّلهماألعضاء في لجنة المعايير ومن يمكن أن يحّل  18-2

وعرضاااااات الوثيقة املنقحة هبذا  59نة املعايري ومن ميكن أن حيل حملهم جلقائمة أعضاااااااء باهليئة االتفاقية الدولية أمانة زّودت  [202]
 .60الشأن

  اهليئة: وإنّ  [203]

 (؛17يف جلنة املعايري واألعضاء البديلني احملتملني يف جلنة املعايري )املرفق  نياحلاليعضاء باأل أحاطت علمًا (1)
 األعضاء اجلدد ومن ميكن أن حيل حملهم؛  وأكدت (2)
 ترتيب دعوة األعضاء البديلني احملتملني بالنسبة إىل كل إقليم. وأكدت (3)
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 ما يستجد من أعمال -19
من جدول األعمال. ونظمت األمانة اجتماًعا على  4-9دودة احلشاااد اخلريفية: ناقشااات اهليئة هذه املساااألة يف إطار البند  [204]

شاااااعبة املنظمة من  ومساااااؤويل ملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتاتهام  الدورة الثالثة عشااااارة للهيئة بني األطراف املتعاقدة وا
 واملكاتب اإلقليمية للمنظمة. اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات

وقد دات الصاااالة. والقضااااايا جمموعة واسااااعة من املواضاااايع مشلت ، 61يةجانب اجتماعات ةمخساااا، خالل دورة اهليئة، عقدت [205]
 مشلت االجتماعات اجلانبية ما يلي: 

 62الصحة النباتية ومحاية البيئة 
 63حتديد تسلسل اجلينات والتكنولوجيات اجلزيئية 
 64التعاون مع منظمات البحوث  
 65تعبئة املوارد من أجل الصحة النباتية 
  202666السنة الدولية للصحة النباتية 

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -20
يف املقر  2019أبريل/نيسااااااااااان  5إىل  1خالل الفرتة املمتدة من ( 2019)اتفق على أن تنعقد الدورة الرابعة عشاااااااااارة للهيئة  [206]

 الرئيسي للمنظمة يف روما.

 اعتماد التقرير -21
 .مت اعتماد التقرير [207]

 الدورةاختتام  -22
  مت اختتام الدورة. [208]
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 جدول األعمال – 01المرفق 
 
 افتتاح الدورة -1

 افتتاح الدورة من قبل منظمة األغذية والزراعة 1-1
 وزير الزراعة يف أسرتاليا  بيان 1-2

 الكلمة الرئيسية عن الصحة النباتية وحماية البيئة -2
 اعتماد جدول األعمال -3

 املقدم من االحتاد األورويببيان االختصاصات  3-1
 انتخاب المقرر -4
 إنشاء لجنة أوراق التفويض -5
 هيئة تدابير الصحة النباتية ةرئيستقرير  -6
 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -7
 الحوكمة -8

 ة النباتاتإقليمية لوقاياالعرتاف بوكالة الصحة الزراعية وسالمة األغذية يف الكارييب على أهنا منظمة  8-1
حبيث  ومراجعة اختصاااااااااااصاااااااااااهتا 2017موجز عن تقرير اجملموعة املعنية بالتخطيط االساااااااااارتاتيجي لعام  8-2

 تشمل ممثلي املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
 2030-2020اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات للفرتة  8-3
 ربنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )املفهوم واآللية(التمويل املستدام ل 8-4
 اختصاصات جلنة املالية 8-5
 توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية 8-6

 التعاون بين مجالي وضع المعايير وتنفيذها -9
 دعوة القرتاح مواضيع "املعايري وتنفيذها" 9-1
 اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها 9-2
 التحديات املفاهيمية اخلاصة بالتنفيذ يف جمال وضع املعايري 9-3
 مشروع جترييب بشأن تنفيذ املراقبة 9-4
 نظام االستعراض ودعم التنفيذ 9-5
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 وضع المعايير -10
 تقرير عن أنشطة جلنة املعايري 10-1
 اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 10-2
 اختصاصات جلنة املعايري والئحتها الداخلية التعديالت املقرتحة على 10-3
 التعديالت احلربيّة على املعايري الدولية املعتمدة لتدابري الصحة النباتية 10-4

 )شهادات الصحة النباتية( 12)مسرد مصطلحات الصحة النباتية( واملعيار  5املعيار  -
 لتدابري الصحة النباتية

 لتدابري الصحة النباتية اخلاصة بذبابة الفاكهة وتوحيدهاإعادة ترتيب املعايري الدولية  -
 وإجراء حتديثات فنية بسيطة فيها

من  6-8 دمت دجمه ومناقشاااااااااته حتت إطار البن) توصااااااااايات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصاااااااااحة النباتية 10-5
 (جدول األعمال

 تيسير التنفيذ -11
 أنشطة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 11-1
 االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية 11-2
 15حالة تسجيل رمز املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  11-3
 الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية 11-4
 فريق املهام املعين باحلاويّات البحريّة 11-5
 التجارة اإللكرتونية 11-6
 التجاريةخطة العمل لتيسري املبادالت  11-7

 أنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في مجالي التواصل والدعوة -12
يف جمايل التواصااااااااال والدعوة ألمانة االتفاقية  2018وخطة العمل لعام  2017األنشاااااااااطة الرئيساااااااااية لعام  12-1

 الدولية لوقاية النباتات
 2020السنة الدولية للصحة النباتية يف عام  12-2

 الشبكة التابعة ل تفاقية الدولية لوقاية النباتاتأنشطة  عنتقارير  -13
 2017حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف عام  13-1
 املشاورة الفنية التاسعة والعشرون بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 13-2
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 التعاون الدولي -14
 الدولية لوقاية النباتاتتقرير أمانة االتفاقية  14-1
 تقارير شفهية من منظمات دولية خمتارة 14-2
 تقارير خطية من املنظمات الدولية املعنية 14-3

 التقرير المالي والميزانية -15
 2017التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  15-1
 2017تعبئة املوارد من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  15-2
 2018خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام  15-3
 2019خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام  15-4

 الدولية لوقاية النباتات فاقيةالنجاحات والتحديات في مجال تنفيذ االت -16
 بشأن الصحة النباتية وحماية البيئة جلسة لمناقشة مواضيع خاصة -17

 الصحة النباتية ومحاية البيئة 17-1
 لتدابري الصحة النباتية 15دودة خشب الصنوبر وتنفيذ املعيار  17-2
 التفاعل بني الصحة البشرية والنباتية بفعل تغرّي املناخ 17-3
 تأثري تغري املناخ يف جزر احمليط اهلادئ على الصحة النباتية 17-4

 تأكيد األعضاء ومن يمكن أن يحّل محّلهم في األجهزة الفرعية لهيئة تدابير الصحة النباتية -18
 األعضاء يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ومن ميكن أن حيّل حملهم 18-1
 أن حيّل حمّلهم األعضاء يف جلنة املعايري ومن ميكن 18-2

 ما يستجد من أعمال -19
 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -20
 اعتماد التقرير -21
 اختتام الدورة -22
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 الوثائققائمة  - 02المرفق 
 

البنححد من جححدول  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
 األعمال

 اللغات المتاحة

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  3 جدول األعمال املؤقت 01
 / العربية / الروسية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  3 جدول األعمال التفصيلي 02
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  2-10 اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 03
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  2-10 ()مرفق 6 الدويل رقم املعيارتنقيع  01_03
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  2-10 فق()مر  5 الدويل رقم تعديالت على املعيار 02_03
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  2-10 (مرفق)15باملعيار الدويل رقم  2 واملرفق 1املرفق تنقيع  03_03
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  2-10 احلرارة كتدبري للصحة النباتيةجلات شروت استخدام معا 04_03
 / العربية / الروسية / الصينية

 Bactrocera الشرقيةحبرارة البخار ملكافحة دبابة الفاكهة املعاجلة  05_03

dorsalis )بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  2-10 )مرفق 
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  6-8 توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية 04
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  2-18 األعضاء يف جلنة املعايري ومن ميكن أن حيّل حمّلهم 05
 / العربية / الروسية / الصينية

األعضاء يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ومن ميكن أن حيّل  06
 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  1-18 حملهم

 / العربية / الروسية / الصينية

دراج إل اختصاصات جلنة املاليةتنقيع  – اختصاصات جلنة املالية 07
 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  5-8 حكم خاص بصفة املراقب

 / العربية / الروسية / الصينية

08 
التعديالت احلربيّة على املعايري الدولية املعتمدة لتدابري الصحة 

نباتية الدولية لتدابري الصحة الإعادة ترتيب املعايري  - النباتية
 يطة فيهاوإجراء حتديثات فنية بس اخلاصة بذبابة الفاكهة وتوحيدها

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  10-4
 / العربية / الروسية / الصينية

09 
التعديالت احلربيّة على املعايري الدولية املعتمدة لتدابري الصحة 

 12)مسرد مصطلحات الصحة النباتية( واملعيار  5املعيار  -النباتية
 لتدابري الصحة النباتية( )شهادات الصحة النباتية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  10-4
 / العربية / الروسية / الصينية
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البنححد من جححدول  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
 األعمال

 اللغات المتاحة

التعديالت املقرتحة على اختصاصات جلنة املعايري والئحتها  10
 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  3-10 الداخلية

 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  1-11 تقرير - أنشطة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 11
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  1-10 تقرير عن أنشطة جلنة املعايري 12
 / العربية / الروسية / الصينية

13 
يف جمايل  2018وخطة العمل لعام  2017األنشطة الرئيسية لعام 

ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف عام  التواصل والدعوة
2018 

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  12-1
 / العربية / الروسية / الصينية

14 
 وجياتتطبيق تكنول - توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية

تسلسل اجليل التايل لتشخيص اآلفات النباتية يف سياق الصحة 
 النباتية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  8-6
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  1-13 2017حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف عام  15
 / العربية / الروسية / الصينية

االعرتاف بوكالة الصحة الزراعية وسالمة األغذية يف الكارييب على  16
 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  1-8 أهنا منظمة إقليمية لوقاية النباتات

 / العربية / الروسية / الصينية

لنباتات يف ا أنشطة االتفاقية الدولية لوقاية -التجارة اإللكرتونية  17
 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  6-11 جمال التجارة اإللكرتونية

 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  2-11 تقرير -االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية  18
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  1-9 ملعايري والتنفيذ"دعوة القرتاح مواضيع "ا 19
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  2-9 اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها 20
 / العربية / الروسية / الصينية

شأن تنفيذ مشروع جترييب ب -مشروع جترييب بشأن تنفيذ املراقبة  21
 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  4-9 املراقبة واآلفات الناشئة

 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  5-9 نظام االستعراض ودعم التنفيذ 22
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  5-11 فريق املهام املعين باحلاويات البحريّة 23
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  6 هيئة تدابري الصحة النباتية ةرئيستقرير  24
 / العربية / الروسية / الصينية
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البنححد من جححدول  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
 األعمال

 اللغات المتاحة

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  2-15 2017تعبئة املوارد يف أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  25
 / العربية / الروسية / الصينية

26_Rev_01 
التمويل املستدام لربنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  4-8 ()املفهوم واآللية(
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  1-15 2017اقية الدولية لوقاية النباتات لعام التقرير املايل ألمانة االتف 27
 / العربية / الروسية / الصينية

اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات للفرتة  28
 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  8-3 2020-2030

 / العربية / الروسية / الصينية

29 
 -التحديات املفاهيمية اخلاصة بالتنفيذ يف جمال وضع املعايري 
املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املختصة بالسلع وبطرق 

 انتشار اآلفات
 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  9-3

 / العربية / الروسية / الصينية

30 

لعام  يموجز عن تقرير اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيج
ومراجعة اختصاصاهتا حبيث تشمل ممثلي املنظمات  2017

تعديالت على الالئحة الداخلية  – اإلقليمية لوقاية النباتات
 لمجموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجيل

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  8-2
 / العربية / الروسية / الصينية

بشأن التعاون  تقرير -لوقاية النباتات تقرير أمانة االتفاقية الدولية  31
 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  1-14 الدويل

 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  2-12 2020السنة الدولية للصحة النباتية يف عام  32
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  4-11 تقرير -للصحة النباتيةالشهادات اإللكرتونية  33
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  7-11 خطة العمل لتيسري املبادالت التجارية 34
 / العربية / الروسية / الصينية

يتها لعام انخطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميز  35
 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  15-3 2018

 / العربية / الروسية / الصينية

خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام  36
 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  15-4 2019

 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  7 الدولية لوقاية النباتاتتقرير أمانة االتفاقية  37
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  5-10 توصيات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتية 38
 / العربية / الروسية / الصينية

 بانيةاإلساإلنكليزية / الفرنسية /  3-11 15حالة تسجيل رمز املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  39
 / العربية / الروسية / الصينية
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 وثائق معروضة لإلحاطة
البنحححححد من جحححححدول  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة

 األعمال
 اللغات المتاحة

CPM 2018/INF/01 
Written reports from relevant international 

organizations  - Phytosanitary Measures 
Research Group )PMRG) 

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

CPM 2018/INF/02 

Written reports from relevant international 
organizations  - Report from the Joint Food 

and Agriculture Organization / International 
Atomic Energy Agency Division of Nuclear 
Techniques in Food and Agriculture 

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

CPM 2018/INF/03 
Written reports from relevant international 

organizations  - Ozone Secretariat 
 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

CPM 2018/INF/04 

The 29th Technical Consultation )TC( among 
Regional Plant Protection Organizations 

)RPPOs( - Summary Report 

 

 باللغة اإلنكليزية فقط 13-2

CPM 2018/INF/05 

Written reports from relevant international 
organizations - The  

International Advisory Group for Pest Risk 
Analysis )IAGPRA( Report  

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

CPM 2018/INF/06 
Written reports from relevant international 

organizations  - The International Seed 
Federation )ISF( Report 

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

CPM 
2018/INF/07_Rev_01  

Any Other Business  - Time table of CPM-13 
Side Sessions 

 باللغة اإلنكليزية فقط 19

CPM 2018/INF/08 
Special Topics Session on Plant Health and 

Environment Protection - Information Note 
 باللغة اإلنكليزية فقط 17

CPM 2018/INF/09 
Written reports from relevant international 

organizations  - International Forestry 
Quarantine Research Group Report 

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

CPM 2018/INF/10 
Successes and Challenges of Implementation of 

the Convention  - The North American Sea 
Containers Initiative: A Successful Launch 

 باللغة اإلنكليزية فقط 16

CPM 2018/INF/11 
Successes and Challenges of Implementation of 

the Convention  - Successful Biological Pest 
Management Protocol for Brassicaceae Crops 

 باللغة اإلنكليزية فقط 16

CPM  

2018/INF/12_Rev_01 

Adoption of International Standards for 
Phytosanitary Measures -Objections to draft 

ISPMs presented for adoption by CPM-13 
(2018) 

 باللغة اإلنكليزية فقط 10-2

CPM 2018/INF/13 
Successes and Challenges of Implementation of 

the Convention  - Georgian State Programme 
Against Brown Marmorated Stink Bug 

 باللغة اإلنكليزية فقط 16

CPM 2018/INF/14 
Written reports from relevant international 

organizations  - Report by the WTO Secretariat 
نسية ة والفر اإلنكليزي اتباللغ 14-3

 فقط اإلسبانيةو 

CPM 2018/INF/15 
Written reports from relevant international 

organizations  - Report by the STDF Secretariat 
نسية ة والفر اإلنكليزي اتباللغ 14-3

 فقط اإلسبانيةو 
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 (CRPوثائق قاعة المؤتمر )

البند من جدول  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
 اللغات المتاحة األعمال

CPM 2018/CRP/01  List of Documents 3 باللغة اإلنكليزية فقط 

CPM 2018/CRP/02 EU Statement of Competence 3-1 باللغة اإلنكليزية فقط 

CPM 2018/CRP/03 COSAVE Comments 8-3، 9-3 باللغة اإلنكليزية فقط 

CPM 2018/CRP/04 
The application of Next Generation Sequencing 
technologies for plant pest diagnostics in a 
phytosanitary context 

 باللغة اإلنكليزية فقط 8-6

CPM 2018/CRP/05 

Written reports from relevant international 
organizations – CIHEAM Policy in plant 

health to enhance food security in the 
Mediterranean Region  

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

CPM 2018/CRP/06 
Written reports from relevant international 

organizations - Inter-American Institute for 
Cooperation on Agriculture Report 

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

CPM 2018/CRP/07 
EU written statement on IPPC Strategic 

Framework for 2020-2030  
 باللغة اإلنكليزية فقط 8-3

CPM 2018/CRP/08 
EU written statement on Call for topics 

"Standards and Implementation"  
 باللغة اإلنكليزية فقط 9-1

CPM 2018/CRP/09 

Written reports from relevant international 
organizations - Report of the  

Secretariat of the Convention on Biological 
Diversity 

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

CPM 2018/CRP/10 

Successes and Challenges of Implementation 
of the Convention – Georgia - Official  

Program against Brown Marmorated Stink Bug 
(BMSB)  

 باللغة اإلنكليزية فقط 16

CPM 2018/CRP/11 

Successes and Challenges of Implementation 
of the Convention  - Successful Biological Pest 

Management Protocol for Brassicaceae Crops - 
Sri Lanka 

 باللغة اإلنكليزية فقط 16

CPM  

2018/CRP/12  

Implementation pilot surveillance - 
Implementation pilot project on  

surveillance and emerging pests 

 باللغة اإلنكليزية فقط 9-4

CPM 2018/CRP/13 

Conceptual challenges in standards 
development in terms of 

implementation - Commodity and pathway 
standards 

 باللغة اإلنكليزية فقط 9-3

CPM 2018/CRP/14 

Confirmation of Membership and Potential 
Replacements Members for CPM Subsidiary 

Bodies - CPM Bureau and SC members and 
potential 

replacement members 

باللغات اإلنكليزية والفرنسية  18-2، 18-1
 فقط اإلسبانيةو 
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قائمة المشاركين - 03المرفق 
 
MEMBER COUNTRIES 

(CONTRACTING PARTIES) 

PAYS MEMBRES (PARTIES 

CONTRACTANTES) 

PAÍSES MIEMBROS (PARTES 

CONTRATANTES) 

 

ALBANIA - ALBANIE 

 

Mr Artur BARDHI 

Third Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Albania 

Via Asmara, 5  

00199 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 86224111 

Email: embassy.rome@mfa.gov.al 

 

Ms Anila BITRI LANI 

Ambassador 

Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Albania 

Via Asmara, 5  

00199 Rome, Italy  

Phone: (+39) 06 86224111 

Email: embassy.rome@mfa.gov.al 

 

Ms Gentiana MBURIMI 

Minister Counsellor 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Albania 

Via Asmara, 5  

00199 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 86224111 

Email: embassy.rome@mfa.gov.al 

 

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) 23503177 

Fax: (+213) 23503177 

Email: moumenekhaled63@gmail.com 

 

ARGENTINA - ARGENTINE 

 

Representante 

Sr. Ezequiel FERRO 

Ing. Agr. 

Dirección Nacional de Protección Vegetal 

Av. Paseo Colón 315, 4° Piso 

1063 Buenos Aires, Argentina 

Phone: (+54) 1141215091 

Email: eferro@senasa.gov.ar 

 

Sr. Diego QUIROGA 

Ing. Agr. 

Director Nacional de Protección Vegetal 

Punto de Contacto Oficial de la CIPF  

Servicio Nacional de Sanidad y Calid ad 

Agroalimentaria (SENASA) 

Av. Paseo Colón 315 4° Piso 

1063 Buenos Aires, Argentina 

Phone: (+54) 1141215495 

Email: dquiroga@senasa.gov.ar 

 

ARMENIA - ARMÉNIE 

 

Representative 

Mr Artur NIKOYAN 

Head of Phytosanitary Inspection of State 

Service for Food Safety  

Ministry of Agriculture 

4012 Komitas St. 

Yerevan, Armenia 

Phone: (+374) 94554585 

Email: nikoyanartur@mail.ru 

 

AUSTRALIA - AUSTRALIE 

 

Representative 

Mr Kim RITMAN 

Chief Plant Protection Officer 

Department of Agriculture and Water 

Resources 

18 Marcus Clarke Street 

Canberra ACT 2601,  Australia 

Phone: (+61) 3 83186700 

Email: kim.ritman@agriculture.gov.au 
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Ms Lois RANSOM 

Assistant Secretary 

Plant Import Operations 

Chair of the Commission on Phytosanitary 

Measures Bureau 

Department of Agriculture and Water 

Resources 

18 Marcus Clarke Street,  

Canberra ACT 2601,  Australia 

Phone: (+61) 3 83186700 

Email: lois.ramson@agriculture.gov.au 

 

Alternate(s) 

Mr Bruce HANCOCKS 

Plant Health Policy 

International Plant Protection Convention 

Standards Committee 

Department of Agriculture and Water 

Resources 

18 Marcus Clarke Street 

Canberra ACT 2601,  Australia 

Phone: (+61) 3 83186700 

Email: bruce.hancocks@agriculture.gov.au 

 

Observers 

Mr Satendra KUMAR 

Director Plant Biosecurity & Product Integrity 

New South Wales Department of Primary 

Industries 

Orange, NSN Australia 

Phone: (+61) 419 437 676 

Email: satendra.kumar@dpi.nsw.gov.au 

 

AUSTRIA - AUTRICHE 

 

Representative 

Mr Michael KURZWEIL 

Federal Ministry of Sustainability and Tourism 

Sector Plant Protection 

Stubenring 1 

1010 Vienna, Austria 

Phone: (+43) 171100602819 

Email: michael.kurzweil@bmnt.gv.at 

 

Alternate(s) 

Mr Robert STEFFEK 

Head of Sector Official Plant Protection Service 

Austrian Agency for Health and Food Safety 

Spargelfeldstraße 191  

Vienna,  Austria 

Phone: (+43) 5055533301 

Email: robert.steffek@ages.at 

 

BAHAMAS 

 

Representative 

Mr Mark HUMES 

Chairman 

Bahamas Agricultural Health and Food Safety 

Authority 

Island Traders Building 

West Bay Street 

Nassau, Bahamas 

Phone: (+242) 8263108 

Email: markhumes@bahamas.gov.bs 

 

Alternate(s) 

Ms Josefina ADDERLEY 

Technical Advisor 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Marine Resources  

Manx Building, West Bay Street  

Nassau, Bahamas 

Phone: (+242) 3765069 

Email: josefinaadderleycurry@bahamas.gov.bs 

 

BANGLADESH 

 

Representative 

Mr Md Anwar Hossain KHAN 

Deputy Director Export 

Plant Quarantine Wing 

Department of Agricultural Extension 

Ministry of Agriculture 

Kharmabari, Farmgate  

1215 Dhaka, Bangladesh 

Phone: (+88) 029131296 

Email: anwarhk60@live.com 

 

BELARUS - BÉLARUS - BELARÚS 

 

Representative 

Mr Aliaksandr PISKUN 

Director 

Main State Inspectorate for Seed Breeding, 

Quarantine for Seed Breeding and Plant 

Protection 

Krasnozvezdnaya, 8 str. 

220034 Minsk, Belarus 

Phone: (+375) 17 2844061 

Fax: (+375) 17 2845357 

Email: labqbel@tut.by 
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Alternate(s) 

Mr Aliaksandr PAULOVICH 

Deputy Director, Chief Plant Quarantine  

Main State Inspectorate for Seed Breeding, 

Quarantine for Seed Breeding and Plant 

Protection 

Krasnozvezdnaya, 8 str. 

220034 Minsk, Belarus 

Phone: (+375) 17 2844061 

Fax: (+375) 17 2845357 

Email: labqbel@tut.by 

 

BELGIUM - BELGIQUE - BÉLGICA 

 

Représentant 

Mr Lieven VAN HERZELE 

Conseiller 

Federal Public Service of Public Health 

Food Chain Safety and Environment  

DG Animals, Plant and Food Sanitary Policy 

regarding Animals and Plants 

Division Plant protection 

Eurostation II (7° Floor)  

Place Victor Horta 40 box 10 

1060 Brussels, Belgium 

Phone: (+32) 25247323 

Fax: (+32) 25247349 

Email: 

lieven.vanherzele@gezondheid.belgie.be 

 

BELIZE - BELICE 

 

Representative 

Mr Francisco GUTIERREZ 

Technical Director 

Plant Health Services of the Belize Agricultural 

Health Authority 

Belmopan City, Belize 

Phone: (+501) 6040319 

Email: francisco.gutierrez@baha.org.bz 

 

BHUTAN - BHOUTAN - BHUTÁN 

 

Representative 

Mr Namgay WANGCHUK 

Director General 

Bhutan Agriculture and Food Regulatory 

Ministry of Agriculture and Forest 

Phone: (+975) 232 7031/ 32 5790/ 32 5993 

Email: nwangchuk@moaf.gov.bt 

 

BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL 

 

Representative 

Mr Marcus Vinicius SEGURADO COELHO 

Director of Plant Health Department 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply 

Esplanada dos Ministérios  

Bloco D - Brasília/DF - CEP: 70.043-900, 

Brazil 

Phone: (+61) 32182716 

Email: marcus.coelho@agricultura.gov.br 

 

Alternate(s) 

Ms Lucianara ANDRADE FONSECA 

Alternate Permanent Representative to FAO  

Permanent Delegation of Brazil to the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations 

Via di Santa Maria dell'Anima 32  

00186 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 68307576 

Fax: (+39) 06 68398802 

Email: rebrasfao@itamaraty.gov.br 

 

Ms Erika MANGILI ANDRE 

Technical Assistant 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply 

Esplanada dos Ministérios, Bloco D - 

Brasília/DF - CEP: 70.043-900, Brazil 

Phone: (+61) 32182943 

Email: erika.mangili@agricultura.gov.br 

 

Ms Mariana TEIXEIRA FILIPPUTTI 

Plant Quarantine Coordinator 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply 

Esplanada dos Ministérios, Bloco D - 

Brasília/DF - CEP: 70.043-900, Brazil 

Phone: (+61) 32182258 

Email: mariana.teixeira@agricultura.gov.br 
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BULGARIA - BULGARIE 

 

Representative 

Mr Petio PETEV 

Ambassador 

Permanent Representative to FAO 

Permanent Representation of the Republic  

of Bulgaria to FAO  

Via Pietro Paolo Rubens, 21  

00197 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 3224640 

Email: bg_fao@bulemb.it 

 

Ms Mariya TOMALIEVA-TODOROVA 

Chief Expert 

Plant Protection & Quality Control of Fresh 

Fruits and Vegetables Directorate 

Bulgarian Food Safety Agency 

Phone: (+359) 2 9173739 

Email: m.tomalieva@bfsa.bg/ fsk@bfsa.bg 

 

Ms Antoaneta GINOVA 

Second Secretary 

Agriculture & Fishery Sector 

Permanent Representation of Bulgaria to the 

European Union 

Brussels, Belgium 

Phone: (+39) 06 3224640 

Email: antoaneta.ginova@bg-permrep.eu 

 

Ms Doroteya CHAVDAROVA 

Chief Inspector 

Plant Protection Unit, Regional Food Safety 

Directorate 

Plovdiv, Bulgaria 

Phone: (+359) 889767656 

Email: d_chavdarova@bfsa.bf 

 

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 

 

BURKINA FASO 

 

Représentant 

Mme Mariam SOME DAMOUE 

Ingénieur d'Agriculture 

Chargée du contrôle phytosanitaire 

Direction de la Protection des Végétaux et du 

Conditionnement 

01 B.P. 5362 Ouagadougou, Burkina Faso 

Phone: (+226) 25361915/70278524 

Email: mariamsome@yahoo.fr 

 

Suppléant(s) 

Mme Alice Gisele SIDIBE ANAGO 

Conseillère 

Représentante permanente adjointe auprès de la 

FAO 

Ambassade du Burkina Faso  

Via XX Settembre, 86  

00187 Rome, Italie 

Phone: (+39) 06 42010611 

Email: ambabf.roma@tin.it 

 

BURUNDI 

 

M. Eliakim SAKAYOYA 

Direction de la Protection des Végétaux 

Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 

B.P. 114 Gitega, Burundi 

Phone: (+257) 22402036/ (+257) 79976214 

Fax: (+257) 22402104 

Email: 

esakayoya@gmail.com/sakayoyaeliakim@yah

oo.fr 

 

CAMBODIA - CAMBODGE - CAMBOYA 

 

Mr Op PICH 

Deputy Director 

Department of Plant Protection, Sanitary and 

Phitosanitary 

General Directorate of Agriculture 

Phone: (+855) 12 17 152 

Email: oppich1970@gmail.com 
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CAMEROON - CAMEROUN - CAMERÚN 

 

Représentant 

M. Charles Shey NYING 

Directeur de la Réglementation et du Contrôle 

de la Qualité des Intrants et Produits Agricoles 

Ministère de l'Agriculture et du Développement 

Rural 

P.O. Box 1639  

Yaoundé, Cameroun 

 

Suppléant(s) 

M. Moungui MEDI 

Deuxième Conseiller 

Représentant Permanent Adjoint auprès de la 

FAO 

Ambassade de la République du Cameroun  

Viale Regina Margherita 42  

00198 Rome, Italie 

Phone: (+39) 06 44232313 

Email: segreteriaambacam@virgilio.it 

 

M. Ekata MVONDO 

Chef du Poste phytosanitaire 

Port de Douala 

Email: ekatamvondo@yahoo.fr 

 

CANADA - CANADÁ 

 

Representative 

Mr Gregory WOLFF 

Director 

Phytosanitary Division 

Canadian Food Inspection Agency 

59 Camelot Drive 

K1A 0Y9 Ottawa, Canada  

Email: greg.wolff@inspection.gc.ca 

 

Alternate(s) 

Ms Marie-Claude FOREST 

National Manager and International Standards 

Adviser 

Phytosanitary Division 

Canadian Food Inspection Agency 

59 Camelot Drive 

K1A 0Y9 Ottawa, Canada  

Phone: (+1) 613 773 7235 

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

 

Mr Mark BURGHAM 

Executive Director 

International Affairs and Market Access 

Directorate 

Canadian Food Inspection Agency 

1400 Merivale RD 

K1A 0Y9 Ottawa, Canada  

Email: mark.burgham@inspection.gc.ca 

 

Mr Rajesh RAMARATHNAM 

Senior Specialist, International Phytosanitary 

Standards 

Phytosanitary Division 

Canadian Food Inspection Agency 

59 Camelot Drive 

K1A 0Y9 Ottawa, Canada  

Email: rajesh.ramarathnam@inspection.gc.ca 

 

Mr Dominique PELLETIER 

Senior International Plant Standards Officer 

Phytosanitary Division 

Canadian Food Inspection Agency 

1400 Merivale RD 

K1A 0Y9 Ottawa, Canada  

Phone: (+1) 6137736492 

Email: dominique.pelletier@inspection.gc.ca 

 

Ms Jennifer FELLOWS 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Permanent Mission of Canada to the Food and 

Agriculture Agencies of the U.N. 

Via Zara 30 

00198 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 85 444 3601 

Email: jennifer.fellows@international.gc.ca 

 

CHILE - CHILI 

 

Representante 

Sr. Rodrigo ASTETE ROCHA 

Jefe 

División de Protección Agrícola y Forestal del 

Servicio Agricola 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. Tamara VILLANUEVA 

Primer Secretario 

Representante Alterno ante la FAO 

Embajada de Chile 

Viale Liegi 21  

00198 Roma, Italy 

Phone: (+39) 06 844091 

Fax: (+39) 06 8841452 

 

Sr. Marco MUÑÓZ FUENZALIDA 

Jefe 

Departamento Sanidad Vegetal del Servicio 

Agricola y Ganadero 

Ministerio de Agricultura 

Av. Bulnes 140, 3° Piso 

Santiago de Chile, Chile 

Phone: (+56) 223451201/  (+56) 993263535 

Email: marco.munoz@sag.gob.cl 

 

Sr. Alvaro SEPÚLVEDA 

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 

Mision Permanente ante la FAO 

Embajada de Chile 

Viale Liegi 21  

00198 Roma, Italy 

Phone: (+39) 06 844091 

Fax: (+39) 06 8841452 

Email: mvigneaux@minrel.gov.cl 

 

Sr. Fernando AYALA 

Embajador 

Representante Permanente ante la FAO 

Embajada de la República de Chile  

Viale Liegi, 21  

00198 Roma, Italy 

Phone: (+39) 06 844091 

Email: fpratico@minrel.gob.cl 

 

CHINA - CHINE 

 

Representative 

Mr Wang FUXIANG 

Deputy Director 

National Agri-Tech 

Extension and Service Center 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 

Beijing 100714, China 

Phone: (+86) 1013701330221 

Email: wangfuxiang@agri.gov.cn 

 

Alternate(s) 

Mr Minghui NING 

Director 

Plant Protection and Quarantine Division 

Crop Production Department 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 

11 Nongzhanguannanli  

Beijing 100025, China 

 

Mr Fan SHU 

Division Consultant 

Financial and Accounting Division 

Department of Financial 

Ministry of Agriculture 

No.11 Nongzhanguan Nanli,  

Beijing, 100125, China 

 

Mr Xiaodong FENG 

Deputy Director 

Plant Quarantine Division 

National Agro-Tech Extension and Service 

Centre 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 

No.20 Mai Zi Dian Street  

Beijing, China 

Email: fengxdong@agri.gov.cn 

 

Mr Yong ZHU 

First Secretary, Ministry of Foreign Affairs, the 

People's Republic of China 

No.2, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang 

District 

Beijing, China 
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Ms Shuang QIU 

Principal Staff Member 

Department of Afforestation and Greening 

State Forestry Administration 

No.18 Hepingli dongjie,  

Beijing 100714, China 

Phone: (+86) 10 84238513 

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 

 

Ms Yu Fen CHEN 

Director 

Civic and Municipal Affairs Bureau 

Seac Pai Van Park, Coloane 

Macao, China 

 

Mr Quan AN 

Deputy Division Director of CICOS 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 

11 Nongzhanguannanli  

Beijing 100025, China 

Email: anquan@agri.gov.cn 

 

Mr Huijie HOU 

Project Officer of Agriculture Department 

Ministry of Finance 

Sanlihe, Xicheng District  

Beijing 100820, China 

 

Ms Xiaoxia WU 

Deputy Division Director of DIC 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 

11 Nongzhanguannanli  

Beijing 100025 China 

 

COLOMBIA - COLOMBIE 

 

Representante 

Sr. Emilio AREVALO PEÑARANDA 

Director Técnico de Epidemiologia 

Vigilancia Sanitaria del Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA) 

Bogotá, Colombia 

Phone: (+57) 13323767 

Email: emilio.arevalo@ica.gov.co 

 

COMOROS - COMORES - COMORAS 

 

Représentant 

M. Issimaila MOHAMED 

Directeur Adjoint des Stratégies Agricoles et de 

l'Elevage et point de contact de la CIPV 

 

Suppléant(s) 

M. Ahamada DJOUBEIRE 

Technicien de l'Institut National de Recherche 

pour l'Agriculture, la Pêche et l'Environnement 

 

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 

 

Mr Marc MANKOUSSOU 

Conseiller 

Représentation Permanente de la République 

du Congo auprès des Institutions des Nations 

Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

(OAA, PAM, FIDA) 

Corso del Rinascimento, 52 

00186 Rome, Italy 
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COOK ISLANDS - ÎLES COOK - ISLAS 

COOK 

 

Representative 

Mr Ngatoko Ta NGATOKO 

Director 

IPPC Official Contact Point 

Biosecurity Service 

Ministry of Agriculture 

P.O.Box 96 

Rarotonga, Cook Islands 

Phone: (+682) 28711 

Fax: (+682) 21881 

Email: nngatoko@agriculture.gov.ck 

 

COSTA RICA 

 

Representante 

Sr. Marco Vinicio VARGAS PEREIRA 

Embajador 

Representante Permanente ante la FAO 

Misión Permanente de Costa Rica ante los 

organismos de Naciones Unidas con sede en 

Roma  

Via Alberico II, 33 Int. 12  

00193 Roma, Italy 

Phone: (+39) 06 80660390 

Email: miscr-fao@rree.go.cr 

 

Suplente(s) 

Sr. Gerardo Alberto CASTRO SALAZAR 

Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

San José, Costa Rica 

Email: gcastro@sfe.go.cr 

 

Sr. Luis Fernando CECILIANO PIEDRA 

Consejero 

Representante Permanente Alterno ante la FAO 

Misión Permanente de Costa Rica ante los 

organismos de Naciones Unidas con sede en 

Roma  

Via Alberico II, 33 Int. 12  

00193 Roma, Italia 

Phone: (+39) 06 80660390 

Email: miscr-fao@rree.go.cr 

 

Sr. Hernando MORERA GONZALEZ 

Analista de Riesgo de Plagas 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

San José, Costa Rica 

Email: hmorera@sfe.go.cr 

 

CROATIA - CROATIE - CROACIA 

 

Representative 

Ms Ksenija BISTROVIC 

Directorate of Food and Phytosanitary Policy 

Department for Plant Health 

Ministry of Agriculture 

Phone: (+385) 1 6109 126 

Email: ksenija.bistrovic@mps.hr 

 

CUBA 

 

Representante 

Sr. Jose Carlos RODRIGUEZ RUIZ 

Embajador 

Representante Permanente ante la FAO 

Via Licinia 7  

00153, Roma, Italia 

Phone: (+39) 06571724222 

Fax: (+39) 065745445 

Email: embajada@ecuitalia.it 

 

Sr. Gilberto Hilario DIAZ LOPEZ 

Director 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. Rebeca CUTIE CANCINO 

Consejera 

Representante Permanente Adjunta ante la 

FAO 

Via Licini, 7  

00153, Roma, Italia 

Phone: (+39) 06571724304 

Fax: 065745445 

Email: adjuntocuba@ecuitalia.it 
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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 

 

CYPRUS - CHYPRE - CHIPRE 

 

Mr George POULIDES 

Ambassador 

Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Cyprus  

Piazza Farnese, 44  

00186 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 6865758 

Email: faoprcyp@tin.it 

 

Mr Ellinas SPYRIDON 

Agricultural Attaché 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Cyprus  

Piazza Farnese, 44  

00186 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 6865758 

Email: faoprcyp@tin.it 

 

CZECHIA - TCHÉQUIE - CHEQUIA 

 

Representative 

Mr Michal HNIZDIL 

Director of Section of Plant Health Care 

Central Institute for Supervising and Testing in 

Agriculture 

Zemedelska 1752/1a 

61300 Brno, Czechia 

Email: michal.hnizdil@ukzuz.cz 

 

CÔTE D'IVOIRE 

 

Représentant 

M. Gnénéyéri SILUE 

Representative NPPO Cote d'Ivoire  

Directeur  de la Protection des Végétaux 

Ministère de l'Agriculture 

B.P. V7 Abidjan, Côte d'Ivoire 

Phone: (+225) 08526152 

Fax: (+225) 20222260 

Email: gnesilue54@gmail.com 

 

Suppléant(s) 

M. Kouamé KANGA 

Conseiller 

Représentant permanent adjoint auprès de la 

FAO 

Représentation permanente de la République de 

Côte d'Ivoire auprès de la FAO, du FIDA et du 

PAM  

Via di Santa Costanza 21 

00198 Rome, Italie 

Phone: (+39) 0644258249 

Fax: (+39) 06 44 11 85 42 

Email: cotedivoirerep@yahoo.com 

 

M. Eloi Victor KAMBOU 

Représentation permanente de la République de 

Côte d'Ivoire auprès de la FAO, du FIDA et du 

PAM  

Via di Santa Constanza 21, int 14  

00198 Rome, Italie 

Phone: (+39) 06 44258249 

Email: cotedivoirerep@yahoo.com 

 

M. Lucien KOUAME KONAN 

Inspecteur 

Ministère de l'Agriculture 

B.P. V7 Abidjan, Côte d'Ivoire 

Phone: (+225) 07 903754 

Fax: (+225) 20 212032 

Email: l_kouame@yahoo.fr 
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M. Seydou CISSÉ 

Ambassadeur 

Représentant permanent auprès de la FAO 

Représentation permanente de la République de 

Côte d'Ivoire auprès de la FAO, du FIDA et du 

PAM  

Via di Santa Costanza 21 

00198 Roma, Italie 

Phone: (+39) 06 44 25 82 49 

Fax: (+39) 06 44 11 85 42 

Email: cotedivoirerep@yahoo.com 

 

Mme Wroly Danielle SEPE NEE SERY 

Conseillère 

Représentante permanente suppléante auprès 

de la FAO 

Représentation permanente de la République de 

Côte d'Ivoire auprès de la FAO, du FIDA et du 

PAM  

Via di Santa Constanza 21, int 14  

00198 Rome, Italy 

Phone: (+39)  06 44258249 

Email: cotedivoirerep@yahoo.com 

 

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, de la Peche et de l' 

Elevage 

Croisement Boulevard du 30 juin et Avenue 

Batetela  

Commune de la Gombe Kinshasa 

Ville de Kinshasa, The Democratic Republic of 

the Congo 

Phone: (+243) 812959330 

Email: damasmamba@yahoo.fr 

 

DENMARK - DANEMARK - 

DINAMARCA 

 

Representative 

Ms Lise Kjærgaard STEFFENSEN 

Academic Officer 

Danish Agricultural Agency 

Ministry for Environment and Food 

Landbrugsstyrelsen  

Nyropsgade 30  

1780  

København V, Denmark 

Phone: (+45) 61 88 78 96 

Email: likste@lbst.dk 

 

DOMINICA - DOMINIQUE 

 

Mr Ryan Lucas ANSELM 

Botanical Gardens 

Roseau, Dominica 

Phone: (+767) 2663803 

Email: anselmr@dominica.gov.dm; 

rlanselm@gmail.com 

 

DOMINICAN REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

DOMINICAINE - REPÚBLICA 

DOMINICANA 

 

Representante 

Sr. Mario ARVELO CAAMAÑO 

Embajador 

Representante Permanente ante la FAO 

Representación Permanente de la República 

Dominicana ante la FAO  

Lungotevere dei Sangallo, 1  

00186 Roma, Italia  

Phone: (+39) 380 2504006 

Email: embajador@rdroma.org 

 

Suplente(s) 

Sra. Julia VICIOSO VARELAS 

Ministra Consejera 

Representante Permanente Alterno ante la FAO 

Representación Permanente de la  República 

Dominicana ante la FAO  

Lungotevere dei Sangallo, 1  

00186 Roma, Italia 

Phone: (+39) 338 9899634 

Email: julia.vicioso@rdroma.org 
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Sra. Diana INFANTE QUINONES 

Consejera 

Representante Permanente Alterno ante la FAO 

Representación Permanente de la República 

Dominicana ante la FAO  

Lungotevere dei Sangallo, 1  

00186 Roma, Italia 

Phone: (+39) 380 2504006 

Email: marialaureano313@gmail.com 

 

Sra. Liudmila KUZMICHEVA 

Consejera 

Representante Permanente Alterno ante la FAO 

Representación Permanente de la República 

Dominicana ante la FAO  

Lungotevere dei Sangallo, 1  

00186 Roma, Italia 

 

ECUADOR - ÉQUATEUR 

 

Representante 

Sr. Milton Fernando CABEZAS GUERRERO 

Director Ejecutivo  

Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitaria 

 

Suplente(s) 

Sra. Diana Carolina ARMENDARIZ ABRIL 

Analista de Relaciones Internacionales 

Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitaria 

 

Sra. Jhenny Marlene CAYAMBE TERÁN 

Coordinadora General de Sanidad Vegetal 

Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitaria 

 

Sr. Edison Paul VALLEJO MADRID 

Secretario  

Representante Permanente Alterno ante la FAO 

Embajada de la República del Ecuador  

Via Antonio Bertoloni, 8  

00197 Roma, Italy 

Phone: (+39) 06 89672820 

Email: mecuroma@ecuador.it 

 

EGYPT - ÉGYPTE - EGIPTO 

 

Representative 

Mr Ahmed KAMAL EL-ATTAR 

Head of Central Administration of Plant 

Quarantine 

Ministry of Agriculture and Land Reclamation, 

Egypt 

1 Nadi El-said st., Dokki 

Giza, Egypt 

Phone: (+20) 100 660 2373 

Email: ippc@capq.gov.eg 

 

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, El Salvador 

Phone: (+503) 2202 0835 

Fax: (+503) 2534 9911 

Email: douglas.escobar@mag.gob.sv 

 

Sra Maria Abelina TORRES DE MEILLIEZ 

Ministra Consejera 

Representante Permanente Alterno ante la FAO 

Embajada de la República de El Salvador  

Via Gualtiero Castellini, 13  

00197 Roma, Italia 

Phone: (+39) 06 8076605 

Email: embajadaroma@tiscali.it 

 

EQUATORIAL GUINEA - GUINÉE 

ÉQUATORIALE - GUINEA 

ECUATORIAL 

 

Representante 

Sra. Cecilia NDONG NCHAMA 

Embajadora  

Representante Permanente ante la FAO 

Embajada de la República de Guinea Ecuatorial   

Via Bruxelles, 59A  

00198 Roma, Italy 

Phone: (+39) 06 8845575 

Email: obono.repfao@gmail.com 
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Sr. Agustin MANANA 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. Mateo Nsogo NGUERE MICUE 

Consejero  

Representante Alterno ante la FAO 

Embajada de la República  de Guinea 

Ecuatorial   

Via Bruxelles, 59 A  

00198 Roma, Italy  

Phone: (+39) 06 8845575 

Email: mateonsogo@gmail.com 

 

Sra. Mercedes SERICHE WIABUA 

Segunda Secretaria 

Representante Alterno ante la FAO 

Embajada de la República de Guinea Ecuatorial   

Via Bruxelles, 59A  

00198 Roma, Italy 

Phone: (+39) 06 8845575 

Email: mercedes.seriche@gmail.com 

 

Sr. Cipriano PANADES GARCIA 

Ingeniero Agrónomo 

 

ERITREA - ÉRYTHRÉE 

 

Representative 

Mr Tekleab MESGHENA KETEMA 

Director General 

Regulatory Services Department 

Ministry of Agriculture 

Asmara, Eritrea 

Email: tekleabketema@gmail.com 

 

Alternate(s) 

Mr Asmerom KIDANE TECLEGHIORGHIS 

Counsellor 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of Eritrea  

Via Boncompagni, 16 

00187 Rome, Italy 

Phone: (+39) 393512717528 

Email: asmeromk2016@gmail.com 

 

ESTONIA - ESTONIE 

 

Representative 

Ms Olga LAVRENTJEVA 

Adviser of the Plant Health Department  

Ministry of Rural Affairs  

39/41 Lai Street  

15056 Tallinn, Republic of Estonia 

Phone: (+372) 6256535 

Email: olga.lavrentjeva@agri.ee 

 

ETHIOPIA - ÉTHIOPIE - ETIOPÍA 

 

Mr Weldehawariat ASSEFA 

Director General 

Plant Health and  Regulatory Directorate 

General, Ministry of Agriculture and Natural 

Resources 

Addis Abeba, Ethiopia 

Phone: (+251) 116462417 

Fax: (+251) 116462311 

Email: hapruassefaze@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 for Health and Food Safety  

European Commission 

Rue de la Loi 

Brussels, Belgium 

Phone: (+32) 2 2987645 

Email: harry.arijs@ec.europa.eu 

 

Alternate(s) 

Mr Roman VAGNER 

Policy Officer - Plant health 

Directorate General for Health and Food Safety 

European Commission 

Rue de la Loi, 149 

Brussels, Belgium 

Phone: (+32) 022959664 

Email: roman.vagner@ec.europa.eu 
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FIJI - FIDJI 

 

Representative 

Mr Hillary Joseph KUMWENDA 

Chief Executive Officer  

Biosecurity Authority of Fiji  

Level 3, PNPF Provident Plaza 1, Ellery Street 

Suva, Fiji 

Phone: (+679) 331 2512 

Fax: (+679) 3305043 

Email: hkumwenda@baf.com.fj 

 

Alternate(s) 

Mr Nitesh DATT 

Chief Plant Protection Officer  

Biosecurity Authority of Fiji  

Level 3, PNPF Provident Plaza 1, Ellery Street  

Suva, Fiji 

Phone: (+679) 3312512 

Fax: (+679) 3305043 

Email: ndatt@baf.com.fj 

 

Mr Apaitia Ravaga MACANAWAI 

Director Research  

Ministry of Agriculture 

Suva, Fiji 

Phone: (+679) 3384233 

Email: apaitia.macanawai@govenet.gov.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 

Chef du service des actions sanitaires en 

production primaire 

Direction Générale de l'Alimentation 

251 Rue de Vaugirard 

75732 Paris, France 

Phone: (+33) 1 49 55 54 46 

Email: alain.tridon@agriculture.gouv.fr 

 

Suppléant(s) 

Mme Delphine BABIN-PELLIARD 

Conseillère agricole et sécurité alimentaire 

Représentante Permanente Suppléante Auprès 

de la FAO 

Représentation Permanente de la France auprès 

des Institutions des Nations Unies pour 

l'Alimentation et l'Agriculture (OAA, PAM, 

FIDA) 

Corso del Rinascimento, 52 

00186 Rome, Italie 

Phone: (+39) 06 68405212 

Email: delphine.babin-

pelliard@diplomatie.gouv.fr 

 

Mme Laurence BOUHOT-DELDUC 

Responsable de la Coordination des Activités et 

du Suivi des Affaires Internationales en Santé 

des Végétaux, Bureau de la Santé des Végétaux 

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire 

et de la Forêt 

251 Rue de Vaugirard 

75732 Paris, France 

Phone: (+33) 149 55 58 80 

Email: laurence.bouhot-

delduc@agriculture.gouv.fr 

 

Mme Claire GEROUDET 

Cheffe de l'Unité d'appui aux exportateurs 

Mission des Affaires Européennes et 

Internationales 

FranceAgriMer 

12 rue Henri Rol Tanguy 92555  

Montreuil, France 

Phone: (+33) 1 73 30 30 00 

Email: claire.geroudet@franceagrimer.fr 
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M. Jean-Christophe NAUDIN 

Responsable du pôle végétal export  

Mission des affaires européennes et 

internationales 

FranceAgriMer 

12 rue Henri Rol Tanguy 92555  

Montreuil, France 

Phone: (+33) 73 30 30 00 

Email: jean-

christophe.naudin@franceagrimer.fr 

 

Mme Clara PACHECO 

Adjointe au chef  

du Bureau exportation 

 pays tiers 

Ministère de l'agriculture 

Direction Générale de l'Alimentation 

251 Rue de Vaugirard  

75732 Paris, France 

Phone: (+33) 149554317 

Email: clara.pacheco@agriculture.gouv.fr 

 

M. Benjamin PETITEAU 

Chargé de mission 

Unité d'appui aux exportateurs 

Mission des Affaires Européennes et 

Internationales 

FranceAgriMer 

12 rue Henri Rol Tanguy 92555  

Montreuil, France 

Phone: (+ 33) 1 73 30 30 00 

Email: benjamin.petiteau@franceagrimer.fr 

 

Mme Aline VINCK 

Expert National Réglementation Phytosanitaire 

à l'Exportation 

Ministère de l'Agriculture 

Direction Générale de l'Alimentation 

251 Rue de Vaugirard  

75732 Paris, France 

Phone: (+33) 1 49 55 58 80 

Email: aline.vinck@agriculture.gouv.fr 

 

GAMBIA - GAMBIE 

 

Representative 

Mr Landing SONKO 

Director 

Plant Protection Services and IPPC Focal Point 

Ministry of Agriculture 

Email: sonkokebba@gmail.com 

 

Alternate(s) 

Mr Sariyang M.K. JOBARTEH 

Ag. Director General 

Department of Agriculture 

Cape Point, Bakau 

Email: sariyangmkj@gmail.com 

 

GEORGIA - GÉORGIE 

 

Representative 

Mr Zurab CHEKURASHVILI 

LEPL 

Head of National Food Agency 

Georgia 

 

GERMANY - ALLEMAGNE - ALEMANIA 

 

Alternate(s) 

Ms Christine HERMENING 

Plant Health Department 

Federal Ministry for Food and Agriculture 

Rochusstr. 1 

D 53123 

Bonn, Germany 

Phone: (+49) 228 99 529 4484 

Email: 513@bmel.bund.de 

 

GHANA 

 

Representative 

Ms Felicia ANSAH-AMPROFI 

Director  

National Plant Protection  

Organization (NPPO) 

Ministry of Food and Agriculture 

P.O.Box M37 

Accra, Ghana 

Phone: (+233) 244951912 

Email: fampronge@yahoo.com 

 

Alternate(s) 

Mr Nii QUAYE-KUMAH 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Ghana  

Via Ostriana, 4  

00199 Rome, Italy 

Phone: (+39) 3890165333 

Email: nii.quaye.kumah@gmail.com 
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GREECE - GRÈCE - GRECIA 

 

Representative 

Ms Annoula MAVRIDOU 

Head of the National Plant Protection 

Organization (NPPO) 

Hellenic Ministry of Rural Development and 

Food 

150, Syggrou Aven. 17671 

Athens, Greece 

Phone: (+30) 210 9287221 

Email: amavridou@minagric.gr 

 

Alternate(s) 

Ms Stavroula IOANNIDOU 

Regulatory Expert on Plant Health 

Hellenic Ministry of Rural Development and 

Food 

150, Syggrou Aven. 17671 

Athens, Greece 

Phone: (+30) 210 9287133 

Email: stioannidou@minagric.gr 

 

Mr Christos ARAMPATZIS 

Head of the Department of Phytosanitary 

Control 

Hellenic Ministry of Rural Development and 

Food 

150, Syggrou Aven. 17671 

Athens, Greece 

Phone: (+30) 210 9287235 

Email: charampatzis@minagric.gr 

 

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: swohlers@minex.gob.gt 

 

GUINEA-BISSAU - GUINÉE-BISSAU 

 

Représentant 

Mr Luis Antonio 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: luistavares@1954@gmail.com 

 

HUNGARY - HONGRIE - HUNGRÍA 

 

Representative 

Mr Lajos SZABÓ 

Senior Adviser 

Ministry of Agriculture 

Department of Food Chain Control,  

Unit of Plant and Soil Protection 

Kossuth tér 11 

1055 Budapest, Hungary 

Phone: (+36) 1 79 53 792 

Fax: (+36)1 795 00 94 

Email: lajos.szabo@fm.gov.hu 

 

INDIA - INDE 

 

Representative 

Mr Devdutt Kumar SHARMA 

Plant Protection Advisor 

Directorate of Plant Protection, Quarantine and 

Storage 

Ministry of Agriculture & Farmer's Welfare 

Faridabad (Haryana) 121001 

New Delhi, India 

Phone: (+91) 129 2413985 

Fax: (+91) 129 2412125 

Email: ppa@nic.in 

 

Mr H.K SUANTHANG 

Director (IC) 

Department of Agriculture, Cooperation & 

Farmer's Welfare 

Krishi Bhawan  

New Delhi, India 

Email: hk.suanthang@nic.in 
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INDONESIA - INDONÉSIE 

 

Representative 

Ms Banun HARPINI 

Center for Plant Quarantine and Biosafety 

Indonesia Agricultural Quarantine Agency 

Ministry of Agriculture 

Building 5, 5th floor, Room 508 

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan 

Jakarta, Indonesia 

Phone: (+62)217816482 

Fax: (+62)217816482 

Email: banun234@yahoo.com 

 

Alternate(s) 

Mr Antarjo DIKIN 

Center for Plant Quarantine and Biosafety 

Indonesia Agricultural Quarantine Agency 

Ministry of Agriculture 

Building 5, 5th floor, Room 508 

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan 

Jakarta, Indonesia 

Phone: (+62)217816482 

Fax: (+62)217816482 

Email: antarjo.dikin@yahoo.com 

 

Mr Yusral TAHIR 

Agricultural Attachè 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Indonesia  

Via Campania, 55  

00187 Rome, Italy 

Phone: (+39)064200911 

Fax: (+39)064880280 

Email: indorom@indonesianembassy.it 

 

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - IRAN 

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') - IRÁN 

(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

 

Representative 

Mr Mohammed Hossein EMADI 

Ambassador 

Permanent Representative to FAO 

Permanent Representation of the Islamic 

Republic of Iran to FAO  

Via Aventina, 8  

00153 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 5754493 

Email: secretary1@iranrepfao.org 

 

Alternate(s) 

Mr Shahin GHORASHIZADEH 

Chargé d'affaires 

Permanent Representative to FAO 

Permanent Representation of the Islamic 

Republic of Iran to FAO  

Via Aventina, 8  

00153 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 5754493 

Email: secretary1@iranrepfao.org 

 

IRELAND - IRLANDE - IRLANDA 

 

Representative 

Mr Barry DELANY 

Chief Plant Health Officer 

Horticulture and Plant Health Division 

Department of Agriculture Food and the Marine 

Backwston Campus  

Celbridge Co.  

Kildare, Ireland 

Phone: (+35) 315058759 

Email: barry.delany@agriculture.gov.ie 

 

ISRAEL - ISRAËL 

 

Representative 

Mr Abed GERA 

Director 

Plant Protection and Inspection Services 

Ministry of Agriculture 

P.O. Box 30, Beit Dagan  

Beit Dagan 50250  

5 Inland Fisheries 

Phone: (+972) 3 9485800 

Email: mankal@moag.gov.il 

 

Alternate(s) 

Mr David OPATOWSKI 

Minister Counsellor Agricultural Affairs 

Ministry of Agriculture 

P.O. Box 30, Beit Dagan  

Beit Dagan 50250  

5 Inland Fisheries 

Phone: (+972) 3 9485800 

Email: mankal@moag.gov.il 
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ITALY - ITALIE - ITALIA 

 

Representative 

Mr Bruno Caio FARAGLIA 

Director of the Central Phytosanitary Office 

MiPAAF 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Permanent Representation of the  

Republic of Italy to FAO  

Palazzo della Farnesina, Piazzale della 

Farnesina, 1  

00186 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 46651 4824702 

Email: rapp.ita.onu.rm@esteri.it 

 

Mr Federico SORGONI 

Official of the Central Phytosanitary Office 

MiPAAF 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Permanent Representation of the  

Republic of Italy to FAO  

Palazzo della Farnesina, Piazzale della 

Farnesina, 1  

00186 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 46651 4824702 

Email: rapp.ita.onu.rm@esteri.it 

 

Alternate(s) 

Ms Lina CAMPUS 

Official of the Central Phytosanitary Office 

MiPAAF 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Permanent Representation of the  

Republic of Italy to FAO  

Palazzo della Farnesina, Piazzale della 

Farnesina, 1  

00186 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 46651 4824702 

Email: rapp.ita.onu.rm@esteri.it 

 

Mr Alessandro CASANO 

Official of the Central Phytosanitary Office 

MiPAAF 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Permanent Representation of the  

Republic of Italy to FAO  

Palazzo della Farnesina, Piazzale della 

Farnesina, 1  

00186 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 46651 4824702 

Email: rapp.ita.onu.rm@esteri.it 

 

Mr Carlo Francesco CESARONI 

Official of the Central Phytosanitary Office 

MiPAAF 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Permanent Representation of the  

Republic of Italy to FAO  

Palazzo della Farnesina, Piazzale della 

Farnesina, 1  

00186 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 46651 4824702 

Email: rapp.ita.onu.rm@esteri.it 

 

Mr Michele GHEZZI 

Official of the Central Phytosanitary Office 

MiPAAF 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Permanent Representation of the  

Republic of Italy to FAO  

Palazzo della Farnesina, Piazzale della 

Farnesina, 1  

00186 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 46651/4824702 

Email: rapp.ita.onu.rm@esteri.it 

 

Mr Ciro IMPAGNATIELLO 

Officials of the International Relationships and 

SCA Office MiPAAF 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Permanent Representation of the  

Republic of Italy to FAO  

Palazzo della Farnesina, Piazzale della 

Farnesina, 1  

00186 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 46651/4824702 

Email: rapp.ita.onu.rm@esteri.it 

 

Ms Elisabetta LANZELLOTTO 

Officials of the International Relationships and 

SCA Office MiPAAF 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Permanent Representation of the  

Republic of Italy to FAO  

Palazzo della Farnesina, Piazzale della 

Farnesina, 1  

00186 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 46651/4824702 

Email: rapp.ita.onu.rm@esteri.it 
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Ms Sabrina PINTUS 

Official of the Central Phytosanitary Office 

MiPAAF 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Permanent Representation of the  

Republic of Italy to FAO  

Palazzo della Farnesina, Piazzale della 

Farnesina, 1  

00186 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 46651 4824702 

Email: rapp.ita.onu.rm@esteri.it 

 

JAMAICA - JAMAÏQUE 

 

Representative 

Ms Sanniel WILSON 

Chief Plant Quarantine Officer  

Ministry of Industry, Commerce, Agriculture 

and Fisheries 

193 Old Hope Road 

Kingston, Jamaica 

Phone: (+1876)  2797687/9776401 

Email: sswilson@micaf.gov.jm 

 

JAPAN - JAPON - JAPÓN 

 

Representative 

Mr Yukio YOKOI 

Director 

Research Division 

Yokohama Plant Protection Station 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

1-16-10 Shin-yamashita, Naka-ku 

Yokohama, 282-0004, Japan 

Phone: (+81) 456228692 

Email: yokoiy@pps.maff.go.jp 

 

Alternate(s) 

Ms Natsumi YAMADA 

Section Chief 

International Affairs Office, Plant Protection 

Division, Food Safety and Customer Affairs 

Bureau 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

1-2-1 Kaumigaseki, Chiyoda-ku 

Tokyo, 100-8950, Japan 

Phone: (+81) 3 35028111 

Email: natsumi_yamada740@maff.go.jp 

 

Mr Takashi MISUMI 

Deputy Director 

International Affairs Office 

Plant Protection Division 

Food Safety and Consumers Affairs Bureau 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku  

Tokyo 100-8950, Japan 

Phone: (+81) 3 35028111 

Email: takashi_misumi650@maff.go.jp 

 

KAZAKHSTAN - KAZAJSTÁN 

 

Representative 

Mr Almabek MARS 

Deputy Chairman 

State Inspection Committee  

Ministry of Agriculture  

36 Kenesary str.  

473000 Astana, Kazakhstan 

Phone: (+7) 7172555855 

Email: mars.a@minagri.gov.kz 

 

KENYA 

 

Representative 

Ms Esther KIMANI 

Managing Director 

Kenya Plant Health Inspectorate Service 

(KEPHIS) 

 

Alternate(s) 

Ms Hellen Chepngeno 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 

 

KUWAIT - KOWEÏT 

 

Representative 

Mr Yousef JUHAIL 

Permanent Representative to FAO 

Permanent Representation to FAO  

Via della Fonte di Fauno, 26  

00153 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 5754598 

Email: juhail@hotmail.com 
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Alternate(s) 

Mr Salah AL BAZZAZ 

Technical Advisor 

Permanent Representation to FAO  

Via della Fonte di Fauno, 26  

00153 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 5754598 

Email: mc8975@mclink.it 

 

Ms Manar AL SABAH 

Attaché 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Permanent Representation to FAO  

Via della Fonte di Fauno, 26  

00153 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 5754598 

Email: mc8975@mclink.it 

 

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 

REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO - 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR 

LAO 

 

Mr Phithaksoun SIRIPHONH 

Director of the Plant Protection Center 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Lane Xang Avenue, P.O Box 811  

Vientiane Capital 

Email: syriphonh@gmail.com 

 

Mr Phommasak SITTHIPHONE 

Head of Administration and Internal 

Cooperation Unit 

Plant Protection Centre 

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 

 

Mr Khanxay SOMCHINDA 

Deputy Director 

Plant Protection Center 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Lane Xang Avenue, P.O Box 811  

Vientiane, Lao PDR 

Phone: (+856) 21412342 

Email: 

dic.multilateral.cooperation@gmail.com 

 

LATVIA - LETTONIE - LETONIA 

 

Representative 

Ms Kristine LIFANOVA 

Director of State Plant Protection Service 

Lielvardes str. 36, LV 1006 

Riga, Latvia 

Phone: (+371) 67027098 

Fax: (+371) 67027302 

Email: kristine.lifanova@vaad.gov.lv 

 

LEBANON - LIBAN - LÍBANO 

 

Représentant 

Ms Sylvana GERGES 

Head of Plant Protection Service 

Ministry of Agriculture 

Rue des Ambassades  

Bir Hassan, Henri Chehab Caserne  

Beyrouth, Lebanon 

Phone: (+961) 1 849 639/3810377 

 

Suppléant(s) 

Mr Youssef AL MASRI 

Head of Plant Protection Department  

IPPC Contact Point 

Ministry of Agriculture 

Rue des Ambassades  

Bir Hassan, Henri Chehab Caserne  

Beyrouth, Lebanon 

Phone: (+961) 3 957 482 

 

LIBERIA - LIBÉRIA 

 

Representative 

Mr Augustus B. G. FAHNBULLEH 

Director NPPO 

Plant and Animal Quarantine Services 

IPPC Contact Point 

Ministry of Agriculture 

Gardnersville, Monrovia 
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Mr Haruna-Rashid KROMAH 

Second Secretary 

Alternate Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Liberia  

Piazzale delle Medaglie d'Oro, 7  

00136 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 35453399 

Email: ambaliberia.roma@gmail.com 

 

LIBYA - LIBYE - LIBIA 

 

Representative 

Mr Ali Amin KAFU 

Advisor in Phytosanitary Control 

IPPC Contact Point 

Ministry of Agriculture, Animal and Marine 

Wealth 

Tripoli, Libya 

Phone: (+218) 925022980 

Email: benkafu@yahoo.com 

 

Mr Esam Omar BENZITUN 

Counsellor at the Ministry of Foreign Affair 

Department of International Organizations 

Ministry of Foreign Affairs 

Tripoli, Libya 

Phone: (+218) 925158027/915158027 

Email: esamzituon@yahoo.com 

 

LITHUANIA - LITUANIE - LITUANIA 

 

Representative 

Mr Sergejus FEDOTOVAS 

Director of the State Plant Service 

Ministry of Agriculture 

Gedimino Av.19 LT-01103 

Vilnius, Lithuania 

Phone: (+370) 5 237 5631 

Fax: (+370) 5 273 0233 

Email: sergejus.fedotovas@vatzum.lt 

 

MADAGASCAR 

 

Représentant 

Mme Saholy RAMILIARIJAONA 

Directeur de la Protection des Végétaux 

Madagascar 

 

M. Lucien RANARIVELO 

Directeur Général de l'Agriculture 

Madagascar 

 

Suppléant(s) 

M. Suzelin RATOHIARIJAONA 

RAKOTOARISOLO 

Conseiller 

Représentant permanent adjoint auprès de la 

FAO 

Ambassade de la République de Madagascar  

Via Riccardo Zandonai, 84/A  

00194 Rome, Italie 

Phone: (+39) 06 66620089 

Email: ambamad@hotmail.com 

 

MALAWI 

 

Representative 

Mr David KAMANGIRA 

Senior Deputy Director of Agricultural 

Research Services and IPPC Contact Point 

Department of Agricultural Research Services 

Ministry of Agriculture, Irrigation and Water 

Development 

P.O.Box 30779 

Lilongwe 3, Malawi 

Phone: (+265) 999122199 

Email: davidkamangira1@gmail.com 

 

MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA 

 

Representative 

Mr Ahmad Kamil MOHD YUNUS 

Director of Plant Biosecurity Division 

Department of Agriculture 

Aras 7-17, Wisma Tani, No. 30 Persiaran 

Perdana, Persint 4, 

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 

62624 

Putrajaya, Malaysia 

Phone: (+03) 20301400/1401 

Email: kamilyunus@yahoo.com.ny 

 

Alternate(s) 

Mr Muhammad Suhail MUHAMMAD 

Assistant Agriculture Attaché 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of Malaysia  

Via Nomentana, 297  

00162 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 8415808/8419296 

Fax: (+39) 06 8555040 

Email: agrimoa.rome@ambasciatamalaysia.it 
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MALI - MALÍ 

 

Représentant 

M. Bruno MAIGA 

Ambassadeur 

Représentante permanente auprès de la FAO 

Ambassade de la République du Mali  

Via delle Cave Fiscali, 21  

00141 Rome, Italie 

Phone: (+39) 0644254068 

Fax: (+39) 0644254029 

Email: amb.malirome@tiscalinet.it 

 

M. Mamadou SOGODOGO 

Premier Conseiller 

Représentante permanente suppléante auprès 

de la FAO 

Ambassade de la République du Mali  

Via delle Cave Fiscali, 21  

00141 Rome, Italie 

Phone: (+39) 06 44254068 

Email: amb.malirome@tiscalinet.it 

 

M. Demba DIALLO 

Directeur General de l'Office de la Protection 

des Végétaux 

Phone: (+223) 76339198 

Fax: (+223) 20 22 48 12 

Email: demba.diallom@gmail.com 

 

Suppléant(s) 

Mme Halimatou TRAORE KONE 

Deuxième Conseiller 

Représentante permanente suppléante auprès 

de la FAO 

Ambassade de la République du Mali  

Via delle Cave Fiscali, 21  

00141 Rome, Italie 

Phone: (+39)0644254068 

Fax: (+39)06 44254029 

Email: amb.malirome@tiscalinet.it 

 

MALTA - MALTE 

 

Representative 

Ms Marica GATT 

Director General 

Veterinary and Phytosanitary Regulation 

Division 

Ministry for the Environment, Sustainable 

Development and Climate Change 

Abattoir Street, Albertown 

Marsa, Malta 

Phone: (+356) 22925222 

Email: marica.gatt@gov.mt 

 

Alternate(s) 

Ms Melanie CAMILLERI 

Research Scientific Officer 

Plant Protection Directorate 

Ministry for the Environment, Sustainable 

Development and Climate Change 

Plant Biotechnology Centre 

Annibale Precci Street, 1915 

Lija, Malta 

Phone: (+356) 22926544 

Email: melanie.d.camilleri@gov.mt 

 

Ms Vanessa FRAZIER 

Ambassador 

Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Malta  

Lungotevere Marzio, 12  

00186 Rome, Italy 

Phone: (+39 )06 6879990/47 

Fax: (+39)06 6892687 

Email: malta-un.rome@gov.mt 

 

Mr Mauro SAMMUT 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Malta  

Lungotevere Marzio, 12  

00186 Rome, Italy 

Phone: (+39 ) 06 6879990/47 

 

Mr Ivan VASSALLO 

First Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Malta  

Lungotevere Marzio, 12  

00186 Rome, Italy 

Phone: (+39) 3286726829 

Fax: (+39)066892687 

Email: ivan.a.vassallo@gov.mt 
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MEXICO - MEXIQUE - MÉXICO 

 

Representante 

Sr. Mario ARRIOLA WOOG 

Embajador 

Representante Permanente Adjunto ante la 

FAO 

Misión Permanente de México ante las 

Agencias de la Organización de las Naciones 

Unidas 

Via Bartolomeo Eustachio 15  

00161 Roma, Italia 

Phone: (+39) 06 441606220 

Email: marriola@sre.gob.mx 

 

Sra. Martha BARCENA COQUI 

Embajadora  

Representante Permanente ante la FAO 

Misión Permanente de México ante las 

Agencias de la Organización de las Naciones 

Unidas 

Via Bartolomeo Eustachio 15  

00161 Roma, Italia 

Phone: (+39) 06 441606220 

Email: mbarcena@sre.gob.mx 

 

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 

Email: trujillo@senasica.gob.mx 

 

Suplente(s) 

Sra. Maria de los Angeles GOMEZ AGUILAR 

Secretaria 

Representante Permanente Alterno ante la FAO 

Misión Permanente de México ante las 

Agencias de la Organización de las Naciones 

Unidas 

Via Bartolomeo Eustachio 15  

00161 Roma, Italia 

Phone: (+39) 06 441606220 

Email: mision.italia@sre.gob.mx 

 

Sr. Rene HERNANDEZ RUIZ 

Director de Proyectos y Desarrollo Institucional 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria 

Sagarpa, Mexico 

 

MOROCCO - MAROC - MARRUECOS 

 

Représentant 

M. Jamila WADJINNY 

Ingenieur en Chef, Chef de Service de la 

Protection des Végétaux 

Morocco  

Phone: (+212) 673997953 

Email: wadjinnypv@gmail.com 

 

MOZAMBIQUE 

 

Representative 

Ms Antonia VAZ TOMBOLANE 

Head of NPPO 

Plant Protection Technician 

National Directorate of Agriculture and 

Silviculture 

Ministry of Agriculture and Food Security 

P.O. Box 1406 

Maputo, Mozambique 

Phone: (+258) 21 462036 

Email: avaz5099@gmail.com 

 

NEPAL - NÉPAL 

 

Representative 

Mr Dilli Ram SHARMA 

Director General 

Department of Agriculture 

Hariharbhawan 

Kathmandu, Nepal 

Phone: (+977) 015521323 

Email: sharmadilli.2018@gmail.com 

 

NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAÍSES 

BAJOS 

 

Representative 

Mr Corné VAN ALPHEN 

Coordinating Policy Officer Phytosanitary 

Affairs 

Plant Supply Chain and Food Quality 

Department  

Ministry of Agriculture, Nature and Food 

Quality 

Netherlands 

Phone: (+31) 70 3785552 

Email: c.a.m.vanalphen@minez.nl 
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Alternate(s) 

Mr Nico HORN 

Senior Officer 

Plant Health  

Netherlands Food and Consumer Product 

Safety Authority 

Netherlands 

Email: n.m.horn@nvwa.nl 

 

Mr Philip DE JONG 

Chief Phytosanitary Officer 

Plant Supply Chain and Food Quality 

Department  

Ministry of Agriculture, Nature and Food 

Quality 

Netherlands 

Email: p.j.m.dejong@minez.nl 

 

Observers 

Mr Wim VAN DER SANDE 

Director National Plant Protection Organisation 

Netherlands Food and Consumer Product 

Safety Authority 

Netherlands 

Email: w.j.h.vandersande@nvwa.nl 

 

NEW ZEALAND - NOUVELLE-

ZÉLANDE - NUEVA ZELANDIA 

 

Representative 

Mr Stephen BUTCHER 

Manager Import & Export Plants 

Regulation & Assurance 

Ministry for Primary Industries 

New Zeland 

 

Alternate(s) 

Mr Matthew HOOPER 

Ambassador 

Permanent Representative to FAO 

Embassy of New Zealand  

Via Clitunno, 44  

00198 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 8537501 

Email: rome@nzembassy.it 

 

Ms Sally JENNINGS 

Senior Policy Analyst 

International Policy 

Policy & Trade 

New Zeland 

Ministry for Primary Industries 

New Zeland 

 

NICARAGUA 

 

Representante 

Sr. Ricardo José SOMARRIBA REYES 

Director Ejecutivo  

Instituto de Proteción y Sanidad Agropecuaria 

Nicaragua 

Email: ricardo.somarriba@ipsa.gob.ni 

 

Suplente(s) 

Sr. Junior ESCOBAR FONSECA 

Agregado 

Representante Permanente Alterno ante la FAO 

Embajada  de la República de Nicaragua   

Via Ruffini, 2/A  

00195 Roma, Italy 

Phone: (+39) 0632110020 

 

Sra. Monica ROBELO RAFFONE 

Embajadora 

Representante Permanente ante la FAO 

Embajada  de la República de Nicaragua   

Via Ruffini, 2/A  

00195 Roma, Italy 

Phone: (+39) 0632110020 

 

NIGER - NÍGER 

 

Représentant 

M. Yahaya BOUNIA 

Directeur General de la Protection des 

Végétaux 

Niger 

Phone: (+227) 97320925 

 

Suppléant(s) 

Mme Alimatou Douki ABDOU 

Directrice de la Réglementation Phytosanitaire 

et du suivi Environmental 

Phone: (+227) 96979501 

Email: douki_a@yahoo.fr 

 

NIGERIA - NIGÉRIA 

 

Representative 

Mr John Abah OBAJE 

Head of Plant Quarantine Department of NAQS 

Phone: (+234) 8035059047 

Email: edwardsonobj2009@yahoo.com 
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Alternate(s) 

Mr Vincent ISEGBE 

Coordinating Director 

Nigeria Agricultural Quarantine Service 

Phone: (+234) 8093540848 

Email: visegbe@gmail.com 

 

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 

 

Alternate(s) 

Ms Tone Holthe SVENSEN 

Senior Advisor 

Ministry of Agriculture and Food 

Department of Food Policy 

P.O. Box 8007 Dep 

N-0030 Oslo, Norway 

Phone: (+47) 22249250/ 22249415 

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

 

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 

 

PAKISTAN - PAKISTÁN 

 

Representative 

Mr Muhammad Sohail SHAHZAD 

Deputy Director 

Quarantine DPP 

Department of Plant Protection 

Jinnah Avenue, Malir Halt, 

Karachi, Pakistan 

Phone: (+92) 21 99248118 

Fax: (+92) 2199248673 

Email: sohaiiil@yahoo.com 

 

PANAMA - PANAMÁ 

 

Representante 

Sr. Yuri John Patricio HUERTA VÁSQUEZ 

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 

 

Suplente(s) 

Sr. Luis BENAVIDES 

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 

 

Sr. Dario E. GORDON B. 

Director Nacional de Sanidad Vegetal 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Ave. Manuel E. Melo  

Curundu, Panamá 

Phone: (+507) 5070605/2904081 

Email: dgordon@mida.gob.pa 

 

Sr. Edwin GOTY 

Subdirector de la Dirección Ejecutiva de 

Cuarentena Agropecuaria 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Ave. Manuel E. Melo  

Curundu, Panamá 

Email: egoty@mida.gob.pa 

 

Sr. Rubén SERRACÍN 

Jefe del Departamento de Certificación 

Fitosanitaria de la Agroexportación, 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Ave. Manuel E. Melo  

Curundu, Edif. 572 Panamá 

Phone: (+507) 5070605/5240934 

Email: rserracin@mida.gob.pa 
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PAPUA NEW GUINEA - PAPOUASIE-

NOUVELLE-GUINÉE - PAPUA NUEVA 

GUINEA 

 

Representative 

Mr Pere KOKOA 

Chief Plant Protection Officer 

National Agriculture Quarantine and Inspection 

Authority 

Papua New Guinea 

Phone: (+657) 3112100 

Fax: (+657) 325 1674 

Email: pkokoa@nagia.gov.pg 

 

PARAGUAY 

 

Representante 

Sr. Mirko SOTO SAPRIZA 

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 

Email: msotosapriza@mre.gov.py 

 

PERU - PÉROU - PERÚ 

 

Representante 

Sr. Pablo Antonio CISNEROS ANDRADE 

Ministro Consejero 

Representante Permanente Adjunto ante la 

FAO 

Embajada de la República del Perú  

Via Francesco Siacci, 2/B, int. 5  

00197 Roma, Italia 

Phone: (+39) 06 80691510 

 

Suplente(s) 

Sra. Diana CALDERÓN VALLE 

Tercera Secretaria  

Representante Permanente Alterna ante la FAO 

Embajada de la República del Perú  

Via Francesco Siacci, 2/B, int. 5  

00197 Roma, Italia 

Phone: (+39) 06 80691510 

 

Sra. Claudia E. GUEVARA DE LA JARA 

Ministra Consejera 

Representante Permanente Alterna ante la FAO 

Embajada de la República del Perú  

Via Francesco Siacci, 2/B, int. 5  

00197 Roma, Italia 

Phone: (+39) 06 80691510 

 

Sra. Vilma Aurora GUTARRA GARCÍA 

Directora 

Subdirección de Cuarentena Vegetal de la 

Dirección General de Sanidad Vegetal del 

Servicio Nacional  de Sanidad Agraria 

(SENASA) 

Peru 

Phone: (+511) 3133300 

Email: vgutarra@sanasa.gob.pe 

 

PHILIPPINES - FILIPINAS 

 

Representative 

Mr George CULASTE 

Director 

Bureau of Plant Industry 

692 San Andres Street 

1004 Malate 

Manila, Philippines 

Email: gculaste.bpi@gmail.com 

 

Mr Lupino, JR. 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 39749717 

Email: lupino.lazaro@yahoo.com 

 

Alternate(s) 

Mr Theodore Andrei BAUZON 

Third Secretary 

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 

 

Mr Gerald Glenn PANGANIBAN 

Assistant Division Chief 

National Plant Quarantine Services Division 

Bureau of Plant Industry 

692 San Andres Street 

1004 Malate 

Manila, Philippines 

Email: gerald_glenn97@hotmail.com 
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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 

Email: romepe2007@gmail.com 

 

Ms Maria Luisa GAVINO 

Assistant 

Office of the Agriculture Attaché 

Embassy of the Republic of the Philippines  

Viale delle Medaglie d'Oro, 112-114  

00136 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 39746621 

 

POLAND - POLOGNE - POLONIA 

 

Representative 

Ms Sylwia JURKIEWICZ 

Senior Specialist  

Phytosanitary Supervision and International 

Affairs Department 

Main Inspectorate of Plant Health and Seeds 

Inspection 

Al. Jana Pawla 11 

00828 Warsaw, Poland 

Phone: (+48) 22 6529294 

Email: s.jurkiewicz@piorin.gov.pl 

 

PORTUGAL 

 

Alternate(s) 

Mr Luis Alberto CAIANO 

Deputy Permanent Representative to FAO  

Embassy of the Portuguese Republic  

Via Guido d'Arezzo, 5  

00135 Roma, Italy 

Phone: (+39) 06 844801 

Email: luis.caiano@mne.pt 

 

QATAR 

 

Representative 

Mr Adel Zain H A ALYAFEI 

 

Alternate(s) 

Mr Salem Nasser M H ALSAADI 

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@mme.gov.qa 

 

REPUBLIC OF KOREA - RÉPUBLIQUE 

DE CORÉE - REPÚBLICA DE COREA 

 

Representative 

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 

Gyeongsangbuk-do, 39660 

Republic of Korea 

Phone: (+82) 548120627 

Email: koyim@korea.kr 

 

Alternate(s) 

Mr Hyokin LEE 

Deputy Director  

Department of Plant Quarantine 

Animal and Plant Quarantine Agency 

Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs 

177, Hyeoksin 8-ro  

Gimcheon-si  

Gyeongsangbuk-do, 39660 

Republic of Korea 

Phone: (+82) 549120631 

Email: clavibacter@korea.kr 

 

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 

Gyeongsangbuk-do 39660  

Republic of Korea 

Phone: (+82) 549120628 

Email: hspark101@korea.kr 
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REPUBLIC OF MOLDOVA - 

REPUBLIQUE DE MOLDOVA - 

REPÚBLICA DE MOLDOVA 

 

Representative 

Ms Svetlana LUNGU 

Head of the Department for Plant Protection, 

National Food Safety Agency 

Embassy of the Republic of Moldova  

Via Francesco Cherubini, 27  

00185 Rome, Italy 

Phone: (+39)3285587705 

Email: andrian.popescu@mfa.md 

 

ROMANIA - ROUMANIE - RUMANIA 

 

Représentant 

Ms Ramona POPA 

Email: ramona.popa@madr.ro 

 

RUSSIAN FEDERATION - FÉDÉRATION 

DE RUSSIE - FEDERACIÓN DE RUSIA 

 

Representative 

Ms Yulia SHVABAUSKENE 

Deputy Head 

Federal Service for Veterinary and 

Phytosanitary Surveillance 

1/11, Orlikov pereulok, 107139 

Moscow, Russian Federation 

Phone: (+7) 499 975 43 47 

Email: info@svfk.mcx.ru 

 

Alternate(s) 

Mr Kirill ANTYUKHIN 

First Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Permanent Mission of the Russian Federation to 

FAO and other UN Agencies in Rome  

Via Gaeta, 5 - 00185  

Rome, Italy 

Phone: (+39) 3475075937 

Email: kirill.888@mail.ru 

 

Ms Elena ERMAKOVA 

Deputy Head 

International Markets Analysis Department, 

FGBI  

"Centre of Grain Quality Assurance" 

1/11, Orlikov pereulok,  107139 

Moscow, Russian Federation 

Phone: (+7) 499 267-30-15 

Email: elena.peatona@gmail.com 

 

Ms Yulia KOROLEVA 

Director 

Federal Governmental Budgetary Institution 

"Federal Centre of Grain and Grain Products 

Safety and Quality Assurance" (FGBI) 

1/11, Orlikov pereulok,  107139 

Moscow, Russian Federation 

"Centre of Grain Quality Assurance" 

Moscow, Russian Federation  

Phone: (+7) 499 267-30-15 

Email: msk.centr@fczerna.ru 

 

Observers 

Ms Snezhana USACHEVA 

Interpreter 

Department of Phytosanitary Risks and 

International Cooperation with International 

Organizations, 

Federal State Budgetary Institution "All-

Russian Plant Quarantine Center" 

32, Pogranichnaya str., Bykovo, Ramensky 

District, Moscow Region 

Russian Federation 

Phone: (+7) 499 707 22 27 

Email: intervniikk@gmail.com 

 

SAMOA 

 

Representative 

Mr Pine PAENOA 

Samoa Quarantine Officer Specialist 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Phone: (+685) 21171/20924 

 

SAO TOME AND PRINCIPE - SAO 

TOMÉ-ET-PRINCIPE - SANTO TOMÉ Y 

PRÍNCIPE 

 

Représentant 

Mme Idalina Jorge PAQUETE DE SOUSA 

CIPV 

Email: idaquete@gmail.com; 

idasousa@yahoo.fr 
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SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE - 

ARABIA SAUDITA 

 

Representative 

Mr Abdelaziz bin Mohammed AL SHRIDI 

Contact Point in the IPPC 

Ministry of Environment, Water and 

Agriculture 

King Abdulaziz Rd 11195  

Riyadh, Saudi Arabia 

 

Mr Talal bin Abdallah AL METAIRI 

Agricultural Researcher  

Phytosanitary Department 

Ministry of Enviroment, Water and Agriculture 

King Abdulaziz Rd 11195  

Riyadh, Saudi Arabia 

 

Mr Ossama Bin AL SALEH 

Director General 

General Department of Quarries 

Ministry of Enviroment, Water and Agriculture 

King Abdulaziz Rd 11195  

Riyadh, Saudi Arabia 

 

Mr Abdelhakim ALYOUSSEF 

Director of Plant Quarantine Division 

Ministry of Enviroment, Water and Agriculture 

King Abdulaziz Rd 11195  

Riyadh, Saudi Arabia 

 

SENEGAL - SÉNÉGAL 

 

Représentant 

M. Mamadou Saliou DIOUF 

Ambassadeur 

Représentante permanente auprès de la FAO 

Ambassade de la République du Sénégal  

Via Antonio Stoppani 7/1 

00197 Rome, Italie 

Phone: (+39) 3890047440 

Email: saliougnilan@gmail.com 

 

M. Abdoulaye NDYAYE 

Chef de la Division Legislation Phytosanitaire 

et Quarantaine des Plantes (DPV) 

Ministère de l'Agriculture et de l' Équipement 

Rural   

Avenue Léopold Sédar Senghor  

Dakar, Senegal  

Phone: (+221) 776111175 

Email: layedpv@gmail.com 

 

Suppléant(s) 

M. Baye Mayoro DIOP 

Premier Secrétaire 

Représentante permanente suppléante auprès 

de la FAO 

Ambassade de la République du Sénégal  

Via Antonio Stoppani 7/1  

00197 Rome, Italie 

Phone: (+39) 3898833898 

Email: bayemayorodiop@gmail.com 

 

M. Ely Sy BEYE 

Ministre Conseiller 

Représentant permanent adjoint auprès de la 

FAO 

Ambassade de la République du Sénégal  

Via Antonio Stoppani 7/1 00197 

Rome, Italie 

 

SEYCHELLES 

 

Mr Marc NAIKEN 

Chief Executive Officer 

National Biosecurity Agency  

Ministry of Fisheries and Agriculture 

Bel Air Complex, P. O. Box 464 

Victoria, Mahé, Seychelles 

Email: ceo@nba.gov.sc 

 

SIERRA LEONE - SIERRA LEONA 

 

Ms Raymonda AB JOHNSON 

Head Crop Protection Service 

Ministry of Agriculture, Forestry and Food 

Security 

1st floor, Youyi Building, Brookfields  

Freetown, Sierra Leone 

Phone: (+232) 76271030 

Email: raymonda.johnson@yahoo.com 

 

SLOVAKIA - SLOVAQUIE - 

ESLOVAQUIA 

 

Representative 

Ms Katarina BENOVSKA 

Senior Specialist 

Crop Production Department 

Ministry of Agriculture and Rural Development 

Dobrovicova 12 81266 

Bratislava, Slovakia 

Email: katarina.benovska@land.gov.sk 
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Alternate(s) 

Ms Zora WEBEROVA 

Counsellor 

Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Slovak Republic   

Via dei Colli della Farnesina, 144, lotto 6  

00135 Rome, Italy 

Email: zora.weberova@mzv.sk 

 

SLOVENIA - SLOVÉNIE - ESLOVENIA 

 

Representative 

Ms Simona PERME 

Expert 

Plant Health and Plant Reproductive Material 

Division 

Ministry of Agriculture, Forestry and Food, 

Administration for Food Safety, Veterinary 

Sector and Plant Protection 

Dunajska, 22  

1000 Ljubljana, Slovenia 

Phone: (+386) 1 300 1356 

Email: simona.perme@gov.si 

 

SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD - 

SUDÁFRICA 

 

Ms Rorisang MAHLAKOANA 

Scientist Production: Pest Risk Analysis   

Directorate Plant Health 

Department of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

c/o Embassy of the Republic of South Africa  

Via Tanaro, 14  

00198 Rome, Italy 

Email: rorisangm@daff.gov.za 

 

Mr Kgabo MATLALA 

Manager: International Plant Health Standards 

Directorate Plant Health 

Department of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

South Africa 

Email: kgaboma@daff.gov.za 

 

SPAIN - ESPAGNE - ESPAÑA 

 

Suplente(s) 

Sra. Carmen DIAZ GARCIÁ 

Subdirección General de Sanidad e Higiene 

Vegetal y Forestal 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente 

C/ Almagro, 33 28010  

Madrid, España 

Phone: (+34) 91 3478287 

Email: mdiazgar@mapama.es 

 

Sra. Belen MARTINEZ MARTÍNEZ 

Subdirección General de Sanidad e Higiene 

Vegetal y Forestal 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente 

C/ Almagro, 33  

28010 

Madrid, España 

Email: bmartin@mapama.es 

 

SRI LANKA 

 

Representative 

Mr Daya S.J PELPOLA 

Ambassador 

Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Democratic Socialist Republic 

of Sri Lanka 

Via Salaria, 322  

00198 Rome, Italy 

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

Email: embassy@srilankaembassyrome.org 

 

Alternate(s) 

Mr Somasena MAHADIULWEWA 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Democratic Socialist Republic 

of Sri Lanka 

Via Salaria, 322  

00198 Rome, Italy 

 

Mr Jayantha Bandara SENANAYAKE 

Additional Director 

National Plant Quarantine Service 

Katunayake, Sri Lanka 

Phone: (+94) 718003289 

Email: jsenanayake@gmail.com 
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SUDAN - SOUDAN - SUDÁN 

 

Representative 

Mr Khidir Gibril MUSA EDREES 

Director General of Plant Protection 

Directorate 

Sudan 

Phone: (+24) 9912138939 

Email: khidirgme@gmail.com 

 

Mr Abdelmahmoud Amein BAKR KAMAL 

EL DIN 

Executive Director of the Minister Office 

Embassy of the Republic of the Sudan  

Via Panama, 48    

00198 Rome, Italy 

Phone: (+39) 0633222138 

Email: 

permrepoffice_sudanembassyrome@yahoo.it 

 

Ms Saadia Elmubarak Ahmed DAAK 

Agricultural Counsellor 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of the Sudan  

Via Panama, 48    

00198 Rome, Italy 

Phone: (+39) 0633222138 

Email: 

permrepoffice_sudanembassyrome@yahoo.it 

 

SWEDEN - SUÈDE - SUECIA 

 

Representative 

Ms Johanna BLOMSTRÖM 

Deputy Director 

Ministry of Enterprise and Innovation 

Mäster Samuelsgatan 70   

SE-111 21 Stockholm, Sweden 

Email: johanna.blomstrom@gov.se 

 

Ms Karin NORDIN 

Plant Health Chief 

Swedish Board of Agriculture 

Jönköping, Sweden 

Email: karin.nordin@jordbruksverket.se 

 

Mr Fredrik ALFER 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Embassy of Sweden  

Via Serchio, 9-11  

00198 Rome, Italy 

Email: fredrik.alfer@gov.se 

 

SWITZERLAND - SUISSE - SUIZA 

 

Représentant 

Mme Gabriele SCHACHERMAYR 

Responsable du secteur 

Santé des végétaux et variétés 

Unité de direction Systèmes de production et 

ressources naturelles 

Office fédéral de l'agriculture 

Mattenhofstrasse 5 

3003 Berne, Switzerland 

Phone: (+41) 58 462 22 75 

Email: gabriele.schachermayr@blw.admin.ch 

 

Suppléant(s) 

M. François PYTHOUD 

Ambassadeur 

Représentante permanente auprès de la FAO 

Représentation permanente de la Suisse auprès 

de la FAO, du FIDA et du PAM  

Via Aventina, 32  

00153 Rome, Italy 

Phone: (+39) 06 895 81 51 

Email: francois.pythoud@eda.admin.ch 

 

SYRIAN ARAB REPUBLIC - 

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE - 

REPÚBLICA ÁRABE SIRIA 

 

Representative 

Mr Fiher AL MOUSHREF 

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 

 

THAILAND - THAÏLANDE - TAILANDIA 

 

Representative 

Mr Thanit ANEKWIT 

Deputy Permanent Secretary 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

(MOAC) 

3 Rajdamnoen Nok Road, Pranakorn  

10200  Bangkok, Thailand 

Email: thanit@moac.go.th 
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Alternate(s) 

Mr Prateep ARAYAKITTIPONG 

Standards Officer 

National Bureau of Agricultural Commodity 

and Food Standards 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

3 Rajdamnoen Nok Road, Pranakorn  

10200 Bangkok, Thailand 

Email: prateep@acfs.go.th 

 

Mr Uthai NOPPAKOONWONG 

Deputy Director-General 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

3 Rajdamnoen Nok Road, Pranakorn  

10200  Bangkok, Thailand 

Email: cmrarc@gmail.com 

 

Ms Chonticha RAKKRAI 

Senior Agricultural Research Specialist 

Plant Protection Research and Development 

Office 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

3 Rajdamnoen Nok Road, Pranakorn  

10200  Bangkok, Thailand 

Email: rakkrai@yahoo.com 

 

Mr Sarute SUDHI-AROMNA 

Senior Entomology Specialist 

Plant Protection Research and Development 

Office 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

3 Rajdamnoen Nok Road, Pranakorn  

10200 Bangkok, Thailand 

Email: sarutes@yahoo.com 

 

TONGA 

 

Representative 

Mr Viliami KAMI 

IYPH Steering Committee Member Head of 

Quarantine 

Head of Quality Management Division 

Tonga 

Phone: (+676) 24922/24257 

Email: maf-ento@kalianet.to 

 

TUNISIA - TUNISIE - TÚNEZ 

 

M. Mohamed Lahbib BEN JAMÂA 

Directeur Général de la Protection et du 

Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles 

30, Rue Alain Savary 1002 

Tunis, Tunisie 

Phone: (+216) 71788979 

Fax: (+216) 71784419 

Email: benjamaaml@gmail.com; 

bo.dgpcqpa@iresa.agrinet.tn 

 

TURKEY - TURQUIE - TURQUÍA 

 

Representative 

Mr Yunus BAYRAM 

Acting Deputy Director General 

General Directorate of Food and Control 

Ministry of Food Agriculture and Livestock 

Eskisehir Yolu 9. Km. - Lodumlu  

Ankara, Turkey 

Phone: (+90) 3122587611 

Fax: (+90) 3122587682 

Email: yunus.bayram@tarim.gov.tr 

 

Alternate(s) 

Mr Murat SAHIN 

Head of Plant Health and Quarantine 

Department  

General Directorate of Food and Control 

Ministry of Food Agriculture and Livestock 

Eskisehir Yolu 9. Km. - Lodumlu  

Ankara, Turkey 

Phone: (+90) 312 258 7711 

Fax: (+90) 312 258 7789 

Email: murat.sahin@tarim.gov.tr 

 

Mr Serkan SOYKAN 

Agricultural Engineer 

General Directorate of Food and Control 

Ministry of Food Agriculture and Livestock 

Eskisehir Yolu 9. Km. - Lodumlu  

Ankara, Turkey 
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UGANDA - OUGANDA 

 

Alternate(s) 

Mr Robert SABIITI 

First Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Uganda  

Salita del Poggio Laurentino 7  

00144 Rome, Italy 

Phone: (+39) 063225220 

Fax: (+39) 063213688 

Email: robertsabiiti47@gmail.com 

 

UKRAINE - UCRANIA 

 

Representative 

Mr Andrii CHELOMBITKO 

Director 

Chief State Phytosanitary Inspector 

1, B.Hrinchenko str. 01001 

Kyiv, Ukraine 

Phone: (+380) 3895652852 

Email: andriy.chelombitko@consumer.gov.ua 

 

Alternate(s) 

Mr Igor MELNYK 

Head of the Protocol Unit of the International 

Cooperation Directorate of the State Service of 

Ukraine on Food Safety and Consumer 

Protection 

1, B.Hrinchenko str. 01001 

Kyiv, Ukraine 

Phone: (+380) 3895652852 

Email: i.melnyk@consumer.gov.ua 

 

UNITED ARAB EMIRATES - ÉMIRATS 

ARABES UNIS - EMIRATOS ÁRABES 

UNIDOS 

 

Representative 

Ms Alia Humaid AHMAD BIN HARIB 

ALMHEIRI 

Acting Director 

Agriculture Development & Health 

Department 

Ministry of Climate Change and Environment 

United Arab Emirates 

Phone: (+97) 142148440 

Email: ahharib@moccae.gov.ae 

 

Mr Khaled Abdulla ALI ALMARZOOQI 

Policies and Risk Analysis Division Director 

Abu Dhabi Food Control Authority 

United Arab Emirates 

Phone: (+97) 1503211142 

Email: khaled.almarzouqi@adfca.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) 20800262480 

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

 

Alternate(s) 

Ms Denise A'HARA 

Head of Plant Health Branch 

Chief Plant Health Officer Plant Health 

Scottish Government  

Roddinglaw Road 

Edinburgh, United Kingdom 

 

Mr Samuel BISHOP 

Team Leader  of International Plant Health 

Policy 

IPPC Official contact Point 

Animal and Plant Health 

Department for the Environment, Food and 

Rural Affairs 

Sand Hutton, York, YO41 1LZ 

United Kingdom 

Phone: (+44) 2080262506 

Email: sam.bishop@defra.gsi.gov.uk 

 

UNITED STATES OF AMERICA - ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE - ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA 

 

Representative 

Mr Osama EL-LISSY 

Deputy Administrator  

APHIS, USDA 

Email: osama.a.el-lissy@aphis.usda.gov 
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Alternate(s) 

Ms Patricia ABAD 

PPQ's NAPPO Technical Director 

Plant Protection and Quarantine, APHIS, 

USDA 

 

Ms Stephanie DUBON 

IPS Deputy Technical Director 

Plant Protection and Quarantine, APHIS, 

USDA 

 

Mr John GREIFER 

Assistant Deputy Administrator 

APHIS, USDA 

Phone: (+1) 202 7207677 

 

Ms Marina ZLOTINA 

IPPC Technical Director 

Plant Protection and Quarantine 

APHIS, USDA 

 

 

URUGUAY 

 

Representante 

Sr. Federico MONTES 

Director General de Servicios Agrícolas - 

DGSA 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

Representación Permanente de Uruguay 

Via Vittorio Veneto, 183 

00187 Roma, Italia 

Phone: (+39) 064821776 

Fax: (+39) 064823695 

Email: uruit@ambasciatauruguay.it 

 

Suplente(s) 

Sr. Ernesto MESSANO 

Segundo Secretario  

Representante Permanente Alterno ante la FAO 

Representación Permanente de Uruguay 

Via Vittorio Veneto, 183 

00187 Roma, Italia 

Phone: (+39) 064821776 

Fax: (+39) 064823695 

Email: uruit@ambasciatauruguay.it 

 

VANUATU 

 

Representative 

Mr Esra Tekon TUMUKON 

Director 

Department of Biosecurity 

Ministry of Agriculture, Livestock, Forestry, 

Fisheries and Biosecurity 

Private Mail Bag 9039  

Port Vila, Vanuatu 

 

VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 

OF) - VENEZUELA (RÉPUBLIQUE 

BOLIVARIENNE DU) - VENEZUELA 

(REPÚBLICA BOLIVARIANA DE) 

 

Representante 

Sr. Joan Jose MONTILLA MOTA 

Director Nacional de Salud Integral 

Instituto Nacional de Salud Agricola Integral 

(INSAI) 

Venezuela 

Phone: (+584) 265951717/243084572 

Email: joan.montilla@insai.gob.ve 

 

Suplente(s) 

Sra. Marycel PACHECO GUTIERREZ 

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 

Email: embavenefao@iol.it 

 

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 
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VIET NAM 

 

Mr Le Son HA 

Head of Plant Quarantine Division 

Plant Protection Department 

Ministry of Agriculture and Rural Development 

No. 2 Ngoc Ha street, Ba Dinh  

Hanoi, Vietnam 

Phone: (+84) 24 38518192 

Email: kdtv.bvtv@mard.gov.vn 

 

YEMEN - YÉMEN 

 

Representative 

Mr Gamil ANWAR MOHAMMED 

IPPC Contact Point 

Director General of Plant Protection 

Department 

Member of Steering Committee IYPH 

Yemen 

Email: abuameerm21@gmail.com 

 

ZAMBIA - ZAMBIE 

 

Representative 

Mr Kenneth Kajarayekha MSISKA 

Principal Agriculture Research Officer 

IPPC Official Contact Point 

Plant Quarantine And Phytosanitary Service  

Zambia Agriculture Research Institute   

P/B 07, Mount Makulu Research Station   

MB 07 Chilanga, Zambia 

Phone: (+260) 211 278141/130 

Fax: (+260) 211 278141/130 

Email: msiska12@yahoo.co.uk 

 

Alternate(s) 

Mr Kayoya MASUHWA 

First Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Republic of Zambia  

Via Ennio Quirino Visconti, 8 00193  

Rome, Italy 

Phone: (+39) 3662761856 

Email: kayoyamasuhwa@gmail.com 

 

ZIMBABWE 

 

Alternate(s) 

Ms Louisa Delfin MAKUMBE 

Plant Quarantine Officer 

Plant Quarantine Services 

P. Bag 2007 

Mazowe, Zimbabwe 

Phone: (+263) 772 675 986 

Fax: (+263) 4 700339 

Email: makumbelouisa@gmail.com 

 

Ms Providence MUGARI 

Plant Quarantine Officer 

Plant Quarantine Services  

P. Bag 2007 

Mazowe, Zimbabwe 

Phone: (+263) 733 825 676 

Fax: (+263) 4 700339 

Email: peeanne@gmail.com 

 

OBSERVER COUNTRIES (NON-

CONTRACTING PARTIES) 

PAYS OBSERVATEURS (PARTIES NON 

CONTRACTANTES) 

PAÍSES OBSERVADORES (PARTES NO 

CONTRATANTES) 

 

UZBEKISTAN - OUZBÉKISTAN - 

UZBEKISTÁN 

 

Observers 

Mr Ibrohim ERGASHEV 

Head of the State Plant Quarantine Inspection  

Under the Cabinet of the Ministers of Republic 

of Uzbekistan 

Navoi Street, 4 100004  

Tashkent, Uzbekistan 

 

Mr Sultan-Makhmud SULTANOV 

Head of the Department for International 

Affairs of Innovations and Innovative 

Development of the State Plant Quarantine 

Inspectorate under the Cabinet of Ministers 

Navoi Street, 4 100004  

Tashkent, Uzbekistan 
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OBSERVERS 
REGIONAL PLANT PROTECTION 
ORGANIZATIONS 
ORGANISATIONS RÉGIONALES DE 
PROTECTION DES VÉGÉTAUX 
ORGANIZACIONES REGIONALES DE 
PROTECCIÓN FITOSANITARIA 
 
ASIA AND PACIFIC PLANT 
PROTECTION COMMISSION 
COMMISSION PHYTOSANITAIRE 
POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN 
VEGETAL PARA  ASIA Y EL PACÍFICO 
 
Mr Yongfan PIAO 
Senior Plant Protection Officer 
Executive Secretary of the APPPC 
FAO Regional Office for Asia and Pacific 
(RAP) 
39 Phra Atit Road 
Bangkok 10200, Thailand 
Phone: (+66) 2 6974628 
Fax: (+66) 26974445 
Email: yongfan.piao@fao.org 
 
COMITÉ REGIONAL DE SANIDAD 
VEGETAL DEL CONO SUR 
 
Sr. Nelson FARIÑA CESPEDES 
Director de Protección Vegetal / Presidente de 
Cosave  
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas (SENAVE) 
Humaita 145 entre Indepencia Nacional y 
Nuestra Señora de la Asunción 
Edificio Planeta, Piso 14 
Asunción, Paraguay 
Phone: (+595) 21441549 
Email: nelson.farina@senave.gov.py 
 
Sr. Ernesto GALLIANI GRANADA 
Secretario Técnico del COSAVE 
Edificio Planeta I 
Humaitá Nº 145 entre Indepencia Nacional y 
Nuestra Señora de la Asunción 
Asunción, Paraguay 
Phone: (+595) 21445769/441549 
Email: secretaria_tecnica@cosave.org 
 

ANDEAN COMMUNITY 
COMMUNAUTÉ ANDINE 
COMUNIDAD ANDINA 
 
Mr Camilo Beltrán MONTOYA 
RPPO Comunidad Andina 
Av. Paseo de la República 3895 
San Isidro 
Lima 27, Peru 
Phone: (+51) 955023533 
Email: cbeltran@comunidadandina.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 (EPPO/OEPP) 
21 Boulevard Richard Lenoir 
75011 Paris, France 
Phone: (+33) 145207794 
Email: martin.ward@eppo.int Mr  
 
 
Mr Baldissera GIOVANI 
Coordinator of Euphresco 
European and Mediterranean Plant Protection 
Organization (EPPO/OEPP) 
21 Bouvelard Richar Lenoir 
75011 Paris, France 
Phone: (+33) 145207794 
Email: bgiovani@euphresco.net 
 
Mr Valerio LUCCHESI 
Scientific Officer 
European and Mediterranean Plant Protection 
Organization (EPPO/OEPP) 
21 Bouvelard Richard Lenoir 
75011 Paris, France 
Phone: (+33) 145207794 
Email: valerio.lucchesi@eppo.int 
 
Ms Françoise PETTER 
Assistant Director 
European and Mediterranean Plant Protection 
Organization (EPPO/OEPP) 
21 Boulevard Richard Lenoir 
75011 Paris, France 
Phone: (+33) 145207794 
Email: francoise.petter@eppo.int 
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Ms Diana RYZHKOVA 
Administrative Assistant 
European and Mediterranean Plant Protection 
Organization (EPPO/OEPP) 
21 Boulevard Richard Lenoir 
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mailto:josuaw@spc.int


CPM-13 Report Appendix 03 

الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية   Page 90 of 150 

 
OBSEVERS FROM 
INTERGOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS 
OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES 
OBSERVADORES DE 
ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES 
 
AFRICAN UNION 
UNION AFRICAINE 
UNIÓN AFRICANA 
 
Ms Diana AKULLO 
Policy Officer  
Department of Rural Economy and Agriculture 
African Union Commission 
P. O. Box 3243 
Addis Ababa, Ethiopia  
Addis AbEba 
Email: akullod@africa-union.org 
 
CENTRE INTERNATIONAL DE HAUTES 
ETUDES AGRONOMIQUES 
MEDITERRANNES 
 
Ms Anna Maria D'ONGHIA 
Principal Administrator 
Head of the Division Integrated Pest 
Management 
Centre International de Hautes Etudes 
Agronomiques Méditerranéennes 
Mediterranean Agronomic Institute 
Bari, Italy 
Phone: (+39) 0804606246 
Email: donghia@iamb.it 
 
EURASIAN ECONOMIC COMMISSION 
 
Ms Viktoria CHEPELOVA 
Adviser 
International Cooperation Division  
Department for Technical Regulation and 
Accreditation 
Eurasian Economic Commission 
2 Letnikovskaya St., Bld. 1/2 
Moscow, Russian 
Email: chepelova@eecommission.org 
 
Mr Mikhail CHUIKO 
Head of the Secretariat of the Member of the 
Board (Minister) 
Technical Regulation 
Eurasian Economic Commission 
2 Letnikovskaya St., Bld 1/2 
Moscow, Russia 
 
Mr Valery KORESHKOV 
Member of the Board (Minister) 
Technical Regulation 
Eurasian Economic Commission 
2 Letnikovskaya St., Bld. 1/2 
Moscow, Russia 

 
Mr Evgenyi STRELKOV 
Consultant 
Department of Sanitary, Phytosanitary and 
Veterinary Measures 
Eurasian Economic Commission 
2 Letnikovskaya St., Bld. 1/2 
Moscow, Russia 
 
INTER-AMERICAN INSTITUTE FOR 
COOPERATION IN AGRICULTURE 
INSTITUT INTERAMÉRICAIN DE 
COOPÉRATION POUR 
L'AGRICULTURE 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE 
COOPERACIÓN PARA LA 
AGRICULTURA 
 
Mr Robert AHERN 
Principal Officer 
Inter-American Institute for Cooperation on 
Agriculture (IICA) 
Agricultural Health and Food Safety 
P. O. Box 55-2200 
Vazquez de Coronado, San Isidro 
11101, San Jose, Costa Rica 
Phone: (+506) 22160184 
Email: robert.ahern@iica.int 
 
ISPRA 
 
Mr Alessandro BRATTI 
ISPRA Institute for Environmental Protection 
and Research 
Via V. Brancati 48 
00144 Rome, Italy 
 
Mr Piero GENOVESI 
Head of Wildlife Service 
ISPRA Institute for Environmental Protection 
and Research 
Via V. Brancati 48 
00144 Rome, Italy 
Phone: (+39) 0650072645 
Email: piero.genovesi@isprambiente.it 
 
WORLD TRADE ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DU 
COMMERCE 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO 
 
Ms Anneke HAMILTON 
Economic Affairs Officer 
Agriculture and Commodities Division 
World Trade Organization  
Rue de Lausanne, 154 
CH 1211 Genève, 21 
Switzerland  
Email: anneke.hamilton@wto.org 
 



CPM-13 Report Appendix 03 

Page 91 of 150 تفاقية الدولية لوقاية النباتاتاال  

Mr Melvin SPREIJ 
Economic Affairs Officer 
STDF Secretariat 
World Trade Organization 
Rue de Lausanne, 154 
CH 121 Genève 21, Switzerland 
Email: melvin.spreij@wto.org 
 

 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRAMME 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR L'ENVIRONNEMENT 
PROGRAMA DE LAS NACIONES 

IDAS PARA EL MEDIO AMBIENTEUN  
 
Mr Andreas OBRECHT 
Programme Management Officer, 
Biodiversity 
UN Environment Programme 
MEAs Support and Cooperation Unit 
Law Division  

P. O. Box 30552, NOF 1 
UNEP Gigiri 
Nairobi, Kenya  

Phone: (+254) 205123465 
Email :andreas.obrecht@unep.org  

 
 
OBSERVERs  
NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS 
ORGANISATIONS NON 
GOUVERNMENTALES 
ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 
 
ASIA AND PACIFIC SEED 
ASSOCIATION 
 
Ms Heidi GALLANT 
Executive Director 
The Asia and Pacific Seed Association 
(APSA) 
Institute of Food Research and Product 
Development Building 
Kasetsart University, Ladyao 
Chatuchak, 10900 
Bangkok, Thailand 
Email: heidi@apsaseed.org 
 
Imperial College London 
 

Ms Megan QUINLAN 
Senior Research Fellow 
Centre for Environmental Policy 
Imperial College London 
Silwood Park Campus 
Ascot, Berkshire, SL5 7PY 
United Kingdom 
Phone: (+44) 2075942496 
Email: m.quinlan@imperial.ac.uk 
 
International Grain Trade Coalition 
 
Ms Katy LEE 
Secretariat  
International Grain Trade Coalition (IGTC) 
Rue de Lausanne 37 
CH - 1201 Genève 
Switzerland 
Phone: (+41) 789329618 
Email: secretariat@igtcglobal.org 
 
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 8378140 
Email: rdunkle@betterseed.org 
 
Mr Claudio FEULNER 
Regulatory Affairs and Policy Coordinator 
Canadian Seed Trade Association 
130 Albert Street, Suite 500 
K1P 5G4 Ottawa 
Ontario, Canada 
Phone: (+1) 6138299527 
Email: cfeulner@cdnseed.org 
 
Mr Dennis JOHNSON 
Seed Health Manager 
International Seed Federation 
Chemin du Reposoir 7 
1260 Nyon, Switzerland  
Phone: (+41) 223654420 
Email: d.johnson@worldseed.org 
 



Appendix 03  CPM-13 Report 

 Page 92 of 150 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

SEED ASSOCIATION OF THE 
AMERICAS 
 
Ms María Inés ARES 
Senior Advisor on Seed Phytosanitary 
Seed Association of the Americas (SAA) 
Rondeau 1908 CP: 11.800  
Montevideo, Uruguay 
Phone: (+598) 29242832 
Email: iares@saaseed.org 
SPEAKERS 
 
Mr Geoffrey DONOVAN 
Research Forester, Forest Service, PNW 
Research Station, 
USA 
 
Mr Sebastien MASSART 
University of Liège 
Belgium 
 
UNIVERSITIES 
 
Mr Manuel PLANTEGENEST 
UMR IGEPP 
Plant Health Coordinator 
Agrocampus Ouest 
France 
Email: 
manuel.plantegenest@agrocampus.ouest.fr 
 

Mr Alberto POZZEBON 
Dafnae Department 
University of Padova 
Italy 
Email: alberto.pozzebon@unipd.it 
 
Ms Susanne WEIGAND 
Coordinator MSc Crop Protection 
Plant Health 
University of Goettingen 
Germany 
Email: susanne.weigand@agr.uni-
goettingen.de 
 
OBSERVERS 
 
Centre for Agriculture and Bioscience 
International 
 
Mr Washington OTIENO 
Regional Coordinator Plantwise Programme 

673 Limuru Road  
PO Box 633-00621  

Nairobi, Kenya 
Phone: (+254) 207224450 

Email :w.otieno@cabi.org  

 

 

 



Appendix 04  CPM-13 Report 

 Page 93 of 150 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المنقحة ال ئحة الداخلية: مجموعة التخطيط االستراتيجي - 04 المرفق
 

 الغرض – 1المادة  [1]
 

الغرض من جمموعة التخطيط االساااااااااارتاتيجي هو توفري منظور اساااااااااارتاتيجي لعمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  
 مندل   وغري يهااتية بشأن أية قضايا حُتال إلودعم التحسني من خالل تقدمي التوصيات واملشورة هليئة تدابري الصحة النب

 .االسرتاتيجي التخطيط جمموعةوظائ  ب الصلة داتقضايا ال
 

 الوظائف – 2المادة  [2]
 

 ستسعى جمموعة التخطيط االسرتاتيجي إىل حتقيق أهدافها من خالل االضطالع بالوظائ  الواردة أدناه: 
 

  لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛توفري استعراض دوري لإلطار االسرتاتيجي 
 لقضايا احملددة التالية:بشأن ا ةاسرتاتيجيشورة توفري م 

o تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ 
o تنمية القدرات؛ 
o تبادل املعلومات؛ 
o تطوير املعايري؛ 
o استعراض وقاية النباتات؛ 
o حشد املوارد واملالية؛ 
o قضايا االتصاالت؛ 
o  اإلجرائية؛القضايا 
o القضايا التشغيلية؛ 
o .أي نشات آخر تكّلفها به هيئة تدابري الصحة النباتية 

 
 العضوية – 3المادة 

 
 ستتأل  جمموعة التخطيط االسرتاتيجي من: [3]

 
 أعضاء مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية؛ 
  ؛وجلنة املعايري تنمية القدراتو  التنفيذرؤساء جلنة 
  لوقاية النباتات؛ممثلو املنظمات اإلقليمية 
 .أشخاص آخرون معنيون ميثلون األطراف املتعاقدة 
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 االجتماعات – 4المادة 
 

تعقد جمموعة التخطيط االسرتاتيجي اجتماعاً واحداً على األقل يف السنة، ال أقل من أربعة أشهر قبل انعقاد اجتماع هيئة  [4]
 والقيام بأنشطة حمددة قبل اجتماع اهليئة.تدابري الصحة النباتية، إلفساح اجملال إلعداد التقرير 

 
مكتب هيئة تدابري الصاااااحة النباتية اجتماعات جمموعة التخطيط االسااااارتاتيجي ويف حال غيابه/ غياهبا  ةرئيسااااايرأم نائب  [5]

 يرأسها عضو آخر من املكتب.
 

موعة سرتاتيجي جملباملسامهة يف العمل االوهلم اهتمام حمدد متعاقدة  اً أطرافالذين ميثلون  ،املعنينياآلخرين ألشخاص ل ينبغي [6]
أن يعلنوا عن نّيتهم املشااااااااركة يف أيت من اجتماعات جمموعة التخطيط االسااااااارتاتيجي قبل انعقاد  ،التخطيط االسااااااارتاتيجي
يوماً. ويقوم األعضااااء يف جمموعة التخطيط االسااارتاتيجي، كلما أمكن دل ، بتمويل سااافرهم  45االجتماع  ا ال يقل عن 

متهم حلضااااااور االجتماعات. وب مكان أعضاااااااء مكتب هيئة تدابري الصااااااحة النباتية ورؤساااااااء األجهزة الفرعية أن يطلبوا وإقا
مسااعدة مالية من منظمة األغذية والزراعة حلضاور الجتماعات، علما بأن األولوية يف تقدمي املسااعدة املالية، مىت توفرت، 

 هي للمشاركني من البلدان النامية.
 

 التوصيات – 5المادة 
 

جمموعة التخطيط االسارتاتيجي جاهدة إىل التوصال إىل توافق يف اآلراء حول مجيع املساائل لدى تقدميها التوصايات  تسعى [7]
 واملشورة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية. ويف حال تعّذر التوصل إىل توافق يف اآلراء، تُبّل  اهليئة بذل .

 
 والتقاريرالوثائق والسج ت  – 6المادة 

 
عه على ، ب عداد جدول أعمال مؤقت وتوزّ هيئة تدابري الصاااااااحة النباتية ةونائب رئيسااااااا ةبالتشااااااااور مع رئيساااااااتقوم األمانة،  [8]

يوماً على األقّل من موعد انعقاد االجتماع املعين جملموعة التخطيط  45أعضاااااااااااااااء جمموعة التخطيط االساااااااااااااارتاتيجي قبل 
 االسرتاتيجي.

 
تتاح الوثائق األخرى املتعلقة باالجتماع يف أقرب وقت ممكن بعد إعداد جدول األعمال املؤقت ويفضااااااااااال أن يكون دل   [9]

 يوما من موعد االجتماع. 14قبل ما ال يقل عن 
 

ية اتنتخب جمموعة التخطيط االساااااااااااااارتاتيجي ُمقّرراً لكل اجتماع من بني املشاااااااااااااااركني فيه. وتقوم أمانة االتفاقية الدولية لوق [10]
 النباتات حبفظ سااااااااااجالت اجتماعات جمموعة التخطيط االساااااااااارتاتيجي وتعّد هليئة تدابري الصااااااااااحة النباتية تقريراً يف موعد

 يوماً بعد اختتام االجتماع. 30ال يتجاوز 
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 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات – 7المادة 
 

 منها دل  جمموعة التخطيط االسرتاتيجي. تقدم األمانة دعماً إدارياً وفنياً وحتريريا كلما طلبت [11]
 

 اللغة – 8المادة 
 

 جتري أعمال مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي باللغة اإلنكليزية. [12]
 

 التعديل – 9المادة 
 

 جتاري هايائاااااااة تاااااااداباري الصااااااااااااااحاااااااة الانابااااااااتاياااااااة تاعااااااادياالت الاالئاحاااااااة الاااااااداخالاياااااااة جملاماوعاااااااة الاتاخاطاياط االساااااااااااااارتاتاياجاي [13]
 حسب االقتضاء.
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمانة التمويل المستدام أل - 05المرفق 
 

 المساهمات التكميليةالخاص ب ترتيبال
 

لية مت االتفاق عليه خالل الدورة الثالثة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية، جيوز لألطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدو  اوفقا مل [1]
ية الدولية اخلاص التابع لالتفاق حساب األمانةاملشروع "( أن تتيع مسامهات لدعم االتفاقية الدوليةلوقاية النباتات )

)"املشروع"(، على أسام منحة، ألمانة االتفاقية الدولية املمثلة من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة(، 
 أسام سنوي. يئة علىوميزانيتها املوافق عليهما من قبل اهلاالتفاقية الدولية على النحو املبني يف خطة عمل أمانة 

 
"(، إلدارة املسامهات حساب األمانة)" MTF/GLO/122/MULاملتعدد املا ني حساب األمانة وقد أنشأت املنظمة  [2]

 ساب األمانةح)"اجلهة املا ة"( إىل االتفاقية الدولية والنفقات يف املشروع. وسُتدفع مسامهات األطراف املتعاقدة يف 
 التالية:وستخضع للشروت 

 
تتوىل املنظمة إدارة املساااااااامهات وفقا للنظام املايل يف املنظمة والقواعد واإلجراءات واملمارساااااااات األخرى املعمول هبا،  (1)

 وستحتفظ بسجالت وحسابات منفصلة للمشروع، تتفق مع قواعد وممارسات احملاسبة املعمول هبا مهنيا.
 
الدوالر األمريكي على أسام قيمة الدوالر األمريكي بسعر الصرف  يتم تلقي وتسجيل املسامهات بعمالت غري (2)

 املعمول به يف األمم املتحدة الساري يف يوم استالم املسامهة.
 
ُتسااااااااااتخدم املسااااااااااامهات فقط لدعم املشااااااااااروع كما هو حمدد يف هذا الرتتيب. ويعرب عن مجيع احلسااااااااااابات املالية  (3)

ر حبسااااااب عملة املسااااااامهة، وختضااااااع حصاااااارا إلجراءات املراجعة الداخلية واخلارجية أو بالدوال والبيانات بالدوالر األمريكي
املنصاااااااااااوص عليها يف النظام املايل والقواعد والتوجيهات الصاااااااااااادرة عن منظمة األغذية والزراعة، وفقا ملبدأ املراجعة الفردية 

 الذي تتبعه منظومة األمم املتحدة ككل.
 
 ذية والزراعة على احلساب التايل:ُتدفع املسامهات إىل منظمة األغ (4)
 

Bank Name: Citibank 

 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022 399 

Account Name: Food Agr Org – TF USD 

Swift/BIC: CITIUS33 

ABA/Bank Code: 021000089 

Account No:. 36352577 

 
 MTF/GLO/122/MULمع اإلشارة بوضوح إىل املشروع:  

 
 تتوق  التزامات املنظمة على تلقي األموال الالزمة من اجلهات املا ة وفقا هلذا الرتتيب. (5)
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يف املائة من اجملموع الصااااااايف للمدخالت لتغطية تكالي  اخلدمات  6وسااااااتتضاااااامن املسااااااامهة حكما ال يتخطى  (6)
 اإلدارية والتشغيلية اليت تتكبدها املنظمة واملتصلة مباشرة باملشروع.

 
وستبذل منظمة األغذية والزراعة قصارى جهدها لضمان عدم استخدام املسامهة لتغطية تكالي  رسوم االسترياد  (7)

أو الرسااوم اجلمركية )أو أية رسااوم مماثلة( تفرضااها البلدان املعنية على الساالع املسااتوردة أو اخلدمات املقدمة. ويف حالة عدم 
 ء بتكالي  هذه الرسوم من املسامهة.منع اإلعفاء من هذه الرسوم، ف نه ميكن الوفا

 
جيب أن تتم مجيع عمليات الشااااااااااااااراء وفقا للوائع منظمة األغذية والزراعة، اليت تتفق مع املبادئ املقبولة عموما  (8)

ملمارسات الشراء اجليدة،  ا يف دل  الضمانات ضد املمارسات الفاسدة وغري القانونية، وعدم تقدمي أي عرض أو هدية 
أو فائدة من أي نوع، يكمن تفساااااريها على أهنا ممارساااااة غري مشاااااروعة أو فاسااااادة، ساااااواء بصاااااورة مباشااااارة أو غري أو دفعة 

مباشاارة، كحافز أو مكافأة ملنع أو تنفيذ عقود الشااراء. وحتقيقا هلذه الغاية، سااتكفل منظمة األغذية والزراعة تطبيق وتنفيذ 
 ة وغري القانونية.قواعدها دات الصلة يف ما يتعلق باملمارسات الفاسد

 
ناساااااابة انعقاد ساااااانويا   حساااااااب األمانةتقريرا عن النتائج احملققة للمسااااااامهات يف االتفاقية الدولية سااااااتقدم أمانة  (9)

الدورة العادية هليئة تدابري الصحة النباتية،  ا يف دل  بيان مايل يصدر بالدوالر األمريكي ويكون للمشروع ككل. وسوف 
منفقة وأية فوائد مساااااااتحقة من املساااااااامهة إىل اجلهة املا ة، بعد إقفال املشاااااااروع، على أساااااااام تناسااااااايب  تعاد أية أموال غري

 يتماشى مع مسامهة كل جهة ما ة. 
 
 ال تتحمل اجلهة املا ة أي مسؤولية عن أي مطالبات أو مطالب دين أو أضرار أو خسائر، نتيجة لتنفيذ هذا الرتتيب. (10)
 
  ة ومنظمة األغذية والزراعة ب بالغ بعضااااااااااااااهما البعض على الفور بأي حدث أو حالة قد تؤثر تقوم اجلهة املا (11)

على تنفيذ أنشاااااطة املشاااااروع، األمر الذي قد يتطلب تعديل أو تغيري يف نطاق التنفيذ، أو امليزانية املتفق عليها، أو جوانب 
والزراعة  أو يف تنفيذ األنشااااطة، تقوم منظمة األغذية أخرى من هذا الرتتيب. ويف حالة حدوث أي تغيري يف اجلدول الزمين

 ب بالغ اجلهة املا ة على الفور.
 
ويف حال حدوث أي تغيريات أخرى، ترى اجلهة املا ة أهنا ساااااتؤثر بشاااااكل كبري على قيمة املشاااااروع، ف ن اجلهة  (12)

 . مسااااااااااارات ممكنة للعملاملا ة ومنظمة األغذية والزراعة سااااااااااتتشاااااااااااوران بشااااااااااأن التدابري الرامية إىل حل املشااااااااااكلة وإجياد 
يف حال إهناء ق يف تعديل أو إهناء مسامهتها املالية يف املشروع. و ويف حال حدوث هذه التغيريات، حتتفظ اجلهة املا ة باحل

املشروع، تظل التزامات الطرفني سارية املفعول بالقدر الالزم للسماح بسحب املوظفني واألموال واألصول بطريقة منظمة، 
 ا الرتتيب.طيها هذوتسوية احلسابات بني الطرفني، وتسوية أي الرتام تتكبده املنظمة من أجل األنشطة اليت يغ

 
ولتجنب الشاااااااااا ، لن يفساااااااااار أي شاااااااااايء يف هذا الرتتيب أو يف أية وثيقة تتعلق به على أنه تنازل عن امتيازات  (13)

وحصانات ملنظمة األغذية والزراعة. وحُيل أي نزاع بني اجلهة املا ة ومنظمة األغذية والزراعة ينتج عن تفسري هذا الرتتيب، 
 ان.برتتيب يتفق عليه الطرف

 
  يدخل هذا الرتتيب حيز التنفيذ بعد أن توافق عليه هيئة تدابري الصحة النباتية. (14)
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 االختصاصات المراجعة للجنة مالية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات - 06المرفق 

 ،(CPM2012/20 قةالوثي) لوقاية النباتات املرفق الثاين باسرتاتيجية تعبئة املوارد اخلاصة باالتفاقية الدولية)
 (املعتمد يف الدورة السابعة للهيئة

 

 الهدف -1

 
 تسعى جلنة املالية إىل زيادة األمن املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من خالل: [1]

 
 تعزيز ثقة املا ني يف اآلليات املالية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -

 ومساعدة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وهيئة تدابري الصحة النباتية يف اجلهود املبذولة لتعبئة املوارد  -

 وحتسني كفاءة التخطيط املايل. -

 

 نطاق لجنة المالية -2

 
  جمال: باتية يفتساعد جلنة املالية أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومكتب هيئة تدابري الصحة الن [2]

 
 التخطيط املايل -

 والتقارير املالية  -

 وتعبئة املوارد  -

 ووضع إجراءات للشفافية املالية وتعبئة املوارد. -

 

 هيكل لجنة المالية -3

 
 سوف تتأل  جلنة املالية من أربعة أعضاء متطوعني خيتارهم مكتب اهليئة. [3]

 
نة متويل سفرهم اخلاص وإقامتهم حلضور االجتماعات. ويف حال طلب األعضاء يف جلويتعنّي على األعضاء يف جلنة املالية  [4]

 املالية احلصول على موارد نيابة عن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، جيوز عندها طلب احلصول على مساعدة مالية.
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 مهام لجنة المالية -4

 
 االضطالع باملهام التالية:حتقق جلنة املالية أهدافها من خالل  [5]

 
 وضع إجراءات تضمن الشفافية يف امليزانية  -

 ومساعدة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف إعداد التقارير السنوية عن امليزانية  -

 وإعداد  ادج موحدة للميزانية  -

 ومساعدة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف إعداد االقرتاحات السنوية للميزانية  -

 واستعراض املسائل املتعلقة باملوارد -

 ومساعدة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف إعداد خطط تشغيلية مدرجة يف امليزانية  -

 النباتات وهيئة تدابري الصحة النباتية يف أنشطة تعبئة املوارد ومساعدة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية  -

 ورفع تقارير دورية إىل مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ومجاعة العمل غري الروية املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي -
 واملساعدة الفنية 

 النباتية.وأي أنشطة مالية دات الصلة قد حييلها إليها مكتب هيئة تدابري الصحة  -

 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -5

 
 توفّر األمانة الدعم اإلداري والفين حسب احلاجة. [6]

 

 المراقبون -6

 
جيوز أن ينضّم إىل جلنة املالية مراقب واحد إىل ثالثة مراقبني )كحد أقصى( إلسداء املشورة حسب املقتضى بالنسبة إىل  [7]

ناقشتها اللجنة. وجيب أن يوافق املكتب على مشاركة املراقبني قبل انعقاد اجتماع جلنة املالية. ويعود مسائل مالية حمددة 
للمكتب اختاد القرار النهائي بشأن حضور مراقبني )وتناوهبم( حبسب فائدة مشاركتهم بالنسبة إىل جدول أعمال كل من 

 النباتية. ن لديهم خربة مالية( طبًقا إلجراءات هيئة تدابري الصحةاجتماعات جلنة املالية. وجيب أن يتم اختيار املراقبني )مم

 
ل  احملدودة ؛ وتلقي الوثائق يف ما خال تةالرئيسوجيوز أن يشار  هؤالء املراقبون يف مناقشات جلنة املالية شرت موافقة  [8]

 التوزيع؛ وتقدمي بيانات خطّية بشأن بنود حمددة من جدول األعمال.
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 مواضيع العملية للدعوة القتراح: المعايير والتنفيذ - 07رفق لما
 المعايير والتنفيذ المقترحة للدعوة القتراح مواضيع: العملية

 )تُطلق الدعوة مرة كلّ سنتني(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

جتّمع األمانة طلبات املواضيع 
وتنشاااااااااارها على البوابة الدولية 

 للصحة النباتية

 جُتري اسااااااتعراضاااااااً أّولياً وتقّدم
توصااااااااااااااايااات إىل جلنااة املعااايري 
 وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات

 جُتري اساااتعراضاااات تفصااايلية،
وتراجع وتتفق مع توصااااااااااايات 
 فريق املهام املعين باملواضيع

تنااااااق  نتاااااائج جلناااااة املعاااااايري 
وجلااانااااااااة الاااتااانااافااايااااااااذ وتااانااامااايااااااااة 
الاااااااقاااااااادرات، وتاااااااتااااااافاااااااق ماااااااع 
التوصااااااااايات واألولويات وتعّد 
االقاارتاحااااااااات هلااياائااااااااة تااااااااداباري 

 الصحة النباتية 

تعتمد املواضااااااااااااايع واألولويات 
ر املعاااااايري إلدراجهاااااا يف إطاااااا

والتنفياااااااذ التاااااااابع لالتفااااااااقياااااااة 
 الدولية لوقاية النباتات
ري غيع ضاااااااااااااابالنسااااااااااااابة إىل املو 

يئااااااااة اهلر املتفق عليهااااااااا، تقرّ 
 لمضي قدماً سبيالً ل

 

نهاية  -مايو/أيار
 أغسطس/آب

 سبتمبر/أيلول

نوفمبر/تشرين 
 -الثاني

 ديسمبر/كانون األول

 يناير/كانون الثاني

 -مارس/آذار
 أبريل/نيسان

Call 

 فريق المهام المعني بالمواضيع

 لجنة التنفيذ وتنمية القدرات لجنة المعايير

فريق المهام المعني 
 بالمواضيع

 

 هيئة تدابير الصحة النباتية

 الدعوة
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 المقترحة وترتيبها بحسب األولوية واضيعالخاصة بتبرير الممعايير ال - 08رفق لما

  األولوية للمواضيع دات األثر العاملي األكرب.سوف تُعطى  [1]
 

 )ينبغي أن توفّر املعلومات. ومن املتوقع أن تستويف مجيع الطلبات املعايري الرئيسية التالية(: المعايير الرئيسية
 

 .1-1املسامهة يف غرض االتفاقية الدولية لوقاية النباتات كما يرد وصفه يف املادة  -
 يجية والنتائج التنظيمية املبّينة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.الصلة باألهداف االسرتات -
جدوى التنفيذ على الصعيد العاملي )النظر يف سهولة التنفيذ، ودرجة التعقيد الفين، وقدرة املنظمات الوطنية  -

 لوقاية النباتات على التنفيذ، واملالءمة بالنسبة إىل أكثر من إقليم(.
 ليت ينبغي حّلها عرب وضع املعيار أو مورد التنفيذ.حتديد واضع للمشاكل ا -
توفّر املعلومات، أو إمكانية مجعها، لدعم املعيار املقرتح أو مورد التنفيذ )مثاًل، املعلومات العلمية، والتارخيية  -

 والفنية، واخلربة(.
 المعايير الداعمة )توّفر المعلومات حسبما هو م ئم(

 المعايير العملية
معيار و/أو مورد تنفيذ إقليمي حول املوضااوع داته متاح وتسااتخدمه منظمات وطنية أو إقليمية  هل يوجد (1)

 لوقاية النباتات أو منظمات دولية؟
 توفّر اخلربة الالزمة لوضع املعيار و/أو مورد التنفيذ املقرتح. (2)
 

 المعايير االقتصادية
 القيمة املقدرة للنباتات احملمية  (1)
 ّدرة للتجاارة  اا يف دلا  الفرص اجلاديادة يف التجاارة واملتاأثرة بااملعياار و/أو  ورد التنفياذ املقرتحالقيماة املقا (2)

 )مثاًل حجم التجارة، وقيمة التجارة، والنسبة املئوية للتجارة من إمجايل الناتج احمللي( عند احلاجة.
 المعايير البيئية

بعاثات ملمكنة لبعض تدابري الصاااااحة النباتية، مثل احلّد من االنالفائدة من احلّد من اآلثار البيئية السااااالبية ا (1)
 العاملية حلماية طبقة األوزون.

 الفائدة من إدارة األنواع غري األصلية اليت تشّكل آفات للنباتات )مثل بعض األنواع الغريبة الغازية(. (2)
لتنوّع ها ونظمها اإليكولوجية، ومحاية ااملسااااااااااااااامهة يف محاية البيئة من خالل محاية النباتات الربية، وموائل (3)

 البيولوجي الزراعي.
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 المعايير االستراتيجية
مدى الدعم املقّدم للمعيار و/أو مورد التنفيذ املقرتح )مثاًل، منظمة واحدة أو أكثر من املنظمات الوطنية  (1)

ظمااات اإلقليميااة لوقااايااة أو اإلقليميااة لوقااايااة النباااتااات طلباات الاادعم، أو منظمااة واحاادة أو أكثر من املن
 النباتات اعتمدت معياراً حول املوضوع داته(.

التواتر الذي تظهر فيه القضااااااااااااااية الواجب معاجلتها، كما جرى حتديدها يف االقرتاح، كساااااااااااااابب الختالل  (2)
التجارة )مثالً النزاعات أو ضااااااارورة إجراء مناقشاااااااات ثنائية متكررة، وعدد املرات خالل السااااااانة اليت تظهر 

 اختالالت يف التجارة(. فيها
 املالءمة والفائدة بالنسبة إىل البلدان النامية. (3)
 التغطية )التطبيق على جمموعة واسعة من البلدان/اآلفات/السلع(. (4)
تكملة املعايري و/أو موارد التنفيذ األخرى )مثاًل إمكانية اسااااااااااااااتخدام املعيار كجزء من هنج النظم إزاء آفة  (5)

 ملعاجلات آلفات أخرى(.واحدة، وتكملة ا
وضااااااااااااااع معيار مفاهيمي و/أو مورد تنفيذ ملعاجلة املفاهيم األساااااااااااااااسااااااااااااااية )مثاًل كفاءة املعاجلة، ومنهجية  (6)

 التفتي (.
 احلاجة امللّحة للمعيار و/أو مورد التنفيذ. (7)
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 اختصاصات فريق المهام المعني بالمواضيع والئحته الداخلية – 09المرفق 
 
 فريق المهام المعني بالمواضيع نطاق عمل -1
 

ملواضيع: اإن فريق املهام املعين باملواضيع يساعد جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري يف عملية إطالق الدعوة القرتاح  [1]
 املعايري والتنفيذ.

 
 ويتوىّل فريق املهام املعين باملواضيع الوظائ  التالية:  [2]

 
باستخدام  ةاألولويحسب  هاملواضيع املقرتحة وترتيبالتربير على ضوء املعايري احملددة دمة فحص املواضيع املق -

وصاااااااااايات إىل جلنة ، وتقدمي تباملواضاااااااااايعتفق عليه فريق املهام املعين لرتتيب األولوية يواضااااااااااع نظام درجات 
حبسب مورد  التنفيذ وتنمية القدرات وإىل جلنة املعايري بشأن طريقة أفضل ملعاجلة املواضيع: حبسب املعيار أو

 التنفيذ.
 من جانب جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري معاً. املقدمةالنظر يف ما إدا أمكن معاجلة املواضيع  -

هنائية بشأن املواضيع يقة وثإعداد و جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ملعايري و جلنة اتوصي هبا مناقشة املواضيع اليت  -
 يئة.كي تعتمدها اهلاملوصى هبا ل

 
 هيكلية فريق المهام المعني بالمواضيع -2
 

ة القدرات ) ا يف دل  يف جلنة التنفيذ وتنمييتأل  فريق املهام املعين باملواضيع من سبعة أعضاء، يكون ثالثة منهم أعضاًء  [3]
رئيس هذه اللجنة(، وثالثة آخرون أعضاًء يف جلنة املعايري ) ا يف دل  رئيس هذه اللجنة(، وعضو واحد من مكتب هيئة 

 تدابري الصحة النباتية.
 
 تشكيل فريق المهام المعني بالمواضيع -3
 

ة تدابري باملواضيع من جانب جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وجلنة املعايري ومكتب هيئيتّم اختيار أعضاء فريق املهام املعين  [4]
الصحة النباتية. ومن شأن هذه اجلهات الثالث أن ختتار عضوًا بدياًل للمشاركة يف عمل الفريق حني يكون األعضاء 

 األصليون غري متوفرين.
 

 ال ئحة الداخلية لفريق المهام المعني بالمواضيع
 

 العضوية -1المادة 
 

جيب أن يكون أعضاااااااء فريق املهام املعين باملواضاااااايع أعضاااااااء يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، أو يف جلنة املعايري  
 يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية، وأن يشاركوا يف عمل الفريق. أو
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ات االعتبار بصااااورة خاصااااة التغيري  ومن شااااأن هذه اجلهات اسااااتعراض عضااااوية الفريق عند احلاجة، مع األخذ يف 

 عضوية جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وجلنة املعايري ومكتب هيئة تدابري الصحة النباتية. يف

 
 اإلجراء لتعيين واختيار األعضاء في فريق المهام المعني بالمواضيع -2المادة 

 
الثة أعضاااااااااااااااء وعضااااااااااااااو بديل واحد(، يتم اختيار أعضاااااااااااااااء الفريق من جانب جلنة التنفيذ وتنمية القدرات )ث 
 املعايري )ثالثة أعضاء وعضو بديل واحد( ومكتب هيئة تدابري الصحة النباتية )عضو واحد وعضو بديل واحد(. وجلنة
 

 وتتوىل األمانة إدارة قائمة األعضاء يف فريق املهام املعين باملواضيع على البوابة الدولية للصحة النباتية. 

 
 ويةمدة العض -3المادة 

 
تساااااتمر والية األعضااااااء يف الفريق طيلة فرتة عضاااااويتهم يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، أو يف جلنة املعايري أو يف  

يف الالئحة الداخلية، تغيري أو تعديل عضااويتها يف  2مكتب هيئة تدابري الصااحة النباتية. وجيوز هلذه األجهزة، وفقاً للمادة 
 يف أي وقت. كما جيوز لألعضاء االنسحاب يف أي وقت من الفريق.فريق املهام املعين باملواضيع 

 
 الرئيس ونائب الرئيس -4المادة 

 
 يرتأم عضو مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية اجتماعات فريق املهام املعين باملواضيع. 

 
 سنتان.دهتا مويقوم األعضاء يف فريق املهام املعين باملواضيع بانتخاب نائب الرئيس من بني أعضائه لوالية  

 
ويتوىل الرئيس، أو يف غياب الرئيس أو العضااااااااااااااو البديل من مكتب هيئة تدابري الصااااااااااااااحة النباتية، نائب الرئيس  

طلع عمل الفريق. ويتمتع نائب الرئيس، الذي يضاااااااجتماعات الفريق، وميارم أي وظائ  أخرى تكون ضاااااارورية لتيسااااااري 
  هام الرئيس، بالصالحيات واملهام داهتا اليت يتمتع هبا الرئيس.

 
 المراقبون -5المادة 

 
 ال يسمع فريق املهام املعين باملواضيع بوجود مراقبني. 

 
 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -6المادة 

 
 يع.الدولية لوقاية النباتات دعماً إدارياً، وفنياً وحتريرياً الجتماعات فريق املهام املعين باملواضتوفّر أمانة االتفاقية  
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 االجتماعات -7المادة 
 

يعمل فريق املهام املعين باملواضيع حبسب الضرورة، بعد كل دعوة القرتاح املواضيع بصورة عامة. وينبغي استخدام  
ن بعد، واختاد القرارات االلكرتونية وغريها من وسااااااااائل االتصااااااااال االفرتاضااااااااي عند اإلمكان الربيد االلكرتوين، واملؤمترات ع

 إلعداد وتنظيم اجتماعات فريق املهام املعين باملواضيع. وتُعقد االجتماعات الوجاهية عند احلاجة.
 

ور أغلبية أعضاء الفريق م حضوال يُعلن افتتاح أي اجتماع لفريق املهام املعين باملواضيع ما مل يتوفر النصاب. ويلز  
 أعضاء( لتوفّر النصاب. أربعة)

 
 المصادقة -8المادة 

 
فريق املهام املعين باملواضااااااااايع من جانب األعضااااااااااء فقط. وأّما املصاااااااااادقات على مساااااااااودة الوثائق تُتخذ قرارات  

وافق على أن تُبّل  إىل فيجب أن تتّم بالتواالتفاق على التوصاااااااااااااايات املقّدمة إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري 
نتني حال تعّذر التوافق، ُتذكر القضااايا موضااوع النزاع وُتشااراح املواق  يف تقرير االجتماع، ويُلفت انتباه اللج اللجنتني. ويف

 إليها.

 
 التقارير -9المادة 

 
رفع التقارير إىل جلنة الدولية للصااااحة النباتية. وتُ يُنشاااار تقرير كل اجتماع لفريق املهام املعين باملواضاااايع على البوابة  

 التنفيذ وتنمية القدرات وإىل جلنة املعايري ومكتب هيئة تدابري الصحة النباتية.

 
 لغة العمل -10المادة 

 
 تكون االنكليزية لغة العمل يف اجتماعات فريق املهام املعين باملواضيع. 

 
 التعدي ت -11المادة 

 
 االختصاصات والالئحة الداخلية عند احلاجة.تعتمد هيئة تدابري الصحة النباتية التعديالت على  



10 Appendix CPM-13 Report 

 Page 106 of 150 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 التنويه بالمساهمات في أنشطة وضع المعايير - 10 المرفق
 

مالحق  ة أومعايري دولي ما يلي من خلرباء فرق الصااااااياغة ملسااااااامهاهتم النشااااااطة يف وضااااااع ناعن امتناناإلعراب  نودّ  -1
 :2017/2018اعتمدت يف  معايري

 

 (004-2009)المراقبة( ) 6 رقم المعيار الدولي تنقيح: 1الجدول 

 
 الدور اسم الخبير البلد

 (2016-05مشرف ) Ezequiel FERROالسيد  األرجنتني

 (2015-11) مشرفة مساعدة Esther KIMANIالسيدة  كينيا

 (2015-05مشرف ) Piotr WLODARCZYKالسيد  بولندا

 (2013-05مشرف مساعد ) Bart ROSSELالسيد  أسرتاليا

 جمموعة عمل اخلرباء يف عضو Pablo Luis CORTESEالسيد  األرجنتني

 جمموعة عمل اخلرباء يف عضو Chris DALEالسيد  أسرتاليا
 جمموعة عمل اخلرباء يف عضو Robert FAVRINالسيد  كندا
 جمموعة عمل اخلرباء يف عضو Jan SCHANSالسيد  هولندا

 جمموعة عمل اخلرباء يف عضو Brian Joseph KOPPERالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 القائم بتنظيم جمموعة عمل اخلرباء Paul STEVENSالسيد  نيوزيلندا

-11مشاااااارف )جمموعة عمل اخلرباء ) ضااااااي م John HEDLEYالسيد  نيوزيلندا
2009)) 

 
 (1994-001) (مسرد مصطلحات الصحة النباتية) – 5 رقم على المعيار الدولي 2016و 2015 يعاملتعدي ت ال اريع: مش2الجدول 

 
 الدور اسم الخبير البلد

مشااااااااااااااارفااااااااة على الفريق الفين املعين  سااااااااااااااارد  Laurence BOUHOT-DELDUCالسيدة  فرنسا
 مصطلحات الصحة النباتية

الفريق الفين املعين  ساااارد مصااااطلحات الصااااحة  Stephanie BLOEMالسيدة  الواليات املتحدة األمريكية
 النباتية للغة اإلنكليزية

الفريق الفين املعين  ساااارد مصااااطلحات الصااااحة  John HEDLEYالسيد  نيوزيلندا
 النباتية للغة اإلنكليزية

الفريق الفين املعين  ساااارد مصااااطلحات الصااااحة  Beatriz MELCHOالسيدة  أوروغواي
 اإلسبانيةالنباتية للغة 

ة املعين  ساااارد مصااااطلحات الصااااحالفريق الفين  Hong NINGالسيدة  الصني
 صينيةالنباتية للغة ال

الفريق الفين املعين  ساااارد مصااااطلحات الصااااحة  Ebbe NORDBOالسيد  الدا ر 
 النباتية للغة اإلنكليزية

الفريق الفين املعين  ساااارد مصااااطلحات الصااااحة  شذى رشدي عمر السيدة مجهوريّة مصر العربّية
 عربيةالنباتية للغة ال

الفريق الفين املعين  ساااارد مصااااطلحات الصااااحة  Andrei ORLINSKIالسيد  فرنسا
 روسيةالنباتية للغة ال
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ح القسحم تنقي"و "التبخير بفلوريد السححولفوريل" معاملة الصحححة النباتيةإدراج من أجل  15 رقم للمعيار الدولي 2و 1تنقيح الملحقين  :3الجدول 
 ألف وباء( 2006-010) عزل الحراري"المتعلق بالتسخين بال

 
 الدور اسم الخبير البلد

 (2016-05) ةمشرف Marina ZLOTINAالسيدة  الواليات املتحدة األمريكية

 (2015-05مشرف ) Piotr WLODARCZYKالسيد  بولندا

 (2015-05مشرفة مساعدة ) Marie-Claude FORESTالسيدة  كندا

 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي  Sven Christer MAGNUSSONالسيد  النرويج

 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي  Mamoru MATSUIالسيد  اليابان

 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي  Shane SELAالسيد  كندا

رئيس اجملموعاة الادوليّاة للبحوث املعنياة بااحلجر  Eric ALLENالسيد  كندا
 احلرجيّ 

 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي  Victor AGYEMANالسيد  غانا

 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي  Marcos Beéche CISTERNASالسيد  شيلي

 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي  Thomas SCHRÖDERالسيد  أملانيا

 
 ( 2014-005) استخدام معام ت الحرارة كتدابير للصحة النباتية اشتراطاتحول  42رقم : المعيار الدولي 4الجدول 

 
 الدور اسم الخبير البلد

 (2016-11مشرف )جلنة املعايري  Ezequiel FERROالسيد  األرجنتني

 مشااااااااااااااااااااااارف مسااااااااااااااااااااااااعااااااااد )جلاااااااانااااااااة املااااااااعااااااااايااااااااري  Eduardo WILLINKالسيد  األرجنتني
11-2016) 

 (2015-05مشرف مساعد )جلنة املعايري  Glen BOWMANالسيد  أسرتاليا

مشرف على الفريق التقين املعين  عاجلات الصحة  David OPATOWSKIالسيد  إسرائيل
 النباتّية

الشاااااااااااعبة املشااااااااااارتكة بني املنظمة والوكالة الدولية 
 للطاقة الذرية

 ممثل اجلهة املضيفة Rui CARDOSO PEREIRAالسيد 

دولية والوكالة الالشاااااااااااعبة املشااااااااااارتكة بني املنظمة 
 للطاقة الذرية

 ممثل اجلهة املضيفة Carl BLACKBURNالسيد 

 ممثل اجلهة املضيفة Yukio YOKOIالسيد  اليابان

 ممثلة اجلهة املضيفة Akiko NAGANOالسيدة  اليابان

 ممثلة اجلهة املضيفة Masumi YAMAMOTO السيدة اليابان

ة على الفريق التقين املعين  عاجلات الصحمشرف  Jan Bart ROSSELالسيد  أسرتاليا
 النباتّية

عضاااااااااو يف الفريق التقين املعين  عاجلات الصاااااااااحة  Patrick GOMESالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 النباتّية

 الوكاااالاااة الااادولياااة/ الوالياااات املتحااادة األمريكياااة
 للطاقة الذرية

ت الصاااااااااحة  عاجلاعضاااااااااو يف الفريق التقين املعين  Guy HALLMANالسيد 
 النباتّية

عضاااااااااو يف الفريق التقين املعين  عاجلات الصاااااااااحة  Michael ORMSBYالسيد  نيوزيلندا
 النباتّية

عضاااااااااو يف الفريق التقين املعين  عاجلات الصاااااااااحة  Yuejin WANGالسيد  الصني
 النباتّية
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 الدور اسم الخبير البلد

لصاااااااااحة املعين  عاجلات اعضاااااااااو يف الفريق التقين  Scott MYERSالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 النباتّية

عضاااااااااو يف الفريق التقين املعين  عاجلات الصاااااااااحة  Matthew SMYTHالسيد  أسرتاليا
 النباتّية

عضاااااااااو يف الفريق التقين املعين  عاجلات الصاااااااااحة  Daojian YUالسيد  الصني
 النباتّية

ات الصاااااااااحة جلعضاااااااااو يف الفريق التقين املعين  عا Toshiyuki DOHINOالسيد  اليابان
 النباتّية

الشاااااااااااعبة املشااااااااااارتكة بني املنظمة والوكالة الدولية 
 للطاقة الذرية

 خبري مدعو Andrew PARKERالسيد 

 هة املضيفةممثل اجل Ichiro NAKAGAWAالسيد  اليابان

 قائم بالتنظيم Manabu SUZUKIالسيد  اليابان

 قائم بالتنظيم Kunihiko YAMADAالسيد  اليابان

 
 27: المعححايير الححدوليححة التي وضحححححححححححعهححا فريق الخبراء الفني المعني بححيعححداد بروتوكوالت التشحححححححححححخي  كم حق للمعيححار الححدولي رقم 5الجححدول 

 (بروتوكوالت تشخي  اآلفات الخاضعة للوائح)
 

 على فريق الخبراء الفني المعني بيعداد بروتوكوالت التشخي  ةألف: المشرف-5الجدول 
 

 ةاسم المشرف البلد

 Jane Chardالسيدة  اململكة املتحدة

 
 Phytophthora ramorum (2004-013) 23: بروتوكول التشخي  باء-5الجدول 

 
 الصفة اسم الخبير البلد

 رئيس األخصائيني Johannes DE GRUYTERالسيد  هولندا

 حكم Robert TAYLORالسيد  نيوزيلندا

 رئيسة فريق التألي  Tricia GILTRAPالسيدة  اململكة املتحدة

 مشار  يف التألي  Stephan BRIÈREالسيد  كندا

 مشاركة يف التألي  Zoila Gloria ABADالسيدة  الواليات املتحدة األمريكية

 
وفيروس البقعححة ، Tomato spotted wilt virus فيروس الححذبول المتبقع للطمححاطمب المتعلق 24 رقم : بروتوكول التشحححححححححححخي جيم-5الجححدول 
 Watermelon silver mottle virus (019-2004) الفضي للبطيخ رقشوفيروس ال ،Impatiens necrotic spot virus مجزاعةالنخرية لل

 
 الدور اسم الخبير البلد

 أخصائي رئيسي Delano JAMESالسيد  كندا

 حكم Brendan RODONIالسيد  أسرتاليا

 رئيس فريق التألي  Thomas SCHRÖDERالسيد  الواليات املتحدة األمريكية

 مشاركة يف التألي  Jane MORRISالسيدة  اململكة املتحدة

 مشار  يف التألي  Gerhard PIETERSENالسيد  جنوب أفريقيا
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الصححححححة   تمعام) 28 رقم : المعايير الدولية التي وضحححححعها الفريق التقني المعني بمعالجات الصححححححة النباتّية كم حق للمعيار الدولي6الجدول 
ذبابة بحرارة البخار لمكافحة  Carica papayaمعالجة الببايا : 32النباتية رقم الصحة  ة( معالجالحجر الزراعي لوائحآلفات الخاضعة للالنباتية 

  Bactrocera dorsalis (2009-109) الفاكهة الشرقية
 

 الصفة اسم الخبير البلد

على الفريق التقين املعين  عاااااجلااااات مشااااااااااااااارف  David OPATOWSKIالسيد  إسرائيل
 الصحة النباتّية

مشااااااااااااااارف على الفريق التقين املعين  عاااااجلااااات  Ezequiel FERROالسيد  األرجنتني
 الصحة النباتّية

مشااااااااااااااارف على الفريق التقين املعين  عاااااجلااااات  Jan Bart ROSSELالسيد  أسرتاليا
 الصحة النباتّية

ة والوكاااالاااة الااادولياا/ الوالياااات املتحااادة األمريكياااة
 للطاقة الذرية

 اتاملعاجليف جمال اخلبري الرئيسي  Guy HALLMANالسيد 
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 اختصاصات لجنة المعايير والئحتها الداخلية - 11المرفق 
 

 67اختصاصات لجنة المعايير 
 

 النطاق
 

ليت تعتربها اهليئة معايري دات اتدير جلنة املعايري عملية وضع املعايري وتساعد يف وضع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية  [1]
 أولوية.

 
 الهدف

 
ع املعايري،  [2] إن اهلدف الرئيسااي للجنة املعايري هو إعداد مسااّودة للمعايري الدولية لتدابري الصااحة النباتية، وفقا إلجراءات وضااري

 بأقصى سرعة ممكنة لكي تعتمدها اهليئة.
 

 هيكل لجنة المعايير
 

ما ما يتعلق بكل إقليم ك ويكون توزيع األعضاااااااااااء يف عضااااااااااوا من كل إقليم من أقاليم املنظمة. 25تتكون جلنة املعايري من  [3]
 يلي:
 

 أعضاء( 4أفريقيا ) -
 (4آسيا ) -
 (4أوروبا ) -
 (4أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ) -
 (4الشرق األدىن ) -
 (2أمريكا الشمالية ) -
 (3جنوب غرب احمليط اهلادئ ) -

 
 عن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املشاركة أيضا.وجيوز ملمثل 

 
 وجيوز للجنة املعايري أن تنشاا ، حبسااب االقتضاااء، مجاعات عمل مؤقتة أو دائمة، ومجاعات صااياغة تتأل  من أعضااائها. [4]

 وختتار جلنة املعايري من بني أعضائها مجاعة عمل تابعة هلا.
 

- ة أعضااء لتشاكيل مجاعة عمل تابعة هلا مكونة من سابعة أعضااء )جلنة املعايريوختتار جلنة املعايري من بني أعضاائها سابع [5]
 (، يسرتشدون باختصاصات هذه اجلماعة والئحتها الداخلية اليت توافق عليها جلنة املعايري. 7
 

 .التابعة هلاوحُتدد جلنة املعايري مهام وإجراءات عمل مجاعة العمل املكونة من سبعة أعضاء ومجاعات العمل األخرى  [6]
 

                                                 
، حسااابما طلبته اهليئة يف دورهتا الثالثة 4، املرفق 2008( وقامت  واءمتها جلنة املعايري يف نوفمرب/تشااارين الثاين 2006اعتمدهتا اهليئة يف دورهتا األوىل )  67
(2008.) 
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 مهام لجنة المعايير
 

 تعمل جلنة املعايري  ثابة منتدى من أجل: [7]
 

 دراسة املواصفات واملوافقة عليها أو تعديلها؛ -
 استعراض املواصفات؛ -
 تسمية أعضاء مجاعات العمل التابعة للجنة املعايري وحتديد مهام تل  اجلماعات؛ -
 ومجاعات العمل التابعة للجنة املعايري حسب االقتضاء؛إنشاء وحل مجاعات عمل اخلرباء  -
 املوافقة على برامج عمل فرق اخلرباء الفنيني، واستعراض أنشطتها ونتائج اجتماعاهتا وتوجيهها واإلشراف عليها؛ -
خرباء حسااب االقتضاااء ووفقا الختصاااصااات و/أو الالئحة الداخلية  املؤلفة من صااياغةالاختيار أعضاااء مجاعات  -

 ات الصلة هلذه اجلماعات؛د
 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية؛ مسوداتاستعراض  -
املعايري اليت ستعرض على األطراف املتعاقدة واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات  مسوداتاملوافقة على  -

 مشاورة األعضاء؛اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات الدولية املعنية  وجب إجراءات 
 إنشاء مجاعات مناقشة مفتوحة العضوية حيثما كان دل  مناسبا؛ -
املعايري الدولية لتدابري الصاااااااااااحة النباتية بالتعاون مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومع  مساااااااااااوداتتنقيع  -

باااتااات نظمااات اإلقليميااة لوقااايااة النواملنظمااات الوطنيااة لوقااايااة النباااتااات وامل األطراف املتعاااقاادةمراعاااة تعليقااات 
 واملنظمات الدولية املعنية؛

 النهائية للمعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية من أجل عرضها على اهليئة؛ سوداتاملوافقة على امل -
 نظر فيها؛إعادة ال استعراض تل  اليت تتطلبحتديد و استعراض املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املوجودة و  -
 حتديد األولويات للمعايري الدولية اليت هي قيد اإلعداد؛ -
 ة؛املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية واضحة وبسيطة ومرّكز  مسوداتكفالة أن تكون اللغة املستخدمة يف  -
 تعيني مسؤول عن كل معيار دويل لتدابري الصحة النباتية؛ -
ملية الفرعي التابع للهيئة "جلنة التنفيذ وتنمية القدرات" للمساعدة على جعل ع العمل يف تعاون وثيق مع اجلهاز -

 وضع املعايري وتنفيذها عملية فعالة وتكميلية.
 االضطالع  هام أخرى دات صلة بوضع املعايري حسب توجيهات اهليئة.  -
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قّرره جلنة بواساااطة الوساااائل اإللكرتونية، حسااابما تما بني االجتماعات  وجيوز تنفيذ هذه املهام خالل اجتماعات فعلية ويف [8]
 . 68املعايري
 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

توفر األمانة الدعم اإلداري والفين والتحريري حسبما حتتاجه جلنة املعايري. واألمانة مسؤولية عن اإلبالغ وحفظ السجالت  [9]
 يف ما يتعلق بربنامج وضع املعايري.

 

 69ئحة الداخلية للجنة المعايير ال 
 

 العضوية – 1المادة 
 

ينبغي أن يكون األعضااااااء من كبار مساااااؤويل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات الذين تساااااميهم األطراف املتعاقدة، وتكون  [1]
يف اجملاالت  مهاراتو هلم مؤهالت يف ختصااااااص أحيائي علمي )أو ما يعادله( يف جمال وقاية النباتات، وتتوافر لديهم خربة 

 التالية على وجه اخلصوص:
 

 التشغيل العملي لنظام وطين أو دويل للصحة النباتية؛ -
 وإدارة نظام وطين أو دويل للصحة النباتية؛ -
 وتطبيق تدابري الصحة النباتية املتعلقة بالتجارة الدولية. -
 

  ما يلزم من وقت للمشاااااااااااااااركة بصاااااااااااااافة منتظمة ومنهجية يفوتوافق األطراف املتعاقدة على تكريس أعضاااااااااااااااء جلنة املعايري [2]
 االجتماعات. 

 
وجيوز لكل إقليم من أقاليم املنظمة أن يضااااااااااع إجراءات خاصااااااااااة به الختيار أعضااااااااااائه يف جلنة املعايري. ويتم إخطار أمانة  [3]

 .ة من أجل إقرارهماالتفاقية الدولية لوقاية النباتات باألعضاء املختارين الذين تُعرض أواؤهم على اهليئ
 

وجلنة املعايري مساااؤولة عن اختيار أعضااااء مجاعة العمل التابعة هلا واملكونة من سااابعة أعضااااء من بني أعضاااائها. وجيب أن  [4]
يكون األعضاااااء الذين خُيتارون لعضااااوية مجاعة العمل التابعة للجنة املعايري واملكونة من ساااابعة أعضاااااء مسااااتوفني املؤهالت 

 رة آنفا.واخلربة املذكو 

  

                                                 
 ( القضاااااااايا دات الصااااااالة باالتصااااااااالت اإللكرتونية بالنسااااااابة إىل أعماهلا. وهذه القضاااااااايا تشااااااامل اختيار اخلرباء واملوافقة 2008ناقشااااااات جلنة املعايري )  68

عايري نوع هات املساااؤولة والبت يف مهام أخرى حساااب االقتضااااء. وناقشااات جلنة املعلى الوثائق التفساااريية ووضاااع الصااايغة النهائية للمواصااافات وتغيري اجل
  نالعمل الذي ميكن معاجلته بطريقة إلكرتونية خارج االجتماعات. واعتربت جلنة املعايري أن وضاااااااااااااااع مواصااااااااااااااافات بواساااااااااااااااطة الوساااااااااااااااائل اإللكرتونية ميك

عني كما  ء مناقشة يف جلنة املعايري مهم أيضا. ومت تغيري الفرتة الزمنية الالزمة للرد من أسبو أن يتم بصورة جزئية من خالل الوسائل اإللكرتونية، ولكن إجرا
، 2008تشرين الثاين /كان متفقا عليه سابقا إىل ثالثة أسابيع. ووافقت جلنة املعايري على هذه اإلجراءات اجلديدة )اجتماع جلنة املعايري املعقود يف نوفمرب

 (.4املرفق 

 (، حسااااااابما طلبته اهليئة 4)املرفق  2008( وقامت  واءمتها جلنة املعايري يف اجتماعها يف نوفمرب/تشااااااارين الثاين 2006اهليئة يف دورهتا األوىل ) اعتمدهتا  69
 .3(، املرفق 2013واعتمدهتا اهليئة يف دورهتا الثامنة ) 2012( ونقحتها جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاين 2008يف دورهتا الثالثة )
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 إح ل أعضاء ُجدد محل األعضاء الحاليين - 2المادة 
 

ع كل إقليم من أقاليم املنظمة، متبعا اإلجراءات اخلاصااااااة به، أعضاااااااء جددا ميكن أن حيّلوا حمل أعضاااااااء جلنة املعايري  [5] يُرشااااااإ
س املدة وتصاابع والية األعضاااء اجلدد احملتملني، بعد إقرارهم، صاااحلة لنف ويعرض أواءهم على اهليئة لكي تقإر عضااويتهم.

. وينبغي أن يكون هؤالء األعضاااء اجلدد احملتملون مسااتوفني ملؤهالت العضااوية املبّينة يف 3الزمنية حساابما تنص عليه املادة 
ع إقليم عضاااويهذه الالئحة. وحُيدد كل إقليم من أقاليم املنظمة عضاااوين جديدين حمتملني كحد أقصااا ن اثنني ى. وإدا رشاااإ
 وجب عليه أن يوّضع الرتتيب الذي ينبغي أن خيدم به هذان العضوان  وجب هذه املادة.

 
وحيل حمل عضاااااااو جلنة املعايري عضاااااااو حمتمل أُقر تعيينه من نفس اإلقليم يف حالة اساااااااتقالة العضاااااااو األصااااااالي أو توقفه عن  [6]

 ذه الالئحة أو ختّلفه عن حضور اجتماعني متتاليني للجنة املعايري.استيفاء مؤهالت العضوية احملددة يف ه
 

وينبغي أن تبل  جهة االتصاااااااال الوطنية اخلاصاااااااة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات األمانة بأي ظروف حتتم إحالل عضاااااااو  [7]
 . للمنظمة دات الصلةوينبغي لألمانة أن تُبل  الرئاسة اإلقليمية  جديد حمل عضو من بلد جهة االتصال تل .

 
 وخيدم العضو الذي حيل حمل عضو أصلي حىت انتهاء مدة دل  العضو األصلي، وجيوز ترشيحه لكي خيدم ملدد إضافية. [8]

 
 مدة العضوية - 3المادة 

 
، إال اوال جيوز أن يتجاوز عدد مدد العضاااوية مدتني  ثالث سااانوات. مدهتاخيدم أعضااااء جلنة املعايري يف مدد عضاااوية  [9] ثنتنيري

إدا قّدم إقليم طلبا إىل اهليئة للحصااااااااااول على إعفاء من أجل السااااااااااماح لعضااااااااااو من داخل دل  اإلقليم بأن خيدم يف مدة 
ات للحصااول وجيوز لألقاليم أن تقدم طلب ويف تل  احلالة جيوز أن خيدم العضااو يف مدة عضااوية إضااافية. عضااوية إضااافية.

وال حُتساااااب كمدة عضاااااوية يف إطار هذه  ساااااام كل مدة عضاااااوية على حدة.على إعفاءات إضاااااافية لنفس العضاااااو على أ
 الالئحة مدد العضوية اجلزئية اليت خيدم فيها أعضاء جدد حمل أعضاء أصليني.

 
 الرئيس – 4المادة 

 
 ةتنتخب جلنة املعايري رئيساااااااااااها ونائب رئيساااااااااااها من بني أعضاااااااااااائها وخيدم االثنان ملدة ثالث سااااااااااانوات، مع إمكانية إعاد [10]

انتخاهبما ملدة إضاااافية قدرها ثالث سااانوات. وال جيوز لرئيس اللجنة ونائب رئيساااها أن يعمال هباتني الصااافتني إال إدا كانا 
عضااااااااااااااوين يف جلنة املعايري. ويرأم الرئيس، أو نائب الرئيس يف حال غيابه، اجتماعات جلنة املعايري وميارم أي وظائ  

ا نائب الرئيس الذي يعمل كرئيس بنفس الساااااااااااالطات والواجبات اليت يتمتع هب أخرى الزمة لتيسااااااااااااري عمل اللجنة. ويتمتع
 الرئيس.

 
ويوجه الرئيس املناقشااااااااااااااات يف اجتماعات جلنة املعايري، ويكفل يف هذه االجتماعات االلتزام هبذه الالئحة ويعطي الكلمة  [11]

اوالت يف هبذه الالئحة، السااااايطرة الكاملة على املدويطرح األسااااائلة ويعلن القرارات. ويفصااااال يف النقات النظامية وله، رهنا 
وجيوز له، أثناء مناقشااااااااااااااة بند، أن يقرتح على جلنة املعايري حتديد الوقت الذي يساااااااااااااامع به  أي اجتماع من االجتماعات.

علق يللمتحدثني، وعدد املرات اليت جيوز فيها ألي عضو تناول الكلمة بشأن أي مسألة، وأن يقفل قائمة املتحدثني، وأن 
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ة املناقشة بشأن البند قيد املناقشة. ويبقى الرئيس، أثناء أداء وظائفه، حتت سلط أو يُنهي رج اجتماعا أو يؤجله، أو أن يُ 
 جلنة املعايري.

 
 الدورات – 5المادة 

 
 نويا.ل سوجتتمع جلنة املعايري مرة واحدة على األق تُعقد اجتماعات جلنة املعايري عادة يف مقر املنظمة بروما. [12]

 
وتبعا لعبء العمل وللموارد املتاحة، جيوز للجنة املعايري أو لألمانة، بالتشاااااااااااااااور مع مكتب اهليئة، طلب عقد اجتماعات  [13]

إضافية للجنة املعايري. وقد يلزم، على وجه اخلصوص، أن جتتمع جلنة املعايري بعد اجتماعات اهليئة من أجل إعداد مسودة 
 األعضاء بشأهنا.معايري إلجراء مشاورة 

 
وتبعا لعبء العمل وللموارد املتاحة جيوز للجنة املعايري، بالتشاااااااااااااااور مع األمانة ومكتب اهليئة، أن تأدن بأن جتتمع مجاعة  [14]

 عمل التابعة هلا واملكونة من سبعة أعضاء، أو بأن جتتمع مجاعات عمل غري عادية تابعة هلا.ال
 

لتشكيل نصاب  ويلزم وجود غالبية أعضاء اللجنة نة املعايري إالّ يف حال توافر نصاب قانوين.وال يُعلن عن افتتاح دورة للج [15]
 قانوين.
 

وجيوز االضاااااااااطالع ببعض املهام، على  و ما توافق عليه جلنة املعايري، بني االجتماعات بواساااااااااطة الوساااااااااائل اإللكرتونية،  [16]
 للجنة املعايري.  وينبغي اإلحاطة علما بذل  يف تقرير الدورة التالية

 
 الموافقة – 6المادة 

 
أخري املساااااااااااودات وتُقدم إىل اهليئة دون أدىن ت تُلتمس بتوافق اآلراء املوافقات املتعلقة باملواصااااااااااافات أو  ساااااااااااودات املعايري. [17]

 النهائية للمعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اليت تكون جلنة املعايري قد وافقت عليها.
 

 المراقبون – 7المادة 
 

جيوز لطرف متعاقد يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو أي منظمة إقليمية لوقاية النباتات طلب إرسااااااااااااااال مراقب واحد  [18]
ب إىل وينبغي جلهة االتصااااااال الروية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات نقل هذا الطل حلضااااااور اجتماع للجنة املعايري.

هنا  ا واسااااتجابة هلذا الطلب، يدعى املراقب إىل احلضااااور، ر  ملسااااؤول عن املعايري ثالثني يوما قبل بدء االجتماع.املوظ  ا
 إدا كان من املمكن اختاد ترتيبات لوجستية. 

 
 وجيوز ملمثل عن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات احلضور بصفة مراقب. [19]

 
( وتلقي الوثائق باستثناء 2يف املناقشات، رهنا  وافقة الرئيس ودون احلق يف التصويت؛ )( املشاركة 1وجيوز هلؤالء املراقبني ) [20]

 ( وتقدمي بيانات خطية بشأن بنود معينة من جدول األعمال.3تل  اليت هلا طابع مقيد؛ )
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 التقارير – 8المادة 
 

 عات ما يلي:ويتضمن تقرير االجتما حتتفظ األمانة بسجالت اجتماعات جلنة املعايري. [21]
 

 املوافقة على مسودات مواصفات املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية؛ -
 وضع الصيغة النهائية للمواصفات مع تضمينها شرحا مفصال يشمل أسباب التغيريات؛ -
 أسباب عدم املوافقة على مسودة معيار ما؛ -
 التعليقات املعرّب عنها يف مشاورة األعضاء؛موجز نوعي لردود أفعال جلنة املعايري إزاء فئات  -
 مسودة املعايري اليت تُرسل إلجراء مشاورة األعضاء بشأهنا ومسودة املعايري املوصى باعتمادها من جانب اهليئة. -
 

بول أو عدم قوتساااعى األمانة جاهدة إىل تزويد أعضااااء اهليئة، عند الطلب، باألساااباب املنطقية اليت دعت جلنة املعايري إىل  [22]
 قبول املقرتحات الداعية إىل إدخال تعديالت على املواصفات أو مسودة املعايري.

 
 ويقدم رئيس جلنة املعايري إىل الدورة السنوية للهيئة تقريرا عن أنشطة جلنة املعايري. [23]

 
 نباتات.اإلقليمية لوقاية ال وتعتمد جلنة املعايري تقارير اجتماعاهتا قبل أن تتيحها ألعضاء اهليئة وللمنظمات [24]

 
 اللغة – 9المادة 

 
 جتري أعمال جلنة املعايري بلغات املنظمة. [25]

 
 التعدي ت – 10المادة 

 
 جيوز أن تُعلن اهليئة عن تعديالت الئحتها الداخلية واختصاصاهتا حبسب االقتضاء. [26]
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 الجهاز الفرعي لهيئة تدابير الصحة النباتية، لجنة التنفيذ وتنمية القدرات - 12المرفق 

 العضوية
 لجنة التنفيذ وتنمية القدرات أعضاء

 
 عنوان البريد اإللكتروني االسم، المنظمة، العنوان، الهاتف  الدور/اإلقليم 

 
انتهاء 
 الوالية 

 Faith NDUNGE السيدة أفريقيا /عضو

 رئيسة خدمات السالمة البيولوجية والصحة النباتية. 

 كينيا/دائرة تفتي  الصحة النباتية يف كينيا. 

 ، نريويب، 49592صندوق بريد 
 كينيا

 +254/  0709891000 اهلات :
 

fndunge@kephis.org 2020 

 Kenneth MSISKA السيد أفريقيا /عضو

املسؤول الرئيسي عن البحوث الزراعية / جهة االتصال التابعة 
 لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

Mount Makulu Research, P/B 7, Chilanga, 
Lusaka  

 زامبيا
 + 260977771503اهلات : 

 

msiska12@yahoo.co.uk 2020 

 Yuji KITAHARA السيد آسيا /عضو

 كبري رؤساء قسم املشاورات الثنائية بشأن احلجر النبايت. 

 والثروة السمكية.اليابان، وزارة الزراعة والغابات 
1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo, 100-8950. 

 اليابان

 4565الرقم الداخلي:  +81-3-3502-8111اهلات : 
 

yuji_kitahara090@maff.go.jp 2020 

 Dilli Ram SHARMA السيد آسيا /عضو

 مدير الربامج )السكرتري املشرت ( 

 مديرية وقاية النباتات، املنظمة الوطنية لوقاية النباتات، نيبال 
Hariharbhawan, Lalitpur 

 نيبال

 0977-9841369615اهلات : 
 

sharmadilli.2018@gmail.com 2020 

 /عضو
أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

 Francisco GUTIERREZالسيد 

 مدير فين خمتص بالصحة النباتية 

 هيئة الصحة الزراعية يف بليز
Corner Hummingbird hw /Fd, Belmopan 

 بليز

 +501 604 0319اهلات : 
 

francisco.gutierrez@baha.org.bz 2020 

mailto:fndunge@kephis.org
mailto:msiska12@yahoo.co.uk
mailto:yuji_kitahara090@maff.go.jp
mailto:sharmadilli.2018@gmail.com
mailto:francisco.gutierrez@baha.org.bz
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 عنوان البريد اإللكتروني االسم، المنظمة، العنوان، الهاتف  الدور/اإلقليم 

 
انتهاء 
 الوالية 

 /عضو
أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

 Magda GONZÁLEZ ARROYO السيدة

 رئيسة إدارة املعايري واألنظمة 

 وزارة الزراعة والثروة احليوانية
Sabana sur, San José, contiguo al ed. De 
ministerio de Agricultura y Ganadería, CP 

10108 

 كوستاريكا
 +506 25493600اهلات : 

 

mgonzalez@sfe.go.cr 2020 

يذ جلنة التنفرئيس 
 وتنمية القدرات

  /عضو
 أوروبا

 Olga LAVRENTJEVAالسيدة 

 مستشارة يف شؤون الصحة النباتية، إدارة الصحة النباتية.

 إستونيا / وزارة الشؤون الريفية. 
Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn.  

 إستونيا

 +372 625 6535اهلات : 
 

olga.lavrentjeva@agri.ee 2020 

 /عضو 
 الشرق األدىن

  السيد مأمون البكري

 رئيس خمتربات الصحة النباتية 

 وزارة الزراعةاألردن / 

 عّمان،  - 8374صندوق بريد 
 األردن

 +962799063228اهلات : 
 

mambakri@email.com 2020 

 نائب الرئيس
أمريكا  /عضو

 الشمالية

 
 

 Dominique PELLETIERالسيد 

 مسؤول عن املعايري الدولية للصحة النباتية 

 الوكالة الكندية لفحص األغذية 
1400, Merivale rd, Tower 1, room 301, Ottawa, 
ON, K1A 0Y9 

 كندا

 +613 773 6492اهلات : 
 

dominique.pelletier@inspection.gc.ca 
 

2020 

جنوب / عضو 
غرب احمليط 
 اهلادئ

 Christopher John DALE السيد

 مدير الربامج، الربنامج الدويل ملراقبة الصحة النباتية 

 وزارة الزراعة واملوارد املائية 
7  London Circuit,  Canberra ACT 2601 

  أستراليا

 +61 262725194اهلات : 
 

chris.dale@agriculture.gov.au 
 

2020 

جنوب / عضو 
غرب احمليط 
 اهلادئ

 Ngatoko NGATOKO السيد

 مدير دائرة السالمة البيولوجية 

 وزارة الزراعة

  جزر كوك
 +682 28711اهلات : 

 

nngatoko@agriculture.gov.ck  2020 

mailto:mgonzalez@sfe.go.cr
mailto:olga.lavrentjeva@agri.ee
mailto:mambakri@email.com
mailto:dominique.pelletier@inspection.gc.ca
mailto:chris.dale@agriculture.gov.au
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 عنوان البريد اإللكتروني االسم، المنظمة، العنوان، الهاتف  الدور/اإلقليم 

 
انتهاء 
 الوالية 

جنوب / عضو 
غرب احمليط 
 اهلادئ

 Sally JENNINGS السيدة

 كبري حمللي السياسات 

 نيوزيلندا، وزارة الصناعات األولية 
25  The Terrace, CBD, Wellington 

 نيوزي ند
 +64 4 8940431اهلات : 

 

Sally.Jennings@mpi.govt.nz 2020 

 املشاورةممثل 
 للمنظمات التقنية

 لوقاية اإلقليمية
 70النباتات

 وقاية منظمة
 ريكاأم يف النباتات

  الشمالية

 Stephanie BLOEM السيدة

 املديرة التنفيذية 

 منظمة وقاية النباتات يف أمريكا الشمالية
1730  Varsity Drive, Suite 145 

Raleigh, NC 27606 

 الواليات المتحدة األمريكية

 +(919) 617-4040اهلات : 

 +(919) 480-4761اهلات : 
 

 Stephanie.Bloem@NAPPO.org 
SBloem.NAPPO@gmail.com 

 

 

ممثل جلنة 
 71املعايري

 Samuel BISHOP السيد

 مكتب رئيس املسؤولني عن الصحة النباتية 

 إدارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية 
National Agri-Food Innovation Campus 
Sand Hutton 

 نورث يوركشاير، 
 المملكة المتحدة 

 +44( 0) 1904 405153اهلات : 
 

sam.bishop@defra.gsi.gov.uk  

 
  

                                                 
 النباتات لوقاية اإلقليمية للمنظمات التقنية املشاورةره قد يتغرّي املمثل املعنّي من وقت إىل آخر حبسب ما تقرّ   70
 قد يتغرّي املمثل املعنّي من وقت إىل آخر حبسب ما تقرره جلنة املعايري  71

mailto:Sally.Jennings@mpi.govt.nz
mailto:Stephanie.Bloem@NAPPO.org
mailto:SBloem.NAPPO@gmail.com
mailto:sam.bishop@defra.gsi.gov.uk
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  القدرات وتنمية التنفيذ لجنةبون في األعضاء المناو 

 عنوان البريد اإللكتروني  االسم، المنظمة، العنوان، الهاتف  الدور/اإلقليم 

 
 انتهاء الوالية 

 /عضو مناوب
 أفريقيا

 Philip Karonjo NJOROGE السيد

 رئيس قسم التجارة واملعايري 

 دائرة فحص الصحة النباتية يف كينيا 

 ، نريويب، 49592صندوق بريد 
 كينيا 

 +254-20 661 8000 اهلات :
 

pknjoro@gmail.com 2020 

 /عضو مناوب
 آسيا

 Hansook PARK السيدة

 املاااااااديرة املساااااااااااااااااااااااعااااااادة لوكاااااااالاااااااة احلجر احليواين والنباااااااايت
 كوريا  مجهورية يف

177, Hyeoksin 8-ro, Gimcheon-si, 
Gyeongsangbuk-so - 39660 

 جمهورية كوريا

 +82 54 912 0635اهلات : 
 

hspark101@korea.kr 

 
2020 

 /عضو مناوب
أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

 Nelson LAVILLE السيد

 رئيس خدمات وقاية النباتات واحلجر النبايت. 

 كمنولث دومينيكا / وزارة الزراعة 
, Botanic Gardens, Roseau 

 دومينيكا

 +1 767 266 3802اهلات : 
 

 
nelson.laville@gmail.com 

2020 

 وب/عضو منا
 أوروبا

   شاغر

 /عضو مناوب
 الشرق األدىن

 السيد أحمد م. عبد اهلل 

 مسؤول وقاية النباتات

 إقليم الشرق األدىن )قطر( 

 الطابق السابع، برج منصوري، شارع امليناء، الدوحة، 
 قطر 

 +97433262779اهلات : 
 

bidoeng@yahoo.com ;
bidoeng@gmail.com 

2020 

 /عضو مناوب
 أمريكا الشمالية

 Wendy BELTZ السيدة

 املديرة الوطنية للعمليات امليدانية 

ص دائرة فح -الواليات املتحدة األمريكية / وزارة الزراعة 
 ر النبايتالنباتات واحلجوقاية  -الصحة احليوانية والنباتية 

2150  Centre Ave., Bldg. B, Fort Collins, 
Colorado 

 الواليات المتحدة األمريكية 

 +1 970-494-7564اهلات : 
 

wendolyn.beltz@aphis.usda.gov 2020 

عضو مناوب 
 /مشار 

 أمريكا الشمالية

 Parul R. PATEL السيدة

 كبرية اخلرباء الزراعيني، برنامج قانون السي 

 
Parul.R.Patel@aphis.usda.gov 

2020 

mailto:hspark101@korea.kr
mailto:bidoeng@yahoo.com
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  القدرات وتنمية التنفيذ لجنةبون في األعضاء المناو 

 عنوان البريد اإللكتروني  االسم، المنظمة، العنوان، الهاتف  الدور/اإلقليم 

 
 انتهاء الوالية 

ص دائرة فح -الواليات املتحدة األمريكية / وزارة الزراعة 
 لنبايتوقاية النباتات واحلجر ا -الصحة احليوانية والنباتية 

2150  Centre Ave., Bldg. B, Fort Collins, 
Colorado 

 الواليات المتحدة األمريكية
 +1 3018512351اهلات : 

 
 عضو مناوب:
جنوب غرب 

 اهلادئ احمليط

 Nathan Andrew REID السيد

 مدير الشؤون الزراعية، الشراكات من أجل االمتثال. 

 وزارة الزراعة واملوارد املائية
7 London Circuit,  Canberra ACT 2601 

 أستراليا
 +61 2 62725023اهلات : 

 

 
nathan.reid@agriculture.gov.au 

2020 
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Appendix 13 CPM-13 Report 

Page 121 of 150  النباتاتاالتفاقية الدولية لوقاية  

 اختصاصات فريق المهام المعني بالحاويات البحرية  – 13المرفق 
 

 الغرض 

 
 موعاااااة فرعياااااة تاااااابعاااااة للجناااااة التنفياااااذ وتنمياااااة القااااادرات، والغرض مناااااه فريق املهاااااام املعين بااااااحلااااااوياااااات البحرياااااة هو جم [1]

 حتت إشراف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.  72هو اإلشراف على تنفيذ خطة العمل التكميلية للحاويات البحرية وتوجيهها،

 
 النطاق 

 
ساااااااااااااايشاااااااااااااارف فريق املهام املعين باحلاويات البحرية على اإلجراءات الواردة يف خطة العمل التكميلية للحاويات البحرية،  [2]

 وسيكملها بأي إجراءات أخرى من خالل ما يلي: 
 

 توفري املعلومات عن خماطر اآلفات يف احلاويات البحرية وإدارة هذه املخاطر -
واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، واملنظمات الصناعية، وغريها من املنظمات التنسيق مع األطراف املتعاقدة،  -

 الدولية
 حة النباتية زازات إىل هيئة تدابري الصاإلإنشاء آلية لألطراف املتعاقدة لتقدمي التقارير بشأن التقدم احملرز و  -
 ي ص  آخرمدونة الشحن لوحدة نقل الشحنات أو أتقدمي املشورة بشأن كيفية حتديث  -
تزويد هيئة تدابري الصااااااحة النباتية، من خالل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات،  علومات مسااااااتكملة عن أنشااااااطتها  -

 (.2021سنويا، فضال عن تقرير هنائي لعرضه على الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية )
 

ت البحرية ري الصاااااااااحة النباتية، سااااااااايقوم فريق املهام املعين باحلاوياوحبساااااااااب ما وافقت عليه الدورة الثانية عشااااااااارة هليئة تداب [3]
باإلشراف على إجراءات خطة العمل التكميلية للحاويات البحرية لفرتة مؤقتة على أقصى تقدير حىت موعد انعقاد الدورة 

 .2021السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية يف عام 
 

 التشكيل

 
ق املهااام املعين باااحلاااويااات البحريااة من ممثلني عن األطراف املتعاااقاادة، واملنظمااات اإلقليميااة لوقاااياة ينبغي أن يتشااااااااااااااكاال فري [4]

ر اآلفات يف يتمتعون أصاااااااًل خبربة دات صاااااالة  خاط نالنباتات، واملنظمات الدولية، واخلرباء يف جمال الصااااااحة النباتية الذي
 احلاويات البحرية وإدارة هذه املخاطر.

 
 يكون هؤالء األعضاء كما يلي:وميكن أن  [5]

 
 األعضاء األساسيون

                                                 
خطة العمل التكميلية للحاويات البحرية اليت أقرهتا الدورة الثانية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية:    72

s/publication/en/2017/05/CPMhttps://www.ippc.int/static/media/file-12_Report-2017-05-30_withISPMs.pdf 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/05/CPM-12_Report-2017-05-30_withISPMs.pdf
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 ما يصل إىل ثالثة ممثلني من األطراف املتعاقدة؛  -
 ممثل واحد من مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية؛ -
 مشرف واحد من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات؛ -
 ؛املعايريجلنة ممثل واحد من  -
 ممثل واحد من منظمة اجلمار  العاملية؛ -
 واحد من املنظمة البحرية الدولية؛ممثل  -
 ممثل واحد من املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات. -

 
 اخلرباء املدعوون

 
 مجعية مالكي احلواياتخبري واحد من  -
 التصدير/الستريادالتجاري لتمع القطاع واجملخبري واحد من  -

 خبري واحد من البن  الدويل -
 خبري واحد من جملس الشحن العاملي -
 د من املنتدى العاملي للشاحننيخبري واح -
 .جمموعة عمل اخلرباء املعنية باحلاويات البحريةعضو سابق من  -

 
خرباء ثابتني خبرباء إضاااااافيني من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات، واتفاقية  8إىل  6وجيوز اساااااتكمال فريق رئيساااااي يضاااااّم  [6]

التنوّع البيولوجي واملنظمة العاملية لصااااااااااااااحة احليوان حيث من الضااااااااااااااروري أن تتوفر اخلربة يف جماالت مثل إدارة املخاطر، 
 والتنفيذ، والتحليل االقتصادي واملايل لتنفيذ خطة العمل التكميلية.

 
تم تعيني عضاااااو جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بصااااافته مشااااارفاً على فريق املهام املعين باحلاويات البحرية من أجل ضااااامان وي [7]

هة ويُطلب إىل املشااارف حضاااور اجتماعات فريق املهام والعمل بصااافة ج .الروابط املالئمة مع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات
 اتصال مع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.

 
وجيري تعيني موظ  من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بصفة جهة اتصال بالنسبة إىل املوضوع، ويضمن االتصال  [8]

 واالتساق بني خمتل  األجهزة الرئاسية يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 
 وسيعني املكتب منسقا لفريق املهام املعين باحلاويات البحرية. [9]

 
ويتعني على منسااااااااق فريق املهام املعين باحلاويات البحرية دعم ودفع أنشااااااااطة فريق املهام لتحقيق النتائج اليت حتددها خطة  [10]

 العمل، وسيقوم بالتنسيق بشكل وثيق مع املشرف من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.
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 وسيقوم املنسق  ا يلي: [11]
 

 االحتفاظ بقائمة أعضاء فريق املهام املعين باحلاويات البحرية وتفاصيل االتصال هبم  -
 تنسيق ترتيبات أي اجتماع لفريق املهام املعين باحلاويات البحرية، سواء كان فعليا أو افرتاضيا -
 تسهيل اإلجراءات الرامية إىل إحراز تقدم يف خطة عمل فريق املهام املعين باحلاويات البحرية -
، واملنظمات عاقدة، واألطراف املتتسهيل التواصل واملشاركة مع وبني أعضاء فريق املهام املعين باحلاويات البحرية -

اإلقليمية لوقاية النباتات، والقطاع الصااناعي، واخلرباء التقنيني، واملنظمات الدولية األخرى، من أجل إحراز تقدم 
 ت البحريةيف أنشطة ونتائج فريق العمل املعين باحلاويا

لعمل املتفق عليها، ما يتعلق خبطة ا إعداد التقارير بشأن أنشطة وإزازات فريق املهام املعين باحلاويات البحرية يف -
 وتقدميها إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات

ة مقابل يالتواصاااااااااااااال مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لرصااااااااااااااد نفقات فريق املهام املعين باحلاويات البحر  -
 امليزانية املتفق عليها للفريق واملوارد املتاحة

 تنسيق نشر املواد املرجعية مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -
 

 المهام 

 
سااااااااايقوم منساااااااااق فريق املهام املعين باحلاويات البحرية بدعم وظائ  وأنشاااااااااطة الفريق ودفعها، من أجل حتقيق النتائج اليت  [12]

 خطة العمل، وسيعمل على التواصل مع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وهيئة تدابري الصحة النباتية.حتددها 

 
 ما يلي: وتتمثل الوظائ  الرئيسية لفريق املهام املعين باحلاويات البحرية يف [13]

 
 قيام تأثري مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات من خالل: -

o جلمع البيانات  القطاعو  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملنظمة البحرية الدولية وضااع بروتوكول مشاارت  بني
املتصااالة بتلّوث احلاويات البحرية على أن تساااتكملها هيئة تدابري الصاااحة النباتية يف دورهتا الساااادساااة عشااارة 

 (؛2021)
o ة الصااااااادرة عن املنظمة البحريقبول وتنفيذ مدونة املمارسااااااات بشااااااأن تعبئة وحدات نقل الشااااااحنات  رصااااااد

 الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا عن طريق:
 تقارير القطاع الصناعي 
 رصد املنظمة الوطنية لوقاية النباتات 

رية ضاامان وصااول حاوية حب من حيثالتأكد من فعالية مدونة املمارسااات بشااأن تعبئة وحدات نقل الشااحنات و  -
 :يفة عن طريقنظ
o رصد املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ألي تلّوث باآلفات وخلّو الرتبة من التلّوث؛ 
o املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على إدارة خماطر اآلفات املرتبطة باحلاويات البحرية مساعدة. 

 رفع مستوى الوعي إزاء خماطر اآلفات يف احلاويات البحرية عن طريق:و  -
o ؛جمموعة عمل اخلرباءة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لبيانات نشر أمان 
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o  طلااب أمااانااة االتفاااقيااة الاادوليااة لوقااايااة النباااتااات إىل البلاادان اليت لااديهااا بيااانااات عن تلّوث احلاااويااات البحريااة
 إتاحة هذه البيانات للجمهور؛

o فات ونشر هذه املواد؛الدعوة إىل وضع مواد توجيهية للحاويات البحرية بشأن إدارة خماطر اآل 
o  تشااااااجيع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على إطالع القطاع الصااااااناعي على املخاطر واإلجراءات الدولية

 املمكنة إلدارة خماطر اآلفات املرتبطة باحلاويات البحرية؛
طنية لوقاية لو ضاامان أن تسااتند أي أنظمة بشااأن احلاويات البحرية يتم وضااعها وتنفيذها من جانب املنظمات او  -

دابري الصاااااااادرة عن الدورة العاشااااااارة هليئة ت ةالتوصااااااايالنباتات على حتليل ملخاطر اآلفات، وأن تكون متساااااااقة مع 
 73.احلاويات البحرية بشأن CPM 10/2015_01 الصحة النباتية

 

 الع قة مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
ين لوقاية النباتات مساااااؤولة عن توفري الدعم اإلداري والتحريري والتشاااااغيلي والفين لفريق املهام املعإن أمانة االتفاقية الدولية  [14]

باحلاويات البحرية. وتقدم األمانة مشاااورهتا إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بشاااأن إتاحة املوارد املالية والبشااارية لفريق املهام 
 املعين باحلاويات البحرية واستخدامها.

 
  قة مع لجنة التنفيذ وتنمية القدراتالع

 
 ميكن أن يطلاااااب فريق املهاااااام املعين بااااااحلااااااوياااااات البحرياااااة القرارات من جلناااااة التنفياااااذ وتنمياااااة القااااادرات كااااال ساااااااااااااانتني  [15]

 أو يف فرتات ما بني الدورات.

 
تنفيذ وتنمية القدرات ىل جلنة الينبغي على فريق املهام املعين باحلاويات البحرية تقدمي معلومات مساااااااااتكملة كل سااااااااانتني إو  [16]

 وأيضاً يف فرتات ما بني الدورات حبسب ما يراه ضرورياً.
 

                                                 
 بشأن احلاويات البحرية: CPM 10/2015_01توصية هيئة تدابري الصحة النباتية   73

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/04/R_06_En_2017-04-
26_Combined_DwiZlUp.pdf . 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/04/R_06_En_2017-04-26_Combined_DwiZlUp.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/04/R_06_En_2017-04-26_Combined_DwiZlUp.pdf
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 ال ئحة الداخلية لفريق المهام المعني بالحاويات البحرية - 14المرفق 
 

 العضوية

 
ينبغي أن تتأل  عضااااوية فريق املهام املعين باحلاويات البحرية من ممثلني عن األطراف املتعاقدة، واملنظمات اإلقليمية لوقاية  [1]

 رباء يف جمال الصااااااحة النباتية الذين يتمتعون أصاااااااًل خبربة دات الصاااااالة  خاطر اآلفات يفاخلالدولية و النباتات، واملنظمات 
 احلاويات البحرية وإدارة هذه املخاطر.

 
قليمية لوقاية أو املنظمات اإل أعضاااااااااااااااء فريق املهام املعين باحلاويات البحرية من جانب األطراف املتعاقدة تعينيوينبغي  [2]

وينبغي  .وأن يتمتعوا باخلربة يف املسااااااااائل املتصاااااااالة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ولوجسااااااااتية احلاويات البحريةالنباتات، 
ملعنية باحلاويات ا جمموعة عمل اخلرباءأن يكون عضااوا يف  املهام املعين باحلاويات البحرية لعضااو واحد على األقل من فريق

 وممثلني عن املنظمااات الاادوليااة دات الصاااااااااااااالااة أن يشااااااااااااااااركوا  القطاااعإضاااااااااااااااافااًة إىل دلاا ، باا مكااان خرباء يف و . البحريااة
 يف فريق املهام بصفة خرباء مدعّوين، حسب االقتضاء.

 
 عملية اختيار األعضاء 

 
النباتات نيابة  من خالل نداء تنسقه أمانة االتفاقية الدولية لوقاية عضوية فريق املهام املعين باحلاويات البحرية سيتم اختيار [3]

عن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. وقد يكون دل  من أجل خربات حمددة أو لعضااااااااااااااو أساااااااااااااااسااااااااااااااي يف فريق املهام املعين 
 باحلاويات البحرية. وميكن الدعوة ملناوبني يف العضوية األساسية.

 
 الصحة النباتية باختيار األعضاء على أسام اخلربة دات الصلة.يقوم مكتب هيئة تدابري و  [4]

 
 الرئيس ونائب الرئيس

 
ينتخااب أعضااااااااااااااااء فريق املهااام املعين باااحلاااويااات البحريااة الرئيس ونااائااب الرئيس، اللااذان خياادمااان لفرتة تنفيااذ خطااة العماال  [5]

 التكميلية، مع قبول مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية.

 
 االجتماعات

 
سااايجتمع فريق املهام املعين باحلاويات البحرية مرة واحدة على األقل كل سااانة، وينبغي أن يعقد اجتماعات افرتاضاااية كلما  [6]

 دعت احلاجة.

 
ساااايجتمع فريق املهام املعين باحلاويات البحرية قبل انعقاد االجتماع الساااانوي الثاين للجنة التنفيذ وتنمية القدرات كل عام و  [7]

   .خالل نشاطها
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 المراقبون والخبراء المدعوون

 
سااااااتكون اجتماعات فريق املهام املعين باحلاويات البحرية مفتوحة أمام املراقبني، وفقا للقواعد واإلجراءات املتبعة يف منظمة  [8]

 األغذية والزراعة وهيئة تدابري الصحة النباتية.

 
 املنظمات الدولية دات الصاااالة املشاااااركة يف فريق العمل كخرباء مدعوين،ميكن للخرباء واملمثلني من وباإلضااااافة إىل دل ،  [9]

  ا يف دل  األعضاء السابقني جملموعة عمل اخلرباء املعنية باحلاويات البحرية.

 
 صنع القرار

 
لدورات من جلنة التنفيذ اجيوز لفريق املهام املعين باحلاويات البحرية أن يطلب يف تقارير دورته العادية أو يف فرتة ما بني  [10]

 وتنمية القدرات اختاد قرارات بشأن ما يلي:
 

 املوافقة على خطة العمل و/أو تنقيحها؛ -
 ن خارج امليزانية؛ماختاد إجراءات تتطلب موارد و  -
 إصدار توصيات بشأن إجراءات أخرى.و  -

 

 رفع التقارير 

 
 وعني جلنااة التنفيااذ وتنميااة القاادرات كاال ساااااااااااااانتني، قباال أسااااااااااااااب ساااااااااااااايقاادم فريق املهااام املعين باااحلاااويااات البحريااة تقريرا إىل [11]

 على األقل من موعد عقد اجتماعات اللجنة.
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 عضوية فريق المهام المعني بالحاويات البحرية التابع ل تفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 تتأل  قائمة األفراد التالية من األعضاء واخلرباء املدعوين واملراقبني

 
 

 

 الدور االسم، المنظمة، العنوان، الهاتف البريد اإللكترونيعنوان 

 منسق فريق المهام المعني بالحاويات البحرية
michael.downes732@gmail.com  السيدMike Downes 

Independent Consultant 
14 Carlisle Street, Waimate 7924, 

NEW ZEALAND 
  9704 255 21 64+ اهلات :

منسق فريق املهام املعين 
 باحلاويات البحرية

 األعضاء األساسيون
Marie-

Claude.Forest@inspection.gc.ca 
 Marie-Claude FOREST السيدة 

National Manager and International Standards Adviser, 
Plant Protection Division, Canadian Food Inspection 

Agency 59 Camelot Drive Ottawa, Ontario  
K1A 0Y9, CANADA  

 7235 773 613 1+ اهلات : 

العضو من مكتب هيئة 
 تدابري الصحة النباتية

رئيس فريق املهام املعين 
 حلاويات البحريةبا

 mambakri@email.com  السيد Mamoun ALBAKARI 
Head of Phytosanitary Laboratories, Jordan Ministry of 

Agriculture.  
P. O. Box 8374, Amman, JORDAN  

 63228 27990 96+ اهلات : 

املمثل عن جلنة التنفيذ 
 القدرات وتنمية

 jesulindo.junior@agricultura.gov.br  السيد Jesulindo Nery DE SOUZA JUNIOR 
Assistente Técnico, Esplanada dos Ministérios, Bloco 

D, Anexo B, Sala 303 70043-900 - Brasília, DF 
BRAZIL  
  2843 3218 61 55+ اهلات :

 املمثل عن جلنة املعايري

 gugh@szciq.gov.cn  السيدة Guanghao GU 
Deputy Director, Shenzhen Airport Entry-Exit 

Inspection & Quarantine Bureau. 
1011 Hangzhangyi Road, Bao’an District, Shenzhen 
City, Guangdong Province, PEOPLES’ REPUBLIC 

OF CHINA 
 0984 2750 755 86 +اهلات : 

العضو من الطرف املتعاقد: 
 الصني

 

 rama.karri@agriculture.gov.au  السيد Rama KARRI 
Assistant Director, Cargo Pathways Team, Compliance 

Division, Department of Agriculture and Water 
Resources. 

7 London Circuit, Canberra, ACT 2601, AUSTRALIA 
  5737 6272 61+اهلات :

العضو من الطرف املتعاقد: 
 اسرتاليا

 

 wendolyn.beltz@aphis.usda.gov  السيدة Wendolyn (Wendy) BELTZ 
National Field Operations Director, United States 

Department of Agriculture-Animal and Plant Health 
Inspection Service, Plant Protection and Quarantine. 

2150 Centre Avenue, Building B, Fort Collins, CO 
80526, UNITED STATES OF AMERICA 

  7564 494 970 1+ اهلات :

العضو من الطرف املتعاقد: 
 الواليات املتحدة األمريكية

 

 makathima@kephis.org السيدFrederick MAKATHIMA  
Senior Inspector, Kenya Plant Health Inspectorate 

Service (KEPHIS)  
P.O. Box 80126-80100 Mombasa, KENYA  

 936 560 4722 25 +اهلات : 

العضو من الطرف املتعاقد:  
 كينيا

 

mailto:michael.downes732@gmail.com
mailto:mambakri@email.com
mailto:jesulindo.junior@agricultura.gov.br
mailto:gugh@szciq.gov.cn
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 sina.waghorn@mpi.govt.nz  السيدةSina WAGHORN  
Senior Advisor, Biosecurity and Environment Group, 
New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI). 
14 Sir William Pickering Drive, Christchurch, NEW 

ZEALAND 
 3234 3943 64+اهلات : 

املمثل عن املنظمات 
 اإلقليمية لوقاية النباتات

 ink@wcoomd.orgtheo.hessel  السيدTheo HESSELINK  
Technical Officer, Compliance and Facilitation 

Directorate, World Customs Organization. 
Rue du Marché, 30, B-1210 Brussels, BELGIUM 

  9356 2209 0 32+ اهلات :

املمثل عن منظمة اجلمار  
 الدولية

املمثل عن املنظمة البحرية  يأكد الحًقا يأكد الحًقا
 الدولية

 الخبراء المدعوون

 n.m.horn@nvwa.nl السيدNicolaas (Nico) Maria HORN  
Senior Officer Plant Health, Netherlands Food and 

Consumer Product Safety Authority (NVWA), 
Division Plant and Nature National Plant Protection 

Organization (NPPO)  
P.O. Box 9102 6700 HC, Wageningen, THE 

NETHERLANDS  
 8151 65199 31+  اهلات :

ة اخلرباء اخلبري من جمموع
السابقة املعنية باحلاويات 

 البحرية

jhedley1910@gmail.com  السيدJohn HEDLEY 
Principle Advisor, International Policy, New Zealand 

Ministry for Primary Industries (MPI) 
25 Terrace, Wellington 6011, NEW ZEALAND  

 0428 894 4 64+  اهلات :

 اخلبري

 brian.rysz@maersk.com  السيد Brian RYSZ 
Senior Global Equipment Manager, Maersk Line, The 

Maersk Group, Esplanaden 50, 1098 Copenhagen K, 
DENMARK 

  3003 3363 45+ اهلات :

اخلبري من مجعية مالكي 
 احلاويات

 lkjaer@worldshipping.org  السيد Lars KJAER 
Senior Vice President 

World Shipping Council 
1156 15th Street, NW, Suite 300 

Washington, DC 20005, UNITED STATES OF 
AMERICA 
 1234 589 202 1+اهلات : 

اخلبري من جملس الشحن 
 العاملي

Theresa.morrissey.nz@gmail.co m   السيدة Theresa MORRISSEY  
Senior Trade Facilitation Expert 

World Bank 
Auckland, New Zealand 

  212770086 64+ اهلات :

 اخلبري من البن  الدويل

 jiangmd@coscon.com  السيد Jiang MINDE 
Manager of Integrated Container Services Dept, 

Equipment Control Center COSCO Shipping Lines Co. 
, Ltd 

No.378 Dong Daming Road, Shanghai, China 
 x 1968 35124888 21 86+اهلات :

 65953113 21 86+الفاكس:  رقم

اخلبري من القطاع الصناعي 
 الصيين

اخلبري من املنتدى العاملي  حيدد الحقاً   حيدد الحقاً 
 للشاحنني

mailto:sina.waghorn@mpi.govt.nz
mailto:theo.hesselink@wcoomd.org
mailto:n.m.horn@nvwa.nl
mailto:jhedley1910@gmail.com
mailto:brian.rysz@maersk.com
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mailto:jiangmd@coscon.com
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 خطة عمل الخمس سنوات: فريق المهام المعني بالحاويات البحرية – 15المرفق 
 

 السنة األولى
 

 إنشاء فريق املهام املعين باحلاويات البحرية 
 

 االجتماع االفتتاحي -
 تعيني خطة العمل األولية -
 االتفاق على النداءات للحصول على املعلومات وإصدارها –اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  -

 

 التقرير األول 
 

 حتديث العضوية
 

 اجتماع املكتب للموافقة عليها -املراقب / املدقق 
 

 السنة الثانية
 

إنشاااء صاافحات متاحة للجمهور خمصااصااة للحاويات البحرية ولفريق املهام املعين باحلاويات البحرية على البوابة  -
 الدولية للصحة النباتية 

 القطاع الصناعي/املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات –مجع البيانات  -
 مواءمة اخلطوت التوجيهية لصناعة تنظي  احلاويات -
 ة إرشادية مشرتكةوضع خطوت توجيهي -
 تلقي البيانات القائمة من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات. جتميعها للمراجعة/التحليل -
 العمل مع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات/األمانة الختاد إجراءات بشااااااااااااااأن تقارير املنظمات الوطنية لوقاية النباتات  -

دابري خالل الدورة الثالثة عشااارة هليئة ت حدات نقل الشاااحناتمدونة املمارساااات بشاااأن تعبئة و  أو تنفيذ/إزازات
 الصحة النباتية وما بعد

  حلضور املنظمات الوطنية لوقاية النباتات القطاعلألحداث يف  وضع جدول زمين -
 حضور أعضاء فريق املهام املعين باحلاويات البحرية – / االرتقاء  كانة القطاعوعيرفع مستوى  -
لتقاساام أفضاال املمارسااات وتعزيز التواصاال بني املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات اإلقليمية إنشاااء آلية  -

 لوقاية النباتات
 لوقاية النباتات تقدمي عروض يف االجتماع السنوي للجان الفنية للمنظمات اإلقليمية -
 إنتاج وتوزيع مواد التوعية -
ضاااااااااااور أعضااااااااااااء فريق املهام املعين باحلاويات البحرية  ا يف دل  حل القطاعجدول زمين منفصااااااااااال لألحداث يف  -

 اجتماعات املنظمة البحرية الدولية
 ترمجة املواد -
 منظمة اجلمار  العاملية/البن  الدويلجتربة برنامج املشغل االقتصادي املعتمد وإدارة  -
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ياة لوقااية راءات املنظماات الوطنتلقي وحتليال نتاائج الناداء لوضااااااااااااااع األسااااااااااااااام التنظيمي لعملياات التفتي  وإج -
 النباتات، ورفع التوصيات الحقا إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وهيئة تدابري الصحة النباتية

 رفع التقارير إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وهيئة تدابري الصحة النباتية -
 وضع معايري النجاح -

 

 السنة الثالثة
 

 مجع البيانات -
 االتصال/التوعية،  ا يشمل املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على املستوى اإلقليميأنشطة  -
 2020إعداد املواد للسنة الدولية للصحة النباتية لعام  -
 مراجعة املواد املتاحة للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات -
 25 إىل 23 ات منلوقاية النباتات الصفحاالتفاقية الدولية  -
 موافقة مؤقتةعدم  /موافقة –النجاح تقييم وحتديث متطلبات  -
 التخطيط للعمل البديل على أسام معايري النتائج أو؟ -
 التخطيط للمتطلبات املستقبلية، على سبيل املثال تبادل البيانات -
 اإلنذار املبكر للجنة التنفيذ وتنمية القدرات وهيئة تدابري الصحة النباتية حسب االقتضاء -
 التوصية بتصميم التغيريات للحاويات البحرية للحد من التلوث. -
 

 السنة الرابعة
 

 مواصلة التوعية  شاركة مستمرة من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات -
 حتليلها/مواصلة الرصد ومجع البيانات -
العمل  –حة النباتية تدابري الصاااااا إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وهيئة املوافقة /عدم املوافقةة بشااااااأن توصاااااايرفع  -

 املستقبلي
 حتليلها. رفع التقرير إىل االجتماع السنوي لفريق املهام املعين باحلاويات البحرية/مجع البيانات النهائية -
 استنبات املعلومات من املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات. -
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 مع بنود اإلجراءات: خطة عمل فريق المهام المعني بالحاويات البحرية – 16المرفق 
 

 مع بنود اإلجراءات 2018خطة عمل فريق المهام المعني بالحاويات البحرية لعام 

 
 املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات:استيعاب وفعالية مدونة يف ما يتعلق برصد 

 
من التقارير عن أعداد احلاويات امللوثة )امللوثة باآلفات حبسااااااااااااااب االتفاقية الدولية لوقاية  القطاعتحقق يساااااااااااااا -

النباتات( اليت مت إرجاعها أو وضااااااعها يف مسااااااتودعات احلاويات. وقد مت االتفاق على أن تتكون العينة التمثيلية 
ثة خطوت للشاااااحن رئيساااااية ختدم هذا الغرض يف البداية، بغية زيادة توسااااايع نطاق اإلبالغ إدا من خطني أو ثال

 اعترب دل  ضروريا استنادا إىل نتائج العينات.
 

وساااااااتكون هذه التقارير على أساااااااام إمجايل، أي ببسااااااااطة عدد احلاويات امللوثة اليت تتم معاجلتها. والغرض من  
مع مرور الوقت، مما سيمكن من تقييم استيعاب وفعالية أحكام مدونة املمارسات  دل  هو توفري رصد بسيط لالجتاهات
 بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات.

 
 Rysz اإلجراء: مجعية مالكي احلاويات، السيد

 
 شهرا 12: اإلطار الزمين

 
لنقل البحري، امن املسااااالم به أن هنا  العديد من اخلطوت التوجيهية لتنظي  احلاويات املساااااتخدمة يف صاااااناعة  -

  قطاعالشاااااااااار  يما يتعلق بتنظي  التلوث باآلفات. وسااااااااا وأن هنا  حاجة إىل شاااااااااكل من أشاااااااااكال املواءمة يف
يف خمتل  املنتديات الصاااااناعية لتشاااااجيع قبول واعتماد اخلطوت التوجيهية الصاااااناعية املشااااارتكة لتنظي  احلاويات 

 تضاء.والتعديالت الالحقة للخطوت التوجيهية القائمة عند االق
 

 اإلجراء: مجعية مالكي احلاويات، جملس الشحن العاملي )للمناقشة وللتأكيد(
 

 شهرا 12: اإلطار الزمين

 
ة لتنظي  احلاويات التابعة ملعهد مستأجري احلاويات الدويل هي شائعأشارت الصني إىل أن اخلطوت التوجيهية  -

االساااااتخدام يف مساااااتودعات احلاويات الصاااااينية. ويعرتف يف هذه الوثيقة بأن إدراج اخلطوت التوجيهية للصاااااناعة 
ي  ظبشأن تنظي  احلاويات أمر مرغوب فيه للغاية،  ا أهنا مستخدمه على نطاق واسع باإلضافة إىل وثائق التن

 بالقطاعاصة اخلطوت التوجيهية لتنظي  احلاويات اخل إدراجأعاله. وبالتايل، ينبغي االتصال باملعهد والطلب منه 
 يف وثائقه اخلاصة.
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 Downesاإلجراء: السيد 

 
 شهرا 12: اإلطار الزمين

 
خلص فريق العمل إىل أنه من الضروري رصد املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات من أجل قيام استيعاب وتأثري  -

اعتماد مدونة املمارسااات بشااأن تعبئة وحدات نقل الشااحنات مع مرور الوقت، باإلضااافة على بيانات التنظي  
نداء  طالقإالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف الصااااااااااااااناعة. ومت االتفاق على أن يُطلب من جلنة التنفيذ وأمانة ا

للتأكد من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات اليت ميكنها توفري مثل هذه البيانات و/أو تل  اليت تقوم حاليا  ثل 
 هذا الرصد. 

 
 و جرد تلقي نتااائج النااداء، ساااااااااااااايجمع فريق املهااام املعين باااحلاااويااات البحريااة البيااانااات، ويراجع النتااائج، ويقرر  

 ما ينطبق مما سبق على الرصد األساسي واملستمر.

 
 Albakriاإلجراء: السيد 

 
 األول.: مناقشة طلب النداء يف اجتماع جلنة التنفيذ املقبل يف ديسمرب/كانون اإلطار الزمين

 
وأقر فريق العماال بااأنااه بعااد النااداء املااذكور أعاله، قااد ترغااب املنظمااات الوطنيااة لوقااايااة النباااتااات األخرى باا جراء  -

الرصااد واإلبالغ، وأنه ينبغي تشااجيعها على القيام بذل . ومن أجل املساااعدة يف دل ، اتفق على أن احلصااول 
 سااااب للقيام بذل  ساااايكون مفيدا. وساااايتم وضااااع دل على التوجيه بشااااأن ما ينبغي اإلبالغ عنه والشااااكل املنا

 وإتاحته على املوقع الشبكي لفريق املهام املعين باحلاويات البحرية.
 

 Karriاإلجراء: السيد 

 
 اإلطار الزمين: شهران للتشاور واإلبالغ عن  ودج اتفاق

 
 يف ما يتعلق بالتواصل/زيادة الوعي 

 
 ت حضااااااااااااااور األحااداث يف القطاااع الصااااااااااااااناااعي لتعزيز الوعي والتعاااون. ينبغي للمنظمااات الوطنيااة لوقااايااة النباااتااا -

 ومن املسلم به أن دل  قد يكون حمدودا بسبب القيود على امليزانية.
وضاااااااااع توجيه وتبادل أفضااااااااال املمارساااااااااات. التواصااااااااال مع وحدة التكامل والدعم التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية  -

 دل : حتقيقالنباتات لتحديد كيفية 
o  تعزيز املوقع اإللكرتوين إلرشادات إدارة اآلفات يف احلاويات البحرية على البوابة الدولية للصحة النباتية 
o جمموعة أدوات التواصل للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 
o وسائل التواصل االجتماعي 

 Facebook  
 Twitter  

o  لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمواد التوعية التابعة 
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o املواد اإلرشادية بشأن املخاطر اليت ميكن أن تكون "حملية" وميكن تقاوها حبرية 
 

 Mike Downesوالسيد  Marie-Claude Forest اإلجراء: السيدة

 
ة األغذية والزراعة. املرتمجة إىل لغات منظم –توجيهات/صحائ  الوقائع التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -

لصااحائ   نظر املرفق( كأساااماليات املتحدة األمريكية وكندا )ااقرتح أن يتم اسااتخدام نشاارة ممتازة وزعت يف الو 
 الوقائع للبلدان/املناطق األخرى، رهنا باتفاق مع الواليات املتحدة األمريكية وكندا.

 
 Beltzاإلجراء: السيدة 

 
 : شهرانالزميناإلطار 

 
حتديد ما هو متاح بالفعل من إرشااااادات من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات وما يتم اسااااتخدامه على الصااااعيد  -

 لقطاعاحتديد وتوفري املواد األنساااااااااااااب يف منتدى ساااااااااااااهل الوصاااااااااااااول لكل من و الوطين من قبل هذه املنظمات. 
 واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات.

 
 Waghornاإلجراء: السيدة 

 
 أشهر 6: اإلطار الزمين

 
وقاية النباتات إضافة متطلبات االتفاقية الدولية لنظمة اجلمار  العاملية اقرتاح برنامج املشغل االقتصادي املعتمد مل -

ية لتقييم التواصل مع منظمة اجلمار  العاملو إىل النقطة السابعة من متطلبات برنامج املشغل االقتصادي املعتمد. 
 اجلدوى.

 
 Hesselinkاإلجراء: السيد 

 
 : ؟اإلطار الزمين

 
جتربة لتقييم ما تدعمه اجلهات املا ة، على ساااااابيل املثال، يتعني على البن  الدويل وضااااااع أسااااااام إلدارة خماطر  -

 احلاويات البحرية يف البلدان النامية.
 

 Morrisseyاإلجراء: السيدة 

 
 2018: هناية يناير/كانون الثاين اإلطار الزمين

 
لية لوقاية الوطنية " ا يتفق مع" اخلطوت التوجيهية املشاااارتكة بني االتفاقية الدو  للوائعتشااااجيع االمتثال  –اللوائع  -

 .املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحناتالنباتات/مدونة 
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  من أجل مساااااااااااعدة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على إنشاااااااااااء نظم للرصااااااااااد، ينبغي حتديد عدد املنظمات -
 اليت ليس لااديهااا أساااااااااااااااام تنظيمي للقيااام بااذلاا . وباااإلضاااااااااااااااافااة إىل دلاا ، إدا كااان هنااا  أساااااااااااااااام تنظيمي، 
فما هي السلطة اليت يتم تفويضها بعد دل  إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات؟ ويُطلب نداء من جلنة التنفيذ 

 لوضع هذه املعلومات.
 

 Albakriاإلجراء: 
 

 ب نداء يف اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املقبل يف ديسمرب/كانون األول.: مناقشة طلاإلطار الزمين
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 تأكيد األعضاء واألعضاء البديلون المحتلمون في األجهزة الفرعية التابعة للهيئة – 17المرفق 
 األعضاء الحاليون في مكتب الهيئة )في أعقاب قرارات الدورة الثانية عشرة للهيئة( – 1الجدول 

 )تشير الخانات باللون الرمادي إلى أنه يلزم اتخاذ إجراءات( 
 

 التعيين / إعادة التعيين االسم البلد اإلقليم
الوالية الحالية / 

 المدة

انتهاء الوالية 
 الحالية

 أفريقيا

 )نائب الرئيس(
 كوت ديفوار

 Lucienالسيد 

KOUAME 
KONAN 

 (2012الدورة السابعة للهيئة )
 (2014للهيئة )الدورة التاسعة 

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة )

الوالية الرابعة / 
 سنتان

2020 

 Wangالسيد  الصني آسيا

FUXIANG 
 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 سنتان

2020 

 Maricaالسيدة  مالطة أوروبا

GATT 
 (2018للهيئة )الدورة الثالثة عشرة 

الوالية األوىل/ 
 سنتان

2020 

أمريكا ال تينية 
 والبحر الكاريبي

 )الرئيس(

 املكسي 

 Franciscoالسيد 

Javier 
TRUJILLO 
ARRIAGA 

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة )

الوالية الثانية / 
 سنتان

2020 

 اليمن الشرق األدنى
مجيل أنور السيد 

 حممد رمضان
 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 سنتان

2020 

 Gregالسيد  كندا أمريكا الشمالية

WOLFF 
 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة )

الوالية األوىل/ 
 سنتان

2020 

جنوب غرب 
 المحيط الهادئ

 

 Loisالسيدة  أسرتاليا

RANSOM 

للهيئة الدورة احلادية عشرة 
(2016) 

 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة )

الوالية الثانية/ 
 سنتان

2020 
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األعضححححححاء البديلون الحاليون في مكتب الهيئة )في أعقاب القرارات الصححححححادرة عن الهيئة في دورتها  - 2الجدول 
 الثانية عشرة(

  

انتهاء الوالية  ةاملدالوالية احلالية /  التعيين / إعادة التعيين االسم البلد اإلقليم
 احلالية

 أفريقيا
الدورة الثانية عشرة للهيئة  Edouard NYAالسيد   الكامريون 1

 2019 الوالية األوىل/ سنتان (2017)

 Kgaboالسيد  جنوب أفريقيا  2

MATLALA 
الدورة الثالثة عشرة للهيئة 

 2020 الوالية األوىل/ سنتان (2018)

 آسيا
 Antarjo DIKINالسيد   إندونيسيا 1

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

 2020 الوالية الثانية/ سنتان

    شاغر 2

 أوروبا
الدورة الثانية عشرة للهيئة  Samuel BISHOPالسيد  اململكة املتحدة 1

 2019 الوالية األوىل/ سنتان ( 2017)

    شاغر 2

ة ال تينيأمريكا 
والبحر 
 الكاريبي

 Diego Quirogaالسيد  األرجنتني 1

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

 2020 الوالية الثانية/ سنتان

 Franciscoالسيد  بليز  2

GUTIÉRREZ 
الدورة الثالثة عشرة للهيئة 

 2020 الوالية األوىل/ سنتان (2018)

 الشرق األدنى
السيد سامل عبد القادر  ليبيا 1

 هارون
الدورة الثالثة عشرة للهيئة 

 2020 الوالية األوىل/ سنتان (2018)

مجهورية مصر  2
الدورة الثالثة عشرة للهيئة  السيد أمحد العطار العربية

 2020 الوالية األوىل/ سنتان (2018)

 أمريكا الشمالية
الواليات   1

 John GREIFERالسيد  املتحدة األمريكية

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

 2020 الوالية الثانية/ سنتان

    شاغر 2

جنوب غرب 
المحيط 
 الهادئ

 Peterالسيد   نيوزيلندا 1

THOMSON 
الدورة الثالثة عشرة للهيئة 

 2020 األوىل/ سنتانالوالية  (2018)

    شاغر 2
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 أعضاء لجنة المعايير واألعضاء البديلون المحتملون في لجنة المعايير - 3الجدول 
 

انتهاء الوالية  الوالية احلالية / املدة التعيين / إعادة التعيين االسم البلد اإلقليم
 احلالية

 أفريقيا

 Esther KIMANIالسيدة  كينيا
 

 للهيئةالدورة التاسعة 
(2014) 

 الدورة الثانية عشرة للهيئة
(2017) 

الوالية الثانية/ ثالث 
 2020 سنوات

 مجهورية الكونغو
 Alphonsine السيدة

LOUHOUARI 
TOKOZABA 

 الدورة الثالثة عشرة للهيئة
(2018) 

الوالية األوىل/ ثالث 
 2021 سنوات

 David السيد مالوي

KAMANGIRA 
 ةللهيئالدورة احلادية عشرة 

(2016) 
الوالية األوىل/ ثالث 

 2019 سنوات

 Moses Adegboyegaالسيد  نيجرييا

ADEWUMI 
 الدورة الثالثة عشرة للهيئة

(2018) 
الوالية األوىل/ ثالث 

 2021 سنوات

 آسيا

 HERMAWANالسيد  إندونيسيا
 

 الدورة احلادية عشرة للهيئة
(2016) 

الوالية األوىل/ ثالث 
 2019 سنوات

 Masahiro SAIالسيد  اليابان
 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

الوالية األوىل/ ثالث 
 2021 سنوات

 سري النكا
 

 Jayaniالسيدة  

Nimanthika 
WATHUKARAGE 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

الوالية األوىل/ ثالث 
 2021 سنوات

 ةعشرة للهيئالدورة الثالثة  Xiaodong FENGالسيد  الصني
(2018) 

الوالية األوىل/ ثالث 
 2021 سنوات

 أوروبا

 فرنسا
 Laurenceالسيدة  

BOUHOT-DELDUC 
 

 للهيئة العاشرةالدورة 
(2015) 

 الدورة الثالثة عشرة للهيئة
(2018) 

الوالية الثانية/ ثالث 
 2021 سنوات

 Davidالسيد  إسرائيل

OPATOWSKI 

 (2006) للهيئة األوىلالدورة 
 (2009) للهيئة الرابعةالدورة 

 الدورة الثانية عشرة للهيئة
(2017) 

الوالية الثالثة/ ثالث 
 2020 سنوات

 Nicolaas Mariaالسيد  هولندا

HORN 

 الدورة التاسعة للهيئة
(2014) 

 الدورة الثانية عشرة للهيئة
(2017) 

الوالية الثانية/ ثالث 
 2020 سنوات

الدورة الثالثة عشرة للهيئة  Samuel BISHOPالسيد  اململكة املتحدة
(2018) 

الوالية األوىل/ ثالث 
 2021 سنوات

أمريكا ال تينية 
 والبحر الكاريبي

 Ezequiel FERROالسيد  األرجنتني
 (2013) للهيئة الثامنةالدورة 

 الدورة احلادية عشرة للهيئة
(2016) 

الوالية الثانية/ ثالث 
 سنوات

2019 
 

 Jesulindo Nery DE السيد الربازيل

SOUZA JUNIOR 
 الدورة احلادية عشرة للهيئة

(2016) 
الوالية األوىل/ ثالث 

 سنوات
2019 
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انتهاء الوالية  الوالية احلالية / املدة التعيين / إعادة التعيين االسم البلد اإلقليم
 احلالية

 Hernando Moreraالسيد  كوستاريكا

GONZÁLEZ 
 الدورة الثالثة عشرة للهيئة

(2018) 
الوالية األوىل/ ثالث 

 سنوات
 

2021 

 Álvaroالسيد  شيلي

SEPÚLVEDA LUQUE 

 للهيئة العاشرةالدورة 
(2015) 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

الوالية الثانية/ ثالث 
 2021 سنوات

 الشرق األدنى

مجهورية مصر 
 الدورة احلادية عشرة للهيئة شذى عمر السيدة العربية

(2016) 
الوالية األوىل/ ثالث 

 سنوات
2019 
 

اجلمهورية العربية 
 الدورة الثالثة عشرة للهيئة غلالزيتاين أبو الرب السيد عروبة  سوريا

(2018) 
الوالية األوىل/ ثالث 

 2021 سنوات

عبد املنعم اواعيل عدرا  السيد السودان
 عبد التام

 الدورة الثالثة عشرة للهيئة
(2018) 

الوالية األوىل/ ثالث 
 2021 سنوات

 السيد عبد القادر خضري عبام العراق
 

 ةعشرة للهيئالدورة الثالثة 
(2018) 

الوالية األوىل/ ثالث 
 2021 سنوات

 أمريكا الشمالية

 Rajeshالسيد  كندا

RAMARATHNAM 
 الدورة احلادية عشرة للهيئة

(2016) 
الوالية األوىل/ ثالث 

 2019 سنوات

الواليات املتحدة 
 Marina ZLOTINAالسيدة  األمريكية

 للهيئة العاشرةالدورة 
(2015) 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

الوالية الثانية/ ثالث 
 2021 سنوات

جنوب غرب 
 المحيط الهادئ

 الدورة الثانية عشرة للهيئة Bruce HANCOCKSالسيد  أسرتاليا
(2017) 

الوالية األوىل/ ثالث 
 2020 سنوات

 Stephen BUTCHERالسيد  نيوزيلندا

Replacement member 
for 

 John HEDLEY السيد

 الدورة احلادية عشرة للهيئة

(2016) 

 2019 عضو بديل

 Lupeomanuالسيد  ساوما

Pelenato FONOTI 
الدورة الثانية عشرة للهيئة 

(2017) 

الوالية األوىل/ ثالث 
 2020 سنوات

 
  



Appendix 17 CPM-13 Report 

Page 139 of 150  الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  

 األعضاء البديلون المحتملون في لجنة المعايير - 4الجدول 
 

الوالية الحالية /  إعادة التعيين التعيين / االسم البلد اإلقليم
 المدة

انتهاء الوالية 
 الحالية

 Lois Antonioالسيد  غينيا بيساو 1 أفريقيا

TAVARES 
الدورة الثانية عشرة للهيئة 

(2017) 
الوالية األوىل/ ثالث 

 سنوات
2020 

 Eliakimالسيد  بوروندي 2 

SAKAYOYA 
الدورة احلادية عشرة للهيئة 

(2016) 
األوىل/ ثالث الوالية 

 سنوات
2019 

 Chontichaالسيدة  تايلند 1 آسيا

RAKKRAI 
الدورة الثالثة عشرة للهيئة 

(2018) 
الوالية األوىل/ ثالث 

 سنوات
2021 

    شاغر 2 

 Olgaالسيدة  إستونيا 1 أوروبا

LAVRENTJEVA 
الدورة الثانية عشرة للهيئة 

(2017) 
الوالية األوىل/ ثالث 

 سنوات
2020 

    شاغر 2 
أمريكا ال تينية 
 والبحر الكاريبي

 Judith Ivetteالسيدة  بنما 1

VARGAS 
AZCÁRRAGA 

 الدورة التاسعة

 (2014للهيئة )
الدورة الثانية عشرة للهيئة 

(2017) 

الوالية األوىل/ ثالث 
 سنوات

2020 

 دومينيكا 2
 Nelson LAVILLEالسيد 

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

الوالية األوىل/ ثالث 
 سنوات

2019 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة  السيد  نيكوال عيد لبنان 1 الشرق األدنى
(2018) 

الوالية األوىل/ ثالث 
 سنوات

2021 

اإلمارات  2 
 العربية املتحدة

الدورة الثالثة عشرة للهيئة  السيدة فاطمة سعد الكالباين
(2018) 

الوالية األوىل/ ثالث 
 سنوات

2021 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة  Steve CÔTÉالسيد   كندا  1 أمريكا الشمالية
(2018) 

الوالية األوىل/ ثالث 
 سنوات

2021 

الواليات  2 
 املتحدة األمريكية

 Stephanieالسيدة 

DUBON 
الدورة احلادية عشرة للهيئة 

(2016) 
الوالية األوىل/ ثالث 

 سنوات
2019 

جنوب غرب 
 المحيط الهادئ

ليحل حمل  1
نيوزيلندا أو 
 أسرتاليا

 Sophie Alexiaالسيدة 

PETERSON 
الدورة الثانية عشرة للهيئة 

(2017) 
الوالية األوىل/ ثالث 

 سنوات
2020 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة  Nitesh DATT السيد فيجي 2
(2018) 

الوالية األوىل/ ثالث 
 سنوات

2021 
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 )"احتجاز"( 5التعديل الحبري على المعيار الدولي رقم  - 18 المرفق
 ؛ 2016النباتية يف ديسمرب/كانون األول  الصحة مصطلحات  سرد املعين الفين )مت إعداده من قبل الفريق

 (2017واملوافقة عليه من قبل جلنة املعايري يف مايو/أيار 
 

 ( لغرض االتساقالنباتية الصحة مصطلحات مسرد) 5 رقم الدويل املعيار علىاملقرتح  احلربي التعديل
 

 انظر) باتيةالن الصحححة تدابيركتدبري من   رسححمييف حجز أو حمتجز  شحححنةإبقاء  احتجاز 
؛ جلنااة اخلرباء املعنيااة بتاادابري 1995 ،املنظمااة؛ تعاادياال 1990( ]املنظمااة، الحجر

 [2005، اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 1999الصحة النباتية، 
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 12بالمعيار الدولي رقم  1التعدي ت الحبرية المدرجة في المرفق 
 خط بوضع إلضافاتفيما ُيشار إىل ا بكتابة النص يتوسطه خطّ ُيشار إىل النص احملذوف  : التغيريات بشأن مالحظة تفسريية [1]

 . حتت النص املضاف
 

الموحدة وآليات التبادل  XMLمعلومات عن خطط  إلكترونياً،الصحة النباتية شهادات إصدار : 1المرفق 
(2014) 
 

 مقّدمة
شاااهادات الصاااحة النباتية اإللكرتونية هي املكاف  اإللكرتوين لشاااهادات الصاااحة النباتية الورقية، وميكن أن ُتساااتخدم إدا قبلتها  [2]

و إعادة التصاادير تقوم املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف بلد التصاادير أ حنياملنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املسااتورد. 
صااحة النباتية اإللكرتونية، جيب أن تكون هذه الشااهادات متاحة مباشاارة للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ب صاادار شااهادات ال
 يف البلد املستورد. 

 تنطبق مجيع االشرتاطات واإلجراءات يف هذا املعيار على شهادات الصحة النباتية االلكرتونية. [3]
، ، يتوّجب على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن تضااع نظاماً إلصااداراإللكرتونيةلدى اسااتخدام شااهادات الصااحة النباتية  [4]

عة، وهيكلية رسااااالة وحمتويات موّحدة وبروتوكوالت إلكرتونيةونقل، وتلّقي شااااهادات   للصااااحة النباتية يسااااتخدم لغة ترميز موسااااّ
 التبادل املوّحدة.

 74النباتات صاااافحة على املوقع اإللكرتوين لالتفاقية الدولية لوقايةويعطي هذا املرفق توجيهات على هذه العناصاااار، ويشااااري إىل  ]5[
(http://ePhyto.ippc.int )رجيااة الاادوليااة لوقااايااة النباااتااات ومواقع اإلنرتناات اخلااا لالتفاااقيااة -توفّر روابط  زيااد من التفاااصااااااااااااااياال

"، وما 2"، و"الرابط 1املرفق. وُيشاااااااااار إىل هذه الروابط يف النّص على أهنا "الرابط بشاااااااااأن املعلومات الواردة يف هذا  -والوثائق
 إليه.

 شهادات الصحة النباتية اإللكرتونية. إلصداروجيب أن يتضمن النظام املكّونات املتسقة التالية  [6]
 XMLهيكلية رسالة لغة الترميز الموّحدة  -1

( لتبادل بيانات عن شااااااهادات الصااااااحة 1رابطة الشاااااابكة العاملية )الرابط  النباتاتجيب أن تسااااااتخدم املنظمات الوطنية لوقاية  [7]
 النباتية اإللكرتونية.

لتدابري الصاااااحة والصاااااحة النباتية يف مركز األمم املتحدة املعين بتيساااااري  XMLعلى خمطط  XMLتساااااتند هيكلية رساااااالة نظام  [8]
اليت تشري إىل حيث جيب وضع البيانات  XML(، وعلى خرائط بيانات نظام 2مال التجارية اإللكرتونية )الرابط التجارة واألع

 .XMLالنباتية اإللكرتونية يف خمطط  الصحةعن إصدار شهادات 
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ب صدار شهادة إلكرتونية للصحة النباتية من أجل التصدير )الرابط  XMLيسمع وضع خرائط بيانات الصحة النباتية يف نظام  [9]
 (.4من أجل إعادة التصدير )الرابط  النباتية( وشهادة إلكرتونية للصحة 3
 XMLمحتويات مخطط نظام  -2

من أجل تيسري التواصل اإللكرتوين التلقائي ومعاجلة البيانات اخلاصة ب صدار الشهادات اإللكرتونية، ُتشجإع املنظمات الوطنية  [10]
يف  XMLموّحدة )مّتسقة(، ورموز ونصوص لعناصر البيانات املتصلة برسالة نظام  مصطلحاتلوقاية النباتات على استخدام 
 لكرتونية.جمال شهادات الصحة النباتية اإل

 وجيب أن يكون استخدام نّص حّر )أي غري موّحد( حمدوداً حني تتوفّر رموز مالئمة [11]
 وبالنسبة إىل التواري  وأواء البلدان، تتوفّر نصوص مّتسقة وال تُلحظ مسبقاً ضرورة استخدام نّص حّر. [12]
 الشاااحنة، والعالجات، وإقرارات إضاااافية ونقات دخول، توضاااع قوائموبالنسااابة إىل األواء العلمية للنباتات واآلفات، ووصااا   [13]

لة للمصااطلحات املتسااقة، والرموز والنصااوص، وسااتكون هذه القوائم متاحة. وميكن إدخال نّص حّر إدا مل يرد املصااطلع  مفصااّ
 املالئم، أو النص، أو إدا مل تظهر القيمة يف القوائم

تفاقية املصطلحات املتسقة وحتديثها، وسريد وصفها على املوقع اإللكرتوين اخلاص باال وتوضع أيضاً عملية للحفاظ على قوائم [14]
. وساااااااااااوف يُطلاب إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات تقدمي مقرتحات (http://ePhyto.ippc.int) 74النباتات  لوقايةالدولية 

 جديدة من خالل استخدام هذه العملية.لوضع مصطلحات متسقة 
غري تل  املذكورة أعاله، فال حاجة إىل مصااطلحات ونصااوص متسااقة وبالتايل، ميكن إدراج  البياناتوأّما بالنساابة إىل عناصاار  [15]

 نّص حّر.
 األجزاء الفرعية يرد يف  XMLومزيد من التفاصيل عن املعلومات الواجب إدخاهلا بشأن عناصر البيانات يف رسالة نظام  [16]

 أسماء البلدان 2-1
بالنسبة إىل أواء البلدان )أي بلد املنشأ، والتصدير، وإعادة التصدير، والعبور، والوجهة(، ُيشجإع على استخدام رموز البلدان  [17]

 (.6الرابط املؤلّفة من حرفني اليت تعتمدها املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس )

 للنباتات واآلفاتاألسماء العلمية  2-2
بالنساااااابة إىل األواء العلمية للنباتات يف الشااااااحنات، والنباتات اليت تتأتى منها املشااااااتقات النباتية، واآلفات اخلاضااااااعة للوائع،  [18]

لنباتات قاية اواملتاحة على املوقع اإللكرتوين لالتفاقية الدولية لو ُيشاااجإع على اساااتخدام قاعدة البيانات اخلاصاااة باألواء العلمية 
(http://ePhyto.ippc.int) ( 7الرابط.) 
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 وصف الشحنة 2-3
جيب أن يشمل وص  الشحنة نوع السلعة ونوع التعليب. وًيشجإع على أن يتم وص  السلعة باستخدام مصطلحات السلع  [19]

 21(. وُيشجإع أيضاً على أن يوص  نوع التعليب باستخدام التوصية 8الرابط يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) المعتمدة
 (.9الرابط الصادرة عن جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا )

 عناصر أخرى من وص  الشحنة قد تشمل، عند اإلمكان: وإن [20]

ملتحدة االقتصادية الصادرة عن جلنة األمم ا 20الوزن، واحلجم، واالرتفاع )وُيشّجع على وصفها باستخدام التوصية  -
 (.10الرابط ) ألوروبا

الصادرة عن جلنة األمم املتحدة االقتصادية  19وسيلة النقل حسب البيانات )وُيشّجع على وصفها باستخدام التوصية  -
 (.15الرابط  16الرابط ألوروبا )

 )وُيشّجع على وصفها باستخدام مدّونة األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل واسم البلدنقطة الدخول حسب البيانات  -
 .أو اسم البلد (14الرابط  15الرابط )

 الع جات 2-4
على حتديد أنواع العالج باساااااااااااتخدام املصاااااااااااطلحات املتساااااااااااقة اليت تعتمدها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ألنواع  ًيشاااااااااااجاع [21]

(. كذل ، ُيشااااااااجإع على حتديد املكّونات الناشااااااااطة باسااااااااتخدام مؤشاااااااار مبيدات اآلفات الذي يعتمده 11الرابط العالجات )
أخرى )مثل الرتّكز، واجلرعة، واحلرارة، ومدة التعّرض( باساااااتخدام  مل(. وًيشاااااجإع على وصااااا  معا12الرابط الدساااااتور الغذائي )

 (.10الرابط  13الرابط الصادرة عن جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ) 20التوصية رقم 

 إقرارات إضافية 2-5
، وُيشجإع على وصفها باستخدام رموز االتفاقية الدولية لوقاية 2ترد الصياغة املّوحدة املوصى هبا لإلقرارات اإلضافية يف املرفق  [22]

شار إليها على  استخدام(. وميكن 13الرابط  14الرابط النباتات لإلقرارات اإلضافية )
ُ
النص احلّر لتكملة اإلقرارات اإلضافية امل

 املوقع الشبكي لالتفاقية أو وص  التصرحيات اإلضافية اليت مل يتّم توحيدها.

 اسم المسؤول المفَوض 2-6
اتية النباتية اإللكرتونية يف كّل نوع من أنواع شهادات الصحة النب الصحةجيب أن يُدرج اسم املسؤول املفوإض إصدار شهادات  [23]

 اإللكرتونية.

 آليات التبادل اآلمن للبيانات -3
املنظمات الوطنية لوقاية النباتات مساااؤولة عن أمن نظامها الوطين لتكنولوجيا املعلومات املساااتخدم إلصااادار شاااهادات الصاااحة  [24]

 النباتية اإللكرتونية.
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أن يكون التبادل اإللكرتوين للبيانات اخلاصااااااااة بشااااااااهادات الصااااااااحة النباتية  لضاااااااامانأن ُتشاااااااافإر البيانات خالل نقلها  وجيب [25]
اإللكرتونية بني املنظمات الوطنية لوقاية النباتات آمناً ومصااااااااااّدقاً. ويتعنّي على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن تسااااااااااتخدم 

بيت. وقبل النقل، جيوز أن ختضاااااااع البيانات اخلاصاااااااة بشاااااااهادات الصاااااااحة النباتية  128يبل   أدىنبروتوكواًل آمناً دات تشااااااافري 
 يبقى غري ملموم بعد النقل. (17الرابط )اإللكرتونية إىل تشفري إضايف 

لبلد املساااااااااااااتورد امن املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصاااااااااااااّدر إىل مثيلتها يف  اإلنرتنتوجيب أن يتّم نقل البيانات عرب  [26]
، والنظام (SOAP))مثل بروتوكول املعلوماتية العاملية لبلوغ األشاااااياء البسااااايطة  املعلوماتباساااااتخدام اآلليات اآلمنة لتكنولوجيا 

، ونقاال الاادولااة املمثلااة (FTP)، وبروتوكول نقاال امللفااات (S/MIME)املتعاادد الغااايااات/اآلمن المتاادادات الربيااد عرب اإلنرتناات 
(REST)  .باستخدام نظم مكّملة لبعضها 

أن تتيع املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصااااااااّدر إىل املصااااااااّدر رقم شااااااااهادة الصااااااااحة النباتية اإللكرتونية احلالية  وجيب [27]
 للشحنة.

ا واملعتمدة بني املنظمات الوطنية لوقاية النباتات الرساائل املوّحدة املوصاى هب الرساائلوجيب أن يتبع التواصال بشاأن حالة تبادل  [28]
 (.18الرابط يف األمم املتحدة/جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا )

ونية رت واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات مسااؤولة عن وضااع نظمها اخلاصااة بتبادل البيانات عن شااهادات الصااحة النباتية اإللك [29]
واحلفاظ على هذه النظم. وحني تُعلإق آلية التبادل بسااااااااااابب الصااااااااااايانة أو تعّطل غري متوّقع للنظام، يتعنّي على املنظمة الوطنية 

 لوقاية النباتات أن تبّل  املنظمات الوطنية األخرى لوقاية النباتات بذل  يف أسرع وقت ممكن.
 التصديرشهادة الصحة النباتية اإللكترونية إلعادة  -4

شهادة الصحة النباتية األصلية للتصدير أو نسخة موثقة عنها كمستند ملحق ب شهادةيف النظم الورقية حصرياً، جيب أن تتوفر  [30]
الصاااااااحة النباتية إلعادة التصااااااادير. ويف حال اساااااااُتخدمت شاااااااهاديت الصاااااااحة النباتية اإللكرتونية والورقية على الساااااااواء، ينبغي 

 طات التالية.االستجابة إىل االشرتا

شححححححهادة الصحححححححة النباتية اإللكترونية إلعادة التصححححححدير مع شححححححهادة الصحححححححة النباتية األصححححححلية  4-1
 للتصدير بنسخة إلكترونية

رفاق شاااهادة التصااادير بنساااخة إلكرتونية، ينبغي إ تكون شاااهادة الصاااحة النباتية للتصااادير وشاااهادة الصاااحة النباتية إلعادة حني [31]
 إلكرتونياً بشهادة الصحة النباتية اإللكرتونية إلعادة التصدير للتصديرالصحة النباتية اإللكرتونية 

 شححححححهادة الصحححححححة النباتية اإللكترونية إلعادة التصححححححدير مع شححححححهادة الصحححححححة النباتية األصححححححلية 4-2
 بنسخة ورقية

لتصاااادير بنسااااخة ا الصااااحة النباتية األصاااالية للتصاااادير بنسااااخة ورقية وتكون شااااهادة الصااااحة النباتية إلعادةحني تكون شااااهادة  [32]
أو شكل آخر غري قابل للتعديل(  PDFالصحة النباتية األصلية للتصدير )بشكل  لشهادةإلكرتونية، ينبغي إرفاق صورة مسع 

 بشهادة الصحة النباتية اإللكرتونية إلعادة التصدير.
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شحححهادة الصححححة النباتية الورقية إلعادة التصحححدير مع شحححهادة الصححححة النباتية األصحححلية بنسحححخة  4-3
 إلكترونية

حني تكون شااهادة الصااحة النباتية األصاالية للتصاادير بنسااخة إلكرتونية وتكون شااهادة الصااحة النباتية إلعادة التصاادير بنسااخة  [33]
بلد إعادة  واملصااااادقة عليها من جانب املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف اإللكرتونية النباتيةورقية، ينبغي طبع شااااهادة الصااااحة 
 التصدير خبتمها، وتأرخيها، وتوقيعها. 

وتصبع النسخة املطبوعة من شهادة الصحة النباتية اإللكرتونية للتصدير نسخة موثّقة مث تُرفاق، بنسخة ورقية، بشهادة الصحة  [34]
 النباتية إلعادة التصدير.

إدارة شححححححححححهادات الصحححححححححححة النباتية اإللكترونية الصححححححححححادرة عن المنظمات الوطنية لوقاية  -5
 النباتات

 المسائل المتعلقة باالسترجاع 5-1
يتعنّي  يف البلد املستورد غري قادرة على اسرتجاع شهادات الصحة النباتية اإللكرتونية، النباتاتإدا كانت املنظمة الوطنية لوقاية  [35]

على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصاااااادر أن تعيد تقدمي شااااااهادات الصااااااحة النباتية اإللكرتونية األصاااااالية بناًء على 
 طلب املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد.

 التعديل واالستبدال 5-2
إدا كانت أيا من املعلومات يف شاااااهادات الصاااااحة النباتية اإللكرتونية حباجة إىل التعديل بعد صااااادور هذه الشاااااهادات، ينبغي  [36]

( مع 5لرابط ااألصاالية على أن تصاادر شااهادات الصااحة النباتية اإللكرتونية البديلة ) اإللكرتونيةإلغاء شااهادات الصااحة النباتية 
 التعديالت عليها، كما يرد وصفه يف هذا املعيار.

 إلغاء اإلرسال 5-3
يف حال علمت املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصاااااّدر بأنه مل يتّم إرساااااال الشاااااحنة بعد إصااااادار شاااااهادات الصاااااحة  [37]

حة النباتية اإللكرتونية ّدر أن تلغي شاااااهادات الصاااااالنباتية اإللكرتونية، يتعني على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصااااا
 املرافقة هلا.

 نسخة موثّقة 5-4
تُعّد النسا  املوثقة لشاهادات الصاحة النباتية اإللكرتونية نساخاً مطبوعة للبيانات اخلاصاة بشاهادات الصاحة النباتية اإللكرتونية  [38]

 .)يتّم ختمها، وتأرخيها، وتوقيعها( من جانب منظمة وطنية لوقاية النباتات تشهد على صحة البيانات عليهااليت تتّم املصادقة 
وجيب أن تكون النساا  املطبوعة بشااكل يتبع الصااياغة املوّحدة اليت يوفّرها  ودج شااهادات الصااحة النباتية املعتمد يف االتفاقية  [39]

بشااكل  XMLبأهنا شااهادات صااحة نباتية. إ ا جيوز أن تكون النساا  املطبوعة بيانات  يتّم اإلقرار وأنالدولية لوقاية النباتات، 
XML .إدا قبلتها املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد 
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 اسم المرَسل إليه وعنوانه حسب البيانات -6
ل إليه  [40] ملصااطلع وعنوانه حسااب البيانات" ميكن اسااتخدام ايف حال شااهادات الصااحة النباتية الورقية، وبالنساابة إىل "اساام املرسااا

ل إليه معروفاً، و  ام هذا دا أجازت املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد باستخدإ"إىل جانب" يف حال مل يكن املرسا
 املصطلع

 نة،ساااااااااتورد قبل وصاااااااااول الشاااااااااحاإللكرتونية، قد تصااااااااال املعلومات عن الشاااااااااحنة إىل البلد امل ويف شاااااااااهادات الصاااااااااحة النباتية [41]
 الصحة النباتية اإللكرتونية قبل دخول الشحنة. شهاداتما سوف يتيع التحقق من البيانات عن 

وعوضاااااً عن اسااااتخدام خيار "إىل جانب"، ُتشااااجإع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على طلب أن تضاااام شااااهادات الصااااحة  [42]
 االتصال به يف البلد املستورد املسؤول عن الشحنة. ميكنالنباتية اإللكرتونية اسم وعنوان شخص 
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