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 الدورة افتتاح -1
ة عشيرة هليئة أمني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية(، باملشياركني يف الدورة الرابع، Jingyuan XIAالسييد  رّحب [1]

سييييييتجلى  2030-2020تدابري الصيييييحة النباتية. وأبلة هيئة تدابري الصيييييحة النباتية )اهليئة( بأّن اإلطار االسيييييرتاتيجي للفرتة 
، مما يشييييييييييييييكل رابًطا تار ًيا بني 2019-2012خالل الدورة احلالية انطالًقا من األهداف االسييييييييييييييرتاتيجية لالتفاقية للفرتة 

 اإلطارين املذكورين. 
 والزراعة األغذية منظمة قبل من الدورة افتتاح 1-1

، املدير العام املسيييييياعد ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة( يف إدارة الزراعة وملاية املسييييييتهلك Bukar Tijaniافتتح السيييييييد  [2]
وأعرب عن تقديره االجتماع مرحًبا باملشييييييييييييياركني كافة نيابة عن السييييييييييييييد جوزيه غرازيانو دا سييييييييييييييلفا، املدير العام للمنظمة 

طرًفا واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  183لألطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية( وعددهم 
ا االتفاقية على حتقيقها اهلدف املفصييييلي املتمثل  10وعددها  منظمات على التزامها إزاء برنامج عمل االتفاقية. وهّنأ أيضييييً
وهو ما سييييييتيح منصييييية هامة ، السييييينة الدولية للصيييييحة النباتية من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2020ن سييييينة يف إعال

 للتوعية بقدر أكرب بأمهية الصحة النباتية من أجل منط عيش صحي. 
فات وبالتايل بالدور اهلام الذي اضييييييطلعال به االتفاقية من أجل ملاية النباتات يف العال من اآل TIJANIوأشيييييياد السيييييييد  [3]

تشجيع األمن الغذائي وملاية البيئة وتيسري التجارة. وأبرز كذلك تفاقم املخاطر والتأثريات الفتاكة لآلفات النباتية املهاجرة 
ا على عمل أمانة االتفاقية من خالل األنشيييييييطة املختلفة ال  ت ديها، مبا يف  املتصيييييييلة بازدياد السيييييييفر والتجارة. وأثل أيضيييييييً

يل املثال، العمل بشيكل أكرب على بلورة نظام إصيدار الشيهادات اإللكرتونية للصيحة النباتية وإعادة هيكلة ذلك، على سيب
 ترتيباهتا التنظيمية الداخلية 

 بيان وزير الزراعة والتنمية الريفية في المكسيك 1-2
يييية يف ، وزير الزراعييية والتنميييية الريفVictor Manuel VILLALOBOS ARÁMBULAألقى معيييايل السييييييييييييييييييد  [4]

املكسييييييك بيانًا أمام هيئة تدابري الصيييييحة النباتية )اهليئة( بواسيييييطة رسيييييالة فيديوية. وقد أبرز الدور اهلام الذي ت ديه 
اهليئة جلمع السيييييلطات الوطنية املختصييييية بصيييييحة النبات من أجل مناقشييييية وحتديد معايري الصيييييحة النباتية ال  تتيح 

ا على بعض  التجارة املأمونة باملنتجات النباتية بني األعضييييياء يف منظمة التجارة العاملية. وسيييييّلط الوزير الضيييييوء أيضيييييً
املواضييييييييع الرئيسيييييييية ال  لقرارات اهليئة تأثري مباشييييييير عليها مبا يف ذلك وضيييييييع حد للفقر والقضييييييياء التام على اجلوع 

 وترشيد اإلنتاج واالستهالك وملاية النظم اإليكولوجية الربيّة والعمل يف جمال املناخ.
أبدى الوزير تقديره إليالء أمهية متزايدة يف السنوات األخرية على مستوى العال أمجع ملسائل الصحة النباتية وهو ما جتلى و  [5]

السيينة الدولية للصييحة النباتية.  2020سيينة  2018يف إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف شييهر ديسييمربوكانون األول 
يف إعطاء احلكومات كافة ال  هي طرف يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات القيمة  وأشيييييييييييييار الوزير إىل أّن التحدي يتمثل

 االسرتاتيجية نفسها ملسائل الصحة النباتية كتلك ال  تعطيها للدستور الغذائي واملنظمة العاملية لصحة احليوان.
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صييييحة و يييي مة الكلمة الرئيسييييية عن الصييييحة النباتية وتنمية القدرات يلقيها مدير عا  ال -2
 المفوضية األوروبية األغذية في

، املديرة العامة للصييييحة وسييييالمة األغذية يف املفوضييييية األوروبية، الكلمة الرئيسييييية عن Anne BUCHERألقال السيييييدة  [6]
، ذيةالصحة النباتية وتنمية القدرات. وقد رّكزت كلمتها على أمهية النباتات الصحية باعتبارها عنصرًا حموريًا يف سلسلة األغ

وهو ما يسياعد يف احلفا  على اجلّو وتوفري إمدادات املياه ، يف املائة من األغذية ال  نتناوهلا 80حيث أهنا ت ّمن أكثر من 
املستدامة واملأمونة، كما أهنا تشكل األساس للعديد من املنتجات االستهالكية وموائل للحيوانات. وشددت الكلمة على 

كافحة إدخاهلا وانتشارها من خالل تأمني االستثمارات الالزمة يف املوارد واملهارات. وشددت ضرورة الوقاية من اآلفات وم
على أّن القدرة امل سييييييسييييييية وتنميتها مها حجر األسيييييياس لألداء اجليد للصييييييحة النباتية على املسييييييتويات  Bucherالسيييييييدة 

ه قادر على إحداث وقع إجيايب لسياسات الصحة وعلى أّن وجود قدرات م سسية متينة وحد، الوطنية واإلقليمية والعاملية
 وتيسري التجارة وملاية البيئة. األمن الغذائيالنباتية على 

بالتفصيييييل املبادرات والربامج ال  أطلقها االحتاد األورويب يف إطار الصييييحة النباتية، مبا يف  Bucherواسييييتعرضييييال السيييييدة  [7]
والدعم املقدم ملشيييييياريع تنمية  2019  سييييييتصييييييبح سييييييارية يف هناية عام ذلك القوانني اجلديدة اخلاصيييييية بالصييييييحة النباتية ال

القدرات، مبا يف ذلك التمويل املشيييييييرتك ملرفق وضيييييييع املعايري وتنمية التجارة و"اإلطار اخلاص بالشيييييييراكة ل دارة املسيييييييتدامة 
ال  يقدمها لالتفاقية الدولية لوقاية  لدودة احلشد اخلريفية يف أفريقيا" الذي وضعته املنظمة، باإلضافة إىل املسامهات املالية

 Bucherالنباتات وال  سيييّهلال مشييياركة خرباء يف الصيييحة النباتية من البلدان النامية يف أنشيييطة االتفاقية. ودعال السييييدة 
 كذلك املنظمة وأجهزهتا الرئاسية إىل زيادة التمويل لالتفاقية من ميزانيتها العادية.

 األعمال جدول اعتماد -3
"ما  20من حيث إضييييييييافة بندين اثنني ضييييييييمن البند  1الرئيس الدورة على التغيريات ال  طرأت على جدول األعمال أطلع [8]

يستجد من أعمال" ومها اجلهاز االستشاري ألصحاب املصلحة يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وعرض اهليكل اجلديد 
من "مقاومة مضييييادات امليكروبات" إىل "مقاومة  9-8تغيري عنوان البند  للبوابة الدولية للصييييحة النباتية. هذا باإلضييييافة إىل

 مضادات امليكروبات بالنسبة إىل جوانب الصحة النباتية".
 وإّن اهليئة: [9]

 ( 02)املرفق .( وأشارت إىل قائمة الوثائق01 جدول األعمال مع إجراء تغيريات فيه )املرفق اعتمدت

 حاد األوروبيبيان االختصاصات المقد  من االت 3-1
  إّن اهليئة: [10]

ببيان االختصيييييييياصييييييييات وحقوق التصييييييييويال املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضيييييييياء البالة عددها  أحاطال علمًا (1)
 .2عضواً  دولة 28

                                                 
 CPM 2019/01 الوثيقة  1
 CPM 2019/CRP/05لوثيقة ا  2
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 المقرر انتخاب -4
 :اهليئة إنّ  [11]

 .دورة)كينيا( كمقررتني لل Hellen MWAREY)سلوفينيا( والسيدة  Vlasta KNAPICالسيدة  انتخبال (1)

 إنشاء لجنة أوراق التفويض -5
 إّن اهليئة: [12]

جلنة ألوراق التفويض م لفة من سيييييييييبعة أعضييييييييياء، واحد عن كل إقليم من أقاليم املنظمة وعضيييييييييو واحد من  عيّنال (1)
 مكتب اهليئة، متاشًيا مع القواعد املتبعة يف املنظمة.

ا هلا )السيييودان(. وأقّرت جلنة أوراق التفويض قائمة جلنة أوراق التفويض السييييد قدير جربيل موسيييى إدريس رئيسيييً  وانتخبال [13]
 ورقة تفويض صاحلة. 92من أوراق التفويض الصحيحة وأشارت إىل أّن النصاب القانوين للهيئة هو  121حتتوي على 

 النباتية الصحة تدابير هيئة رئيسة تقرير -6
بشيييييييييييأن أبرز اإلدازات والتقدم  3، رئيس اهليئة تقريرهARRIAGA-Francisco Javier TRUJILLOعرض السييييييييييييد  [14]

الذي أحرزه مكتب اهليئة وأمانة االتفاقية، وسييييييييييييييلط الضييييييييييييييوء بوجه خاص على اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارًا 
؛ وإصييييييييدار الشييييييييهادات اإللكرتونية للصييييييييحة النباتية 2020صييييييييادق مبوجبه على السيييييييينة الدولية للصييييييييحة النباتية يف عام 

(ePhyto وموافقة ) نظمة على احلاجة إىل معايري خاصة بالسلع األساسية واملساراتاملمجيع أقاليم. 
وناشييييييييد الرئيس كذلك األطراف املتعاقدة للرتكيز على املسييييييييامهات ال  ميكن أن تقدمها املنظمات الوطنية لوقاية النباتات  [15]

ا على إبراز أنشييييييطة السيييييينة الدولية للصييييييحة النباتية على النحو املالئم ول توفري الدعم الالزم إلحياء تلك السيييييينة يف حرصييييييً
 .2020 عام

 اهليئة:  وإنّ  [16]
 بتقرير رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية. أحاطال علمًا (1)

 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -7

 133منهم ، مشيييارًكا 491حيث حضييير الدورة لمشييياركني يف هذه الدورة، املرتفع لقياسيييي العدد إىل الاالتفاقية أشيييار أمني  [17]
 (.03املرفق  -مراقبة )قائمة املشاركنية ومنظمبلًدا  30و امتعاقدً  اطرفً 

 مسلطًا الضوء على عشرة إدازات هامة من ضمنها: 4 2018االتفاقية التقرير السنوي ألمانة االتفاقية لعام أمني عرض و  [18]
 أنشطة االتفاقية املتعلقة باحلوكمة؛ 
 ووضع املعايري؛ 

                                                 
 CPM 2019/25 الوثيقة  3
 CPM 2019/36الوثيقة   4
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 ملعايري؛وتنفيذ ا 
 وإصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية؛ 
  ؛2020والرتويج للسنة الدولية للصحة النباتية يف عام 
  ؛ 2018ونشر املوضوع السنوي الرئيسي لعام 
 والتواصل والدعوة؛ 
 والتعاون الدويل؛ 
  وتعبئة املوارد؛ 
 .واإلدارة الداخلية 

 مبا يف ذلك: 2019ئيسي ألنشطة االتفاقية خالل سنة االتفاقية كذلك حمور الرتكيز الر  أمنيوعرض  [19]
  ؛ 2020إداز األنشطة اخلاصة بالسنة الدولية للصحة النباتية يف عام 
  ؛ 2030-2020ووضع اللمسات األخرية على اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 
 وتعزيز العمل لوضع معايري للسلع األساسية واملسارات؛ 
  ع الرئيسي السنوي لالتفاقية؛ وتنظيم األنشطة اخلاصة باملوضو 
  2020وتوسيع نطاق التعاون اخلارجي من أجل حشد املوارد للسنة الدولية للصحة النباتية يف عام. 

 وإّن اهليئة:  [20]
 بالتقرير املقّدم من أمني االتفاقية.أحاطال علمًا  (1)

 الحوكمة واال تراتيجية -8

 2018 تراتيجي لعا  موجز عن تقرير المجموعة المعنية بالتخطيط اال 8-1
، نائب رئيس مكتب اهليئة تقرير اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي Lucien KOUAME KONANعرض السيد  [21]

. وقد أبرز التقرير جماالت عّدة تناوهلا النقاش يف اجملموعة املعنية بالتخطيط االسيييييييرتاتيجي واملسيييييييائل املطروحة 20185 لعام
 مبا يف ذلك: 2018يف شهر أكتوبروتشرين األول خالل االجتماع الذي عقدته 

  ؛2030-2020اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات للفرتة 
  ؛ 2020والسنة الدولية للصحة النباتية يف عام 
  ل واجتماع جمموعة الرتكيز املعنية مبعايري السييييييلع األسيييييياسييييييية ومسيييييياراهتا الذي عألقد يف شييييييهر أكتوبروتشييييييرين األو

 ؛ 2018

                                                 
 CPM 2019/34الوثيقة   5
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 ومسائل تيسري التجارة؛ 
 ومشروع إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية؛ 
 وصحة النباتات واملسائل الناشئة، مبا يف ذلك اآلفات الناشئة؛ 
  واالستخدام املتزايد للمنتجات املضادة للميكروبات ملكافحة اآلفات النباتية؛ 
 لوقاية النباتات؛ والتمويل املستدام ألمانة االتفاقية الدولية 
 .وخطة االستثمار اخلمسية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 وإّن اهليئة: [22]
 .تقريرالبأحاطال علمًا  (1)
 2030-2020اإلطار اال تراتيجي ل تفاقية الدولية لوقاية النباتات للفترة  8-2

 لوقاية النباتات مشيييييييييروع اإلطار االسيييييييييرتاتيجي للفرتةمون على صيييييييييياغة اإلطار االسيييييييييرتاتيجي لالتفاقية الدولية عرض القيّ  [23]
2020-2030. 

إىل أهنا على اسييييييتعداد إلقراره على اعتبار أنّه سيييييييشييييييكل، بعد  وقد رّحبال بعض األطراف املتعاقدة هبذا املشييييييروع مشييييييريةً  [24]
 ية الدولية لوقاية النباتات.اعتماده من قبل الشّق الوزاري خالل الدورة اخلامسة عشرة للهيئة، حمطة بارزة يف تاريخ االتفاق

وأعربال بعض األطراف املتعاقدة عن قلقها بشيييأن بعض املسيييائل الواردة يف املشيييروع ال  ينبغي حبثها قبل إقرارها ال سييييما  [25]
التعليقات ال  أبدهتا خالل عملية املشيييياورات القطرية وال  ل تألدرج بعد، باإلضييييافة إىل مسييييائل أسيييياسييييية مثل دعم تنمية 

 حتريرية. ت وتوخي الوضوح بشأن استدامة اإلجراءات واخلطط املقرتحة يف اإلطار االسرتاتيجي، باإلضافة إىل مسائلالقدرا
إىل ضيييييييرورة معاجلة التحسيييييييينات  ، رغم اإلشيييييييادة بالعمل اجلاري بالنسيييييييبة إىل الوثيقة،وأشيييييييارت إحدى األطراف املتعاقدة [26]

، مبا يف ذلك أوجه التضيييييارب واملسيييييائل التحريرية وعرض 2030-2020اإلضيييييافية يف مشيييييروع اإلطار االسيييييرتاتيجي للفرتة 
 اإلطار االسرتاتيجي ككّل.

وسييألال، من باب التوضيييح، ما  2030-2020وأشييارت إحدى األطراف املتعاقدة إىل دعمها ل طار االسييرتاتيجي للفرتة  [27]
 تية غري املدرجة يف اإلطار االسرتاتيجي.إذا كانال اهليئة ستألعل بعد ذلك باملسائل امللحة املستجدة بشأن الصحة النبا

 2030-2020مني على صيييييييياغة مشيييييييروع اإلطار االسيييييييرتاتيجي للفرتة وأعربال إحدى األطراف املتعاقدة عن التقدير للقيّ  [28]
 وأشارت إىل مصادقتها عليه وشّجعال األطراف املتعاقدة على أن حتذو حذوها.

املوارد لتنفيذ مجيع خطط العمل والربامج الواردة يف اإلطار االسرتاتيجي،  وأبدى عدد من األطراف املتعاقدة قلقه إزاء توافر [29]
وأشييييييارت األطراف  سيييييييما بالنسييييييبة إىل البلدان النامية ال  قد ال تكون قادرة على تنفيذ اإلطار االسييييييرتاتيجي بكامله. ال

 القدرات وطلبال إدراجها فيه. املتعاقدة كذلك إىل أنّه ل جير البحث يف إدراج اهلدف االسرتاتيجي بشأن تنمية 
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 وبالنظر إىل تنوّع املواقف ال  عرّبت عنها األطراف املتعاقدة بشيييييييييييييأن املصيييييييييييييادقة على مشيييييييييييييروع اإلطار االسيييييييييييييرتاتيجي للفرتة [30]
 ، اقرتحال إحدى األطراف املتعاقدة إنشاء جمموعة عمل لتيسري املناقشات من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء.2020-2030

عألقدت مناقشيييات أصيييدقاء الرئيس على  رئيس هيئة تدابري الصيييحة النباتية على عقد اجتماع ألصيييدقاء الرئيس. وقدووافق  [31]
َقِبل هبا مجيع املشيييييييييييييياركني وتناولال التحفظات واالقرتاحات املقدمة من  6 هامش دورة اهليئة وأفضييييييييييييييال إىل وثيقة منقحة

 األطراف املتعاقدة وأخذهتا بعني االعتبار.
 ة:وإّن اهليئ [32]

متهيًدا العتماده رمسًيا  2030-2020اإلطار االسييييييييرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات للفرتة مضييييييييمون  أقرّت (1)
 .04( وبعد إدخال التعديالت الوارد تفصيلها يف املرفق 2020خالل الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

 اية النباتاتخطة اال تثمار الخمسية ألمانة االتفاقية الدولية لوق 8-3
، وأشيييييار إىل أنه ينبغي 2030-2020كتكملة ل طار االسيييييرتاتيجي للفرتة   7ر الوثيقة خطة االسيييييتثمار اخلمسييييييةعرض حمرّ  [33]

ر الوثيقة إىل أن اإلطار ال يشيييييكل خارطة طريق وإمنا حيدد باالقرتان باإلطار االسيييييرتاتيجي. كما أشيييييار حمرّ عليها  االطالع
 لدى اجلهات املاحنة احملتملة.ا إىل الرتويج هلودعيال األطراف املتعاقدة أيًضا ا. غايات ينبغي استعراضها سنوي

ورأت بعض األطراف املتعاقدة أنه سييييييييييكون من املفيد تقدن املزيد من التفاصييييييييييل بشيييييييييأن خمتلف مسيييييييييارات التمويل ال   [34]
 ملة. تستخدمها االتفاقية الدولية لتعزيز قيمة هذه الوثيقة لدى اجلهات املاحنة احملت

 واقرتح إدراج حتديثات عن توافر التمويل الالزم.  باالستعراض السنوي للخطة ةتعاقداملف ار أحد األطورحب  [35]

أشيييييييارت أطراف متعاقدة أخرى إىل أن العديد من األنشيييييييطة االعتيادية املضيييييييطلع هبا حتال إطار األهداف االسيييييييرتاتيجية و  [36]
نمية، واقرتحال وضييييع خطة تشييييغيلية مفصييييلة وحمددة التكاليف سيييييسييييهم يف تنفيذ األنشييييطة املندرجة حتال إطار خطة الت

برمته. وهذا من شيييييييأنه أن ي دي إىل توحيد مجيع خطط العمل واخلطط  2030-2020لتنفيذ اإلطار االسيييييييرتاتيجي للفرتة 
وأن  كرباألشييييييهد ية املؤ سييييييمح للهيئة بر أن يبأكلمه و  2030-2020التشييييييغيلية بالنسييييييبة إىل اإلطار االسييييييرتاتيجي للفرتة  

 يساعد على تفادي االزدواجية والتداخالت والتناقضات وغري ذلك.
 وإّن اهليئة: [37]

 .خبطة االستثمار أخذت علماً  (1)
 مجموعة التركيز المعنية بمعايير السلع األ ا ية ومساراتها 8-4

ز املعنية مبعايري السيييييلع عن العمل الذي أجرته جمموعة الرتكي 8عرض أحد أعضييييياء مكتب هيئة تدابري الصيييييحة النباتية تقريراً  [38]
 األساسية ومساراهتا، وخباصة يف ما يتعلق بالتحديات الرئيسية، والقرارات واإلدازات.

                                                 
 CPM 2019/CRP/12 الوثيقة  6
 CPM 2019/30الوثيقة   7
 . 2019/27CPM الوثيقة  8
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املتعلقة هبذا املوضيييييييييوع. وعرّبت بعض األطراف املتعاقدة عن شيييييييييواغلها بالنسيييييييييبة إىل املباد   9مت تقدن وثيقة قاعة امل مترو  [39]
سييييية ومسيييياراهتا. كما أعربال أطراف أخرى عن قلقها من أنه من املبكر وضييييع لسييييلع األسيييياااملتصييييلة بوضييييع وتنفيذ معايري 

ل تتفق بعض األطراف بشييييييييكل كامل مع القيم االسييييييييرتاتيجية و مشيييييييياريع معايري حمددة سيييييييييما أنه ينبغي فهم اآلثار أواًل. 
بعض رأت  على ذلك، عالوةً و واألغراض اخلاصيييييييية مبعايري السييييييييلع األسيييييييياسييييييييية ومسيييييييياراهتا، كما حّددهتا جمموعة الرتكيز. 

ر التجارة. وقد أشيييييييييار بعض أنه األطراف املتعاقدة  ل يثبال أن هذه املعايري، لدى اقرتاهنا بتدابري متسيييييييييقة، سيييييييييوف تيسيييييييييّ
األطراف املتعاقدة أيضييييياً إىل عدم موافقتها على االقرتاح بتشيييييكيل فريق فين جديد لتدابري الصيييييحة النباتية نظراً إىل العبء 

 ى املوارد.الذي قد يلقيه عل
بذل اجلهود لوضييع معايري شيياملة. ويف ما يتعلق باملوارد املطلوبة لوضييع يتعني وأشييار أحد األطراف املتعاقدة إىل أنه ما زال  [40]

األسييياسيييية، أشيييار الطرف املعين إىل ضيييرورة ترتيب أولويات املوارد املتاحة، واتباع اإلجراءات واخلطوات ذاهتا  معايري السيييلع
إىل احلاجة إىل مراجعة اختصيييياصييييات  أيضييييا هذا الطرف وأشيييياراملعايري الدولية لتدابري الصييييحة النباتية. املعتمدة يف وضييييع 

 جمموعة الرتكيز من أجل متديد واليتها الجتماع ثاٍن.
بعض األطراف املتعاقدة عن تقديرها لعمل جمموعة الرتكيز والتقدم الذي أحرزته، وأيّدت العديد من النقاط الواردة  توعربّ  [41]

م كدًة جمدداً أهنا لطاملا شييييييّجعال ودعمال معايري السييييييلع األسيييييياسييييييية ومسيييييياراهتا. وإ هاراً  ،يئةاهلالصييييييادرة عن  الوثيقةيف 
األنشييطة املتصييلة بوضييع معايري السييلع األسيياسييية  اندعميا سييمإىل أهناالحتاد األورويب والدول األعضيياء فيه لتأييدها، أشييار 

قاما بدعوة و  مبوجب ترتيب متويل مشيييييييرتك، ،2021-2019يف الفرتة يورو  300 000 قدرهاومسييييييياراهتا مبسيييييييامهاٍت مالية 
 جهات ماحنة أخرى إىل التعهد بتوفري الدعم.

 واقرتح أحد األطراف املتعاقدة مراجعة القرارات لالسيييييييتجابة إىل الشيييييييواغل ال  عرّب عنها بعض األطراف املتعاقدة، وعرض [42]
 الرتكيز. استضافة االجتماع الثاين جملموعة أيضا

كذلك، عرّب أحد األطراف املتعاقدة عن تقديره لعمل جمموعة الرتكيز وأشيييييار إىل إمكانية أن ي دي التشيييييجيع على وضيييييع  [43]
معايري السييييلع األسيييياسييييية ومسيييياراهتا إىل تثار إجيابية على تنمية التجارة. وأحاط علماً بدعمه للمباد  األسيييياسييييية اخلاصيييية 

ا، وهبيكلها ومضيييييموهنا، وأشيييييار إىل أن مضيييييمون هذه املعايري معّقد سيييييّيما أنه يتصيييييل مبعايري السيييييلع األسييييياسيييييية ومسييييياراهت
بالتجارة. كذلك، أعرب عن تأييده خلطة العمل املقرتحة واملقدمة من جمموعة الرتكيز، وأوصى بتشكيل الفريق الفين لتدابري 

 إليه.إلرسال خرباء لالنضمام  استعدادهالصحة النباتية بأسرع وقال ممكن معلناً 
وأشييييييار أحد األطراف املتعاقدة إىل أن وضييييييع هذا املعيار يشييييييكل مكّوناً أسيييييياسييييييياً يف إطار املعايري لالتفاقية الدولية لوقاية  [44]

النباتات، وعامالً هاماً يف تيسري التجارة اآلمنة للمنتجات النباتية. وأشار هذا الطرف أيضاً إىل أن هذه املعايري قد تساعد 
اقدة، مبا يف ذلك البلدان النامية، عن طريق توفري اخليارات لتدابري الصييييييييييييييحة النباتية ال  قد ت دي إىل مجيع األطراف املتع

 الوصول إىل سوق جديد وملاية املوارد النباتية يف الوقال ذاته، واالحتفا  باحلقوق السيادية القائمة.
 حة لتنفيذ املعايري من جانب البلدان.واعترب أحد األطراف املتعاقدة أنه من اهلام توفري خطوط توجيهية واض [45]
وإثر جلسييييييية جانبية انعقدت خالل االجتماع الرابع عشييييييير هليئة تدابري الصيييييييحة النباتية حول "معايري السيييييييلع األسييييييياسيييييييية  [46]

ومسيييياراهتا: أسييييئلة وأجوبة جمموعة الرتكيز"، مّت اقرتاح جمموعة منقحة من القرارات على هيئة تدابري الصييييحة النباتية. وجرى 
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توضيييييح بأنه نظراً إىل الرتتيبات اللوجسييييتية القائمة، جيب عقد اجتماع جمموعة الرتكيز هذا العام يف املقر الرئيسييييي ملنظمة ال
 األغذية والزراعة.

  وإّن اهليئة: [47]
بييأّن العمييل يف هييذا اجملييال قييد مّت حتييديييده كهييدف إمنييائي يف اإلطييار االسييييييييييييييرتاتيجي وأّن القيميية أحيياطييال علميًيا  (1)

 ما يلي: يشمالنجية والغرض من معايري السلع األساسية االسرتاتي
 تيسري التجارة اآلمنة؛ 
  تنسيق التدابري؛و 
  حتسني كفاءة استخدام املوارد؛و 
  دعم البلدان النامية ومساعدهتا؛و 
 .واحلفا  على مالءمة االتفاقّية الدولّية لوقاية النباتات وعلى تأثريها 

السيييييييييييلع األسييييييييييياسيييييييييييية واعتمادها وتنفيذها لن يغري احلقوق السييييييييييييادية وااللتزامات بأّن تطوير معايري أحاطال علمًا و (2)
 األساسية لالتفاقّية الدولّية لوقاية النباتات واتفاقية منظمة التجارة العاملية لتدابري الصحة والصحة النباتية، مبا يف ذلك:

  خاضًعا للمربرات الفنية؛سيظل تنظيم اآلفات مستنًدا استناًدا راسًخا إىل حتليل خماطر اآلفات و 
  لن تألفرض أّي التزامات على البلدان املستوردة.و 

 ملعايري على قدم املساواة على السلع األساسية ومساراهتا.هلذه اعلى تطبيق اهليكل املقرتح اتفقال و (3)
 ر مفاهيمي.بشأن عملّية وضع معايري السلع األساسية ومنوذج للسلع األساسية كمعيا إعطاء توجيهات دعمالو  (4)
 ال  ينبغي أن تنظر يف خيارات متنوعة، مبا يف ذلك: اتباع عمليات حمددة للحوكمة من ِقبل جمموعة الرتكيز دعمالو (5)

  ؛فين جديدخرباء إنشاء فريق 
  واضطالع فريق اخلرباء بعمله حتال والية جلنة املعايري؛ 
  باتية ومعايري السلع األساسية؛االستعانة مبشرف دائم على الفريق الفين لتدابري الصحة النو 
  استعراض خيارات التمويل لتيسري عملية وضع معايري السلع األساسية؛و 
  ترتيبات انتقالية ميكن أن تساعد فيها جمموعة الرتكيز بوصفها فريًقا استشاريًا.و 

 دماج معايري السلع األساسية.دعمال استعراض إطار املعايري والتنفيذ لالتفاقّية الدولّية لوقاية النباتات من أجل إو  (6)
على أّن تظّل معايري السييييلع األسيييياسييييية قيد التطوير "معلقة" إىل حني اعتماد النهج اجلديد ملعايري السييييلع اتفقال و (7)

 األساسية.
 بالشروط ال  جتعل معايري السلع األساسية غري مناسبة.أحاطال علمًا و (8)
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من أجل  2019رتكيز املعنية مبعايري السييييلع األسيييياسييييية ومسيييياراهتا يف عام على عقد اجتماع ثاٍن جملموعة ال اتفقالو (9)
إحراز تقدم يف اجلوانب املتعلقة باحلوكمة، وصييييييياغة مشييييييروع املفهوم املعياري الشييييييامل، مع مراعاة املناقشييييييات ال  

مسيييييييية عشييييييييرة هليئة تدابري أجرهتا هيئة تدابري الصييييييييحة النباتية، وإعداد االقرتاحات النهائية العتمادها يف الدورة اخلا
 .2020الصحة النباتية يف عام 

 .جمموعة الرتكيز، وتعديلها حبسب احلاجة اختصاصاتإىل املكتب استعراض طلبال و (10)
 خطة العمل -تيسير التجارة اآلمنة للنباتات والمنتجات النباتية  8-5

 10 .، العضو يف مكتب اهليئةLois RANSOMالسيدة عرضال الوثيقة  [48]
 بعض األطراف املتعاقدة إىل أن بعض املواضييييييييييييييع الواردة يف خطة العمل ال تزال حباجة إىل اعتمادها من قبل اهليئة، وأشيييييييييييييارت  [49]

، فيما أن مواضيع أخرى ال تعّد إلزامية مثل إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية، معايري السلع األساسية ومساراهتامثل 
إىل اعتماد خطة العمل. وطأللب من األمانة أن تقدم املزيد من التفاصييييييل بشيييييأن االتفاق وخطة ما يثري بالتايل شيييييواغل بالنسيييييبة 

ص معايري التعاون بينهما وخطط التنفيذ  العمل املشيييييييييييييرتكة بني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة اجلمارك العاملية يف ما 
ا إىل أن تقييم القدرات يف جمال الصيييييحة النباتية الذي تذكره خطة العمل  املتصيييييلة خبطة العمل واألطراف املتعاقدة. وأشيييييري أيضيييييً

ينّفذ من قبل العديد من البلدان النامية والبلدان األقل منًوا بسييييبب قّلة القدرات املالية. وأشييييري إىل احلاجة ملزيد من املناقشييييات  ل
 والتوضيح بشأن إطار خطة العمل.

الطرف املتعاقد كذلك . واقرتح واجلهة ال  ستتوىل القيام بذلك ساليب رصد خطة العملأنه ينبغي توضيح أرأى أحد األطراف و  [50]
، نظرًا إىل أن تطبيق هذا التقييم هو إجراء تقديري، تقييم القدرات يف جمال الصييييييييحة النباتيةيل إىل أنه ينبغي إزالة النص الذي حي

 عنصرا من عناصر خطة العمل.أالّ يشكل ينبغي بالتايل و 
 ال بعض األطراف املتعاقدة بالتقّدم احملرز يف صييييييييييييييياغة خطة العمل واقرتحال إدراجها وتقدميها كخطة عمل مدجمة ورّحب [51]

 . 2030-2020ضمن اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 
 خطة العمل. احملرز يف تقدمالواستفسر أحد األطراف املتعاقدة عن أية تلية جيب وضعها لرصد  [52]
عض املواضيع يف خطة العمل تتداخل مع خطط تنفيذ أخرى، ودعم االقرتاح الذي يقضي وأشار طرف متعاقد تخر إىل أن ب [53]

 .2030-2020بإدماج خطة العمل يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 
وأعرب أحد األطراف املتعاقدة عن دعمه لتوثيق أواصيير عالقة العمل بني منظمة اجلمارك العاملية واالتفاقية الدولية، واقرتح  [54]

 قبل اعتماد خطة العمل. 2030-2020طار االسرتاتيجي للفرتة إقرار اإل
فيما أّن  ابطبيعتهة تقني يف الوقال احلايليف املائة من املعايري  55 نسيييييييييبة وقام أمني االتفاقية الدولية بإبالغ اهليئة بأن حوايل [55]

 أسيييييرة ون تيسيييييري التجارة ضيييييمن تتصيييييل بالتجارة، ما حيفز احلاجة إىل الرتكيز بصيييييورة أكرب على شييييي سيييييائر املعايري األخرى
 االتفاقية الدولية.

 وأشارت أطراف متعاقدة عدة إىل وجوب معاجلة قلة التمويل الكايف وعدم القدرة على تنفيذ خطة العمل. [56]
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" التابعة 2021-2019وأشيييارت إحدى املنظمات الدولية إىل اسيييتعدادها لدعم "خطة العمل لتيسيييري التجارة اآلمنة للفرتة  [57]
ا إىل أّن عدًدا من األنشيييطةواملبادرات املشيييرتكة بني منظمة اجلمارك العاملية واالتفاقية الدولية لالتفاقية  الدولية. وأشيييري أيضيييً

يرد يف خطة العمل، مثل اتفاق التعاون وخطة العمل املشييييييييييييييرتكة والتعاون اجلاري بشييييييييييييييأن التجارة اإللكرتونية وإصييييييييييييييدار 
عال املنظمة يف شييييرح  ويات البحرية. ويف ما الشييييهادات اإللكرتونية للصييييحة النباتية واحلا ص أنشييييطة بناء القدرات، توسييييّ

ملنظمة اجلمارك العاملية الذي شييّكل مبادرة اسييرتاتيجية ترمي إىل مسيياعدة احلكومات حول العال يف " Mercator"برنامج 
 تنفيذ اتفاق تيسري التجارة بطريقة متناغمة.

ص أمهية تيسييييييييييييييري التجارة اآلمنة باعتبارها من النواتج  وال سيييييييييييييييما يف ما مكتب اهليئة بالتعليقات العضييييييييييييييو يف  وأحاط [58]
أنشيييييطة تيسيييييري التجارة. والحظال أطراف يف االسيييييرتاتيجية لالتفاقية الدولية ورّحبال بتسيييييليط الضيييييوء على التقدم اجلاري 

ية، والتنمية املتواصيييييييلة للقدرات متعاقدة عدة ضيييييييرورة التعاون مع الوكاالت احلدودية األخرى مبا فيها منظمة اجلمارك العامل
بغية متكني البلدان كلها من املشيييييييييييييياركة يف التجارة اآلمنة. وإذ أحيط علًما بأن عدة إجراءات للخطة موجودة يف اإلطار 

، اقرتألح بأن تشييييّكل الوثيقة جزًءا من خطة تنفيذ متكاملة واسييييرتاتيجية 2030-2020االسييييرتاتيجي لالتفاقية الدولية للفرتة 
 ل لتوجيه اإلجراءات املطلوبة واألموال الالزمة من أجل حتقيق األهداف الواردة يف اإلطار االسرتاتيجي.متوي

  :اهليئة وإنّ  [59]
عناصيييييييير اخلطة موجودة يف العديد من خطة العمل واتفقال على عدم اعتمادها مع اإلشييييييييارة إىل أن  ناقشييييييييال (1)

راءات التنفيذ من خالل بنود أخرى من وأنه سيييييييييييييييجري تقييم إج 2030-2020اإلطار االسييييييييييييييرتاتيجي للفرتة 
 .2020جدول أعمال اهليئة أو ضمن خطة تنفيذ موحدة بعد اعتماد اإلطار يف عام 

[60]  
الخطة اال ييييييتراتيجية الخمسييييييية للشييييييهادات اإللكترونية للصييييييحة النباتية  االنتقال من المشيييييياريع  8-6

 األعمال المعتادة إلى
بأّن نظام إصيييييييدار الشيييييييهادات اإللكرتونية للصيييييييحة النباتية ليس أداًة إلزامية ينبغي  التذكري معيدةً ، 11قّدمال األمانة الوثيقة [61]

  .النباتيةلألطراف املتعاقدة استخدامها وإمنا هي أداة إضافية لتبادل شهادات الصحة 
عيد مساعدة وأعرب أحد األطراف املتعاقدة عن دعمه للخطة االسرتاتيجية اخلمسية مشريًا إىل أهنا تشكل خطوة هامة على ص [62]

أهنا ستساهم بصورة مباشرة وغري مباشرة يف توفري التكاليف على املنظمات إىل األطراف املتعاقدة يف جهودها لتيسري التجارة، و 
" يتسييييييم بأمهية حيوية وعلى وجوب الواحدةالوطنية لوقاية النباتات. وجرى التشييييييديد كذلك على أن الدمج مع "منصيييييية النافذة 

اتعزيز التقدم حنو ه نصيييييية النظام الوطين العام إلصييييييدار الشييييييهادات اإللكرتونية مل تغيري الصييييييورة التجارية ذا اهلدف. واقرتألح أيضييييييً
ا لتليب احتياجات مجيع  للصييحة النباتية والرتويج هلا، ليس فقط بوصييفها أداة مسييتحدثة ألجل البلدان النامية وإمنا مصييممة أيضييً

 املنظمات الوطنية لوقاية النباتات. 
 ال أطراف متعاقدة عدة عن تقديرها لنظام إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية.وأعرب [63]
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 ةالورقي الشيييييهادات أحد األطراف املتعاقدة أّن إصيييييدار الشيييييهادات اإللكرتونية للصيييييحة النباتية هو بديل عن نظام والحظ [64]
  بلداهنا لضمان عدم بقائها "خلف الركب."املستخدم حالًيا وشجع البلدان النامية على السعي إىل إرساء هذا النظام يف

على أمهية وجود حوكمة وثيقة ومنظمة بوضييييييوح للحل املتمثل يف إصييييييدار الشييييييهادات بعض األطراف املتعاقدة  شييييييددتو  [65]
إدارة يكفل عمل النظام بشيييكل موثوق ومتواصيييل. واقرتح إشيييراك ممثل جملس اإللكرتونية للصيييحة النباتية مثاًل على شيييكل 

املاحنني يف جملس اإلدارة. واقرتح كذلك أن تسيييتكمل وحدة مسيييتقبلية معنية بالشيييهادات اإللكرتونية للصيييحة  )ممثلني( عن
النباتية ووحدة تيسييييييييييييري التنفيذ أنشييييييييييييطته يف جمال بناء القدرات مع الرتكيز على التوايل على اجلوانب املتصييييييييييييلة بتكنولوجيا 

وطلبال املزيد من لوطنية إلصيييييييدار شيييييييهادات الصيييييييحة النباتية. املعلومات إلصيييييييدار تلك الشيييييييهادات ودعم تعزيز النظم ا
ار االحتاد األورويب بصورة دائمة. وأش ا يضمن إتاحة املساعدة لألطرافالتأكيدات على رصد النظام على مدار الساعة مب

ا إىل والدول األعضيياء فيه   ورو للمشييروعي 350 000 قيمته ختصيييص مبلة أنه سيييتم مبوجب، ترتيب للتمويل املشييرتك،أيضييً
واقرتحال األطراف املتعاقدة كذلك . 2027-2022يورو سنويًا للفرتة  200 000 قيمته ومبلة 2021-2019 خالل الفرتة

 أنه ينبغي أن تتاح للهيئة اتفاقات ممكنة بني األمانة واجلهات الفعالة يف جمال تنمية القدرات.
أن اسييتضيياف و الشييهادات اإللكرتونية للصييحة النباتية إذ سييبق إصييدار  شييروعوأبدى أحد األطراف املتعاقدة كامل دعمه مل [66]

ركز إصيييييييييييدار الشيييييييييييهادات رأى أنه ينبغي إعداد مواد لتوجيه البلدان يف عملية التحضيييييييييييري ملاجتماعني يف هذا الصيييييييييييدد، و 
وترية تسيييييييريع وتطبيقه وأنه ينبغي أن يكون هناك تبادل للخربات من جانب البلدان يف حماولة لاإللكرتونية للصيييييييحة النباتية 

 . املشاركة
ا إىل ضيييرورة توفري الدعم املايل وتنمية القدرات  [67] وأشيييار أحد األطراف املتعاقدة إىل ضيييرورة ضيييمان أمن النظام. وأشيييري أيضيييً

النظام، كما جرى حّض اجلهات املاحنة على تقدن دعمها حيثما أمكن يف هذا  هذا لصييييييييييييييام البلدان النامية كي تطّبق
 الصدد. 

األطراف املتعاقدة على مواصييييلة الرتويج للمنصيييية والتوعية هبا لالسييييتمرار يف تعزيز التعاون بني أمانة االتفاقية وشييييّجع أحد  [68]
ا تنقيح املعيار الدويل لتدابري الصيييييييييييحة واحدةجلمارك العاملية هبدف تنفيذ "حل النافذة الاالدولية واملنظمة  "، وطلب أيضيييييييييييً

 يف هذا اخلصوص.  12النباتية رقم 
حد األطراف املتعاقدة إىل أن صانعي القرار ليسوا على معرفة كافية بالنظام وشّجع على زيادة التوعية. وأشري أيًضا وأشار أ [69]

 القدرات واملوارد املالية لتطبيق النظام يف البلدان النامية.  لبناءإىل احلاجة إىل مبادرات 
دة إىل أهنم يسيتخدمون حالًيا نظام إصيدار الشيهادات ورًدا على سي ال طرح خالل املناقشيات، أشيار أحد األطراف املتعاق [70]

ا اختصييييييار اجلدول الزمين الوارد يف وثيقة اهليئة ليبلة  اإللكرتونية للصييييييحة النباتية والشييييييهادات الورقية بالتزامن. واقرتألح أيضييييييً
التوجيهية املعنية  مشييييييييييييروع إصييييييييييييدار الشييييييييييييهادات اإللكرتونية للصييييييييييييحة النباتية االكتفاء الذا ، واقرتألح كذلك قيام اللجنة

لكرتونية للصييييييييييحة النباتية وجلنة املالية التابعة للمكتب بتقدن اقرتاح عاجل لنموذج مسييييييييييتدام السييييييييييرتداد شييييييييييهادات اإلالب
(. وترد هذه العناصييييير وغريها بالتفصييييييل يف الوثيقة املرفوعة 2020اخلامسييييية عشيييييرة ) هتادور يف هليئة االتكاليف كي تعتمده 

  12 اهليئة. إىل
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أحد األطراف املتعاقدة عن دعمه لتطبيق إصيييييييدار الشيييييييهادات اإللكرتونية للصيييييييحة النباتية على الصيييييييعيد الدويل.  بوأعر  [71]
 يف ورّحب الطرف املتعاقد كذلك بالدعم السيييييياسيييييي من قبل وزراء الزراعة جملموعة العشيييييرين لدى اجتماعهم يف األرجنتني

تشجيع  ال مواصلةار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية. ومتالذي اختتم ببيان دعم توّجه إىل مشروع إصد 2018عام 
 أعضاء جمموعة العشرين على تنفيذ املنصة خالل فرتة السنتني املقبلتني، مع اجملموعات العاملية واإلقليمية األخرى. 

ة النباتية مبا فيها بعض األطراف املتعاقدة تقديرها للجهات املاحنة ملشييييييروع إصييييييدار الشييييييهادات اإللكرتونية للصييييييح ىوأبد [72]
االحتاد األورويب ونيوزيلندا ومجهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية على دعمها املايل إلنشيييياء نظام إصييييدار الشييييهادات 

ال األعضييييياء اآلخرين  ،اإللكرتونية للصيييييحة النباتية، وتنمية القدرات يف هذا الصيييييدد ا على من اجلهات املاحنة وحضيييييّ أيضيييييً
 فري املوارد املالية أو غريها من املوارد ملساعدة البلدان النامية. املشاركة يف تو 

وأعرب أحد األطراف املتعاقدة عن قلقه بشييييأن اسييييتدامة النظام واقرتح أن تقدم املسييييامهات حبسييييب كل شييييهادة إلكرتونية  [73]
ان املتقدمة والبلدان األقل منًوا بني البلد االتكنولوجي الثغرة يفنباتية. كما سأل الطرف املتعاقد كيف ميكن تقليص الصحة لل

ا إجراء تقييم للمشيييييييييييييياريع التجريبية  مبا يف ذلك ما يتعلق بقدرات البنية التحتية ونظم تكنولوجيا املعلومات. واقرتح أيضييييييييييييييً
 إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية مع رفع تقرير إىل اهليئة. 

"حل النافذة املوحدة" هبدف تضيييييييييييييمني مجيع الوكاالتوالسيييييييييييييلطات  وأشيييييييييييييارت إحدى املنظمات إىل أهنا تدعم بالكامل [74]
 احلدودية فيها. 

أشيييارت األمانة إىل أنه سييييتم اسيييتحداث وحدة خمصيييصييية ضيييمن أمانة االتفاقية  ،ورًدا على السييي ال بشيييأن هيكل احلوكمة [75]
، من خالل مركز ناتضييييماالدولية لكي تدير إصييييدار الشييييهادات اإللكرتونية للصييييحة النباتية؛ كما أكدت حصييييوهلا على 

 األمم املتحدة الدويل للحوسبة بأن النظام سيخضع للرصد على مدار الساعة. 
إصيييييدار الشيييييهادات املعين بفريق الدوالر أمريكي لصيييييام  50 000 قيمته سييييياهم مببلةتسييييي اإىل أهنمجهورية كوريا  توأشيييييار  [76]

 اإللكرتونية للصحة النباتية.
 وإّن اهليئة: [77]

  ؛خطة التنفيذ أقرّت (1)
على الرتويج الستخدام حل الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية باعتباره خيارًا إضافًيا لتبادل بيانات  ووافقال (2)

 الصحة النباتية بني األطراف املتعاقدة من أجل تيسري التجارة اآلمنة وتعزيزها.
ر االتفييياقيييية اليييدوليييية خطييية العميييل والميزانيييية المقتررتيييان لمشييييييييييييياريع التجيييارة اإللكترونيييية في إطيييا 8-7

 النباتات لوقاية
، موضيييًحا تاريخ التجارة اإللكرتونية وأوجه 13عرض أحد أعضييياء مكتب اهليئة باالشيييرتاك مع أمانة االتفاقية الدولية الوثيقة [78]

ال جماألمانة من أنشطة متواصلة مشرتكة مع منظمة اجلمارك العاملية يف نفذه ، وعلى وجه اخلصوص ما تهباالتعاون املتصلة 
 التجارة اإللكرتونية يف النباتات واملنتجات املتصلة هبا.
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مبشيييياركة أسيييياسييييية يف األنشييييطة واالجتماعات االحتفا  ورّحب بعض األطراف املتعاقدة باالقرتاح ورأى أنه ينبغي لألمانة  [79]
أنه ينبغي إضيييييييييييييافة مع منظمة اجلمارك العاملية. ورأى كذلك ضيييييييييييييطلع هبا ذات الصيييييييييييييلة بالتجارة اإللكرتونية، مثل تلك امل

املوضييوعني املطروحني لوضييع معايري دولية لتدابري الصييحة النباتية بشييأهنما واملتصييلني بالتجارة اإللكرتونية إىل برنامج وضييع 
حمددة تكاليف ب موحدة . وطلب كذلك أن تعد أمانة االتفاقية الدولية برنامج عمل موحًدا ووأو خطة عملاملعتاد املعايري
، حىت يتسييييل للهيئة النظر يف خطة عمل 2030-2020ات الصييييلة باإلطار االسييييرتاتيجي اجلديد للفرتة األنشييييطة ذ جلميع

 األمانة برمتها.
ورّحبال إحدى املنظمات الدولية بالدعم املقدم السييييتمرار التعاون مع األمانة بشييييأن التجارة اإللكرتونية، وأشييييارت إىل أن  [80]

عابرة للحدود الصادر عن منظمة اجلمارك العاملية ينص على إقامة تعاون وثيق بني إطار املعايري بشأن التجارة اإللكرتونية ال
اجلمارك والوكاالت احلكومية املعنية. وشيييييّجعال على زيادة مشييييياركة جمتمع االتفاقية الدولية واملنظمات الوطنية لوقاية إدارة 

واإلقليمية والدولية، وأوضحال أن هذا من شأنه أن النباتات والتعاون معهما يف تنفيذ هذا اإلطار على املستويات الوطنية 
 أنشطة بناء القدرات. جماليشمل أيضا التعاون يف 

وأشيييييييار أحد األطراف املتعاقدة إىل أن تزايد التجارة اإللكرتونية يثري شيييييييواغل كبرية تتعلق بالصيييييييحة النباتية، وأيّد مشييييييياركة  [81]
، واقرتح ضيييييمارهذا امل رتبط بتوفري ما يكفي من املوارد لدعم العمل يفاالتفاقية الدولية يف هذا املوضيييييوع. وأقّر بالتحدي امل

اعتماد هنج ثالثي احملاور: اسييييتمرار تفاعل األمانة مع منظمة اجلمارك العاملية؛ ونشيييير األمانة للمعلومات ذات الصييييلة، من 
ن تقوم اجملموعة املعنية بالتخطيط قبيل املمارسييييييييات اجليدة ومواد التوعية وغري ذلك من املعلومات االسييييييييتشييييييييارية؛ واقرتح أ

ختصييييص ال  ينطوي عليها االسيييرتاتيجي بالنظر يف االحتياجات املتعلقة بالتمويل واسيييتعدادها ملناقشييية املزايا االسيييرتاتيجية 
 .د هذا الطرف املتعاقد أيضا بتبادل املعلومات عن التجارة اإللكرتونية. وتعهّ صددملوارد لدعم عمل األمانة يف هذا الا

وأعرب أحد األطراف املتعاقدة عن تأييده ملشيياركة األمانة يف التجارة اإللكرتونية وأشييار إىل أن خطر دخول اآلفات وأنواع  [82]
تزايد التجارة اإللكرتونية يف النباتات  يف  لاآلفات الغازية، مبا يف ذلك األعشييييييييييييياب الضيييييييييييييارة، يشيييييييييييييكل هتديًدا حقيقًيا 

العاملي. وأوصييييى الطرف املتعاقد أيضييييا بتعزيز اللوائح والضييييوابط للحيلولة دون دخول واملنتجات املتصييييلة هبا على الصييييعيد 
 اإلنرتنال. هذه اآلفات من خالل جتارة

وأوضييح أحد األطراف املتعاقدة أنه من املهم رفع مسييتوى الوعي بالتعاون مع مجيع أصييحاب املصييلحة يف االتفاقية الدولية  [83]
جتارة اإلنرتنال يف النباتات واملنتجات النباتية، وطلب من الشيييييركاء دعم األنشيييييطة ذات مراعاة املخاطر املرتبطة بتزايد  ومع

 الصلة بالتجارة اإللكرتونية.
شيييكل مسيييامهة عينية تتمثل يف توفري مو ف وما يتصيييل بذلك من تكاليف السيييفر ودعا  علىاألمانة  دعمب كندا  الوالتزم [84]

ملوارد، وأعاد التأكيد على أن هناك منافع هامة ميكن جلميع األطراف األطراف املتعاقدة األخرى إىل تقدن مسييامهات من ا
 املتعاقدة يف االتفاقية الدولية جنيها من مشاركة االتفاقية الدولية يف هذا املوضوع.

 وإّن اهليئة: [85]
 ىلإ اإلشييييييارة مع اإللكرتونية، التجارة ملشيييييياريع املقرتحتني وامليزانية العمل خطة مشييييييروع وناقشييييييال اسييييييتعرضييييييال (1)

 وضييييييع لعملية سيييييييخضييييييعان مواضيييييييع اقرتاح إىل 2018 عام دعوة يف املطروحني بذلك املتصييييييلني املوضييييييوعني أن
  املعتادة؛ املعايري
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بأّن األنشييييييييييطة الرامية إىل حتديد ومعاجلة املخاطر املرتبطة بالتجارة اإللكرتونية مسييييييييييتمرة من خالل  اوأحاطال علمً  (2)
البلدان مع مشيييياركة ضييييئيلة جملتمع االتفاقية الدولية، وهو ما مينع وضييييع حلول  منظمة اجلمارك العاملية ويف عدد من

 عاملية إلدارة املخاطر املتعلقة بالصحة النباتية؛
 خطة العمل وامليزانية؛ وأقرّت (3)
 ؛اإللكرتونية التجارة ملشاريع املقرتحة العمل خطة مشروعيف توفري موارد من خارج امليزانية لتنفيذ ونظرت  (4)
إىل أن أمانة االتفاقية الدولية لن تواصييييييييييل العمل بشييييييييييأن التجارة اإللكرتونية إىل أن يتم تزويدها باملوارد  وأشييييييييييارت (5)

 بشكل تام، باستثناء التنسيق مع منظمة اجلمارك العاملية؛
املنفذة ة أمانة االتفاقية الدولية بآخر املسييييييييييييييتجدات بشييييييييييييييأن إجراءات التجارة اإللكرتونية ذات الصييييييييييييييل وزوّدت (6)

 إقليمها. يف
 المفهو  الخاص باآلفات الناشئة والقضايا المستجدة 8-8

موضيييييييييًحا أنه يتوقع احلصيييييييييول على معلومات  14، الوثيقة Greg WOLFFعرض أحد أعضييييييييياء مكتب اهليئة، السييييييييييد  [86]
صيييييلة اقرار يتخذ ملو وشيييييّدد كذلك على أن هناك إدراًكا بأن أي . وتعليقات واقرتاحات إضيييييافية ملواصيييييلة بلورة هذا املفهوم

 بلورة هذا املفهوم من شأنه أن يقتضي إعادة ختصيص للموارد.
بدى رغبته يف تبادل ، وأ15وعرض أحد األطراف املتعاقدة التقرير املوجز عن امل متر الدويل بشيييأن حشيييرة البق البين املزخرف [87]

  التجاري واخلربات يف جمال إدارة اآلفات الناشئة.
تعاقدة بالشيييييييييييكر إىل املنظمة واجلهات املاحنة على الدعم املقدم ملكافحة دودة احلشيييييييييييد اخلريفية. ه بعض األطراف املوتوجّ  [88]

ودعا إىل اسيييييتجابة أكثر تزامًنا من جانب املنظمة يف ما يتعلق خبطط الطوار  يف حال تفشيييييي تفة من اآلفات، مثل دودة 
 احلشد اخلريفية، ودعا كذلك إىل اعتماد هنج وقائي.

ص من شيييأنه أن وأعرب عدد من  [89] األطراف املتعاقدة عن تقديره ودعمه هلذا املوضيييوع ودعا إىل إنشييياء حسييياب أمانة خمصيييّ
يدعم التعامل مع اآلفات الناشييئة والقضييايا املسييتجدة. وشييجعال األطراف املتعاقدة كذلك املنظمة وأمانة االتفاقية الدولية 

 قضايا اآلفات الناشئة.عاجلة ة ملكل بلد على حديقوم على  على اعتماد هنج شامل بدال من هنج 
 شييّجعالبعض األطراف املتعاقدة أمانة االتفاقية الدولية على العمل بشييكل وثيق مع اإلدارات املعنية يف املنظمة. و  وشييّجع [90]

وضيييييع إطار يشيييييمل، على سيييييبيل الذكر ال احلصييييير، الباحثني وواضيييييعي السيييييياسيييييات من أجل دعم األطراف على كذلك 
 قضايا اآلفات الناشئة. معاجلةاملتعاقدة عند 

ورأى أحد األطراف املتعاقدة أن ينبغي وضييييييع تلية جلمع ونشيييييير املعلومات، من قبيل نظام ل نذار، وهو ما من شييييييأنه أن  [91]
 ميكن أمانة االتفاقية الدولية من تبادل املعلومات بشأن اآلفات الناشئة بسرعة.

                                                 
 CPM 2019/15الوثيقة   14
 CPM 2019/INF/20 الوثيقة  15
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ء تعزيز نظم الصييييحة النباتية واملرافق اهليكلية ونظم الدعم الفين شييييركاغريها من الوناشييييد بعض األطراف املتعاقدة املنظمة و  [92]
 لألطراف املتعاقدة ألن ذلك من شأنه مساعدة األطراف املتعاقدة يف ختفيض تكاليف إدارة تفتشي اآلفات.

صيييييييحة  وأوضيييييييحال إحدى املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أن إدارة املخاطر الناشيييييييئة بفعالية أمر حيوي للحفا  على [93]
النباتات وحتسني األمن الغذائي وصون التجارة الدولية يف النباتات وأنه من دون حتديد املخاطر الناشئة وفهمها يف الوقال 
املناسب يف خمتلف أحناء العال، لن يتسل للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات االستجابة هلا والتأهب هلا ومواجهتها بصورة 

جتربة التدخل يف حاالت الطوار  من خالل التأهب واملراقبة عن قرب عن طريق احملاكاة،  مالئمة. كما أشييييييييييييييري إىل أن
 ، كانال ناجحة.(TR4خاصة يف ما يتعلق بالذبول الفطري للموز )

باآلفات الناشييئة، ينبغي للهيئة الطلب  ةعلقاملتورأى أحد األطراف املتعاقدة أنه بغية وضييع نظم وعمليات االتفاقية الدولية  [94]
املكتب ووأو اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي القيام، مبساعدة من أمانة االتفاقية الدولية، بإعداد مشروع خطة  إىل

املتمثل يف تعزيز نظم اإلنذار  2030-2020عمل مشييييييييييييييفوعة جبداول زمنية لتحقيق هدف اإلطار االسييييييييييييييرتاتيجي للفرتة 
(. ورأى كذلك أنه ينبغي للهيئة النظر 2020يف دورهتا اخلامسييية عشيييرة ) واالسيييتجابة لتفشيييي اآلفات، لكي تنظر فيه اهليئة

جدول  تضييمنييف اسييتخدام حلقات العمل، مبشيياركة املنظمة، لتيسييري تبادل املعلومات حول اآلفات اجلديدة والناشييئة مع 
لنباتية وحتليل خماطر اآلفات دائمة خبصييييييوص املراقبة وعمليات التشييييييخيص واملراقبة امليدانية وإدارة الصييييييحة ا ااألعمال بنود

 واملعلومات البيولوجية والتعاون الدويل واالستجابة حلاالت الطوار .
وأعرب بعض األطراف املتعاقدة عن قلقه حيال الوقال احملدود املخصيييييص للمناقشيييييات يف اهليئة إلجراء مناقشييييية مسيييييتفيضييييية  [95]

ة هذه املسييييألة يف اجتماع خاص، مثل امل متر الدويل للصييييحة ومعمقة مبا فيه الكفاية حول هذه املسييييألة اهلامة، واقرتح مناقشيييي
، مع األخذ بعني االعتبار املشيييياركة 2020النباتية من املزمع تنظيمه مبناسييييبة االحتفال بالسيييينة الدولية للصييييحة النباتية يف عام 

االحتاد لدولية ملعاجلة هذه املسألة، أشار امل متر. ودعًما لألنشطة ذات الصلة بأمانة االتفاقية اهذا الرفيعة املستوى املتوقعة يف 
، 2021-2019يف الفرتة يورو  300 000قدرها  مسييييييييييامهة ماليةلتقدن  انمسييييييييييتعد ماإىل أهناألورويب والدول األعضيييييييييياء فيه 

 شرتك، وناشد األطراف املتعاقدة األخرى املسامهة مبوارد مالية.املتمويل ترتيب لل مبوجب
بدودة احلشيييييد اخلريفية، دعيال شيييييعبة اإلنتاج النبا  ووقاية النباتات )الشيييييعبة( إىل تبادل  واسيييييتجابة لعدة تدخالت تتعلق [96]

خرباهتا. وأوضيييييييحال أن اآلفات الناشيييييييئة واحلالة الطارئة للصيييييييحة النباتية أصيييييييبحال قضيييييييايا عاملية ذات أمهية متزايدة وأن 
مة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، تتصيييييييدى الشيييييييعبة، بالتعاون مع أمانة االتفاقية الدولية والشيييييييعب األخرى يف املنظ

وكمثال على ذلك دودة احلشيييييد اخلريفية. وهناك ثالثة  -لبعض اآلفات الناشيييييئة وتقدم الدعم للبلدان األعضييييياء ملعاجلتها 
 فرق تابعة للشعبة تشارك يف إدارة اآلفات واألنشطة ذات الصلة ال  تتألف مما يلي:

 أن اإلدارة املسيييتدامة لآلفات الناشيييئة. فعلى سيييبيل املثال، مت تنفيذ برنامج عمل توفري سيييياسيييات وتوجيهات بشييي
 ؛2017املنظمة بشأن اإلدارة املستدامة لدودة احلشد اخلريفية يف أفريقيا يف أكتوبروتشرين األول 

  قد . و تسهيل وضع مشاريع لدعم عمليات االستجابة العاجلة والعمل يف حاالت الطوار  يف البلدان األعضاءو
 برناجما من برامج التعاون التقين؛ 41مت وضع وتنفيذ 

  توفري شييىت أنواع الدعم الفين بشييأن الرصييد واإلنذار املبكر على املسييتويني العاملي واإلقليمي وحىت على الصييعيد و
يولوجيية؛  دارة املتكياملية لآلفيات قيائمية على الزراعية اإليكولوجيية؛ والنهوض بياملكيافحية البلالوطين؛ وبلورة هنج 
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ونقل املعلومات والتكنولوجيا إىل املزارعني والوكاالت ال  تقدم خدمات اإلرشيييياد من خالل هنج املدارس احلقلية 
 للمزارعني؛ واحلد من خماطر مبيدات اآلفات ال  تستخدم ملكافحة دودة احلشد اخلريفية وغري ذلك؛

  وتوفري حتديثات، مبا يف ذلك األنشيييييطة ال  جيري رصيييييد إمجايل تفشيييييي وانتشيييييار اآلفاتو دودة احلشيييييد اخلريفية و
تنفيذها يف األقاليم والبلدان وتبادل املعلومات من خالل الصييييييييفحة اخلاصيييييييية بدودة احلشييييييييد اخلريفية على املوقع 

 اإللكرتوين للمنظمة.
ة الدولية واملو فني وأعرب ممثلون عن شييييييييييييييعبة اإلنتاج النبا  ووقاية النباتات عن اسييييييييييييييتعدادهم للتعاون مع أمانة االتفاقي [97]

اإلقليميني املعنيني بوقاية النباتات التابعني للمنظمة واألطراف املتعاقدة وشييييييييركاء معنيني تخرين ملعاجلة هذه املسييييييييألة، نظرا 
 إىل أن أفضل وسيلة للقيام بذلك هي اعتماد هنج عاملي.

رير الوطنية اخلاصيييييييييييييية هبا، على حنو ما هو وارد يف وذكرت أمانة االتفاقية الدولية األطراف املتعاقدة بالتزامات رفع التقا [98]
ل نذار  إلعطاء معلومات مفيدة االتفاقية الدولية، وشيييجعال األطراف املتعاقدة على اإلبالغ عن حاالت تفتشيييي اآلفات

قاية وليس املبكر واالسييييتجابة. وأوضييييحال أمانة االتفاقية الدولية أيضييييا أن الوالية امللقاة على عاتقها تكمن يف العالج بالو 
 .واسعة االنتشاربإجراءات إدارة ملكافحة اآلفات 

 وإّن اهليئة: [99]
من أمانة االتفاقية الدولية مواصيييييييييلة العمل مع شيييييييييعبة )شيييييييييعب( املنظمة املسييييييييي ولة عن حاالت الطوار   الطلب (1)

 .واآلفات الناشئة لتوضيح نوع ومستوى الدعم املتاح حالياً لألطراف املتعاقدة
 .لتحديثات بشأن حاالت اآلفات الناشئة إىل جدول أعمال اهليئة كبند دائمإضافة ا وأكدت (2)
مع ذلك أنه جيب على التقارير املقدمة والبيانات ال  يتم اإلدالء هبا يف إطار هذا البند من جدول وأوضيييييييييييييحال  (3)

 أعمال اهليئة أن تكون كاآل :
  ن تكون هلا تأثريات إقليمية؛حنو تفشي اآلفات ذات الطابع اإلقليمي أو ال  ميكن أتوجه 
  حتدد طبيعة الضيييييييرر الناجم أو املتوقع، واملوارد النباتية املعرضييييييية للخطر، واملنطقة )املناطق( املهددة، وغريها و

 من العواقب الصحية أو البيئية أو االقتصادية احملتملة؛
  تقدم وصفا للتدابري املتخذة، إن وجدت، والنتائج النامجة عن هذه اجلهود؛و 
 إذا كان ذلك معروفًا، إىل دور املنظمة أو أي منظمات دولية أخرى يف ما يتعلق حبالة تفشي؛وتشري ، 
  توضييييييييييييييح بدقة ما هو الدور الذي ميكن أن ت ديه املنظمة أو أمانة االتفاقية الدولية أو املنظمات اإلقليمية و

 لتفشي.لوقاية النباتات يف مساعدة األطراف املتعاقدة على االستجابة حلالة ا
تعدد اجلهات املإىل أنه جيوز لألطراف املتعاقدة التربع بأموال حمددة األهداف من خالل حساب األمانة  أشارتو  (4)

 .املاحنة لدعم أنشطة األمانة احملددة من خالل هذا البند الدائم من بنود جدول األعمال
طوار  لدعم معاجلة املسيييييائل املتصيييييلة باآلفات أمانة االتفاقية الدولية إنشييييياء حسييييياب أمانة حلاالت ال وناشيييييدت (5)

 .الناشئة والقضايا املستجدة
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إىل مكتب اهليئة صيييييييييييياغة خطة عمل بشيييييييييييأن نظام لالتفاقية الدولية خاص حباالت الطوار ، تقدم إىل  وطلبال (6)
عشيييييييييييرة  اجملموعة املعنية بالتخطيط االسيييييييييييرتاتيجي ملناقشيييييييييييتها وتعرض بعد ذلك على اهليئة يف دورهتا اخلامسييييييييييية

(2020). 
يف فنلندا إجراء مناقشييييييييات معمقة بشييييييييأن اآلفات  2020إىل م متر الصييييييييحة النباتية املقرر عقده يف عام  وطلبال (7)

 الناشئة وحاالت الطوار .
 في ما يتعلق بجوانب الصحة النباتية مقاومة مضادات الميكروبات 8-9

وأشار إىل أن هذا يشكل موضوًعا جديًدا بالنسبة إىل  16 الوثيقة سّلط رئيس اهليئة الضوء على املسائل الرئيسية الواردة يف [100]
االتفاقية.  وأعطى ممثلو إدارة الزراعة وملاية املسييييتهلك يف املنظمة معلومات أسيييياسييييية عن برامج مضييييادات امليكروبات يف 

الضوء على ضرورة  مسلطنياملنظمة والتحديات املالزمة ملقاومة مضادات امليكروبات بالنسبة إىل صحة اإلنسان واحليوان 
 توخي احلذر عند استخدام املنتجات املضادة للميكروبات وإن كان استخدامها غري حمظور.

ورّحبال األطراف املتعاقدة باملناقشات وهّنأت األمانة على فتح باب النقاش هبذا الصدد على اعتبار أّن تأثريات استخدام  [101]
تات وتأثرياهتا املتصييييلة مبقاومة مضييييادات امليكروبات ل حتَظ بنفس القدر املنتجات املضييييادة للميكروبات على صييييحة النبا

 .من الرتكيز كما هي احلال بالنسبة إىل التأثريات على صحة اإلنسان واحليوان
مسألة خطرة على صحة اإلنسان وتتطلب ال وأشار عدد من األطراف املتعاقدة إىل أّن مقاومة مضادات امليكروبات شكل [102]

 جمايل احليوانات واملنتجات احليوانية وأشيييييييارت إىل أّن اسيييييييتخدام مضيييييييادات امليكروبات لوقاية النباتات أمر عناية دقيقة يف
 .مبا يف ذلك تدابري الصحة النباتية نادر ويألعزى السبب جزئًيا إىل الكلفة، وأيًضا بسبب وجود بدائل متاحة بسهولة

القرارات باالسيييتناد إىل أسييياس علمي سيييليم وتقييم للمخاطر واقرتح  اختاذأنه من املهم األطراف املتعاقدة إىل  بعضوأشيييار  [103]
قبل أن ختصص اهليئة واألمانة املوارد هلذا املوضوع، بالتوصل إىل أدلّة فنية موثوقة وحتظى بتقييم جّيد لتأييد تلك املخاوف، 

م مضادات امليكروبات بالنسبة إىل اجات الواردة يف الوثيقة ومفادها أّن مدى مسامهة استخداتوهو ما يتماشى مع االستن
 النباتات يف إحداث مقاومة هلا غري واضح بعد.

وأشيييييار أحد األطراف املتعاقدة إىل أّن هناك فهًما بأّن مقاومة مضيييييادات امليكروبات ومقاومة مبيدات اآلفات قد ت ديان إىل  [104]
امل مثل االسييييييتخدام غري الكف  للعالجات خفض حماصيييييييل النباتات وإىل خسييييييائر اقتصييييييادية بالنسييييييبة إىل املنتجني وأّن عو 

الكيميائية والعالجات اجلرثومية غري الفعالة، مصييييحوبًا بعوامل أخرى، مثل تغري املناخ، تسيييياهم مجيًعا يف ارتفاع درجة مقاومة 
ات ضييييمن فريق مضييييادات امليكروبات يف النباتات. واقرتح هذا الطرف املتعاقد الرتكيز بقدر أكرب على دراسيييية التأثري يف النبات

 املهام املختص يف املنظمة.
وأشار عدد من األطراف املتعاقدة إىل أّن مقاومة مضادات امليكروبات تتمحور يف بلداهنا على تأثرياهتا على صحة احليوان  [105]

ا. وأشيارت إىل مبادرة "صيحة واح دة" واإلنسيان وإىل أّن ةة حتد  يقضيي بتوسييع نطاق النقاش ليشيمل الصيحة النباتية أيضيً
 واقرتحال ضرورة إدراج الصحة النباتية فيها.
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األطراف املتعاقدة إىل أنه جيدر باألمانة التعاون مع اجلهات الرائدة يف هذا اجملال ومن بينها املنظمة العاملية  بعضوأشيييييييييييييار  [106]
الدولية لوقاية  لصييييييييييحة احليوان ومنظمة الصييييييييييحة العاملية وأيّد الدعوة ال  وجهتها أطراف متعاقدة أخرى ألسييييييييييرة االتفاقية

 النباتات من أجل مراقبة تأثريات مضادات امليكروبات على الصحة النباتية ومجع مزيد من املعلومات هبذا الصدد.
واتفقال بعض األطراف املتعاقدة على أن توخي احلذر يف اسييييييتخدام مضييييييادات امليكروبات أمر ضييييييروري للحد من  هور  [107]

لدى اإلنسيييييييان واحليوان والنبات. ومنذ أكثر من عقدين من الزمن، تألبذل جهود البكترييا املقاومة للمضيييييييادات وانتشيييييييارها 
منتظمة على نطاق الرصييييييد للحد من اسييييييتخدام مواد مضييييييادة للميكروبات. والحظال أنّه على مر السيييييينني، باتال هناك 

التخلص من املضادات جمموعة متنامية من البدائل ال  ميكن أن تساعد أكثر يف احلد من استخدام مضادات امليكروبات و 
يف عالقتها بالصييييحة  مضييييادات امليكروباتورأت األطراف املتعاقدة أنه ينبغي وضييييع توصييييية للهيئة بشييييأن  احليوية تدرجيًيا.

 .النباتية
بشأن استخدام مضادات امليكروبات يف  رًدا على س ال من ممثلي منظمة األغذية والزراعة ،أشار أحد األطراف املتعاقدةو  [108]

هلا تأثريات سلبية خالل الثمانينات من القرن املاضي، ليس من خالل مقاومة البكترييا بل عرب تشجيع كان   هىل أنّ إاألرّز، 
ا تأثري سييليب تخر نتيجة تراكم السييرتبتوميسييني الذي جيري امتصيياصييه  انتشييار أنواع أخرى من البكترييا املضييرّة. ولوحظ أيضييً

وهذه املمارسات غري مقبولة يف يومنا هذا وهي ختضع  شخاص الذين تناولوه.نتقل عن طريقها إىل األييف جذور الزدبيل و 
 تلك املخاطر.لتقييم دقيق ل

ا منهجًيا لتأثريات مضييييييادات امليكروبات املسييييييتخدمة يف جمال  [109] وطلب أحد األطراف املتعاقدة أن جتري املنظمة اسييييييتعراضييييييً
ات، مع إمكانية رفع تقرير هبذا الشيييييأن إىل االجتماع املقبل الصيييييحة النباتية بالنسيييييبة إىل خماطر مقاومة مضيييييادات امليكروب
 .2019جملموعة التخطيط االسرتاتيجي يف شهر أكتوبروتشرين األول 

الزراعة والثروة و  بالصيييييييييييحة العامة واقرتح أحد األطراف املتعاقدة أن تشيييييييييييّجع األطراف املتعاقدة التعاون بني الوزارات املعنية [110]
عاجلالعلف احليواين  احليوانية على اعتبار أنّ 

أل
 وعلى صحة اإلنسان. حبسب خربة تلك األطراف، على احليواناتي ثر،  امل

وأشييييارت األمانة إىل التعاون اجلاري مع فريق مهام منظمة األغذية والزراعة املعين مبقاومة مضييييادات امليكروبات يف مسييييائل  [111]
ا إىل ضييرورة أن تكون مشيياركة االتفاقية يف جمال مقاومة مقاومة مضييادات امليكروبات املتصييلة بالصييحة النباتية. وأشييري أي ضييً

مضييادات امليكروبات مقتصييرة على نطاق االتفاقية ال  تسيياند الوقاية من انتشييار اآلفات النباتية من خالل املعايري الدولية 
نبغي إشراك االتفاقية يف مسائل لتدابري الصحة النباتية ال  جرى وضعها ويف ما يتعلق بأولويات اهليئة وموارد األمانة. وال ي

تتعلق باسيييييتخدام مبيدات اآلفات أو مضيييييادات امليكروبات يف اإلجراءات اخلاصييييية بإدارة اآلفات وخملفاهتا على اعتبار أّن 
هذه املسائل تقع ضمن نطاق اختصاصات صكوك دولية أخرى أي هيئة الدستور الغذائي ومدونة السلوك الدولية بشأن 

 فات.إدارة مبيدات اآل
 وإّن اهليئة: [112]

مضيييييييادات امليكروبات ومقاومتها يف ما يتعلق بالصيييييييحة النباتية اسيييييييتخدام بالنقاش حول مسيييييييألة  أحاطال علمًا (1)
 .وأثنال عليها، باعتبارها موضوًعا هاًما جتدر متابعته
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نباتية املتعلقة مبقاومة إبقاء أمانة االتفاقية على موجز يألعل مبراقبة مسييييييييامهة اإلجراءات يف جمال الصييييييييحة ال وأيّدت (2)
ا بيييأولوييييات اهليئييية  مضييييييييييييييييادات امليكروبيييات من خالل فريق مهيييام تيييابع ملنظمييية األغيييذيييية والزراعييية، وذليييك رهنيييً

 ومواردمها. واألمانة
 ة النباتيةحالتوصيات الصادرة عن هيئة تدابير الص 8-10

كأداة تشييييخي  سييييلسييييل العالي األداء  تكنولوجيات تحديد التالتوصييييية الصييييادرة عن هيئة تدابير الصييييحة النباتية  
 ألغراض الصحة النباتية.

كأداة تشييييييخيص ألغراض الصييييييحة تكنولوجيات حتديد التسييييييلسييييييل العايل األداء   املتعلقة مبوضييييييوع " الوثائققّدمال األمانة  [113]
 ، مرفقييييييًة بييييييالتعييييييديالت املقرتحيييييية املقييييييدميييييية يف الوثيقييييييةCPM 2019/10_01، كمييييييا وردت يف الوثيقيييييية 17"النبيييييياتييييييية

CPM 2019/CRP/03. 

، قألّدم مشروع النص إىل فرتة املشاورات عن طريق نظام التعليق اإللكرتوين. 2018يار أوأحاطال األمانة علماً بأنه يف مايوو [114]
مث ناقش مكتب هيئة تدابري الصييحة النباتية التعليقات الواردة يف اجتماعه املنعقد يف أكتوبروتشييرين األول، وأشييار من بني 

بالعنوان األسيييييييييياسييييييييييي " اجليل اجلديد من  أكثر دقة مقارنةً  صييييييييييياغةً ورة تعديل العنوان حبيث يعكس أمور أخرى إىل ضيييييييييير 
 تكنولوجيات حتديد التسلسل كأداة تشخيص ألغراض الصحة النباتية".

 وإّن اهليئة: [115]
داء كأداة تكنولوجيات حتديد التسييييلسييييل العايل األ" بشييييأنبصيييييغتها املعّدلة التوصييييية الصييييادرة عن اهليئة  اعتمدت (1)

 (؛09" )املرفق تشخيص ألغراض الصحة النباتية

التوفير المأمون للمعونة الغذائية وغيرها من المعونات لمنع  - التوصييييات الصيييادرة عن هيئة تدابير الصيييحة النباتية
 (.2018-026دخول اآلفات النباتية خ ل راالت الطوارئ )

 قرتاح موضيييوع ليشيييكل توصيييية صيييادرة عن هيئة تدابري الصيييحة النباتية "املتعلقة با 18عرض أحد األطراف املتعاقدة الوثيقة [116]
 (".2018-026التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعونات ملنع دخول اآلفات النباتية خالل حاالت الطوار  )

سيييييييييترياد املأمون للمعونة حول "اال مفاهيميقضيييييييييي بوضيييييييييع معيار يرفعال منظمة وقاية النباتات يف احمليط اهلاد  اقرتاحاً و  [117]
غري أن فريق املهام  : املعايري والتنفيذ.2018يف سيييييييييياق الدعوة القرتاح املواضييييييييييع يف عام  الغذائية وغريها من أنواع املعونة"

صييادرة عن اهليئة، وبأن يتم تطويره ليصييبح  أنه من املناسييب أن يّتخذ هذا اإلرشيياد شييكل توصيييةٍ املعين باملواضيييع أوصييى ب
 .2020عام يف انعقاد الدورة اخلامسة عشرة للهيئة  أثناءمن أجل اعتماده خالل امل متر الوزاري  القصوىولويات من األ

بعض التعليقات بعرض املسيييألة على املشييياورات القطرية، وأضيييافال القاضيييي أيّدت بعض األطراف املتعاقدة هذا االقرتاح و  [118]
للطرف املتعاقد : إضيييييييييافة وكاالت املعونة الغذائية إىل قائمة العناوين؛ واالقرتاحات إلجراء تعديالت يف النّص، مبا يف ذلك

 لتخطيطاتيح يقييد  مبيياالتمييز بني حيياالت الطوار  احلقيقييية ال  تتطلييّب تييدخاًل طييارئيياً، وحيياالت الطوار  األقييل إحليياحييًا 
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املتوخى" يف النص، وضييرورة النظر  ؛ وأخرياً، إدراج عبارة " االحنراف عن االسييتخدامبشييكل أفضييل للربوتوكوالت ومتابعتها
 يف هذه التعديالت قبل إجراء املشاورة القطرية املرتقبة.

وعرّب أحد األطراف املتعاقدة عن تأييده متاشيييييييياً مع اإلجراء العادي العتماد التوصييييييييات الصيييييييادرة عن اهليئة، مضييييييييفاً أنه  [119]
 لدى انعقاد الدورة اخلامسة عشرة للهيئة. 0202امل متر الوزاري لعام موضوع عام ميكن إلقاء الضوء عليه خالل 

وأشييييييييييارت بعض األطراف املتعاقدة إىل أن ضييييييييييمانات الصييييييييييحة النباتية، لدى إرسييييييييييال املعونة الغذائية أو تلقيها، تتسييييييييييم  [120]
 حامسة. بيأمهية

غي توسيييع نطاقها املتعاقدة إىل ضييرورة النظر بعناية يف اإلجراءات وخيارات املعاجلة، وال  ينب األطرافكذلك، أشييار أحد  [121]
 لتشمل املخاطر احملتملة على الصحة البشرية واحليوانية.

وأعلنال األمانة أهنا سيوف تسياعد واضيعي االقرتاح قبل عرضيه على املشياورة، وطلبال أن تألرسيل التعليقات هبذا الشيأن إىل  [122]
 .2019أبريلونيسان  30األمانة قبل 

 وإّن اهليئة: [123]
 ية اخلاصة هبذه التوصية.باملعلومات األساس أحاطال علماً  (1)

التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعونات ملنع دخول اآلفات " –على ضييييييييييييييم هذا املوضييييييييييييييوع  اتفقالو  (2)
 يف برنامج عمل هيئة تدابري الصحة النباتية. -("2018-026النباتية خالل حاالت الطوار  )

األطراف املتعاقدة على االستعداد إلدارة خماطر الصحة النباتية  يف ضرورة إصدار توصية عن اهليئة لتشجيع حبثالو  (3)
دخول اآلفات النباتية  نملعونة الغذائية وغريها من املعونات خالل حالة طوار  للحّد مااملرتبطة بتصييدير واسييترياد 

 .الظروف يف هذه
يوليوومتوز  1لقطرية بني على إرسيييييييييال مشيييييييييروع التوصيييييييييية الصيييييييييادرة عن اهليئة لعرضيييييييييه على املشييييييييياورة ا اتفقالو  (4)

، عن طريق اسيييييييييييتخدام نظام التعليقات اإللكرتوين، هبدف عرض النسيييييييييييخة األخرية 2019سيييييييييييبتمربوأيلول  30و
 العتمادها. 2020للتوصية على الدورة اخلامسة عشرة للهيئة يف عام 

(، يوفّر منرباً 2020صيييحة النباتية )بأن امل متر الوزاري يف إطار الدورة اخلامسييية عشيييرة هليئة تدابري ال أحاطال علماً و  (5)
ذا فائدة للتوعية على أمهية إدارة اآلفات املرتبطة باملعونات الغذائية واملعونات األخرى مبا يف ذلك املنتجات غري 

 النباتية مثل التغليف، واملعدات، واآلالت واملركبات.

يقاهتا القطرية مبا قد يسيياعد أطرافاً أخرى على من األطراف املتعاقدة أن توفّر معلومات إضييافية ضييمن تعل طلبالو  (6)
 إدارة خماطر الصحة النباتية املرتبطة باملعونات الغذائية واملعونات األخرى من خالل: 

  على جتربتها كجهات متلّقية خالل السينوات  واملواد املقدَّمة كمعونة إنسيانية األكثر تداواًل بناءً  السيلعحتديد
 ؛2و 1 املرفقنيك املواد إىل القوائم املدرجة يف األخرية وإضافة تل ةاخلمس

  ًعلى جتربتها؛ وحتديد خماطر الصحة النباتية املرتبطة باسترياد تلك السلع، بناء 
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  وإضييييييييافة بدائل إلدارة املخاطر تفيد يف إدارة هذه املخاطر، مبا يف ذلك إجراءات التصيييييييينيع التجاري املتاحة
 التصدي ملخاطر الصحة النباتية؛ على نطاق واسع واملعرتف بفعاليتها يف

 اتالغذائية وغريها من أنواع املعون اتوتبادل املعلومات واخلربات بشيييييييأن املخاطر وإدارهتا يف ما  ّص املعون 
، وتقدن ذلك من خالل اسييييييييييييييتجابتها عرب نظام التعليقات 2019خالل حلقات العمل اإلقليمية يف عام 

 اإللكرتوين.
تيسيييييير التجارة اآلمنة عن طريق الحد من إصيييييابة السيييييلع  -ة تدابير الصيييييحة النباتيةالتوصييييييات الصيييييادرة عن هيئ

 .المتداولة باآلفات الملوّثة
تيسييييري التجارة اآلمنة عن  حول اقرتاح موضييييوع تخر لتصييييدر اهليئة توصييييية بشييييأنه " 19عرض أحد األطراف املتعاقدة وثيقةً  [124]

 ".(2019-002) ثةطريق احلد من إصابة السلع املتداولة باآلفات امللوّ 
نطاق االتفاقية وبأن املخاطر ال  تطرحها اآلفات املرتبطة بأماكن  وعي إزاءضييييعال هذه التوصييييية بعد اإلدراك بأن الوأل  وقد [125]

التخزين، والتغليف، ووسييييييييييييييائل النقل، واحلاويات، والرتبة وأي كائنات حية أخرى، وبأغراض أو مواد قادرة على إيواء أو 
صييييادرة عن اهليئة قد تسيييياعد يف  ، بالنسييييبة إىل الصييييحة النباتية العاملية تبقى متدنية. لذا، فإن توصيييييةً نشيييير اآلفات النباتية

 إ هار مالمح هذه املخاطر وتوفّر تركيزاً أكرب ملعاجلتها.
عمل  وأشيييار أحد األطراف املتعاقدة إىل تأييده لالقرتاحات الواردة يف الوثائق، إمنا أعرب عن حتّفظه على تشيييكيل جمموعة [126]

 صغرية، كما هو مقرتح يف الوثائق، وسأل عن توفّر املوارد املالية جملموعة العمل هذه وعن اخلطوات ال  ستتخذها.
إىل أنه سيييتوىل قيادة جمموعة العمل الصييغرية ال  سييوف تنكّب على ، رًدا على الشيياغل الذي أثري، أشييار الطرف املتعاقدو  [127]

ب بالبلدان الراغبة باملشييييييياركة فيها. وأّما بالنسيييييييبة إىل منهجية العمل، فقد ذكر دراسييييييية هذه املسيييييييألة على حنو أكرب، ورحّ 
الطرف املتعاقد أنه يف حال دعمال اهليئة املشروع وحتّدد عدد البلدان املشاركة يف جمموعة العمل، سيتم عندها وضع طرق 

 العمل.

 ىل قاعدٍة علميةة ال  يتخذها البلد املسيييتورد االسيييتناد إتيتدابري الصيييحة النباينبغي ل هوأشيييار أحد األطراف املتعاقدة إىل أن [128]
أنه سيوف يكون مهتماً باملشياركة كذلك . ويف هذا اخلصيوص، ذكر  إتاحة ما يكفي من الوقال للمشياورات وإىل أنه ينبغي

 يف جمموعة العمل الصغرية.

 وإّن اهليئة: [129]

 باملعلومات األساسية اخلاصة هبذه التوصية. أحاطال علماً  (1)

 تيسري التجارة اآلمنة عن طريق احلد من إصابة السلع املتداولة باآلفات امللّوثة" –على ضّم هذا املوضوع اتفقال و  (2)
 يف برنامج عمل اهليئة. -" (002-2019)

 يف احلاجة إىل إصدار هيئة تدابري الصحة النباتية لتوصية من أجل تشجيع األطراف املتعاقدة على: نظرتو  (3)
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باملخاطر الناشئة عن اآلفات املنقولة على الصعيد الدويل مثل اآلفات امللّوثة  والقطاعاتكومات توعية احل )أ(
 ؛املوجودة يف السلع ال  ال ختضع للتنظيم ووسائل النقل، والتأثريات النامجة عنها

حتملها داخل وتعزيز منافع وقاية السييييييييييييييلع املتداولة، ووسييييييييييييييائل النقل واحلاويات وغري ذلك من املواد ال   )ب(
البلدان ويف ما بينها، من التلوث باملواد ال  تشيييييييييكل خطرًا على الصيييييييييحة النباتية مثل الرتبة واملواد النباتية 

 ؛والالفقاريات، يف إطار تيسري التجارة األكثر أمًنا
نتقلييية املصييييييييييييييييّدرة لبلورة احللول التجييياريييية ال  تقليييل من خطر اآلفيييات امللوثييية امل القطييياعييياتوالتعييياون مع  )ج(

 ؛التجارة عرب
على كسيييب السيييلطة التشيييريعية الالزمة لتنظيم مسيييارات التصيييدير هبدف احلد من انتشيييار اآلفات  والعمل )د(

 ؛امللوثة يف السلع املتداولة ووسائل النقل واحلاويات وسائر املواد غري النباتية اخلاضعة للتنظيم
ملتفق عليها ال  تقلل من تعّرض النباتات واملنتجات مع البلدان املسييييييييييييييتوردة على اإلجراءات ا والتفاوض )هي(

 .النباتية إىل اآلفات امللّوثة على مسارات التجارة أو خالل حركة وسائل النقل
م لفة من األطراف املتعاقدة املعنية لبلورة تفاصييييل التوصيييية لكي ينظر  مصيييّغرةعلى إنشييياء جمموعة عمل  اتفقالو  (4)

، قبل عرضها على هيئة تدابري الصحة النباتية 2019ية بالتخطيط االسرتاتيجي يف عام فيها املكتب واجملموعة املعن
 .( كمشروع ملشاورة قطرية2020يف دورهتا اخلامسة عشرة )يف عام 

من جمموعة العمل التنسييييييييييييييق مع فريق املهام املعين باحلاويات البحرية، واللجنة التوجيهية املعنية بالسييييييييييييينة  وطلبال (5)
حة النباتية، وجلنة املعايري، وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات، من أجل حتديد كيفية دمج مفهوم إدارة الدولية للصيييييييييييييي

العمل،  وفرقخماطر الصحة النباتية يف الصادرات قبل خروجها من البلد املصّدر، يف أنشطة كل من هذه اللجان 
ع يف بلورة هذه ئمة لتأخذها يفوتقدن املشييورة جملموعة العمل املعنية باملعايري والتوجيهات القا  احلسييبان عند التوسييّ

 التوصية.

 التعاون في مجالي وضع المعايير وتنفيذها -9
   المعايير وتنفيذها2018فريق المها  المعني بالمواضيع والدعوة إلى اقتراح مواضيع في عا   9-1

هيئة تدابري الصييييييييييحة النباتية للدعوة إىل تقدن  إىل املعين باملواضيييييييييييع "توصيييييييييييات الفريق بعنوانقّدمال األمانة ثالث وثائق  [130]
و"تأثريات ومنافع اإلجراء اجلديد للدعوة ، 20: الدعوة إىل تقدن املواضيع: املعايري وتنفيذها"2018اقرتاحات املواضيع لعام 

 (.24و"قائمة املواضيع اخلاصة بالتنفيذ وتنمية القدرات" )الوثيقة  21إىل اقرتاح مواضيع"
فريق المها  المعني بالمواضييييييييع إلى هيئة تدابير الصيييييييحة النباتية للدعوة إلى تقدي  اقترارات توصييييييييات  -ألف

   المعايير وتنفيذها2018المواضيع لعا  
أهنا سيييييييامهال يف حتقيق إىل و  ةأشيييييييارت بعض األطراف املتعاقدة إىل أن املواضييييييييع املوصيييييييى هبا تسيييييييتويف معايري التربير واألولوي [131]

 (2018-021و 2018-014وأشارت أيًضا إىل أن املوضوعني املقرتحني بشأن التجارة اإللكرتونية ) لية.أهداف االتفاقية الدو 
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جلنة املعايري وجلنة  موضيييوعان قائمان حبد ذاهتما جيب إضيييافتهما إىل قائمة املواضييييع اخلاصييية باملعايري. كما أشيييارت إىل أنّ 
ادة تقيم قائم  املواضيييييييع لكل منهما واسييييييتعراض األولويات وتقدن التنفيذ وتنمية القدرات )جلنة التنفيذ( اضييييييطرتا إىل إع

 توافق اهليئة عليها.ل ائمتني النهائيتنيالق
يف جلنته، قد كل وتنمية القدرات  املشييييييياركة املتبادلة ألعضييييييياء جلنة املعايري وجلنة التنفيذ  أنّ أحد األطراف املتعاقدة  الحظو  [132]

 اللجنتني. بنيأدى بشكل ملحو  إىل حتسني التواصل 
اختاذ أي  هليئةوأنه ال جيدر با هبا املواضيييييع غري املوصييييى ال جيب أن ينظر يف املكتبأن وأشييييار أحد األطراف املتعاقدة إىل  [133]

 إجراء بصددها. 
التفتيش القائم على املخاطر قد يشكل أداة فعالة وجمدية تفيد كل املنظمات الوطنية  وأشار أحد األطراف املتعاقدة إىل أنّ  [134]

تلك ليسال "مسألة  تستخدم مواردها بكفاءة من دون زيادة خماطر الصحة النباتية، مشدًدا على أنّ  حبيثقاية النباتات لو 
ا أنّ  تعاقدد العضييييييييييييييو املجلنة املعايري. وشييييييييييييييدّ  علنالما أ على حدّ وطنية"  رد يف اإلطار يالنهج القائم على املخاطر  أيضييييييييييييييً

نة للتجارة احلرة بني البلدان. وطلب الطرف املتعاقد من اهليئة أن تعترب معيّ  ويف اتفاقات 2030-2020 االسييييرتاتيجي للفرتة
الذي ة قاية النباتات يف أمريكا الشييييماليمنظمة و دليل  يشييييملجبمع مزيد من املعلومات مبا  ىهذا املوضييييوع "معلًقا" وأوصيييي

 ، وطلب من فريق املهام أن يعيد النظر يف هذا املوضوع.عدادقيد اإلهو 
ا أنه نظرًا إىل السييمة املميزة لربوتوكوالت التشييخيص، قد يكون من الضييروري حتليل االسييتخدام ا وأشييار [135] لطرف املتعاقد أيضييً

العملي لربوتوكوالت التشخيص وقيمتها قبل إضافة املزيد منها إىل قائمة املواضيع. ويف هذا الصدد، طلب الطرف املتعاقد 
ري جلنة املعايري وجلنة التنفيذ مسييييييوحً  بروتوكوالت التشييييييخيص احلالية، عرب االسييييييتعانة بنظام اسييييييتعراض  منفعةا حول أن جتأل

ودعم تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وحتليل سبل تطوير بروتوكوالت التشخيص من خالل مكتب اهليئة واجملموعة 
رب من بروتوكوالت التشيييييخيص احلصيييييول على عدد أكمن أجل املعنية بالتخطيط االسيييييرتاتيجي لتحديد جماالت التحسيييييني 

 بصورة أسرع وأكثر مرونة.
وأشار أحد األطراف املتعاقدة إىل أّن املوضوع املتصل بذلك جيب أن حيظى باألولوية ضمن قائمة املواضيع نظرًا إىل اخلطر  [136]

 الناشئ عن التجارة اإللكرتونية.
ملراجعة القرارات ال  سيييييتتخذها اهليئة دقاء الرئيس وأحاط رئيس اهليئة علًما بالشيييييواغل املطروحة واقرتح عقد اجتماع ألصييييي [137]

لدى حبث املواضيييييييييييييييع املطروحة. وقام اجتماع أصييييييييييييييدقاء الرئيس بالفعل مبراجعة جمموعة القرارات املعروضيييييييييييييية على اهليئة 
 العتمادها. 

 وإّن اهليئة: [138]
 . 1من املرفق  1بتوصية فريق املهام بشأن مواضيع جلنة املعايري الواردة يف اجلدول  أخذت علمًا (1)
اخلاصييييييية إطار مشيييييييروع التجارة اإللكرتونية إىل قائمة املواضييييييييع املقرتحني حتال وضيييييييوعني على إضيييييييافة امل الواتفق (2)

 .ملعايريبا
املواضييييع واألولويات املوصيييى هبا اسيييتجابة للدعوة إىل تقدن املواضييييع: املعايري وتنفيذها حبسيييب ما ترد  واعتمدت (3)

 . 1فق من املر  2يف اجلدول 
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أن تقوم جلنة املعايري وجلنة التنفيذ بتحديث قائمة املواضيييييع لكل منهما مع اسييييتعراض األولويات حبسييييب  وطلبال (4)
 املقتضى مع مراعاة توصيات فريق املهام وإدراج املواضيع املعتمدة يف إطار املعايري والتنفيذ. 

النباتات وغريها من األطراف املهتمة على النظر يف توفري  األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية عالوشيييجّ  (5)
 الدعم واملوارد لتنفيذ املواضيع عالية األولوية الواردة على قائمة املواضيع.

إىل املكتب تقدن توجيهات إىل فريق املهام بشأن نطاق الدعوة إىل تقدن املواضيع، واألنشطة ال  ينبغي  وطلبال (6)
 ىل تقدن املواضيع. طلبها خالل الدعوة إ

 إىل جلنة املعايري وجلنة التنفيذ مراجعة استخدام بروتوكوالت التشخيص وتطويرها.  وطلبال (7)
 تأثيرات العملية الجديدة للدعوة إلى تقدي  المواضيع ومنافعها -باء

م أنشييطة السيينة الدولية للصييحة اقرتحال بعض األطراف املتعاقدة تأجيل الدعوة الثانية إىل تقدن املواضيييع إىل ما بعد اختتا [139]
بشييأن تشييكل منربًا لطرح أفكار جديدة ميكن أن أن السيينة الدولية إىل أحد األطراف املتعاقدة أشييار . و 2020النباتية لعام 

 ملواضيع اخلاصة بربنامج عمل االتفاقية الدولية.ا
 تتام الدعوة الثانية إىل تقدن املواضيع.إىل ما بعد اخ عمليةوأوصال بعض األطراف املتعاقدة أيًضا بتأجيل استعراض ال [140]
ا من جمموعة أصييييييييدقاء الرئيس اسييييييييتعراض القرارات ال  سييييييييتتخذها اهليئة بالنظر إىل االقرتاحات  [141] وطلب رئيس اهليئة أيضييييييييً

ة الواردة. وقد توصل االجتماع إىل توافق يف اآلراء وإىل جمموعة منقحة من القرارات ال  جرت صياغتها وعرضها على اهليئ
 العتمادها.

 وإّن اهليئة: [142]
بفعالية وسيييتم تنقيحها وتبسيييطها للدعوة املقبلة  جرتأن عملية الدعوة املشييرتكة إىل تقدن املواضيييع قد  الحظال (1)

 . 2021إىل تقدن املواضيع يف عام 
 ايري وتنفيذها.بالتأثريات واملنافع ال  حللتها أمانة االتفاقية للدعوة إىل تقدن املواضيع: املع توأقرّ  (2)

 التنفيذ وبناء القدراتب الخاصّة مواضيعالقائمة  -جي 
اللجنة السييابقة املعروفة  خّلفتهاأشييار طرف متعاقد إىل أن خطة العمل املنبثقة عن اجتماعات جلنة التنفيذ تضييمنال مشيياريع  [143]

فريق املهام املعين  عملية من خالل ها. كما أشري إىل أنه بسبب ختصيص مواضيع إضافيةبلجنة تنمية القدرات وال  جرى حلّ 
  باملواضيع، ل تعد كمية العمل املرتتبة على جلنة التنفيذ قابلة ل داز. فاقرتحوا بأن ترّكز جلنة التنفيذ على التقدم باملواضيع ال

 ،يري فريق املهاممن خالل معا ذي خّلفته اللجنة السيييابقةمن خالل عملية فريق املهام، وبأن يتم اسيييتعراض العمل ال أضييييفال
 .تكييفها مع األولويات احلالية وإّماوقف العمل بتلك املشاريع  وإما فرتة احلاليةصلته بال ألجل تقييم

إىل املكتب أن يعتربها ذات  المواضييييييييع التنفيذ وتنمية القدرات وطلب بشيييييييأنالعمل على بعض األطراف املتعاقدة  الثنىوأ [144]
كعناصيير دائمة من خطة عمل أمانة االتفاقية وإسييناد األولوية لتخصيييص   قية الدوليةأولوية عالية يف خطة عمل أمانة االتفا

املوارد الكافية من املوارد العادية لدعم تنفيذها. وإضييافة إىل ذلك، شييّجعال األمانة وجلنة التنفيذ وبناء القدرات على نشيير 
 تستفيد منها األطراف املتعاقدة والشركاء يف التنمية. واملوارد املتاحة املخصصة للتنفيذ والرتويج هلا وهي موارد وألضعال لكي 
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 وإّن اهليئة: [145]
 .التنفيذ وتنمية القدراتب اخلاصة واضيعاملبقائمة  علمًا أحاطال (1)
 تحليل المشروع التجريبي بشأن المراقبة 9-2

واقرتاح  2018-2015لفرتة ال  ركزت على نتائج التقييم الذي خضيييع له املشيييروع املنفذ يف ا 22أعّدت األمانة هذه الوثيقة [146]
إنشاء جمموعة عمل خمصصة للمراقبة تتوىل وضع خطة إدارة واضحة ملشروع جديد خاص باملراقبة، شرط توافر املوارد من 

 خارج امليزانية.
وع املشر ختطيط االفتقار إىل الوضوح والتنظيم يف خيبتها إزاء تنفيذ املشروع السابق مشرية إىل عدة أطراف متعاقدة  ىوأبد [147]

على أن القدرة على تنفيذ املشيييياريع بنجاح يرتبط  تدوشييييدّ  .مسيييياءلة إداريةوتنسيييييقه وفعاليته ويف ما يصييييل به من إبالغ و 
امليزانية توافر مسييييامهات من خارج بأن عدم أقّرت غري أهنا املسييييامهة باملوارد، يف  ةاحملتمل املاحنةاجلهات ا برغبة ارتباطاً إجيابيً 

وأشييييييييارت كذلك إىل أّن التنفيذ الناجح للمشيييييييياريع يف املسييييييييتقبل يتطلب وجود أهداف  .هداحعلى  ايً سييييييييلبتأثريًا رمبا أثر 
 وإدازات حمددة بشكل واضح وميكن حتقيقها.

األطراف املتعاقدة بالشييييييييكر إىل املقّيمني واتفق مع التوصيييييييييات املقرتحة مشييييييييريًا إىل أمهية املراقبة بالنسييييييييبة إىل  بعضوتوجه  [148]
 ية لوقاية النباتات.املنظمات الوطن

الوحدة املعنية عاىن من عدم وجود االلتزام الكايف بالتعاون بني رمبا أحد األطراف املتعاقدة إىل أّن هذا املشيييييييييييروع وأشيييييييييييار  [149]
ا عن التابعتني ألمانة االتفاقية حدة التنفيذ والتيسيييييريو و وضيييييع املعايري ب املنطقي  األسييييياس. وسيييييأل هذا الطرف املتعاقد أيضيييييً

 صة وطلب توخي الوضوح قبل االتفاق على التوصيات املطلوبة.اء توفري املوارد املالية إلنشاء جمموعة عمل خمصّ الكامن ور 
أشيييارت األمانة إىل أّن عدم كفاية املوارد املالية والبشيييرية لتنفيذ املشيييروع قد شيييّكل عامالً حامسًا حال دون وجود إدارة جّيدة و  [150]

التقييم واعترب أّن اهليئة قد األبلغال بذلك. وأشري كذلك إىل إمكانية استخالص الكثري من هلذا املشروع على حنو ما أشار إليه 
ا أّن اهلدف الرئيسيييي جملموعة العمل املخصيييصييية املعنية باملراقبة سييييكون وضيييع خطة  الدروس القّيمة. وأوضيييحال األمانة أيضيييً

طة واملسيييييي وليات لكي يكون التنفيذ مرضييييييًيا. ويقضييييييي واضييييييحة لتحديد احلوكمة واألطر الزمنية وامليزانية واإلجراءات واألنشيييييي
خرباء  ثالثة االقرتاح بأن تكون جمموعة العمل املخصييييييييصيييييييية املعنية باملراقبة تابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات وأن تتألف من

 تعبئة املوارد.أقاليم خمتلفة لبلورة خطة اإلدارة الواضحة هذه، باإلضافة إىل حتديد اسرتاتيجيات واضحة ل ثالثةمن 
 واقرتح أحد األطراف املتعاقدة عرض خطة اإلدارة هذه على اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي. [151]
وتقرر عقد اجتماع ألصيييييييييدقاء الرئيس مع األطراف املتعاقدة املعنية انبثقال عنه جمموعة جديدة من القرارات املتفق عليها،  [152]

 ما يرد أدناه.وك 23كما هو مبنّي يف وثيقة قاعة امل متر
 إّن اهليئة:و  [153]

 التقييم. استعرضال (1)

                                                 
 .CPM 2019/18الوثيقة   22
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 يف التوصيات التالية بشأن وضع مبادرات براجمية مقبلة وتنفيذها، واتفقال عليها: وحبثال (2)
 جيب حتديد كلفة أنشطة اهليئة واملوارد من خارج امليزانية قبل االضطالع بأي نشاط جديد. )أ(
املتاحة لألطراف املتعاقدة من أجل االسييييييييييييتثمار بصييييييييييييورة مباشييييييييييييرة يف جيب أن تنظر اهليئة يف اخليارات و  )ب(

 مكونات حمددة من مبادرات براجمية مقبلة من خالل مسامهات مالية أو عينية.
جيييب أن تسييييييييييييييتنييد أي مبييادرات براجمييية مقبليية إىل مبيياد  حمييددة إلدارة املشييييييييييييييياريع مع حتييديييد الغييايييات و  )ج(

 القدر الكايف من املوارد. واإلدازات وختصيص والنواتجواألهداف 
ينبغي بذل جهود ملحو ة من قبل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف مكونات التنسييييييييييق واإلدارة و  )د(

 والتخطيط ألي من املبادرات الرباجمية املقبلة، على أن تألدرج هذه اجلهود ضيييييييمن امليزانيات وخطط العمل 
 ذات الصلة.

ادرات الرباجمية املقبلة حتديد احتياجات الربامج بشيييييييييييكل واضيييييييييييح وميكن حتقيقه: جيب أن تتضيييييييييييمن املبو  )ه(
احلوكمة )املوارد من مو فني وموارد مالية، وااللتزام، وسوى ذلك(، اإلدازات أو النتائج )النشاط الفردي 

لسييييييينوية وحلقات العمل وتقارير االجتماعات وسيييييييوى ذلك( ورفع التقارير )التقارير املرحلية: الفصيييييييلية وا
 وعند انتهاء الربامج وسوى ذلك(.

، إلدارة اجلداول الزمنية وتتبع املوارد Microsoft Projectينبغي اسييييتخدام أدوات إدارة املشيييياريع، مثل و  )و(
 واحلرص على بلوغ املراحل األساسية.

 ع وتقييمها.ينبغي تصميم أي مبادرات براجمية مقبلة وهيكلتها تبًعا إلطار حمدد ملراقبة املشاريو  )ز(
من مكتب اهليئة البحث يف ما جيب أن حيققه برنامج مراقبة التنفيذ هذا والدور الذي ينبغي أن ت ديه  وطلبال (3)

وكيفية مسيييييامهته يف  6كيفية دعم هذا الربنامج للمعيار الدويل لتدابري الصيييييحة النباتية رقم الدولية  أمانة االتفاقية و 
(. ويقوم مكتب اهليئة، 2030-2020) الدولية يف اإلطار االسيييييرتاتيجي لالتفاقيةالواردة  والنواتجحتقيق األهداف 

إذا اقتضيى األمر، باسيتعراض مسيودة اختصياصيات جمموعة العمل املخصيصية املعنية باملراقبة. وتعرض من مثّ هذه 
 .التوجيهات، باإلضافة إىل االختصاصات املراجعة، على اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي

من اجملموعة املعنية بالتخطيط االسيييييرتاتيجي اسيييييتعراض توجيهات مكتب اهليئة ومسيييييودة اختصييييياصيييييات  وطلبال (4)
 جمموعة العمل املخصصة املعنية باملراقبة وحتديد نطاق برنامج تنفيذ املراقبة وأهدافه بشكل دقيق.

عنية بالتخطيط االسيييييييييييرتاتيجي بشيييييييييييأن من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات اسيييييييييييتعراض توصيييييييييييية اجملموعة امل وطلبال (5)
التوجيهات ومسييودة االختصيياصييات مع إسييهامات مناسييبة من جلنة املعايري، على أن تألعرض من مثّ على اهليئة يف 

 ( للموافقة عليها وطلب التمويل جملموعة العمل املخصصة املعنية باملراقبة. 2020دورهتا اخلامسة عشرة )
ة االتفيياقييية بييأي عمييل إضييييييييييييييايف يف جمييال املراقبيية ريثمييا يتم ختصييييييييييييييص املوارد على عييدم اضيييييييييييييطالع أمييانيي واتفقييال (6)

 لذلك. الكافية
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 اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها 9-3
األمانة بتحديثه واحلفا  عليه بعدما مّت اعتماده خالل  قامالوالذي  24عرضيييييييييييييال األمانة اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها [154]

( على أن تكون جلنة املعايري مسيي ولة عن اسييتعراضييه وتعديله بالتشييارك مع جلنة التنفيذ 2016الدورة احلادية عشييرة للهيئة )
 وتنمية القدرات يف حني تقوم جمموعة التخطيط االسرتاتيجي باستعراضه.

  يّد وضع هذا اإلطار وشّجع على املضي قدًما يف حتسني تصميمه ووضوحه.يحد األطراف املتعاقدة إىل أنه كان أوأشار  [155]
  ّن اهليئة:وإ [156]

 بالوثيقة. 1اإلطار احملّدث اخلاص باملعايري والتنفيذ على النحو الوارد يف امللحق أقرّت  (1)

 وضع المعايير -10
 تقرير لجنة المعايير 10-1

مسييييييلطًا الضييييييوء على املسييييييائل الرئيسييييييية ال  جرت  25 2018عرض رئيس جلنة املعايري التقرير عن أنشييييييطة اللجنة يف عام  [157]
 .خالل اجتماعات جلنة املعايري، على حنو ما ورد تفصيله يف التقريرمناقشتها 

بني  أبدت ارتياحها للتعاون الناشيييييئوأشيييييادت بعض األطراف املتعاقدة بالعمل امللحو  الذي اضيييييطلعال به جلنة املعايري و  [158]
 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري.

  وإّن اهليئة: [159]
 .2018أنشطة جلنة املعايري يف عام بالتقرير عن أحاطال علمًا  (1)

 26المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية اعتماد 10-2
ة حملًة عن مشيييروعي املعيارين الدوليني لتدابري الصيييحة النباتية، فضيييالً عن سيييتة بروتوكوالت  27 قّدمال األمانة الوثائق [160] عارضيييً

األخرية، واألنشطة املتصلة بعملية جمموعات مراجعة اللغة بشأن  تشخيص اعتمدهتا جلنة املعايري نيابًة عن اهليئة منذ دورهتا
املعايري املعتمدة.  وطلبال جلنة املعايري إىل اهليئة أن تعرب عن تقديرها خلرباء جمموعات الصيييييييياغة على مسيييييييامهتهم الفاعلة 

 (.07يف وضع املعايري الدولية )املرفق 

  

                                                 
 CPM 2019/21الوثيقة   24
 CPM 2019/11الوثيقة   25
  التالية:الصفحة اإللكرتونية ة لتدابري الصحة النباتية املعتمدة على ميكن االطالع على املعايري الدولي  26

 https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/ispms/  
  03/2019CPM_02و  03/2019CPM_01و  03/2019CPM الوثائق  27
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  وإّن اهليئة: [161]
: شييييروط اسييييتخدام التبخري كتدبري للصييييحة النباتية 43رقم  يل لتدابري الصييييحة النباتيةمشييييروع املعيار الدو اعتمدت  (1)

 .(09املرفق )( 004-2014)
( 1994-001)مسيييييييييييرد مصيييييييييييطلحات الصيييييييييييحة النباتية( ) 5للمعيار الدويل رقم  2017تعديالت عام  واعتمدت (2)

 .(09 )املرفق
 عن اهليئة بروتوكوالت التشييخيص السييتة التالية كمالحق باملعيار بأّن جلنة املعايري قد اعتمدت نيابةً  وأحاطال علماً  (3)

 )بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح(: 27الدويل رقم 
 (2016-007): فريوس جدري اخلوخ 2 رقم تعديل بروتوكول التشخيص 
  25بروتوكول التشخيص رقم: Xylella fastidiosa (024-2004) 
  26بروتوكول التشخيص رقم: Austropuccinia psidii (018-2006) 
  27بروتوكول التشخيص رقم: .Ips spp (020-2006) 
  28بروتوكول التشخيص رقم :Conotrachelus nenuphar (002-2013) 
  29بروتوكول التشخيص رقم :Bactrocera dorsalis (026-2006) 

قبل جمموعات مراجعة اللغات العربية والصييييينية  عرضييييال منإىل أن املعايري الدولية اخلمسيييية التالية قد اسييييتأل  وأشييييارت (4)
بناء على  وأن أمانة االتفاقية الدولية قامال ،والروسييييية واإلسييييبانية باإلضييييافة إىل أقسييييام الرتمجة التحريرية يف املنظمة

 :ذلك بإدراج التعديالت وإلغاء النسخ ال  اعتمدت سابقاً 
  رد مصطلحات الصحة النباتية()مس 5املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
  املراقبة( 6املعيار الدويل رقم و( 
  إخضييييييياع مواد التعبئة اخلشيييييييبية يف  15باملعيار الدويل لتدابري الصيييييييحة النباتية رقم  2و 1امللحقني  عديالتتو(

سييييييييييم وتنقيح الق ،التجارة الدولية للوائح( من أجل إدراج التبخري بفلوريد السييييييييييلفوريل كتدبري للصييييييييييحة النباتية
 املتعلق بالتسخني بالعزل احلراري

  متطلبات استخدام املعاجلات باحلرارة كتدابري للصحة النباتية( 42املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم و( 
  معاجلة الببايا  32معاجلة الصييييييييييييييحة النباتية رقم و((Carica papaya)  حبرارة البخار ملكافحة ذبابة الفاكهة

 )معامالت الصييييييييييييييحة النباتية لآلفات 28كملحق باملعيار الدويل رقم   (Bactrocera dorsalis) الشييييييييييييييرقية
 .اخلاضعة لقواعد احلجر الزراعي(

لمعايري املعتمدة على البوابة الدولية للصييحة ل اإللكرتونية صييفحةالحة على شييرت هذه املعايري الدولية املنقّ وقد نأل وإّن اهليئة:  [162]
 .النباتية وحّلال حمل النسخ السابقة
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إىل األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات املشيييييييييييييياركة يف جمموعات مراجعة  وتوجهال بالشييييييييييييييكر (5)
اللغات، إضييييييييييييافًة إىل أقسييييييييييييام الرتمجة يف املنظمة على جهودها وعملها احلثيث لتحسييييييييييييني نسييييييييييييخ املعايري الدولية 

 اللغات. مبختلف
واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات ال  اسييييييييييييييتضييييييييييييييافال  على مسييييييييييييييامهات األطراف املتعاقدةوأثنال  (6)

 :2018أو ساعدت يف تنظيمها خالل سنة  االجتماعات املعنية بوضع املعايري
  (2014-001)مالطة: جمموعة عمل اخلرباء حول التوجيهات املتعلقة بإدارة خماطر اآلفات 
  فريق اخلرباء الفين املعين بييييييإعييييييداد  :توسييييييييييييييطمنظميييييية وقيييييياييييييية النبيييييياتييييييات يف أوروبييييييا والبحر األبيض املو

 التشخيص بروتوكوالت
  الصني: الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتّيةو 
  إيطاليا: الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتيةو 

 وهم: 2018 سنةعلى مسامهات األعضاء يف جلنة املعايري الذين غادروا هذه األخرية يف  وأثنال (7)
 السيدة شذى عمرمجهورية مصر العربية ، 
  إندونيسيا، السيدHERMAWAN 
 لبنان، السيد يوسف املصري 
  املكسيك، السيدةAna Lilia MONTEALEGRE LARA 
  فييال نام، السيدةThanh Huong HA 

 اليمن، السيد مجيل رمضان 
د بروتوكوالت التشييييييييخيص ال  غادرت الفريق شييييييييرفة على فريق اخلرباء الفين املعين بإعداعلى مسييييييييامهات امل وأثنال (8)

 وهي: 2018خالل سنة 
  اململكة املتحدة السيدةJane CHARD 

على مسيييامهات العضيييوة يف فريق اخلرباء الفين املعين مبسيييرد مصيييطلحات الصيييحة النباتية ال  غادرت الفريق  أثنالو (9)
 ، وهي:2018خالل سنة 

  السيدة ةقاية النباتات يف أمريكا الشماليمنظمة و ،Stephanie BLOEM 
على مسييييييييامهات العضييييييييو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات الصييييييييحة النباتّية الذي غادر الفريق خالل سيييييييينة  وأثنال (10)

 ، وهو:2018
  ّد أسرتاليا، السيGlenn BOWMAN )الراحل( 
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 28.وقدمال األمانة أيًضا تعديالت حربية إىل اهليئة حبسب ما ترد يف الوثائق ذات الصلة [163]
 وإّن اهليئة: [164]

خمتلف  عربث" لضيمان االتسياق يف اسيتخدامه بالتعديالت احلربية املتعلقة باسيتخدام مصيطلح "التلوّ  أخذت علمًا (1)
 (.08املعايري الدولية املعتمدة )املرفق 

للغوية على النسييييييييييخ ا يتم إدخاهلابأن التعديالت احلربية سييييييييييترتجم إىل اللغات الرمسية للمنظمة وسيييييييييي وأخذت علمًا (2)
 للمعايري املعنية حسبما تسمح به املوارد.

سيييييرعان ما تقوم األمانة بتطبيق  ديثةعلى إلغاء النسيييييخ السيييييابقة للمعايري واالسيييييتعاضييييية عنها بالنسيييييخ احل ووافقال (3)
 التعديالت احلربية.

 توصيات لجنة المعايير إلى هيئة تدابير الصحة النباتية 10-3
 .من جدول األعمال 1-9إىل اهليئة مستعرضة بعض النقاط املتصلة بالبند  29 ايريعرضال األمانة توصيات جلنة املع [165]
  وإّن اهليئة: [166]

 املواضييييييييييع التالية مع األولويات املشيييييييييار إليها إىل قائمة مواضييييييييييع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أضيييييييييافال (1)
 من جدول األعمال(: 1-9نظر أيًضا البند ا)
تصيييييميم هنألج النظم إلصيييييدار شيييييهادات الصيييييحة  – 1احلركة الدولية للبذور: امللحق  38رقم املعيار الدويل  -1

 .1(، األولوية 2018-009) النباتيّة للبذور واستخدامها
 (37باملعيار الدويل رقم  املرفقمعايري حتديد حالة العائل لذباب الفاكهة اسييييييييييييييتناداً إىل املعلومات املتاحة )و  -2

 .3ة (، األولويّ 011-2018)
 قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع التعديالت السالفة الذكر. واعتمدت (2)
من األمانة إدراج هذه التغيريات يف قائمة املواضيييييييييييع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ضييييييييييمن قاعدة  وطلبال (3)

 .30بيانات البوابة الدولية للصحة النباتية
الفريق الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبنألهج النظم املتعلقة بذباب ةار الفاكهة يف ضييييييييوء املواضيييييييييع  حّلال (4)

 .2018املقرتحة يف إطار الدعوة إىل اقرتاح مواضيع يف عام 
ة، إذا جمموعة عمل إلكرتونية من أجل صييييييييييييييياغة معايري جديدة لذباب الفاكهوافقال على الدعوة إىل إنشيييييييييييييياء و  (5)

 احلاجة. دعال
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بالشيييييييكر إىل األعضييييييياء يف الفريق الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات على ما قدموه من مسيييييييامهات  وتوجهال (6)
 السنني. على مرّ 

 التحديات المفاهيمية في مجال وضع المعايير من ريث التنفيذ 10-4
ضيييع املعايري من حيث التنفيذ وال سييييما ما يتعّلق مبشيييروع بشيييأن التحديات املفاهيمية يف جمال و  31عرضيييال األمانة الوثيقة [167]

( ال  2014-002املعيار الدويل لتدابري الصييييييحة النباتية بشييييييأن التصييييييريح هليئات أخرى بتنفيذ عمليات للصييييييحة النباتية )
 .2018اجلولة األوىل من التشاور يف عام  صدرت يف ختام

ملعيار بعدما اتفقال على أّن ذلك سييييقوض أمن الصيييحة النباتية يف حال ول ت يد بعض األطراف املتعاقدة إعداد مشيييروع ا [168]
تولال هيئات جتارية مهام هي من مسيييييييييي ولية املنظمات الوطنية لوقاية النباتات، يف حني أبدى عدد من األطراف املتعاقدة 

 . (CRP/04)انظر أيضا الوثيقة  تأييدها إلعداد املعيار واقرتحال إجراء تعديالت يف النص
املعيار، حتديد احلاالت ال  بشأن مشروع نظرًا إىل وجوب مواصلة العمل  ،من الضروري األطراف املتعاقدة إىل أنهبعض ار أشو  [169]

يكون فيها هذا التفويض للسييلطة ممكًنا، وتقدن وصييف شييامل لنظام املراجعة الذي تطبقه املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ومهام 
مبا أن تلك اجلوانب يف  املصيييرّح هلم اهتم، وتلية املراقبة وإجراءات سيييحب الثقة من األشيييخاصومسييي ولياملصيييرّح هلم األشيييخاص 

 يف املعيار ولكنها غري مفّصلة بالكامل. فقط الوقال الراهن مذكورة
وأعربال أطراف متعاقدة عّدة عن دعمها لوضييييييييييع املعيار الدويل وعن وجوب املواءمة على الصييييييييييعيد الدويل مبا أّن التشييييييييييريعات  [170]

. 15ص أنشييييييطة الصييييييحة النباتية ال  حيددها املعيار الدويل رقم  الوطنية كثريًا ما تصييييييرّح بعملّيات الصييييييحة النباتية مثالً يف ما 
واعتربت املعيار ضيييييييييروريًا ألنه يقدم توجيهات إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات وال سييييييييييما يف ضيييييييييوء ازدياد حجم التجارة، 

 ية لوقاية النباتات ال  كثريًا ما تكون حمدودة. وموارد املنظمات الوطن
مع احلفا  على  وأشييار أحد األطراف املتعاقدة إىل أنه قد اسييتخدام برامج الرتخيص مما أدى إىل حتسييني عملياته على حنو أمثل [171]

 .تعاقدةبالنسبة إىل األطراف امل الوضوح ةدااملعيار زيمن شأن أّن رأى و  كامل الصحة النباتية يف الوقال ذاته،
اهلياكل التشيييييييييييييغيلية للمنظمات إىل أنه رغم تطبيق عملية الرتخيص يف الكثري من البلدان، فإن أحد األطراف املتعاقدة أشيييييييييييييار و  [172]

ًجا حمدودة الوطنية لوقاية النباتات  يف ما يتعلق مبواءمة  يعود بالفائدة على تلك املنظماتأن املعيار من شيييييييييييييأن و تسيييييييييييييتخدم هنأل
  ا تراخيص ملختلف الكيانات.الطريقة ال  تقدم هب

ط الضييوء على غياب أي موجب يلزم باسييتخدام سييلّ ، فقد املعياررغم أن أطرافا متعاقدة عدة أعربال عن اعرتاضييها على و  [173]
وعلى أن املنظمات الوطنية لوقاية النباتات متلك باألحرى سييييييييييييييلطة اختاذ القرار بالتفويض أو من الكيانات أطراف ثالثة 

 ائف الواجب تفويضها.عدمه وحتديد الو 
مكان قيام املنظمات الوطنية نص على إ)أ( لالتفاقية الدولية ت 2-5أّن املادة  يف املنظمة وأّكدت شييييييعبة الشيييييي ون القانونية [174]

، وأشارت باستثناء إصدار شهادات الصحة النباتية لوقاية النباتات بالتصريح هليئات أخرى بتنفيذ عمليات الصحة النباتية
 الصحة النباتية تبقى مناطًة باملنظمة الوطنية لوقاية النباتات.و ائف ولية عن إىل أن املس  
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ا إذا مإمنا ا إذا كان ينبغي السيييماح باسيييتخدام أطراف ثالثة، و املطروح ال يتعلق مبأن السييي ال األطراف املتعاقدة رأى أحد و  [175]
سيييقة. ارة اسيييتخدام األطراف الثالثة بطريقة متّ لوقاية النباتات إلدوطنية قة للمنظمات الوجيهات منسيييّ إصيييدار تكان ينبغي 

قييدن تصييييييييييييييرحيييات ال  ختتييار تبلييدان الثقيية يف اسييييييييييييييتخييدام األطراف الثييالثيية من قبييل الإىل زيييادة هييذا املعيييار  دي سيييييييييييييييو 
 الثالثة. ألطرافل

 يفخالل فرتة التشيييييييييييييياور وختاًما، وافقال اهليئة على قيام جلنة املعايري بتحليل التعليقات ال  أدلال هبا األطراف املتعاقدة  [176]
 الدورة الرابعة عشرة للهيئة وستضعها يف احلسبان لدى تنقيح املشروع.

 وإّن اهليئة: [177]
 بأن تبحث جلنة املعايري يف النقاط ال  أثارهتا اهليئة وأن تنّقح املشروع بناء على ذلك. أوصال (1)

 التنفيذ وتنمية القدرات -11
 اتتقرير لجنة التنفيذ وتنمية القدر  11-1

 .2018لعام  32 عرض رئيس جلنة التنفيذ وتنمية القدرات تقرير اللجنة [178]
وطلب أحد األطراف املتعاقدة من األمانة أن تعمل على وجه السيييييرعة على إسيييييناد األولوية على تطوير األقسيييييام اخلاصييييية  [179]

ا على نفاذ األطراف املتعاقدة على www.ippc.intبالتنفيذ وتنمية القدرات يف البوابة الدولية للصيييييييييحة النباتية ) ( حرصيييييييييً
 املوارد اخلاصة بالتنفيذ.

ورحب بعض األطراف املتعاقدة بالتقدم احملرز يف تطوير حوكمة اللجنة وإجراءاهتا باإلضييافة إىل الشييفافية ال  تتوخاها عند  [180]
اد وثائق منفصييييلة عن أنشييييطة اجملموعات الفرعية للجنة اإلفادة عن املواضيييييع ال  هي بصييييدد العمل بشييييأهنا. وطلبال إعد

لعرضيييييييييييها على الدورات املقبلة للهيئة وطلبال كذلك أن تعيد اللجنة النظر يف املواضييييييييييييع املنكبة عليها حالًيا والرتكيز على 
 صلة بتلك األنشطة.واالتصاالت ذات تنفيذ للأنشطة ذات أولوية أعلى، فضاًل عن إعداد خطط 

طراف املتعاقدة إىل القلق من إمكانية أال تقدم أمانة االتفاقية املسييييييييياعدة ألغراض السيييييييييفر بالنسيييييييييبة إىل األبعض وأشيييييييييار  [181]
طال الضوء على بسبب عدم توافر املوارد. وسلّ  2019األعضاء من البلدان النامية للمشاركة يف اجتماعات اللجنة يف عام 

 مان مشاركتها.احلاجة إىل تقدن املساعدة املالية للبلدان النامية لض
  وإّن اهليئة: [182]

 .أحاطال علمًا بتقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على حنو ما عرضه رئيس اللجنة (1)
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 اقتراح منح صفة مستقلة إلى فريق المها  المعني بالحاويات البحرية 11-2
امييية ملكتييب اهليئيية ل بقيياء على دور وأحييال اهليئيية إىل املييداوالت اخلتيي 34، 33الوثيقتنيعرض رئيس اهليئيية االقرتاح الوارد يف  [183]

القدرات بالنسيييبة إىل فريق املهام املعين باحلاويّات البحريّة من أجل إحراز تقدم  وتنميةالرقابة الذي تضيييطلع به جلنة التنفيذ 
 على صعيد خطة العمل التكميلية.

  وإّن اهليئة: [184]
تنفيذ وتنمية القدرات بالنسييييييييبة إىل فريق املهام املعين على اإلبقاء على دور الرقابة الذي تضييييييييطلع به جلنة الوافقال  (1)

من الالئحة الداخلية للمجموعات  7من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات تعديل املادة  وطلبالباحلاوّيات البحرّية؛ 
نة تقوم الفرعية التابعة للجنة يف ما يتعلق بصنع القرارات حبيث يكون من الواضح أّن اجملموعات الفرعية التابعة للج

 بإعداد توصيات ترفعها إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.
 15رالة تسجيل رمز المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رق   11-3

 (15)املعيار الدويل رقم  15قّدمال األمانة تقريرًا عن حالة تسييييييييييييييجيل رمز املعيار الدويل لتدابري الصييييييييييييييحة النباتية رقم  [185]
 العال.  حول

 . 15أحد األطراف املتعاقدة بتشجيع األطراف املتعاقدة على تسديد تكاليف جتديد تسجيل املعيار الدويل رقم  وقد قام [186]
وطلب من أمانة االتفاقية  15صيييييييدد جتديد تسيييييييجيل رمز املعيار الدويل رقم بوأبلة أحد األطراف املتعاقدة اهليئة بأن بلده  [187]

 رية.حتديث املرفق ل شارة إىل أن عملية التجديد جا
 وأن 2023وذّكر أحد األطراف املتعاقدة األمانة بأّن عدًدا كبريًا من عمليات جتديد التسيييييييييجيل املطلوبة سييييييييييجري يف عام  [188]

 . املناسب ينبغي أن يتم يف وقال مبكرالتخطيط 
 يفالشيييييييي ون القانونية  مكتبالذي رفعه إىل حىت اآلن  هواسييييييييتفسيييييييير أحد األطراف املتعاقدة عن سييييييييبب عدم معاجلة طلب [189]

 يف بلده.  15رمز املعيار الدويل رقم  تسجيلل 2018 أبريلونيسان يف وأمانة االتفاقية ملنظمةا
 وإّن اهليئة: [190]

يف ما يتعلق بتسييييييييييييييجيل رمز املعيار الدويل  2019وخبطة العمل لعام  2018بالتقّدم احملرز خالل عام أخذت علماً  (1)
 .15رقم 

، 15ر يف تقدن الدعم الالزم لعملية تسيييييييجيل رمز املعيار الدويل رقم األطراف املتعاقدة على االسيييييييتمرا وشيييييييجعال (2)
 يشمل عمليات جتديد التسجيل ال  شارفال مدهتا على االنتهاء. مبا

األطراف املتعاقدة على أن تسيييدد ألمانة االتفاقية الدولية تكاليف التسيييجيل وجتديد التسيييجيل يف أقرب  وشيييجعال (3)
  وقال ممكن من الناحية العملية.
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 2020السنة الدولية للصحة النباتية في عا   -12
 تقرير اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية 12-1

اللجنة  35تقرير Ralf Lopianلالتفاقية، السييييييييييييد التابعة عرض رئيس اللجنة التوجيهية للسييييييييييينة الدولية للصيييييييييييحة النباتية  [191]
التوجيهية(، الذي يسيييلط الضيييوء على ثالثة جماالت رئيسيييية، مبا يف ذلك  التوجيهية للسييينة الدولية للصيييحة النباتية )اللجنة

 الدور املستقبلي للجنة التوجيهية، وبرنامج األنشطة، واملوارد املرتبطة بالسنة الدولية للصحة النباتية.
 ووافقال أطراف متعاقدة عّدة على ضرورة اإلبقاء على اللجنة التوجيهية. [192]
ال للسيييييييييييييينة الدولية للتنفيذ الفعّ  2020قدة إسييييييييييييييناد األولوية املطلقة يف عمل االتفاقية لعام واقرتحال بعض األطراف املتعا [193]

للصيييييييييحة  الدويلأشيييييييييارت األطراف املتعاقدة إىل أن االجتماع الوزاري للهيئة وامل متر كما   .2020للصيييييييييحة النباتية يف عام 
السييينة الدولية ني بالنسيييبة إىل هام نيحدث نشيييكاليسييي 2020يف عام  سيييينعقدان يف روما وفنلندا على التوايلالنباتية اللذين 
االتفاقية واألطراف املتعاقدة أمانة األطراف املتعاقدة ودعال لسيييياسيييية والعلمية والتقنية. اة مهياألمن حيث  للصيييحة النباتية
 الوعي.رفع مستوى و من أجل استقطاب الدعم الستفادة من هذه االجتماعات األخرى إىل ا

اقد إدراج إشيييييييارة خاصييييييية إىل العمل الذي أدزته اللجنة التوجيهية حىت اآلن يف قرار هيئة تدابري الصيييييييحة واقرتح طرف متع [194]
 النباتية بشأن هذا البند. ووافقال أطراف متعاقدة عّدة على ذلك.

النباتات يف ، وأن تدعم املنظمات الوطنية لوقاية 9وأعرب طرف متعاقد عن أمله يف أن تأخذ امليزانية يف االعتبار النقطة  [195]
 االحتاد األفريقي وجمموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلاد .

طال أطراف متعاقدة عّدة الضييييييييييييييوء على احلاجة إىل إعادة تنظيم أولويات أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وسييييييييييييييلّ  [196]
، للرتويج بشيييييكل فعال لألنشيييييطة يف 2020ام واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات يف ع

 ، قّررتالدولية للصييييحة النباتيةبغية االسييييتفادة من تبادل املعلومات خالل السيييينة سييييياق السيييينة الدولية للصييييحة النباتية. و 
 سنة واحدة.ب 2020واضيع املقررة أصاًل لعام املطرح الدعوة لاهليئة تأجيل 

نشييياء جلان توجيهية وطنية تكون مسييي ولة عن وضيييع الربامج الوطنية يف ضيييوء وأبلغال أطراف متعاقدة عّدة عن خططها إل [197]
 السنة الدولية للصحة النباتية.

 1.3تبلة  2020و 2019 يوأشيييييييار أمني االتفاقية إىل أن إمجايل التكاليف املقدرة للسييييييينة الدولية للصيييييييحة النباتية يف عام [198]
يئييةبعملييية وضييييييييييييييع حتليييل اهلألف دوالر أمريكي. وأبلة  285 مبلة مليون دوالر أمريكي، غري أنييه ال يتوفر حيياليييًا منهييا إال

الدورة الرابعة انعقاد الحتياجات أمانة االتفاقية ألجل السيييييينة الدولية للصييييييحة النباتية، ال  اسييييييتعرضييييييها مكتب اهليئة قبل 
-)من رتبة فمبشاريع  اثنني خمّصصني مرتبطنياحلاجة إىل مو فني اهليئة على عشرة للهيئة. وعلى وجه اخلصوص، أطلع 

)حىت كمسييييييييييييامهات عينية(، ملا جمموعه أربعة مو فني من الرتب الفنية، باإلضييييييييييييافة إىل املوارد اثنني (، وخبريين 3-وف 2
قد وافق على أنه إذا ل يتم ختصيص أموال كافية حبلول  يئةاهلما أبلة أمني االتفاقية أن مكتب ك  الالزمة لتنظيم األحداث.

وسييييييناقش مكتب  2020سيييييتكون هناك حاجة إىل إعادة تنظيم خطة عمل وميزانية االتفاقية لعام ف، 2019يونيووحزيران 
 .2019اهليئة هذه املسألة يف اجتماعه الذي سيعقد يف يونيووحزيران 
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  وإّن اهليئة: [199]
ضييمان اللجنة التوجيهية على ما بذلته من جهود وإسييهامات، وال سيييما جهودها للمسيياعدة يف  أقرّت وشييكرت (1)

 السنة الدولية للصحة النباتية. 2020إعالن األمم املتحدة بأن يكون عام 
اسييييييتمرار عمل اللجنة التوجيهية احلالية للسيييييينة الدولية على شييييييكل جهاز اسييييييتشيييييياري فين  على وجوب ووافقال (2)

 :للهيئة، واللجنة التوجيهية الدولية اجلديدة مع املهام الرئيسية التالية
  ؛واملشورة، حبسب املقتضى، من جانب اللجنة التنفيذية الدولية ال  أنشأهتا املنظمة الدعم الفينتقدن 
  كلجنة برنامج وجلنة حترير للم متر الدويل للصحة النباتية؛والعمل 
  كجهاز تنسيقي العمل كلجنة حترير للمطبوعات الرئيسية للسنة الدولية للصحة النباتية، أو والعمل

 ؛2020 ّص السنة الدولية للصحة النباتية لعام  لالتفاقية الدولية يف ما
  2021تقييم السنة الدولية للصحة النباتية يف عام ودعم. 

 بالتحضريات للم متر الدويل للصحة النباتية. وأخذت علماً  (3)
 .حكومة فنلندا على رعاية امل متر الدويل للصحة النباتيةوشكرت  (4)
 .ر بالفيديو من املخطط األساسي للربنامجمسابقة التصويحبذف  وأحاطال علماً  (5)
العبء االتفاقية الدولية إىل أن تنسيييييييق مع املنظمات األخرى بشيييييييأن إنتاج مطبوع رئيسيييييييًي بعنوان "أمانة ودعال  (6)

 ."العاملي لآلفات النباتية
 .2020ر يف عام علميةوفنية ملطبوع "الصحة النباتية وتغرّي املناخ" على أن ينشمراجعة واختذت قراراً بشأن  (7)
املتعاقدة واملاحنني على توفري موارد مالية وعينية لدعم السييينة الدولية على املسيييتويات  األطرافوأحلال يف تشيييجيع  (8)

 .كافة )الوطنية واإلقليمية والعاملية(
لسييييييينة الدولية، الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات بإقامة جلان تنسييييييييق وطنية وإقليمية معنية بااملنظمات وأوصيييييييال  (9)

 .تباًعا، من أجل تنسيق التخطيط للسنة الدولية وتنفيذها
حتياجات املو فني والتزاماهتم يف ما  ص السيييييييييييييينة  الحتليال أجرت االتفاقية الدوليةبأن أمانة وأحاطال علماً  (10)

 للنظر فيه بالتفصيل. مكتب اهليئة على هذا التحليل وأطلعالالدولية، 
 ، إذا لزم األمر،2020عام يف إعادة ترتيب خطة عمل االتفاقية الدولية مناقشة إمكانية اهليئة مكتب  إىلوطلبال  (11)

 للسماح هلا بتناول أنشطة السنة الدولية بكفاءة وبفعالية.
 .لسنة واحدة 2020تأجيل دعوة االتفاقية الدولية إىل تقدن املواضيع يف عام بشأن  واختذت قراراً  (12)
جلنة املعايري وجلنة التنفيذ بأن تشكل كل منهما جمموعة استشارية صغرية من اخلرباء لكي إىل اهتا وأصدرت تعليم (13)

 تساعدا أمانة االتفاقية بشأن املسائل العلمية املنبثقة عن السنة الدولية.
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 خطة العمل والميزانية للسنة الدولية للصحة النباتية 12-2
، مبا يف ذلك 36خطة العمل وامليزانية للسييييينة الدولية للصيييييحة النباتية opianRalf Lعرض رئيس اللجنة التوجيهية السييييييد  [200]

 األحداث العاملية ومبادرات االتصال ال  وافقال عليها الدورة الثالثة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية. 
لوثيقة ال  أعدها أمني وأعاد التأكيد على احلاجة إىل متويل إضييييييييييييايف لتغطية األنشييييييييييييطة املتوقعة على النحو املفصييييييييييييل يف ا [201]

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
وتعهدت األطراف املتعاقدة التالية بتقدن مسيييييييييييامهات إىل حسييييييييييياب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية لوقاية  [202]

االحتيياد األورويب  دوالر أسييييييييييييييرتايل(، 000 25النبيياتييات لتغطييية تكيياليف السيييييييييييييينيية الييدولييية للصييييييييييييييحيية النبيياتييية: أسييييييييييييييرتاليييا )
دوالر  000 10دوالر أمريكي(، السييييييييييييودان ) 000 60دوالر أمريكي(، مجهورية كوريا ) 000 10) يورو(، كينيا000 300)

دوالر أمريكي(، باإلضيييافة إىل املسيييامهات ال  كانال قد  586 77أمريكي(، اململكة املتحدة الربيطانية وتيرلندا الشيييمالية )
دوالر أمريكي( والواليات املتحدة األمريكيةومنظمة وقاية النباتات يف أمريكا الشييييييييييييييمالية  883 56تعهدت هبا تيرلندا )

 دوالر أمريكي(. 000 30)
وعّلق طرف متعاقد على اسيييتخدام كلمة "احتفال" يف ما يتعلق بالسييينة الدولية للصيييحة النباتية، مشيييرياً إىل أنه على الرغم  [203]

سييييييييينة الدولية للصيييييييييحة النباتية، جيب أن تركز الرسيييييييييائل احلالية على رفع الوعي، من أنه من املناسيييييييييب االحتفال بإعالن ال
لسيييينة الدولية للصييييحة النباتية" الرتويج لوحتديداً يف ما يتعلق بتعبئة املوارد. واقرتح الطرف املتعاقد أيضيييياً اسييييتخدام تعبريي "

 ". وملاية املوارد النباتية لنباتيةأمهية الصحة ازيادة الوعي بو "
ارت أطراف متعاقدة عّدة إىل أهنا يف طور البدء يف االسييييييتعدادات الوطنية للسيييييينة الدولية للصييييييحة النباتية، وبأهنا قد وأشيييييي [204]

 تساهم يف ميزانية السنة الدولية للصحة النباتية يف مراحل الحقة.
 وإّن اهليئة: [205]

 .2020لعام مبس وليات وميزانية وخطة عمل السنة الدولية للصحة النباتية  أحاطال علماً  (1)
وفنلندا من أجل اإلعالن عن السنة الدولية  Ralf Lopianباملسامهات الرئيسية ال  قدمها كل من السيد  أقرّتو  (2)

األخرى ال  شاركال يف رعاية قرار السنة  93الييييييييييييللصحة النباتية، باإلضافة إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
نة التوجيهية للسيييينة الدولية للصييييحة النباتية، وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية الدولية للصييييحة النباتية، وأعضيييياء اللج

 النباتات.
 داخل بلداهناوأقاليمها.  األنشطةعلى إنشاء جلان أو تليات وطنيةوإقليمية مس ولة عن تنسيق  ووافقال (3)
مسيييييي ولة عنها تلتزم بتوجيهات  من أن املبادرات ذات الصييييييلة بالسيييييينة الدولية للصييييييحة النباتية ال  هي وتأكدت (4)

 منظمة األغذية والزراعة الواردة يف دليل االتصاالت للسنة الدولية للصحة النباتية.
 بدعم برنامج السنة الدولية للصحة النباتية على املستويات الوطنية واإلقليمية. والتزمال (5)
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هبا باملسييامهات ال  تعهدت ماً أحاطال علمسييامهات و  هاتوجّهال بالشييكر إىل عدة أطراف متعاقدة على تقدميو  (6)
باحلاجة إىل مواصييييييلة املسييييييامهات املالية والعينية يف األحداث العاملية للسيييييينة  وأحاطال علماً أطراف متعاقدة عّدة 
 الدولية للصحة النباتية.

 تقارير عن أنشطة الشبكة التابعة ل تفاقية الدولية لوقاية النباتات -13
 2018لعمل اإلقليمية ل تفاقية الدولية لوقاية النباتات في عا  تقرير عن رلقات ا 13-1

 .2018يف عام  املنعقدة عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 37قّدمال األمانة التقرير [206]
تكون هلا تليات متويل  وأقّر أحد األطراف املتعاقدة ووافق على أمهية مرونة وملكية حلقات العمل اإلقليمية ال  جيوز أن [207]

سييتضيييف حلقة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية تسيي اىل أهنإ ت مجهورية كورياوأشييار  .ومشيياركة ومصييام إقليمية خاصيية هبا
 دعمها.توس 2019سبتمربوأيلول  6إىل  2من  يف الفرتة يف تسيا

ا إىل وأشييييار أحد األطراف املتعاقدة إىل أن جدول أعمال حلقات العمل جيب أن يرت  [208] ك لتقدير اإلقليم املعين. وأشييييري أيضييييً
لكرتوين حللقة العمل اإلقليمية قد اسييتخدم خالل انعقاد حلقة العمل اإلقليمية هذا العام، إال أنه ل أن نظام التعليقات اإل

وأشييارت  ر العمل.جتر معاجلة التعليقات بسييبب مسييائل فنية يف النظام واقرتألح أن تقوم األمانة بتحسييني النظام تفاديًا لتكرا
 أمانة االتفاقية إىل أن ذلك جاٍر. 

وأبلغال إحدى املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات عن اجلهود املالية املبذولة للمسامهة يف مشاركة عشرة مشاركني يف حلقة  [209]
ن هذه املسييييييامهة املالية يف لالتفاقية الدولية املعقودة يف أفريقيا، وأعربال عن اسييييييتعداد املنظمة ملواصييييييلة تقد العمل اإلقليمية

 .2019عام 
إزاء إعالن األمانة عن عدم إتاحة أية أموال لدعم حلقة العمل اإلقليمية  اوأشييييييييييييييار بعض األطراف املتعاقدة إىل خيبة  نه [210]

 إىل املساعدة يف تعبئة املوارد يف هذا الصدد. واجلهات املاحنةاملقرتح عقدها يف أفريقيا، ودعال األمانة 
 األطراف املتعاقدة من األمانة والبلدان املاحنة مساعدة املشاركني يف حلقة العمل اإلقليمية املقبلة يف أفريقيا.وطلبال بعض  [211]
ألطراف املتعاقدة الذي قدمته أسييييييرتاليا دعًما حللقة لاملايل  دعمالومتل أحد األطراف املتعاقدة أن تأخذ اهليئة علًما بتقدير  [212]

 .2018يف عام  تال  عقد يط اهلاد نوب غرب احملجل العمل اإلقليمية
وأعرب طرف متعاقد عن تقديره حللقة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية ، وأشييييار إىل العزم الراسييييخ على حضييييور ممثل عن  [213]

 كهذه يف أمريكا الالتينية.  حلقة عمل إقليمية الدولية أمانة االتفاقية

نظمة املشرتك بني املاجلنوب بلدان بني يف ما لتعاون ااالتفاقية وبرنامج مانة عن تقديرها أل بعض األطراف املتعاقدةعربال وأ [214]
 .2018يف عام  افريقيأللمشاركة يف حلقة العمل اإلقليمية لوالصني 

  وإّن اهليئة: [215]
 ؛(06)املرفق  باخلطوط التوجيهية املتعلقة حبلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدوليةأحاطال علمًا  (1)
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 ؛2018بالتقرير عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية يف عام  اوأخذت علمً  (2)
 .2019قبل هناية أغسطسوتب  2019يف وجوب عقد حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لعام  وحبثال (3)

 المشاورة التقنية الث ثون بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 13-2
، رئيس املشيييييياورة التقنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وممثل أمني عام جمموعة Camilo Beltránعرض السيييييييد  [216]

أكتوبروتشيييرين األول إىل  29املشييياورة التقنية الثالثني ال  عقدت يف ليما، بريو خالل الفرتة املمتدة من  38األنديز، تقرير 
 .2018نوفمربوتشرين الثاين  2

 .أبوجا، نيجرييابال بقرار عقد املشاورة املقبلة يف على التقرير ورحّ ة النباتات منظمة إقليمية لوقايوأثنال  [217]
  وإّن اهليئة: [218]

 .أحاطال علمًا بالتقرير (1)

 االتصال والتعاون الدولي -14
 تقرير عن أنشطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في مجالي التواصل والدعوة 14-1

 2018عن أنشييييييييطتها يف جمايل التواصييييييييل والدعوة خالل سيييييييينة  39 ة لوقاية النباتات تقريرهاعرضييييييييال أمانة االتفاقية الدولي [219]
 .2019 وخططها لعام

  وإّن اهليئة: [220]
بالتقرير عن أنشيييييييييطة التواصيييييييييل والدعوة ال  اضيييييييييطلعال هبا أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أحاطال علمًا  (1)

 .2019وخطة عملها لسنة  2018 خالل سنة
على املضيييييي قدًما يف رفع التقارير عن األنشيييييطة على املسيييييتوى الوطين وال  باإلمكان اإلعالن عنها من  واتفقال (2)

 خالل قنوات التواصل لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
يم أثر املسييي ولني الوطنيني عن االتصييياالت على التعاون مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتعظ وشيييجّعال (3)

 .2020االتصاالت يف االتفاقية مع الرتكيز على السنة الدولية للصحة النباتية يف عام 
 تقرير عن أنشطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في مجال التعاون الدولي 14-2

 .2018 عامعرضال األمانة تقريرها عن أنشطتها يف جمال التعاون الدويل خالل  [221]
  وإّن اهليئة: [222]

 .2018 عامعلًما بالتقرير عن أنشطة التعاون الدويل خالل أحاطال  (1)

                                                 
 CPM 2019/20ة الوثيق  38
 CPM 2019/08الوثيقة   39
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 تقارير خطية من المنظمات الدولية المعنية 14-3
 ، مبا يف ذلك: 40املنظمات الدولية عروًضا شفهية وتقارير خطية منقّدم عدد  [223]

 ؛أنشطة الصحة النباتيةعن موجز  - معهد البلدان األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة 
  ؛ربوتوكول مونرتيال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزونلأمانة األوزون 

 ؛منظمة اجلمارك العامليةحملة عامة عن  - منظمة اجلمارك العاملية 

 تقرير - االحتاد الدويل للبذور 

  ؛تقرير األمانة -اتفاقية التنوع البيولوجي 

 ؛تقرير -ة للبحوث املعنية باحلجر احلرجي اجملموعة الدولي 

 عالية  كافحة متكاملة لآلفاتم - املركز الدويل للدراسيييييييييات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوسيييييييييط
 ؛يةلصحة النباتلمنوذج جديد الدقة: 

  ؛تقرير -اجملموعة االستشارية الدولية املعنية بتحليل خماطر اآلفات 

  ؛تقرير -املنتجة ىف غري موامسها جلنة االتصال املعنية بالفاكهة االستوائية واخلضر 

  ؛عامةحملة  –مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة 

 وغريها من أنشيييييطة منظمة التجارة العاملية جلنة تدابري الصيييييحة والصيييييحة النباتية أنشيييييطة  -منظمة التجارة العاملية
 ؛2018ذات الصلة يف عام 

 قرير التقنيييات النووييية يف ت -الييدولييية للطيياقيية الييذرييية  الربنييامج املشييييييييييييييرتك بني منظميية األغييذييية والزراعيية والوكيياليية
 والزراعة؛ األغذية

  ؛تقرير -جمموعة أحباث تدابري الصحة النباتية 

  يةصحة النباتالدعم تنمية القدرات يف جمال  -جمموعة البنك الدويل. 
 وإّن اهليئة: [224]

.طال علًما بتقاريرهم اخلطيةإىل املتحدثني على العروض الشفهية ال  قدموها وأحا توجهال بالشكر (1)

                                                 
 CPM 2019/INF/07و CPM 2019/INF/06و CPM 2019/INF/05و CPM 2019/INF/04و CPM 2019/INF/03 الييييييييييوثييييييييييائييييييييييق  40
 CPM 2019/INF/14و CPM 2019/INF/13و CPM 2019/INF/11و CPM 2019/INF/10و CPM 2019/INF/09و CPM 2019/INF/08 و
 CPM 2019/INF/23 و CPM 2019/INF/17و CPM 2019/INF/15و
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 منييياقشيييييييييييييية لفريق الخبراء عن تنميييية القيييدرات والصيييييييييييحييية النبييياتيييية من منظميييات دوليييية مختيييارة 14-4
)المركز الدولي للزراعة والعلو  البيولوجية، اتفاقية التنوع البيولوجي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

 العالمية( وضع المعايير وتنمية التجارة، منظمة التجارة مرفق
عدد من  هامقدّ تنمية القدرات والصيييييييييييحة النباتية نظمال حلقة نقاش شيييييييييييارك فيها متحدثون وختّللتها عروض رّكزت على  [225]

 : كان من بني أعضاء حلقة النقاش ومقدمي العروض كل منو  .املنظمات الدولية

 ؛منظمة اجلمارك العاملية، Ozelm SOSANLIالسيدة  -
 ؛للزراعة والعلوم البيولوجية ركز الدويلامل، Washington OTIENOالسيد  -
 ، اتفاقية التنوع البيولوجي؛Junko SHIMURAالسيدة  -
 ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛Rui Cardoso PEREIRAالسيد  -
 ، البنك الدويل؛، برنامج دعم تيسري التجارةShane SELAالسيد  -
 ؛ةمرفق وضع املعايري وتنمية التجار ، Melvin SPREIJالسيد  -
 ، منظمة التجارة العاملية.Anneke HAMILTONالسيدة  -

 التقرير المالي والميزانية -15
 2018التقرير المالي ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعا   15-1

من ميزانية  2018للموارد املتاحة يف عام تفصيالً عرضال أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تقريرها املايل الذي يتضمن  [226]
 الربنامج العادي للمنظمة ومن مصادر خارجة عن امليزانية واملوارد العينية )غري املالية(.

 .التقريروقد هنأت عدد من األطراف املتعاقدة أمانة االتفاقية على حتّسن الشفافية والوضوح يف  [227]
ورييية خالل اجتميياعييات جلنيية املعييايري. عن خييدمييات الرتمجيية الفإحييدى املنظمييات اإلقليمييية لوقيياييية النبيياتييات اءلييال سيييييييييييييييتو  [228]

 . 2019 عامخالل  ةمن الدورات املقرر  دورةلغات يف كل  مخسستخدام يتوقع اأوضحال األمانة أنّه و 
دوالر أمريكي لدعم صيييييندوق األمانة املتعدد اجلهات املاحنة وشيييييّجع األطراف  288 000مبلة  مإىل أنه قدّ  كندا  توأشيييييار  [229]

 األخرى على القيام باملثل. 
 وتعهدت الربازيل بتجديد مسامهتها العينية )من املو فني( يف أمانة االتفاقية. [230]
إدراج تقرير منفصل عن اإلنفاق اخلاص بالسنة السنة الدولية للصحة النباتية ضمن التقرير  أحد األطراف املتعاقدةوطلب  [231]

 . 2019املايل لعام 
لفريق الفين ص لصييّ خت أمانة االتفاقية املتعدد اجلهات املاحنةيورو حلسيياب  250 000وتعهدت فرنسييا بتقدن مسييامهة قدرها  [232]

لسيينة الدولية للصييحة النباتية. وأشييارت صييياغة معايري سييلعية ولتنفيذ أنشييطة ولول املعين مبسييرد مصييطلحات الصييحة النباتية
  يورو سنويًا. 200 000أيًضا إىل أهّنا قدمال مسامهات عينية من خالل املو فني بقيمة 
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 دوالر أمريكي حلسيييييييييييياب أمانة االتفاقية املتعدد اجلهات املاحنة 160 000كوريا بتقدن مسييييييييييييامهة قدرها هورية  مجوتعهدت  [233]
 . لدعم السنة الدولية للصحة النباتية ومشروع إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية

 وإّن اهليئة: [234]
 ألمانة االتفاقية؛ 2018بالتقرير املايل لعام  أحاطال علمًا (1)
حلسيييييييياب األمانة املتعدد األطراف املاحنة اخلاص باالتفاقية )حسيييييييياب األمانة  2018التقرير املايل لعام  واعتمدت (2)

 (؛4اخلاص باالتفاقية( )اجلدول 
األطراف املتعاقدة على املسيييامهة يف حسييياب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية )حسييياب األمانة  وشيييجّعال (3)

 ( ويف مشاريع االتفاقية، ويفّضل أن تكون املسامهة على أساس مستمر؛اخلاص لالتفاقية
 .2018األطراف املتعاقدة ال  سامهال يف برنامج العمل اخلاص بأمانة االتفاقية يف عام  وشكرت (4)

 2018تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن تعبئة الموارد في عا   15-2
بقيادة فريق املهام املعين بتعبئة  2018تقريرًا عن أنشييييييييييييطتها وإدازاهتا يف جمال تعبئة املوارد يف عام عرضييييييييييييال أمانة االتفاقية  [235]

 املوارد التابع ألمانة االتفاقية.
وطلب أحد األطراف املتعاقدة نشيييييييير  أطراف متعاقدة عن ارتياحها ملا متيز به التقرير من وضييييييييوح وشييييييييفافية.ة عد الوأعرب [236]

 جنًبا إىل جنب مع الوثائق األخرى الصادرة عن اهليئة. البوابة الدولية للصحة النباتيةلى عرض أمانة االتفاقية ع
 وشّجع أحد األطراف املتعاقدة البلدان النامية على البحث يف إمكانية املسامهة ولو مببالة صغرية يف حساب األمانة. [237]
 دعًما انة االتفاقية املتعدد اجلهات املاحنةدوالر أمريكي حلسييييييييياب أم 10 000وتعهدت السيييييييييودان بتقدن مسيييييييييامهة قدرها  [238]

 . لسنة الدولية للصحة النباتيةل
دوالر أمريكي حلسييييياب أمانة االتفاقية املتعدد اجلهات املاحنة دعًما للسييييينة  10 000وتعهدت كينيا بتقدن مسيييييامهة قدرها  [239]

 الدولية للصحة النباتية.
 ألمانة االتفاقية، كما متال اإلشارة إليه سابًقا.  2021-2019وتعهد االحتاد األورويب بتقدن دعم مايل للفرتة  [240]
 وإّن اهليئة: [241]

 ؛2018بأنشطة تعبئة املوارد والنتائج ال  حققتها أمانة االتفاقية الدولية يف عام  أحاطال علمًا (1)
 األطراف املتعاقدة على تقدن دعم مايل مستمر لربنامج عمل االتفاقية. وشجعال (2)

 2020نة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعا  خطة عمل أما 15-3
 .2020عرضال األمانة خطة العمل وامليزانية اخلاصة بأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  [242]
بدعم من ، وذلك ال  أعّدهتا "العالية اجلودة"وأعربال بعض األطراف املتعاقدة عن تقديرها ألمانة االتفاقية على الوثيقة  [243]

 مكتب اهليئة وجلنة املالية.
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البحيث يف إمكيانيية اللجوء إىل الوفورات يف التكياليف كتيدبري لتموييل االتفياقيية وطليب أحيد األطراف املتعياقيدة من أميانية  [244]
 أنشطة السنة الدولية للصحة النباتية.

 وإّن اهليئة: [245]
 "2020وميزانيتها لعام على "خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  وافقال (1)

الدع  لبرنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من خ ل زيادة  -مبادرة التمويل المسيييييييييييتدا   15-4
 البرنامج العادي لمنظمة األغذية والزراعة

على أن احلاجة إىل  . وأعاد التأكيد42امل مترقاعة  وثيقةو  41( الوثقيةجلنة املاليةعرض رئيس جلنة مالية االتفاقية الدولية ) [246]
 تأمني متويل مستدام ألمانة االتفاقية  لال مدرجة على جدول أعمال اهليئة لسنوات عديدة.

إىل تقرير الدورة السييادسيية والعشييرين للجنة الزراعة وتقرير الدورة الرابعة والعشييرين للجنة الغابات الوثيقة املعروضيية  توأشييار  [247]
 ال شيييييكالت السيييييلع وتقرير الدورة السيييييادسييييية والعشيييييرين بعد املائة للجنة الربنامج وتقرير الدورة الثانية والسيييييبعني للجنة م

 فيها دعم زيادة متويل أمانة االتفاقية من الربنامج العادي للمنظمة. اعتمد
 12إىل  8دورته احلادية والسيييييييييييييتني بعد املائة خالل الفرتة من املنظمة سييييييييييييييعقد الية على أن جملس املرئيس جلنة وشيييييييييييييّدد  [248]

وحث األطراف املتعاقدة على دعم  ،لة متويل أمانة االتفاقيةوعلى أن هناك فرصيييييييييية ملناقشيييييييييية مسييييييييييأ 2019لونيسييييييييييان أبري
 امل مترقيياعيية  وثيقييةودعييا اهليئيية إىل أن تعتمييد بيياإلمجيياع البيييان التييايل الوارد يف  جملس املنظميية. دورةاالتفيياقييية الييدولييية يف 

CRP/10: 
الدولية املشاركة يف الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية تقر باإلمجاع  إن األطراف املتعاقدة يف االتفاقية

باحلاجة امللحة إىل تأمني التمويل الكايف واملسييييييييييييييتقر ألمانة االتفاقية الدولية لتنفيذ الربامج ذات األولوية، مبا يف 
ندعو بشيييييييييدة املنظمة إىل زيادة قاعدة  نحنذلك تعزيز الدعم للتنفيذ وتنمية القدرات، وتيسيييييييييري التجارة اآلمنة. و 

التمويل لألمانة االتفاقية الدولية بشييييييييكل مسييييييييتمر من خالل إعادة ختصيييييييييص املوارد من ميزانية الربنامج العادي 
للمنظمة. وهناك حاجة ماسيييييية إىل التمويل املسييييييتدام الذي سيييييييتم توفريه من خالل إعادة ختصيييييييص املوارد هذه 

صييييييورة ملحو ة النهوض بربامج عمل االتفاقية الدولية ملا فيه صييييييام مجيع األطراف من شييييييأنه أن يدعم بالذي و 
 ووقاية النباتات على الصيييييييييعيد العاملي. ومن شيييييييييأن متعاقداطرفا  183املتعاقدة يف االتفاقية الدولية البالة عددها 

مبا يسيييياهم مباشييييرة يف دعم أيضييييا الوالية األسيييياسييييية للعمل الرئيسييييي للمنظمة، تأن  هختصيييييص املوارد هذ عملية
للمنظمة )جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة( واهلدف  2حتقيق اهلدف االسرتاتيجي 

 )متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوالً وكفاءة(. 4االسرتاتيجي 
اأن الصييييييييييييييحييية النبييياتيييية األطراف املتعييياقيييدة اهليئييية بيييبعض  تر ذكّ و  [249] أن بييينع إدخيييال اآلفيييات اخلطرة و مل ت دي دورًا طالئعييييً

نشيييييييييييطة مكافحة التكلفة ألهائلة من حيث حتقيق وفورات إىل االسيييييييييييتثمارات يف جمال الوقاية سيييييييييييي دي يف هناية املطاف 
وهياكل سييييياسييييات رأت أنه كان باإلمكان منع أو تأخري انتشييييار دودة احلشييييد اخلريفية باعتماد . و يهاوالقضيييياء علاآلفات 

                                                 
 CPM 2019/28الوثيقة   41
 CPM 2019/CRP/10 الوثيقة  42
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أمانة  تعزيز لمنظمةمن الناحية السييياسييية لناسييب املسييليم و من ال، وأنه هلذا السييبب سيييكون النباتية فعالة خاصيية بالصييحة
 االتفاقية مالًيا.

وأشيييييييارت أمانة . ةاملبذولاجلهود دعم  ةنظماملجملس اء يف عضيييييييلغري األكيف ميكن تسييييييياءل أحد األطراف املتعاقدة حول  و  [250]
خالل الدورات ذات الصييييلة جمللس  مهدعممناصييييرة الدائمني لضييييمان  مليهعمل من خالل ممثال مبوسييييعه إىل أناالتفاقية 
 نظمة.وم متر امل
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 وإّن اهليئة: [251]
 ؛CRP 10 امل مترقاعة  وثيقةا يف باإلمجاع البيان أعاله والوارد أيضً  اعتمدت (1)
ملوارد من ميزانية للمنظمة زيادة قاعدة التمويل لصيييييييييييام أمانة االتفاقية عرب إعادة ختصييييييييييييص ا مناشيييييييييييدهتا وكررت (2)

 برناجمها العادي؛

إدارة املنظمة وأعضاء قوة بأن يشركوا األطراف املتعاقدة على الطلب من ممثليها الدائمني لدى املنظمة  عالوشجّ  (3)
، حسييييييييب االقتضيييييييياء، لرفع امليزانية السيييييييينوية 1جلنة املالية وجلنة الربنامج، باسييييييييتخدام املعلومات الواردة يف املرفق 

 ماليني دوالر أمريكي؛ 6ة إىل لالتفاقي

اإلمجالية لفرتة السييينتني، إال أن األنشيييطة ال  املنظمة إىل أن الزيادة املطلوبة صيييغرية جًدا مقارنًة مبيزانية  وأشيييارت  (4)
االتفاقية تسيييييييياهم مسييييييييامهة كبرية يف االرتقاء بأولويات املنظمة يف جماالت األمن الغذائي  أسييييييييرةسييييييييتنفذ من قبل 

 ن حدة الفقر وتيسري التجارة اآلمنة؛والتخفيف م

حتتوي على  2018ال  عرضيييييييييييييييال على جلنيية الزراعيية يف عييام  43أن املعلومييات الواردة يف الوثيقييةإىل أشيييييييييييييييارت و  (5)
ميكن لألطراف املتعاقدة اسيييييتخدامها إلبالغ مندويب جملس وم متر املنظمة بضيييييرورة توفري ما يكفي من معلومات 

ألمانة االتفاقية من أجل تنفيذ الربامج ذات األولوية بالنسيييييبة إىل األطراف املتعاقدة،  التمويل املسيييييتقر واملسيييييتدام
 يف ذلك تعزيز الدعم للتنفيذ وتنمية القدرات، واالبتكار لتيسري التجارة اآلمنة؛ مبا

يسييعون إىل ملنظمة على رفع مسييتوى وعي املرشييحني الذين دى ااملمثلني الدائمني لاألطراف املتعاقدة و  عالوشييجّ  (6)
 منصب املدير العام للمنظمة مبنافع زيادة الدعم املايل لالتفاقية الدولية من أجل حتقيق أهداف املنظمة؛شغل 

فيما سييييييينعقد  2019أبريلونيسييييييان  12إىل  8إىل أن جملس املنظمة سييييييينعقد يف روما خالل الفرتة من  وأشييييييارت (7)
 .2019حزيران يونيوو 20إىل  22م متر املنظمة خالل الفرتة من 

 النجارات والتحديات في مجال تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -16
واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات إىل تبادل داحاهتا والتحديات  واملنظمات دألعيال األطراف املتعاقدة والبلدان املراقبة [252]

 ت.ال  تواجهها لدى تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتا
  املعيار الدويل لتدابري الصييييييييييييييحة النباتية أمريكا"حمور الرتكيز يف  -منظمة وقاية النباتات يف أمريكا الشييييييييييييييمالّية :"

 ؛44عمل بشأن التنفيذ ة)احلركة الدولية للبذور( حلق 38 رقم
  ؛45البين املزخرفبق الالنجاحات التحديات يف جمال إدارة  -نيوزيلندا 

                                                 
 COAG/2018/INF/8لوثيقة ا  43
 CPM 2019/INF/18الوثيقة   44
 CPM 2019/INF/19الوثيقة   45
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 ؛47التجربة يف حاالت طوار  الصحة النباتية - 46لزراعةاملنظمة الدولية للصحة يف ا 
  إجراء عملية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية يف مدغشقر: غضب أقل من الشجاعة؛ -مدغشقر 
  ؛48 استخدام تكنولوجيات التطبيقات اجلوالة للمراقبة يف نيكاراغوا -معهد نيكاراغوا للوقاية والصحة الزراعية 
  ماد هنج النظم هو احلل للتغلب على قيود احلجر الزراعي يف العال النامي؟ حالة صييييييييييييييادرات هل اعت -كينيا

 49 األفوكادو الطازج من كينيا إىل جنوب أفريقيا
  50جتربة فلسطني -فلسطني تتخذ أول خطوة باجتاه حتسني الصحة النباتية  -فلسطني. 

 لجماعة االقتصيييييييييييييادية تحضيييييييييييييريية لما قبل اليمية اإلقلجتماعات اال - اجلماعة االقتصيييييييييييييادية لدول غرب أفريقيا
غرب أفريقيا بشييييييأن تنسيييييييق املسييييييائل ذات االهتمام ال  سييييييتناقش يف دورات هيئة تدابري الصييييييحة النباتية  لدول

 .51التابعة لالتفاقية

 تنمية القدراتجلسة لمناقشة مواضيع خاصة بشأن الصحة النباتية و  -17
وهو  2019 لعامالرتويج للموضيييوع الرئيسيييي السييينوي لالتفاقية يف اضييييع اخلاصييية الغرض من عقد جلسييية مناقشييية املو  متثل [253]

على اهليئة حملة عامة عن أدوات تنمية القدرات يف جمال الصحة أربعة متحدثون عرض ". و تنمية القدرات"الصحة النباتية و 
فادة منها لتحسيييييييني نظم الصيييييييحة النباتية النباتية وبعض األمثلة عن برامج تنمية القدرات الفعالة ال  ميكن للبلدان االسيييييييت

 اخلاصة هبا. 
52النباتية للصحة عن دع  تنمية القدرات عامة لمحة 17-1

 

 ، قائد وحدة التنفيذ والتيسري يف أمانة االتفاقية.Brent Larsonاملتحدث:  [254]

ء قدرات األطراف املتعاقدة يف املسيييياعدة على بنااالتفاقية أمانة  ديه عن الدور األسيييياسييييي الذي تعامة حملة املتحدث قدم  [255]
االتفاقية اخلاصة العرض أدوات تناول . و يئةاالتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية وتوصيات اهلأحكام على تنفيذ 

 .حالياواملشاريع ال  تنفذها األمانة األدلة، التوجيهية و طوط واخل ،تدريبالومواد  ،القدراتنمية تب
اون بين بلييييدان الجنوب في منظميييية األغييييذييييية والزراعيييية في تنمييييية القييييدرات مسييييييييييييييياهميييية التعيييي 17-2

 الزراعة مجال في

 ، أمني االتفاقية.Jingyuan Xiaاملتحدث:  [256]
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ال  تأخذ اجلنوب يف ما بني بلدان اهلدف األسيياسييي للتعاون على  يف الدورة الرابعة عشييرة للهيئة نياملشيياركاملتحدث أطلع  [257]
مسيييييييتدامة وتعزيز قدراهتا على حتسيييييييني سيييييييبل أغذية مسييييييياعدة البلدان النامية على بناء نظم  جلاملنظمة بزمام قيادته من أ
تفاقية الامشيييروع حدث الضيييوء على املتوسيييّلط اإلقليمية. و  ةوامل سيييسيييي ةعلى املسيييتويات الوطني اكسيييب العيش اخلاصييية هب

املشييييييييييرتك بني اجلنوب بلدان بني يف ما عاون لتاإطار برنامج حتال الصييييييييييحة النباتية يف جمال قدرات التنمية بشييييييييييأن العاملي 
السييييييبل والوسييييييائل املبتكرة لتعزيز قدرات  يف اعتماد املزيد مناملشييييييروع العاملي عام هلذا اهلدف الويكمن . نظمة والصيييييينيامل

 الصييحة النباتية املعايري الدولية لتدابريو أفضييل االتفاقية بشييكل تنفيذ األطراف املتعاقدة يف االتفاقية من البلدان النامية على 
لدعم أنشطة ينفذ على اخلصوص بني بلدان اجلنوب يف ما ربنامج التعاون لهذا املشروع أول مشروع ويعترب . الصادرة عنها

قدرها إمجالية عمل باسيييييييييتثمارات ة مكونات ( وأربع2020-2017أربع سييييييييينوات )دته إطار زمين موينطوي على  االتفاقية
 .أمريكي مليون دوالر 2

 ور تقيي  القدرات في مجال الصحة النباتية في تعزيز المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتد 17-3

 ، مس ولة التنفيذ والتيسري يف أمانة االتفاقية.Sarah Brunelامليّسرة:  [258]

 2000بلدا منذ عام  60ي أجري يف أكثر من ذتقييم القدرات يف جمال الصييييييييييحة النباتية الن عامة عحملة  ةحدثاملت المقدّ  [259]
تقييم القدرات يف جمال الصيييحة خاصييية ب أنه جيري حاليا وضيييع اسيييرتاتيجيةأشيييارت إىل و االتفاقية. بدعم من مو في أمانة 
سيييييييّلطال . و جتة عنهاالنا رثاوكذلك اآلتقييم القدرات يف جمال الصيييييييحة النباتية وتنفيذها، عمليات النباتية لتعزيز وحتسيييييييني 

نظم الصحة النباتية داخل البلدان وفرص على الصحة النباتية إلدخال حتسينات فوائد تقييم القدرات يف جمال الضوء على 
إىل تطبيق من داح باالسييييييييتناد إىل غينيا أشييييييييارت إىل ما حققته الوطنية لوقاية النباتات. و  اتاملنظمبالنسييييييييبة إىل التمويل 

لتحسيييييييني نظام ضيييييييع املعايري وتنمية التجارة مرفق و من  متويال ىالبلد تلقوإىل أن تقييم القدرات يف جمال الصيييييييحة النباتية، 
 .الصحة النباتية الوطين

 الخطوات التالية  أخذ العينات المستندة إلى المخاطر في مجال الصحة النباتية 17-4

 ، منظمة أمريكا الشمالية لوقاية النباتات.Robert L. Griffinاملتحدث:  [260]

وتشيييييييري التجارة اآلمنة. ضيييييييمان لصيييييييحة النباتية األكثر اسيييييييتخداماً لامن تدابري أمهية التفتيش كتدبري حدث إىل شيييييييار املتأ [261]
له ما يربره من  إجراءً باعتباره لتفتيش والتابعة لالتفاقية إىل اعايري جانب جهات االتصييييال املعنية باملاملقدمة من توجيهات ال

ا فيه صييائية ذات الصييلة واسييتخدامها ملمن املهم فهم املفاهيم اإلحلكن طبق إىل حد ما إلدارة املخاطر، و يو فنية الناحية ال
على السييييييواء. وقدم  لمسيييييي ولني التنظيمنيمفيدة لللتجارة و منصييييييفة لتفتيش تكون عمليات تصييييييميم ااالضييييييطالع بصييييييام 

تصييميم التفتيش حنو عمليات  حتويل جمرىيف  ابدأت على اخلصييوص اللتني الواليات املتحدة وأسييرتالياات العرض بعض خرب 
بلدان أخرى وهناك . لتدابري الصييييييييحة النباتية ةالدوليوتتماشييييييييى مع املعايري  ءاتحصيييييييياتقوم على اإلات خذ العينعملية أل

االجتاه. وشييييييدد على أن تبادل اآلراء واخلربات يف هذا نفس باالسييييييرتاتيجيات ال  تتحرك يف  ةلديها خطط مماثلة أو مهتم
تصييييورات لات التشييييغيلية والتنظيمية، واالسييييتجابة املفاهيمي، والتحديلألسيييياس فهم أفضييييل تكوين هم يف اسيييييالصييييدد سيييي

 الذين ةة حاجة إليهم لتيسري التنسيق الدويل. أصحاب املصلحة
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 –السيييييييينة الدولية للصييييييييحة النباتية  الترويج للسيييييييينة الدولية للصييييييييحة النباتية وإريا ها  -18
 األفكار تبادل

مبا يف  2020للسيييينة السيييينة الدولية للصييييحة النباتية يف عام عن املرحلة ال  بلغتها التحضييييريات  53 أعطيال اهليئة حملة عامة [262]
. وكانال هناك عروض من قبل 2020ذلك الدعوة والتواصييييييييييل وخريطة الطريق واجلدول الزمين للتنفيذ وصييييييييييوالً إىل سيييييييييينة 

ا من قبل شيييييعبة الشيييييراكات يف املنظمة بقيادة رئيس اللجنة التوجيهية للسييييينة ا لسييييينة مكتب االتصييييياالت يف املنظمة وأيضيييييً
 الدولية للصحة النباتية.

الدولية االتفاقية حول السينة خبطط وأفكار جمتمع لكرتونية املتعلقة عن نتائج الدراسية االسيتقصيائية اإلتقريرًا األمانة قدمال  [263]
اخلاصيييييية خططها بادل تاالسييييييتمرار يف على  الووافق 54للتقرير ان تقديرهأطراف متعاقدة عدة ع الللصييييييحة النباتية. وأعرب

 االتفاقية.أمانة الدولية مع  بالسنة

 .""وقاية النباتات، ملايةاحلياة -الدولية للصحة النباتية.وعرض على اهليئة أيضا الشعار اجلديد للسنة  [264]

لهيئيييية تييييدابير  تييييأكيييييد األعضيييييييييييييياء ومن يمكن أن يحييييّل محّله  في األجهزة الفرعييييية -19
 النباتية الصحة

ية القدرات ليس مدرًجا على هذا البند من جدول األعمال، جرى إطالع أن اختيار األعضيييييييييييييياء يف جلنة التنفيذ وتنم مع [265]
 اهليئة على بعض التعديالت. 

)التفيا( كعضيييو مناوب يف جلنة التنفيذ وتنمية  Ringolds ARNITISوقد أشيييري إىل أّن املكتب وافق على تعيني السييييد  [266]
ّدم إىل املكتب ترشييييييييييح عضيييييييييو مناوب يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات عن إقليم أوروبا. كما أبلة إقليم أفريقيا اهليئة بأنه ق

 )سرياليون(. Raymonda JOHNSONالقدرات هي السيدة 
 األعضاء في مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية ومن يمكن أن يحّل محله  19-1

 دلة من قبل اهليئة.بالصيغة املع 55 أعطال أمانة االتفاقية اهليئة قائمة بأعضاء املكتب ومن ميكن أن حيل حملهم [267]
 وإّن اهليئة: [268]

 (.05 املرفق) األعضاء احلاليني يف املكتب واألعضاء الذين ميكن أن حيلوا حملهم أكدت (1)
 األعضاء في لجنة المعايير ومن يمكن أن يحّل محّله  19-2

ضيييييييييييييال الوثيقة املنقحة هبذا وعر  56أعطال أمانة االتفاقية اهليئة قائمة باألعضييييييييييييياء يف جلنة املعايري ومن ميكن أن حيل حملهم [269]
 .57الشأن
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 وإّن اهليئة: [270]
 (؛05 املرفق) العضوية احلالية يف جلنة املعايري واألعضاء الذين ميكن أن حيلوا حملهم يف جلنة املعايري أكدت (1)
 األعضاء اجلدد ومن ميكن أن حيل حملهم؛ وأكدت (2)
 لنسبة إىل كل إقليم.ترتيب دعوة األعضاء الذين ميكن أن حيلوا حملهم با وأكدت (3)

 ما يستجد من أعمال -20
 المجموعة اال تشارية ألصحاب المصلحة التابعة ل تفاقية الدولية لوقاية النباتات 20-1

تابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وإنشييييائها،  ناقشييييال اهليئة اقرتاًحا بتشييييكيل جمموعة اسييييتشييييارية ألصييييحاب املصييييلحة [271]
أصييييحاب  شييييجعال( قد 2017. وأشييييارت اهليئة إىل إن الدورة الثانية عشييييرة للهيئة )58املعروضيييية يرد يف الوثيقة حبسييييب ما

املصييييلحة من ذوي الصييييلة عاملًيا وإقليمًيا على البحث يف تشييييكيل جمموعة اسييييتشييييارية ألصييييحاب املصييييلحة تابعة لالتفاقية 
موعة املعنية بالتخطيط االسيييرتاتيجي، بالتشييياور مع وقيام مكتب اهليئة واجمل ،الدولية لوقاية النباتات )اجملموعة االسيييتشيييارية(

 أصحاب املصلحة املعنيني، بإعداد مشروع اختصاصات ومشروع نظام داخلي هلكذا جمموعة استشارية.
االختصيييياصييييات  قد قررت بأن( 2017الدورة الثانية عشييييرة للهيئة ) نّ بأ قام أحد األطراف املتعاقدة بإبالغ املشيييياركني وقد [272]

 املعقودةبني االتفاقية الدولية وأصحاب املصلحة  ةحلقة العمل املشرتك خالل ستصاغ ويتم االتفاق عليهالي والنظام الداخ
 .2020رعاية السنة الدولية للصحة النباتية لعام حتال 

ة جتربتها يف جمال إشراك أصحاب املصلحة مشرية إىل أهنم يوفرون خرب  اإلقليمية لوقاية النباتات اتاملنظمإحدى وعرضال  [273]
 يف ما يتعلق بقضايا الصحة النباتية. عملية وفعلية

حّذر أحد األطراف املتعاقدة، رغم إقراره بأمهية مسامهات أصحاب املصلحة، من أهنم قد يعطون األولوية جلدول عملهم و  [274]
 وأنه من الضروري احرتام مبدأ الشفافية إلدارة التزامهم هذا. 

 وإّن اهليئة: [275]
ة عمل إلكرتونية لصياغة إطار إلشراك أصحاب املصلحة من أجل التعاطي مع ه الء جمموع إنشاءعلى  وافقال (1)

، مع مراعاة مناذج اإلشييييييييييييييراك 2019)اإلطار( على أن يقدم ويتم إقراره خالل اجتماع املكتب يف يونيووحزيران 
 ذات الصلة ال  من شأهنا أن ترشد هذا العمل؛

مكتب اهليئة على مواصيييييلة تنفيذ اإلطار  وشيييييجعالثانية عشيييييرة للهيئة، على البناء على قرارات الدورة ال ووافقال (2)
( من أجل إدراجه يف خمططات السيييينة الدولية 2017واعتماده بالتماشييييي مع قرارات الدورة الثانية عشييييرة للهيئة )

 ؛، وأيضاً ألجل عالقة بعيدة األمد2020 للصحة النباتية لعام
ية للصييييحة النباتية على أن تقوم بإعداد وإدراج حلقة عمل مشييييرتكة بني للسيييينة الدول التوجيهيةاللجنة وشييييجعال  (3)

من شييييييأهنا  2020االتفاقية الدولية وأصييييييحاب املصييييييلحة كجزء من فعاليات السيييييينة الدولية للصييييييحة النباتية لعام 
 .حتديد االختصاصات والنظام الداخلي جملموعة استشارية طويلة األمد ألصحاب املصلحة
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 لوقاية النباتات الدوليةترونية ل تفاقية الصفحة اإللك 20-2
ا للهيئة عن اهليكل والتصييييييميم اجلديدين لبوابة االتفاقية ال  سيييييييبدأ العمل هبا بع [276] وقال قصييييييري على  دقدمال األمانة عرضييييييً

ستخدمي (. وقد أشري إىل أّن التصميم اجلديد استند إىل الدراسة االستقصائية مل2019انعقاد الدورة الرابعة عشرة للهيئة )
 البوابة الدولية للصحة النباتية ال  أجرهتا األمانة. ويسعى التصميم اجلديد إىل تسهيل استخدام املعلومات والنفاذ إليها.

  وإّن اهليئة: [277]
 .بالتحسني املقرتح يف البوابة الدولية للصحة النباتيةرحّبال  (1)

 59موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -21
 3مارسوتذار إىل  30لدورة اخلامسيييييييييييية عشييييييييييييرة هليئة تدابري الصييييييييييييحة النباتية خالل الفرتة املمتدة من من املقرر أن تعقد ا [278]

 .يف املقر الرئيسي للمنظمة يف روما 2020أبريلونيسان 
للدورة اخلامسيية عشييرة للهيئة كحدث رئيسييي خالل السيينة الدولية للصييحة النباتية يف  1ومن املقرر أن ينعقد الشييق الوزاري [279]

 أيًضا يف املقر الرئيسي للمنظمة يف روما. 2020أبريلونيسان  2وذلك يوم  2020عام 
  وإّن اهليئة: [280]

 .( ومفهوم الشق الوزاري منها2020مبوعد انعقاد الدورة اخلامسة عشرة للهيئة ) أحاطال علمًا (1)
الذي سيييييييجري تنظيمه األطراف املتعاقدة على تشييييييجيع الوزارات التابعة هلا للمشيييييياركة يف الشييييييق الوزاري  وحثال (2)

 (.2020أبريلونيسان  3مارسوتذار إىل  30خالل الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )من 

 اعتماد التقرير -22
 .اعتمد التقرير [281]

 اختتا  الدورة -23
 الدورة.أعمال  الاختتم [282]
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 جدول األعمال – 01المرفق 
 
 افتتاح الدورة -1

 ةافتتاح الدورة من قبل منظمة األغذية والزراع 1-1
 بيان وزير الزراعة يف املكسيك 1-2

ية وتنمية القدرات -2 بات ية عن الصيييييييييييحة الن  يلقيهييا مييدير عييام الصييييييييييييييحيية وسييييييييييييييالميية األغييذييية الكلمة الرئيسييييييييييي
 يف املفوضية األوروبية

 اعتماد جدول األعمال -3
 بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب 3-1

 انتخاب المقرر -4
 فويضإنشاء لجنة أوراق الت -5
 تقرير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية -6
 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -7
 الحوكمة واال تراتيجية -8

 2018موجز عن تقرير اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي لعام  8-1
 2030-2020اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات للفرتة  8-2
 خطة االستثمار اخلمسية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-3
 جمموعة الرتكيز املعنية مبعايري السلع األساسية ومساراهتا 8-4
 خطة العمل  -تيسري التجارة اآلمنة للنباتات واملنتجات النباتية  8-5
لنباتية: االنتقال من املشيييييييييييياريع اخلطة االسييييييييييييرتاتيجية اخلمسييييييييييييية للشييييييييييييهادات اإللكرتونية للصييييييييييييحة ا 8-6

 األعمال املعتادة  إىل
 خطة العمل وامليزانية املقرتحتان ملشاريع التجارة اإللكرتونية يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-7
 املفهوم اخلاص باآلفات الناشئة والقضايا املستجدة  8-8
 نب الصحة النباتيةمقاومة مضادات امليكروبات يف ما يتعلق جبوا 8-9
 توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية 8-10

 وضع المعايير وتنفيذها مجاليالتعاون في  -9
 املعايري وتنفيذها :2018يف عام  إىل اقرتاح مواضيعاملعين باملواضيع والدعوة  املهامفريق  9-1
 حتليل املشروع التجرييب بشأن املراقبة  9-2
  وتنفيذهااإلطار اخلاص باملعايري 9-3



CPM-14 Report  01املرفق  

 Page 54 of 126 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 وضع المعايير -10
 تقرير جلنة املعايري 10-1
 اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 10-2
 توصيات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتية 10-3
 التحديات املفاهيمية يف جمال وضع املعايري من حيث التنفيذ 10-4

 التنفيذ وتنمية القدرات -11
 قرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ت 11-1
 اقرتاح منح صفة مستقلة إىل فريق املهام املعين باحلاويات البحرية 11-2
 15حالة تسجيل رمز املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  11-3

 2020السنة الدولية للصحة النباتية في عا   -12
 صحة النباتيةتقرير اللجنة التوجيهية للسنة الدولية لل 12-1
 خطة العمل وامليزانية للسنة الدولية للصحة النباتية 12-2

 أنشطة شبكة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -13
 2018تقرير عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف عام  13-1
 اية النباتاتاملشاورة التقنية الثالثون بني املنظمات اإلقليمية لوق 13-2

 االتصال والتعاون الدولي -14
 تقرير عن أنشطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف جمايل التواصل والدعوة  14-1
 تقرير عن أنشطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف جمال التعاون الدويل  14-2
 تقارير خطية من املنظمات الدولية املعنية 14-3
مناقشة لفريق اخلرباء عن تنمية القدرات والصحة النباتية من منظمات دولية خمتارة )املركز الدويل للزراعة  14-4

والعلوم البيولوجية، اتفاقية التنوع البيولوجي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرفق وضييييييييييييييع املعايري وتنمية 
 التجارة، منظمة التجارة العاملية(

 لي والميزانيةالتقرير الما -15
 2018التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  15-1
 2018تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن تعبئة املوارد يف عام  15-2
 2020خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام  15-3
الدعم لربنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من خالل زيادة الربنامج  -يل املستدام مبادرة التمو  15-4

 العادي ملنظمة األغذية والزراعة 
 النجارات والتحديات في مجال تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -16
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 جلسة لمناقشة مواضيع خاصة بشأن الصحة النباتية وتنمية القدرات -17
 حملة عامة عن دعم تنمية القدرات يف جمال الصحة النباتية 17-1
 مسامهة التعاون بني بلدان اجلنوب يف منظمة األغذية والزراعة يف تنمية القدرات يف جمال الزراعة 17-2
 دور تقييم قدرات الصحة النباتية يف تدعيم املنظمات الوطنية لوقاية النباتات 17-3
 ة على املخاطر يف جمال الصحة النباتية: اخلطوات التاليةأخذ العينات القائم 17-4

 تبادل األفكار - السنة الدولية للصحة النباتية  الترويج للسنة الدولية للصحة النباتية وإريا ها -18
 تأكيد األعضاء ومن يمكن أن يحّل محّله  في األجهزة الفرعية لهيئة تدابير الصحة النباتية -19

 همكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ومن ميكن أن حيّل حملّ األعضاء يف م 19-1
 األعضاء يف جلنة املعايري ومن ميكن أن حيّل حمّلهم 19-2

 ما يستجد من أعمال -20
 اجملموعة االستشارية ألصحاب املصلحة التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 20-1
 ة النباتيةلبوابة الدولية للصحعرض اهليكل اجلديد ل 20-2

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -21
 اعتماد التقرير -22
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الييييبيييينييييييد ميييين  عنوان الوثيقة رق  الوثيقة
جييييييييييييييييييييييييييدول 

 األعمال

 اللغات المتارة

01 
 جدول األعمال امل قال

و  اإلسبانيةإلنكليزية و الفرنسية و ا 03
 ية و الصينيةالعربية و الروس

02_Rev_01 
 جدول األعمال التفصيلي

و  اإلسبانيةإلنكليزية و الفرنسية و ا 03
 العربية و الروسية و الصينية

و  اإلسبانيةإلنكليزية و الفرنسية و ا 2-10 اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 03
 العربية و الروسية و الصينية

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 2-10 ريالتبخ - 004-2014 03_01
 العربية و الروسية و الصينية

 2017_001_1994 - مسرد التعديالت 02_03

 

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 10-2
 العربية و الروسية و الصينية

تقرير عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف  04
 2018عام 

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 13-1
 العربية و الروسية و الصينية

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 3-10 توصيات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتية 05
 العربية و الروسية و الصينية

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 2-19 األعضاء يف جلنة املعايري ومن ميكن أن حيّل حمّلهم 06
 العربية و الروسية و الصينية

التعديالت احلربية على  -اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصييييحة النباتية   07
 املعايري الدولية املعتمدة: "التلوث" ومشتقاته

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 10-2
 العربية و الروسية و الصينية

لوقاية النباتات يف جمايل التواصل  الدولّية االتفاقّيةعن أنشطة أمانة تقرير  08
لوقاية النباتات يف  الدولّية االتفاقّيةوخطة عمل أمانة تقرير  -والدعوة 

 جمال التواصل والدعوة

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 14-1
 العربية و الروسية و الصينية

09_Rev_01 إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 2-12 ل وامليزانية للسنة الدولية للصحة النباتيةخطة العم
 العربية و الروسية و الصينية

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 10-08 توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية 10
 العربية و الروسية و الصينية

تكنولوجيات حتديد التسييلسييل العايل  :توصييية اهليئةمشييروع  – 01املرفق  01_10
 داة تشخيص ألغراض الصحة النباتيةاألداء كأ

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 08-10
 العربية و الروسية و الصينية

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 1-10 تقرير جلنة املعايري 11
 العربية و الروسية و الصينية

تفيياقييية الييدولييية لوقيياييية النبيياتييات عن تعبئيية املوارد يف عييام تقرير أمييانيية اال 12
2018 

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 15-2
 العربية و الروسية و الصينية
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13_Rev_01  إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 1-15 2018التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام
 الروسية و الصينية والعربية 

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 3-15 2020خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام  14
 العربية و الروسية و الصينية

دور  –)مشروع(  –املفهوم اخلاص باآلفات الناشئة والقضايا املستجدة  15
لنباتات يف ما يتعلق حباالت طوار  الصيييييييييييييييحة االتفاقية الدولية لوقاية ا
 النباتية واآلفات الناشئة

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 08-8
 العربية و الروسية و الصينية

خطة العمل وامليزانية املقرتحتان ملشيييييييييييييييياريع التجارة اإللكرتونية يف إطار  16
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الفرنسية و اإلسبانية و  إلنكليزية وا 08-7
 العربية و الروسية و الصينية

17_Rev_01 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشييييييييييييييييأن التعاون الدويل -  
 تقرير صادر عن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 14-2
 العربية و الروسية و الصينية

برنامج التنفيذ التجرييب اخلاص  -حتليل املشييييييييروع التجرييب بشييييييييأن املراقبة 18
 استعراض وتقييم الربنامج مبا يف ذلك التوصيات -باملراقبة

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 09-2
 العربية و الروسية و الصينية

 -لنبيياتييات املشييييييييييييييييياورة التقنييية الثالثون بني املنظمييات اإلقليمييية لوقيياييية ا 19
 التقرير املوجز

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 13-2
 العربية و الروسية و الصينية

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 1-11 أنشطة اللجنة  –تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  20
 العربية و الروسية و الصينية

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 3-09 اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها 21
 العربية و الروسية و الصينية

: 2018فريق املهام املعين باملواضييييييييع والدعوة إىل اقرتاح مواضييييييييع يف عام  22
توصييييييييييييييييات الفريق إىل هيئة تدابري الصيييييييييييييييحة النباتية  -املعايري وتنفيذها 

  وتنفيذها: املعايري2018للدعوة إىل تقدن اقرتاحات املواضيع لعام 

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 09-1
 العربية و الروسية و الصينية

: 2018فريق املهام املعين باملواضييييييييع والدعوة إىل اقرتاح مواضييييييييع يف عام  23
تييأثريات وفوائييد اإلجراء اجلييديييد للييدعوة إىل اقرتاح  –املعييايري وتنفيييذهييا 

 مواضيع

اإلسبانية و إلنكليزية و الفرنسية و ا 09-1
 العربية و الروسية و الصينية

: 2018فريق املهام املعين باملواضييييييييع والدعوة إىل اقرتاح مواضييييييييع يف عام  24
تييأثريات وفوائييد اإلجراء اجلييديييد للييدعوة إىل اقرتاح  –املعييايري وتنفيييذهييا 

 مواضيع

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 09-1
 العربية و الروسية و الصينية

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 06 تقرير رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية 25
 العربية و الروسية و الصينية

-2020اإلطار االسيييييييييييييييرتاتيجي لالتفياقيية الدوليية لوقاية النبياتات للفرتة  26
2030 

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 08-2
 العربية و الروسية و الصينية

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 4-08 جمموعة الرتكيز املعنية مبعايري السلع األساسية ومساراهتا 27
 العربية و الروسية و الصينية
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 األعمال

 اللغات المتارة

الدعم لربنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية  -مبادرة التمويل املسيييييييييييتدام  28
 راعةمن خالل زيادة الربنامج العادي ملنظمة األغذية والز  النباتات

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 15-4
 العربية و الروسية و الصينية

التوفري املأمون للمعونة الغذائية  -توصيييييييات هيئة تدابري الصييييييحة النباتية  29
وغريها من املعونات ملنع دخول اآلفات النباتية خالل حاالت الطوار  

(2018-026) 

بانية و إلنكليزية و الفرنسية و اإلسا 08-10
 العربية و الروسية و الصينية

 -خطة االسييييييييييييييتثمار اخلمسييييييييييييييية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  30

 يف ما يتعلق باإلطار االسييرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات للفرتة
2020 -2030 

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 08-3
 ةالعربية و الروسية و الصيني

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 3-11 15حالة تسجيل رمز املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  31
 العربية و الروسية و الصينية

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 2-11 اقرتاح منح صفة مستقلة إىل فريق املهام املعين باحلاويّات البحريّة 32
 لروسية و الصينيةالعربية و ا

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 5-08 خطة العمل -تيسري التجارة اآلمنة للنباتات واملنتجات النباتية  33
 العربية و الروسية و الصينية

 وإلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية ا 1-08 2018موجز عن تقرير اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي لعام  34
 العربية و الروسية و الصينية

اخلطة االسييييرتاتيجية اخلمسييييية للشييييهادات اإللكرتونية للصييييحة النباتية:  35
 األعمال املعتادة االنتقال من املشاريع إىل

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 08-6
 العربية و الروسية و الصينية

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 07 اتتقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات 36
 العربية و الروسية و الصينية

التوفري املأمون للمعونة الغذائية  -توصيييييييات هيئة تدابري الصييييييحة النباتية  37
وغريها من املعونات ملنع دخول اآلفات النباتية خالل حاالت الطوار  

(026-2018) 

ة و إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانيا 08-10
 العربية و الروسية و الصينية

 اجملموعة االسيييييييتشيييييييارية ألصيييييييحاب املصيييييييلحة  -ما يسيييييييتجّد من أعمال  38
 التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 20
 العربية و الروسية و الصينية

39_Rev_01  التقرير  -النبييياتيييية تقرير اللجنييية التوجيهيييية للسييييييييييييييينييية الييدوليييية للصيييييييييييييييحييية
والتوصيييات الصييادرة عن اللجنة التوجيهية للسيينة الدولية للصييحة النباتية 

 التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 12-1
 العربية و الروسية و الصينية

التصريح  - املفاهيمية يف جمال وضع املعايري من حيث التنفيذ التحديات 40
 للهيئات األخرى بتنفيذ عمليات للصحة النباتية

إلنكليزية و الفرنسية و اإلسبانية و ا 10-4
 العربية و الروسية و الصينية

 وثائق معروضة لإلراطة

INF 01 Template for proposals going to CPM that have resource 

implications to 

Supplementary  -iat the budget of the IPPC Secretar

document to CPM 

2019/16 (eCommerce)  

 باللغة اإلنكليزية فقط 08-7
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INF 02 Template for proposals going to CPM that have resource 

implications to 

Supplementary  -the budget of the IPPC Secretariat 

document to CPM 

2019/18 (Surveillance)  

 باللغة اإلنكليزية فقط 09-2

INF 03  -Written reports from relevant international organizations 

American Institute for Cooperation on -The Inter

Agriculture )IICA( Summary of 2018 Plant Health 

Activities 

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-23

INF 04  -elevant international organizations  Written reports from r

Report by the Ozone Secretariat for the Montreal Protocol 

on Substances that Deplete the Ozone Layer 

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

INF 05  -Written reports from relevant international organizations 

anization )WCO( OverviewThe World Customs Org  
 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

INF 06  -Written reports from relevant international organizations 

Written Report of the International Seed Federation )ISF( 
 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

INF 07  -organizations   Written reports from relevant international

Report of The Secretariat of The Convention on Biological 

Diversity )CBD( 

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

INF 08  -Written reports from relevant international organizations  

Report from the International Forestry Quarantine 

QRG(Research Group )IF  

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

INF 09  -Written reports from relevant international organizations  

IPM: A New Plant Health Paradigm of -HighPrecise

CIHEAM 

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

INF 10  -Written reports from relevant international organizations  

rt from The International Advisory Group for Pest Repo

Risk Analysis )IAGPRA( 

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

INF 11  -Written reports from relevant international organizations  

Pacific Liaison -Caribbean-Africa-Report from The Europe

Committee )COLEACP( 

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

INF 12 Antimicrobial  -Antimicrobial resistance )AMR( 

Resistance )AMR( in relation to plant health aspects 
 باللغة اإلنكليزية فقط 08-9

INF 13  -Written reports from relevant international organizations 

The Standards 

ment Facility )STDF( Overviewand Trade Develop  

ة والفرنسيييييييييييييييييييييية اإلنكليزييييييي اتبيييييياللغيييييي 14-3
  اإلسبانيةو 

INF 14  -Written reports from relevant international organizations 

Activities of the SPS Committee and other relevant WTO 

activities in 2018 

ة والفرنسيييييييييييييييييييييية اإلنكليزييييييي اتبيييييياللغيييييي 14-3
  سبانيةاإلو 

INF 15  -Written reports from relevant international organizations 

Report from the Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear 

Techniques 

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

INF 16 14 main -Schedule of the CPM –Adoption of the Agenda 

table-sessions and the Plenary time  

 باللغة اإلنكليزية فقط 03

INF 17  -Written reports from relevant international organizations  

Phytosanitary Measures Research Group )PMRG( 
 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

INF 18 Successes and Challenges in Implementation of the 

ISPM 38 )International ” ocusedAmericas f“ -Convention  

movement of seeds( Implementation Workshop 

 اإلسبانيةة و اإلنكليزي تنيباللغ 16

INF 19 Successes and Challenges in Implementation of the 

Successes and Challenges in Managing  -Convention  

BMSB across Inanimate Pathways 

 ة اإلنكليزية فقطباللغ 16

INF 20  -Concept of emerging pests and emergency issues  

Summary Report on: International Conference Brown 

Phytosanitary  –Marmorated Stink Bug )BMSB( 

Regulatory Framework 

 باللغة اإلنكليزية فقط 08-8

INF 21 and Background  Programme -Any other business  

14 Side Sessions-Information of CPM  
 باللغة اإلنكليزية فقط 20
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INF 22 Special Topics Session on Plant Health and Capacity 

Information Note -Development  
 باللغة اإلنكليزية فقط 17

INF 23  -ns  Written reports from relevant international organizatio

s support to capacity development ’The World Bank Group

in plant health 

 باللغة اإلنكليزية فقط 14-3

INF 24  -Work plan and budget of the IPPC Secretariat for 2020 

Standard Operating Procedure )SOP( Governing 

g and Programme Planning and Budgeting, Monitorin

Implementation and Reporting and Evaluation 

 باللغة اإلنكليزية فقط 15-3
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قائمة المشاركين – 03المرفق 
 

MEMBER COUNTRIES 

(CONTRACTING PARTIES) 

PAYS MEMBRES (PARTIES 

CONTRACTANTES) 

 

PAÍSES MIEMBROS (PARTES 

CONTRATANTES) 

 

ALGERIA - ALGÉRIE - ARGELIA 

 

Représentant 

M. Imed SELATNIA 

Ministre Conseiller (Chargé D'Affaire a.i) 

Représentant permanent adjoint auprès de la 

FAO 

Rome 

Phone: (+39) 0644202533/ 0644202546 

 

 
Suppléant(s) 

M. Abdennour GOUGAM 

Secrétaire 

Représentante permanente suppléant auprès 

de la FAO 

Rome 

Phone: (+39) 0644202533/ 0644202546 

 

 
ARGENTINA - ARGENTINE 

 

Representante 

Sr. Ezequiel FERRO 

Ing. Agr. 

Dirección Nacional de Protección Vegetal 

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  

Phone: (+54) 1141215495 

Email: dquiroga@senasa.gov.ar 

 

AUSTRALIA - AUSTRALIE 

 

Representative 

Mr Kim RITMAN 

Chief Plant Protection Officer 

Department of Agriculture and Water 

Resources 

Phone: (+61) 383186700 

Email: kim.ritman@agriculture.gov.au 

 
Alternate(s) 

Mr Bruce HANCOCKS 

Plant Health Policy 

Department of Agriculture and Water 

Resources 

Phone: (+61) 383186700 

Email: bruce.hancocks@agriculture.gov.au 

 

Ms Lois RANSOM 

Assistant Secretary 

Plant Import Operations 

Chair of the Commission on Phytosanitary 

Measures Bureau 

Department of Agriculture and Water 

Resources 

Phone: (+61) 383186700 

Email: lois.ramson@agriculture.gov.au 

 
AUSTRIA - AUTRICHE 

 

Representative 

Mr Ewald DANGL 

Senior Expert  

Federal Ministry of Sustainability and 

Tourism 

Phone: (+43) 171100605842 

Email: ewald.dangl@bmnt.gv.at 

 
Alternate(s) 

Ms Christina TOPITSCHNIG 

Senior Expert  

Austrian Plant Protection Service 

Phone: (+43) 5055533314 

Email: christina.topitschnig@ages.at 

 

mailto:bruce.hancocks@agriculture.gov.au
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AZERBAIJAN - AZERBAÏDJAN - 

AZERBAIYÁN 

 

Ms Khayala DADASHOVA 

Phone: (+994) 507710076 

Email: khayala.dadashova@afsa.gov.az 

 
BELGIUM - BELGIQUE - BÉLGICA 

 

Représentant 

M. Lieven VAN HERZELE 

SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne 

Alimentaire et Environnement  

Direction Générale Animaux, Végétaux et 

Alimentation 

Service Politique Sanitaire Animaux et 

Végétaux 

Division Protection des Végétaux 

Phone: (+32) 25247323 

Email: lieven.van herzele@healh.fgov.be 

 
BELIZE - BELICE 

 

Representative 

Mr Francisco GUTIEREZ 

Technical Director 

Plant Health Services of the Belize 

Agricultural Health Authority 

Phone: 5018244873 

Email: francisco.gutierrez@baha.org.bz 

 
BENIN - BÉNIN 

 

Représentant 

Mr Eric ADOSSOU 

Chef Service Protection des Vegetaux et 

Controle Phytosanitaire  

Direction de la Producton Vegetale 

Ministere de L'Agriculture du Benin 

Phone: (+229) 97037283/95456959 

Email: eadossou@gov.bn 

 
BHUTAN - BHOUTAN - BHUTÁN 

 

Representative 

Mr Namgay WANGCHUK 

Director General 

Phone: (+975) 2327031 

Email: nwangchuk@moaf.gov.bt 

 

Alternate(s) 

Mr Sonam YONTEN 

Regulatory and Quarantine Inspector 

(Agriculture Focal Officer) 

Bhutan Agriculture and Food Regulatory 

Authority 

Ministry of Agriculture and Forests 

Phone: (+975) 2327031/325790/325993 

Email: syonten@moaf.gov.bt 

 
BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL 

 

Representative 

Mr Fernando José MARRONI DE ABREU 

Ambassador 

Permanent Representative of Brazil to FAO, 

IFAD and WFP 

Email: rebrasfao@itamaraty.gov.br 

 
Alternate(s) 

Ms Lucianara ANDRADE FONSECA 

Second Secretary 

Alternate Permanent Representative to 

FAO, IFAD and WFP 

  

 
Mr André Felipe CARRAPATOSO 

PERALTA DA SILVA 

Federal Agriculture Inspector 

Ministry of Agriculture Livestock and Food 

Supply 

  

 
Mr Luís Fernando DE CARVALHO 

Minister-Counselor  

Deputy Permanent Representative  FAO, 

IFAD and WFP 

  

 
Mr Rodrigo ESTRELA DE CARVALHO 

Counselor, Alternate Permanent 

Representative of Brazil to FAO, IFAD and 

WFP 
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Mr Carlos GOULART 

Director of Plant Health and Agricultural 

Inputs Department 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply 

  

 
Ms Erika MANGILI ANDRÉ 

Federal Agriculture Auditor 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply, (Brazilian focal point to the 

Committee on Plant Health COSAVE) 

  

 
Ms Renata NEGRELLY NOGUEIRA 

Second Secretary, Alternate Permanent 

Representative of Brazil to FAO, IFAD and 

WFP 

  

 
Ms Débora Maria RODRIGUES CRUZ 

Coordinator of Supervision and 

Certification of International Transit, 

Substitute, Ministry of Agriculture, 

Livestock and Food Supply 

  

 
BULGARIA - BULGARIE 

 

Representative 

Ms Mariya TOMALIEVA TODOROVA 

Chief Expert 

Plant Protection & Quality Control of Fresh 

Fruits and Vegetables Directorate 

Phone: (+359) 29173739 

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

 
BURKINA FASO 

 

Représentant 

Mme Mariam SOME DAMOUE 

Ingénieur d'Agriculture 

Chargée du contrôle phytosanitaire 

Direction de la Protection des Végétaux et 

du Conditionnement 

Phone: (+226) 25361915/70278524 

Email: mariamsome@yahoo.fr 

 

BURUNDI 

 

Suppléant(s) 

M. Jean Bosco NDINDURUVUGO 

Premier Conseiller 

Représentante permanente auprès de la FAO 

Rome 

  

 
CABO VERDE 

 

Suppléant(s) 

Mme Elsa SIMOES 

Conselleira 

Représentante permanente auprès de la FAO 

Rome 

Phone: (+39) 3397852264 

Email: elsa.simoes@ambcapoverde.com 

 
CAMBODIA - CAMBODGE - CAMBOYA 

 

Representative 

Mr Op PICH 

Deputry Directore 

Department of Plant Protection, Sanitary 

and Phytosanitary 

General Directorate of Agriculture 

Phone: (+855) 1217152 

Email: oppich1970@gmail.com 

 
CAMEROON - CAMEROUN - CAMERÚN 

 

Représentant 

M. Charles NYING SHEY 

Directeur  

Réglementation et du Contrôle de la Qualité 

des Intrants et Produits Agricoles 

  

 
Suppléant(s) 

M. Moungui MEDI 

Deuxième Conseiller 

Représentant Permanent Adjoint auprès de 

la FAO 

Rome 

Phone: (+39) 0644232313 

Email: segreteriaambacam@virgilio.it 
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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) 

Mr Rajesh RAMARATHNAM 

Senior Specialist, International 

Phytosanitary Standards Section 

Plant Import Export Division 

Canadian Food Inspection Agency 

Phone: (+1) 6137737122 

Email: rajesh.ramarathnam@canada.ca 

 
Mr Dominique PELLETIER 

Senior International Plant Standards Officer 

Phytosanitary Division 

Phone: (+1) 6137736492 

Email: dominique.pelletier2@canada.ca 

 
Ms Wendy ASBIL 

National Manager 

Invasive Alien Species & Domestic 

Programs Section 

Plant Protection Division 

Phone: (+1) 6137737236 

Email: wendy.asbil@canada.ca 

 
Mr Brent WILSON 

Deputy Director 

Technical Trade Policy Division 

Agriculture and Agri-Food Canada 

Phone: (+1) 6137731651 

Email: brent.wilson@canada.ca 

 
CHAD - TCHAD 

 

Représentant 

Mme Okala Nee NELOUMTA MADIBE 

Phone: (+235) 66316451 

Email: neloum21@yahoo.fr 

 

CHILE - CHILI 

 

Representante 

Sr. Sergio ROMERO 

Embajador 

Representante Permanente ante la FAO 

Roma 

Phone: (+39) 06844091 

 

 
Suplente(s) 

Sr. Marco MUÑOZ FUENZALIDA 

Jefe Division Proteccion Agricola y forestal 

Servicio Agricola y ganadero 

Phone: (+56) 223451201 

Email: marco.munoz@sag.gob.cl 

 
Sra. Tamara VILLANUEVA 

Primer Secretario 

Reprensentatne Alterno ante la FAO 

Roma 

Phone: (+39) 06844091 

Email: fpratico@minrel.gob.cl 

 
Sra. Margarita VIGNEAUX 

Asesora Asuntos Multilaterales 

Representación Permanente ante la FAO 

Roma 

Email: muigneaux@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 

 

Mr Enlin ZHU 

Deputy Director-General 

Crop Production Department 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 

Phone: (+86) 1013501219595 

Email: zhuenlimb4@163.com 
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Alternate(s) 

Mr Yiyu WANG 

Deputy Director General 

Department of Animal and Plant Quarantine 

General Administration of Customs 

Phone: (+86) 1065194926 

 

 
Mr Shuren LIU 

Counsel 

Department of Ecological Conservation and 

Restoration, National Forestry and 

Grassland Administration 

Phone: (+86) 1084238503 

Email: srn@sina.com 

 
Mr Yu XIANG 

Deputy Director of Division 

Crop Production Department 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 

Phone: (+86) 1059193350 

Email: ippc@agri.gov.cn 

 
Ms Bin CAI 

Division Director 

Department of Standard Technical 

Management 

State Administration for Market Regulation 

Phone: (+86) 1082262656 

Email: caibin@sac.gov.cn 

 
Mr Xiaodong FENG 

Deputy Director 

Plant Quarantine Division 

National Agro-Tech Extension and Service 

Centre 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 

Phone: (+86) 1059194524 

Email: fengxdong@agri.gov.cn 

 
Mr Clive Siu-Ki LAU 

Senior Agricultural Officer 

Agriculture, Fisheries and Conservation 

Department 

Rm627, Cheung Sha Wan Government 

Offices 

Phone: (+85) 21507039 

Email: clive_sk_lau@afcd.gov.hk 

 

Ms Cecilia So Mui CHEUNG 

Head of Department of Green Areas and 

Gardens, Municipal Affairs Bureau 

Seac Pai Van Park, Coloane, Macao 

Email: ceciliac@iam.gov.mo 

 
COLOMBIA - COLOMBIE 

 

Representante 

Sr. Jaime CARDENAS LOPEZ 

Subgerente de Protección Vegetal del 

Instituto Colombaino Agropecuario  

Bogotá, Colombia 

Email: jaime.cardenas@ica.gov.co 

 
CONGO 

 

Représentant 

Mme Alphonsine LOUHOUARI 

TOKOZABA 

Directeur de la protection des végétaux 

Point de contact officiel de la CIPV 

Ministère de l'agriculture, de l'elevage et de 

la pêche  (MAEP) 

Phone: (+242) 040055705 

Email: louhouari@yahoo.fr 

 
COOK ISLANDS - ÎLES COOK - ISLAS 

COOK 

 

Representative 

Mr Ngatoko Ta NGATOKO 

Director 

Biosecurity Service 

Ministry of Agriculture 

Phone: (+682) 28711 

ngatoko.ngatoko@cookislands.gov.ck 

 
COSTA RICA 

 

Representante 

Sr. Fernando ARAYA ALPÍZAR 

Director Ejecutivo 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Phone: (+506) 83498405 

Email: direccion.ejecutiva@sfe.go.cr 
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Suplente(s) 

Sra. Amarilli VILLEGAS CORDERO 

Ministra Consejera  

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Misión Permanente de Costa Rica ante los 

organismos de Naciones Unidas ante la 

FAO 

Roma 

Phone: (+39) 06 80660390 

Email: miscr-fao@rree.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 

Email: miscr-fao@rree.go.cr 

 
Sr. Pablo INNECKEN ZUÑIGA 

Consejero 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Misión Permanente de Costa Rica ante los 

organismos de Naciones Unidas 

00193 Roma, Italy 

Email: miscr-fao@rree.go.cr 

 
Sra. Paula PERAZA AGUILAR 

Segunda Secretaria 

Representante Permanente Alterna ante 

FAO 

Misión Permanente ante FAO 

Roma 

Email: miscr-fao@rree.go.cr 

 
Sra. Fanny SÁNCHEZ OVIEDO 

Unidad de Normalización 

Departamento Normas y Regulaciones 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Costa Rica 

Phone: (+506) 25493481 

Email: fsanchez@sfe.go.cr 

 

CROATIA - CROATIE - CROACIA 

 

Representative 

Ms Ksenija BISTROVIC 

Unit for Plant Health 

Ministry of Agriculture 

Email: ksenija.bistrovic@mps.hr 

 
Alternate(s) 

Mr Ivica DELIC 

Head of Department 

Phytosanitary Policy Ministry of 

Agriculture 

Phone:  

Email: ivica.delic@mps.hr 

 
Mr Ivan POJE 

Croatian Agency for Agriculture and Food -

Head of Center for Plant Protection 

Email: ivan.poje@hapih.hr 

 
CUBA 

 

Representante 

Sr. José Carlos RODRIGUEZ RUIZ 

Embajador 

Representante Permanente ante la FAO 

Roma 

Phone: 06571724222 

Email: embajada@ecuitalia.it 

 
Suplente(s) 

Sr. Ariel CASTILLO RODRIGUEZ 

Sub-Director 

Sanidad Vegetal 

Phone: (+53) 78791339 

Email: subdirector@su.minag.gob.cu 

 
Sra. Ileana HERRERA CARRICARTE 

Especialista  

Dirección de Sanidad Vegetal 

Ministerio de Agricultura 

Phone: (+53) 78815089 

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

Consejera 

Representante Permanente Adjunto ante la 

FAO 

Roma 

Phone: 06571724304 

Email: ofimultilateral@ecuitalia.it 

 
Sra. Yissel GONZALEZ GARCIA 

Tercer Secretario 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Roma 

Phone: (+39) 06571724308 

Email: ofimultilateral1@ecuitalia.it 

 
CYPRUS - CHYPRE - CHIPRE 

 

Representative 

Mr George POULIDES 

Ambassador  

Permanent Representative to FAO 

Rome 

Phone: (+39) 066865758 

Email: faoprcyp@tin.it 

 
Alternate(s) 

Mr Marios GEORGIADES 

Agricultural Attaché 

Deputy Permanent Representative to FAO 

in  

Rome 

Phone: (+39) 066865758 

Email: mgeorgiades@da.moa.gov.cy 

 
CZECHIA - TCHÉQUIE - CHEQUIA 

 

Representative 

Ms Tana KLAILOVA 

Expert, Section of Plant Health Care 

Central Institute for Supervising and Testing 

in Agriculture 

Phone: (+42)0725 571 835 

Email: tana.klailova@ukzuz.cz 

 

CÔTE D'IVOIRE 

 

Représentant 

M. Gnénéyéri SILUE 

Representative NPPO Cote d'Ivoire  

Directeur  de la Protection des Végétaux 

Phone: (+225) 08526152 

Email: gnesilue54@gmail.com 

 

M. Lucien KOUAME KONAN 

Inspecteur 

Ministère de l'Agriculture 

Phone: (+225) 07903754 

Email: l_kouame@yahoo.fr 

 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC 

OF KOREA - RÉPUBLIQUE POPULAIRE 

DÉMOCRATIQUE DE CORÉE - 

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA 

DE COREA 

 

Representative 

Mr Song Chol RIM 

Embassy of the Democratic People's   

Republic of Korea  

Phone: (+39) 0654220749 

Email: dprkembroma@outlook.com 

 
Alternate(s) 

Mr Chon Gil KIM 

Phone: (+39) 0654220749 

Email: dprkembroma@outlook.com 

 
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 

CONGO - RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE DU CONGO - 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 

CONGO 

 

Mr Damas MAMBA MAMBA 

Directeur de la Protection des Végétaux  

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Phone: (+243) 812959330 

Email: damasmamba@yahoo.fr 

 

mailto:gnesilue54@gmail.com
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DENMARK - DANEMARK - 

DINAMARCA 

 

Representative 

Ms Lise Kjærgaard STEFFENSEN 

Academic Officer 

Danish Agricultural Agency 

Phone: (+45) 339580 00 / (+45) 61887896 

Email: likste@lbst.dk 

 
DOMINICAN REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

DOMINICAINE - REPÚBLICA 

DOMINICANA 

 

Representante 

Sr. Mario ARVELO 

Embajador 

Representante Permanente ante la FAO 

Roma 

Phone: (+39) 3802504006 

Email: embajador@rdroma.org 

 
Sr. Porfirio ALVAREZ 

Director de Sanidad Vegetal 

Phone: (+1) 809 961 4512 

Email: porfirio.alvarez15@gmail.com 

 
Suplente(s) 

Sra. Julia VICIOSO 

Ministra Consejera 

Representante Permanente Alterna ante la 

FAO 

Roma 

Phone: (+39) 3802504006 

Email: julia.vicioso@rdroma.org 

 
Sra. Diana INFANTE QUINONES 

Consejera 

Representante Permanente Alterna ante la 

FAO 

Roma 

Phone: (+39) 3802504006 

Email: diana.infante@rdroma.org 

 

Sra. Patricia Ivannia RODRIGUEZ DE 

CAVALLARO 

Consejera 

Representante Permanente Alterna ante la 

FAO 

Rome 

Email: patricia.rodriguez@rdroma.org 

 
Observadores 

Sra. Yisbell MARRERO 

Interna 

Phone: (+39) 3802504006 

Email: embajador@rdroma.org 

 
ECUADOR - ÉQUATEUR 

 

Representante 

Sra. Monica Andrea GALLO LARA 

Coordinatora General de Sanidad Vegetal 

Phone: (+593) 983503852 

Email: monica.gallo@agrocalidad.gob.ec 

 
Suplente(s) 

Sra. Diana Carolina ARMENDARIZ 

ABRIL 

Analista de Relaciones Internacionales 

Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitaria 

  

 
Sr. Edison Paul VALLEJO MADRID 

Representante Permanenete Alterno ante la 

FAO 

Roma 

Phone: (+39) 0689672820 

Email: mecuroma@ecuador.it 

 
EGYPT - ÉGYPTE - EGIPTO 

 

Representative 

Mr Ahmed KAMAL EL-ATTAR 

Head  

Central Administration of Plant Quarantine 

Phone: (+20) 1006602373 

Email: ippc.egypt@gmail.com 
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Alternate(s) 

Mr Ahmed ABDELLA 

First Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Rome 

Phone: (+39) 068440191 

Email: diplomat.abdella@gmail.com 

 
Mr Nader ELBADRY 

Standards Committee  

Alternate for the standards Committee 

Email: nader.badry@gmail.com: 

ippc@capg.gov.eg 

 
EL SALVADOR 

 

Representante 

Sra. Sandra Elizabeth ALAS GUIDOS 

Email: embajadaroma@tiscali.it 

 
Suplente(s) 

Sra. Maria Abelina TORRES DE 

MEILLIEZ 

Email: embajadaroma@tiscali.it 

 
Observadores 

Sr. Carlos Alfredo ANGULO OLIVARES 

Phone: (+39) 068076605 

Email: cangulo@rree.gob.sv 

 
Sra. Elisa Maricela FLORES DIAZ 

Phone: (+39) 068076605 

Email: emflores@rree.gob.sv 

 
ERITREA - ÉRYTHRÉE 

 

Representative 

Mr Tekleab MESGHENA KETEMA 

Director General 

Regulatory Services Department 

Ministry of Agriculture 

Phone: (+291) 1151028 

Email: tekleabketema@gmail.com 

 
Alternate(s) 

Mr Asmerom KIDANE 

TECLEGHIORGHIS 

Phone: (+39) 3512610892 

Email: asmeromk2016@gmail.com 

 

ESTONIA - ESTONIE 

 

Representative 

Ms Olga LAVRENTJEVA 

Adviser 

Plant Heatlh Department  

Phone: (+37) 26256535 

Email: olga.lavrentjeva@agri.ee 

 
EUROPEAN UNION (MEMBER 

ORGANIZATION) - UNION 

EUROPÉENNE (ORGANISATION 

MEMBRE) - UNIÓN EUROPEA 

(ORGANIZACIÓN MIEMBRO) 

 

Representative 

Ms Dorothée ANDRE 

Head of Unit  

European Commission  

DG Sante 

Plant Health Unit 

Email: dorothee.andre@ec.europa.eu 

 
Alternate(s) 

Mr Harry ARIJS 

Deputy Head of Unit  

Email: harry.arijs@ec.europa.eu 

 
Mr Roman VAGNER 

Policy Officer   

Phone: (+32) 022959664 

Email: roman.vagner@ec.europa.eu 

 
FIJI - FIDJI 

 

Representative 

Mr Hillary Joseph KUMWENDA 

Chief Executive Officer 

Phone: (+679) 3312512 

Email: hkumwenda@baf.com.fj 

 
Alternate(s) 

Mr Nilesh Ami CHAND 

Chief Plant Protection Officer  

Biosecurity Authority 

Phone: (+679) 3312512 

Email: nachand@baf.com.fj 
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Mr Nitesh DATT 

Principal Plant Protection Officer 

Phone: (+679) 3312512 

Email: ndatt@baf.com.fj 

 
FINLAND - FINLANDE - FINLANDIA 

 

Representative 

Mr Ralf LOPIAN 

Deputy Chief Plant Health 

IPPC Official Contact Point 

Food Department/ Animal and Plant Health 

Unit 

Phone: (+358) 295162329 

Email: ralf.lopian@mmm.fi 

 
FRANCE - FRANCIA 

 

Représentant 

M. Alain TRIDON 

Chef du service des actions sanitaires en 

production primaire 

Ministère de l'agriculture, de 

l'agroalimentaire et de la forêt 

Direction Générale de l'Alimentation 

251 Rue de Vaugirard  

75732 Paris Cedex, France 

Phone: (+33) 149554955 

Email: alain.tridon@agriculture.gouv.fr 

 
Suppléant(s) 

Mme Marie Hélène ANGOT 

France Agri Mer-Cheffe de l'Unité Appui 

aux Exportateur 

France Agri Mer  

Mission des Affaires Européennes et 

Internationales 

12 Rue Henri Rol Tanguy TSA 20002  

93555 Montreuil Cedex, France 

Phone: (+33) 140045314 

Email: marie-

helene.angot@franceagrimer.fr 

 

Mme Laurence BOUHOT DELDUC 

Experte internationale en santé des végétaux 

MAA, DGAL  

Ministère de l'agriculture, de 

l'agroalimentaire et de la forêt 

Direction générale de l'alimentation 

Service des actions sanitaires en production 

primaire 

251 Rue de Vaugirard  

75732 Paris Cedex 16, France 

Phone: (+33) 1495549 55 

 

 
M. Dominique MENON 

Adjoint au chef du bureau de l'exportation 

pays tiers 

Ministère de l'agriculture et de 

l'alimentation 

Direction générale de l'alimentation 

Service de la gouvernance et de 

l'International dans les domaines sanitaire et 

alimentaire 

Service des actions sanitaires en production 

primaire 

251 Rue de Vaugirard  

75732 Paris Cedex 16, France 

Phone: (+33) 149554955 

dominique.menon@agriculture.gouv.fr 

 
M. Jean-Christophe NAUDIN 

France Agrimer-responsible du pôle végétal 

export, unité d'appui aux exportateurs 

Mission des affaires européennes et 

internationales 

12 rue Henri Rol Tanguy 

TSA 20002 

93555 Montreuil Cedex, France 

Phone: (+33)  0173303000 

Email: jean-

christophe.naudin@franceagrimer.fr 
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M. Raphaêl SIMON 

MAA, DGAL- Chargé d'Études 

Négociations vers Pays Tiers 

Ministère de l'Agriculture et de 

l'Alimentation 

Service de la Gouvernance et de 

International dans les Domaines Sanitaire et 

Alimentaire 

Direction générale de l'alimentation 

Service des actions sanitaires en production 

Phone: (+33) 149554955 

Email: raphael.simon@agriculture.gouv.fr 

 
M. Pierre VELGE 

Adjoint au chef de secteur 

Secrétariat général des affaires européennes 

Secteur FAO/Codex Alimentarius  

Rue de Bellechasse  

75700 Paris, France 

Phone: (+33) 144871602 

Email: pierre.velge@sgae.gouv.fr 

 
GAMBIA - GAMBIE 

 

Representative 

Mr Landing SONKO 

Director Plant Protection Service  

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture 

Phone: (+220) 9964003 

Email: sonkokebba@gmail.com 

 
GEORGIA - GÉORGIE 

 

Representative 

Mr Zurab CHEKURASHVILI 

Head of National Food Agency 

Email: zurab.chekurashvili@nfa.gov.ge 

 
GERMANY - ALLEMAGNE - ALEMANIA 

 

Alternate(s) 

Ms Christine HERMENING 

Federal Ministry for Food and Agriculture 

Phone: (+49) 228995294484 

Email: 714@bmel.bund.de 

 

GHANA 

 

Representative 

Mr Prudence T. ATTIPOE 

Plant Protection and Regulatory Services 

Directorate 

Phone: (+233) 209793292 

Email: tonattipoe@yahoo.co.uk 

 
GREECE - GRÈCE - GRECIA 

 

Alternate(s) 

Ms Christina ARGIROPOULOU 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Rome 

Phone: (+39) 3500628740 

Email: christina_argiropoulou@mfa.gr 

 
Mr Christos ARAMPATZIS 

Head 

Department of Phytosanitary Control 

Ministry of Rural Development and Food 

Syggrou 150 ave. 17671 Kallithea 

Athen Greece 

Phone: (+30) 2109287235 

Email: charampatzis@minagric.gr 

 
GUATEMALA 

 

Representante 

Sr. Jorge Mario GOMEZ CASTILLO 

Director a.i. de Sanidad Vegetal del 

Viceministerio de Sanidad  

Agropecuaria y Regulaciones - VISAR 

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y 

Alimentación 

Phone: (+502) 24137419 

Email: jgomez@maga.gob.gt: 

magec2007@gmail.com 

 
Suplente(s) 

Sra. Maria Eugenia ALVAREZ RUIZ 

Primer Secretario y Cónsul, Representante 

Permanente Alterno 

Embajada de la República de Guatemala  

Via Giambattista Vico, 20  

00196 Rome, Italy 

Phone: (+39) 0636381143 

Email: malvarez@minex.gob.gt  

ambitalia@minex.gob.gt 

 



 CPM-14 Report 03املرفق 

Page 72 of 126  لية لوقاية النباتاتاالتفاقية الدو 

GUINEA - GUINÉE 

 

Représentant 

M. Mamadouba CAMARA 

Chef de la cellule Inspection phytosanitaire  

Direction nationale de la protection des 

végétaux et des denrées stockées  

  

 
GUINEA-BISSAU - GUINÉE-BISSAU 

 

Représentant 

Mr Luís António TAVARES 

Chef de la Division de Contrôle 

Phytosanitaire 

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Phone: (+245) 6638208/5547553 

Email: luistavares1954@gmail.com 

ltavarese@yahoo.com 

 
HAITI - HAÏTI - HAITÍ 

 

Représentant 

Mr Emmanuel CHARLES 

Ministre Conseiller  

Chargè d'affaires a.i. 

Phone: (+39) 0644254106/7 

Email: amb.italie@diplomatie.ht 

 
Suppléant(s) 

Mr Jean Turgot Abel SENATUS 

Conseiller 

Phone: (+39) 0644254106/7 

Email: amb.italie@diplomatie.ht 

 
HUNGARY - HONGRIE - HUNGRÍA 

 

Representative 

Mr Géza GÁBRIEL 

Chief Plant Health Officer 

Phone: (+36) 17952393 

Email: geza.gabriel@am.gov.hu 

 

Alternate(s) 

Mr Gábor HOLLÓ 

Advisor 

Ministry of Agriculture 

Office of the Chief Veterinary Officer 

Apáczai Csere János u. 9. 

1052  

Budapest, Hungary 

Phone: (+36) 17956153 

Email: gabor.hollo@am.gov.hu 

 
Mr Zoltán KÁLMÁN 

Permanent Representative to FAO 

Embassy of Hungary 

Via dei Villini, 16 

00161 Rome,  

Italy 

Phone: (+39) 0644231952 

Email: zoltan.kalman@mfa.gov.hu 

 
INDIA - INDE 

 

Representative 

Mr Atish CHANDRA 

Delegate 

Ministry of Agriculture and Farmers 

Welfare, Dept. of Agriculture, Cooperation 

and Farmers welfare 

Krishi Bhawan 

New Delhi, India. 

Email: jayanthi.sivarahan@nic.in 

 
Alternate(s) 

Mr Dinesh Chandra RAJAK 

Joint Director 

Email: jayanthi.sivarahan@nic.in 

 
INDONESIA - INDONÉSIE 

 

Representative 

Mr Antarjo DIKIN 

Deputy Director General of Estates Cropes 

Ministry of Agriculture 

Republic of Indonisia 

Phone: (+62)217815485 

Email: antarjo.dikin@yahoo.com 
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Alternate(s) 

Ms Ida Ayu RATIH 

Agriculture Attaché 

Embassy of the Republic of Indonesia 

Via Campania, 55 

Rome, Italy 

Phone: (+39) m064200911 

Email: attani.roma@kemlu.go.id 

 
Mr Gustaf Daud SIRAIT 

Embassy of the Republic of Indonesia  

Via Campania, 55  

00187 Rome, Italy   

Phone: (+39) 064200911 

Email: gustaf.sirait@kemlu.go.id 

 
Ms Rindayuni TRIAVINI 

  

 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - IRAN 

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') - IRÁN 

(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

 

Representative 

Mr Mohammad Reza DARGAHI 

Head  

Plant Protection Organization 

Phone: (+39) 065780334 

Email: secretary1@iranfao.org 

 
Alternate(s) 

Mr Mohammad Hossein EMADI 

Ambassador Permanent Representative to 

FAO 

Via Aventina n.8  

Rome, Italy 

Phone: (+39) 065780334 

Email: ambassador@iranfao.org 

 
Ms Maryam JALILI 

Director General 

Plant Health and Quarantine Plant 

Protection Organization  

Phone: (+39) 065780334 

Email: marypaya@yahoo.com: 

jalili@ppo.it 

 

Mr Shanin GHORASHIZADEH 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Rome 

Phone: (+39) 065780334 

Email: alternate@iranfao.org 

 
IRELAND - IRLANDE - IRLANDA 

 

Representative 

Mr Barry DELANY 

Chief Plant Health Officer 

Phone: (+35) 315058759 

Email: Barry.Delany@agriculture.gov.ie 

 
Alternate(s) 

Mr Paul KIERNAN 

Deputy Permanent Representative 

Phone: (+39) 0658523832 

Email: paul.kiernan@dfa.ie 

 
Mr Colm Ó FLOINN 

Permanent Representative of Ireland to FAO 

Phone: (+39) 0658523835 

Email: maria.gemma@dfa.ie 

 
ITALY - ITALIE - ITALIA 

 

Representative 

Mr Bruno Caio FARAGLIA 

Director of the Central Phytosanitary Office 

MiPAAF 

Phone: (+39) 0646656092 

Email: b.faraglia@politicheagricole.it 

 
Alternate(s) 

Ms Lina CAMPUS 

  

 
Mr Alessandro CASANO 

  

 
Mr Carlo Francesco CESARONI 

  

 
Mr Michele GHEZZI 
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Ms Elisabetta LANZELLOTTO 

Officials of the International Relationships 

and SCA Office MiPAAF 

Phone: (+39) 06 46651/4824702 

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

 
Mr Alberto MASCI 

Official of the Central Phytosanitary Office  

MIPAAFT 

  

 
Ms Sabrina PINTUS 

Official of the Central Phytosanitary Office  

MIPAAFT 

  

 
Mr Federico SORGONI 

Official of the Central Phytosanitary Office 

MiPAAF 

Phone: (+39) 0646654218 

Email: f.sorgoni@politicheagricole.it 

 
JAMAICA - JAMAÏQUE 

 

Representative 

Mr Damian ROWE 

Senior Plant Quarantine/SPS Enquiry Point 

Officer (Acting) 

Plant Quarantine Produce Inspection Branch 

Ministry of Industry Commerce Agriculture 

and Fisheries 

Phone: (+876) 4419029 

Email: dcrowe@micaf.gov.jm 

 
JAPAN - JAPON - JAPÓN 

 

Representative 

Mr Yasuro FUNAKI 

Director 

International Affairs Office 

Plant Protection Division 

Food Safety and Consumer Affairs Bureau 

Phone: (+81) 3 6744 2034 

Email: yasuro_funaki850@maff.go.jp 

 

Alternate(s) 

Mr Naohito OKAZOE 

Embassy of Japan  

Phone: (+39) 6 487 991 

Email: naohito.okazoe-2@mofa.go.jp 

 
Mr Teppei SHIGEMI 

Deputy Director  

International Affairs Office 

Plant Protection Division 

Food Safety and Consumer Affairs Bureau 

Phone: (+81) 3 35028111 

Email: teppei_shigemi780@maff.go.jp 

 
Ms Natsumi YAMADA 

Section Chief 

International Affairs Office, Plant 

Protection Division, Food Safety and 

Customer Affairs Bureau 

Phone: (+81) 3 35028111 

Email: natsumi_yamada740@maff.go.jp 

 
Mr Yukio YOKOI 

Director 

Research Division 

Yokohama Plant Protection Station 

Phone: (+81) 456228692 

Email: yukio_yokoi@maff.go.jp 

 
JORDAN - JORDANIE - JORDANIA 

 

Mr Imad ALAWAD 

Head of Phytosanitary Measures  Division 

Plant Protection &  Phytosanitary  

Directorate 

Ministry of Agriculture  

Jordan 

Phone: (+96) 2795363297 

Email: alawademad@yahoo.com 

 
KAZAKHSTAN - KAZAJSTÁN 

 

Representative 

Mr Abdullin ARMAN 

Deputy Director 

Deparment of Veterinary, Phytosanitary and 

Food Safety 

Phone: (+771) 72 555 785 

Email: abdullin.a@minagri.gov.kz 
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Alternate(s) 

Mr Mars ALMABEK 

Deputy Chairman 

State Inspection Committee in the 

Agroindustrial Complex 

Email: marsa@minagri.gov.kz 

 
Observers 

Mr Olzhan ISKAKOV 

  

 
KENYA 

 

Representative 

Ms Esther KIMANI 

Phone: (+254) 0206618000: (+254) 

722226239 

Email: director@kephis.org: 

ekimani@kephis.org 

 
Alternate(s) 

Mr Paul KIMURTO 

Director Chairman 

Technical Committee of the Board 

Phone: (+254) 725309162 

Email: pikimurto@egerta.ke 

 
Ms Hellen LANGAT 

Senior Inspector 

Technical Personal Assistant to the 

Managing Director 

Phone:  

Email: hmwarey@kephis.org 

 
Ms Teresa TUMWET 

Alternate Permanent Representative 

Phone: (+39) 068082714 

Email: kenroma@rdn.it 

 
KUWAIT - KOWEÏT 

 

Representative 

Mr Husain ALKHAYAT 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Phone: (+39) 065754598 

Email: hu.alkhayat@yahoo.com 

 

Alternate(s) 

Ms Manar AL-SABAH 

Attachè, 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Rome 

Phone: (+39) 065754598 

Email: manars@gmail.com 

 
Ms Jeehan ALESTAD 

First Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Phone: (+39) 065754598 

Email: jeehanalostad@gmail.com 

 
KYRGYZSTAN - KIRGHIZISTAN - 

KIRGUISTÁN 

 

Representative 

Mr Amangeldi ISAEV 

Director 

Plant Quarantine Department 

Ministry of Agricolture 

Phone: (+996)312 620274 

Email: aman-68@mail.ru 

 
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 

REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO - 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR 

LAO 

 

Representative 

Mr Phithaksoun SIRIPHONH 

Director of the Plant Protection Center/ 

IPPC Contact Point 

Department of Agriculture 

Phone: (+856) 21812164 

Email: syriphonh@gmail.com 

 
Mr Sitthiphone PHOMMASAK 

Phone: (+856) 21812164 
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LATVIA - LETTONIE - LETONIA 

 

Representative 

Ms Kristine LIFANOVA 

Director 

State Plant Protection Service 

Phone: (+371) 29251606 

Email: Kristine.Lifanova@vaad.gov.lv 

 
LEBANON - LIBAN - LÍBANO 

 

Mr Youssef AL MASRI 

Head of Plant Protection Department  

IPPC Contact Point 

Phone: (+961) 3 957 482 

Email:  

 
Ms Sylvana GERGES 

Head of Plant Protection Department  

IPPC Contact Point 

Phone: (+961) 1 849 639/3810377 

 

 
LESOTHO 

 

Representative 

Ms Lefulesele LEBESA 

Director 

Phone: (+266) 22312395 / 58512095 

Email: lefulesele@gmail.com 

 
LIBERIA - LIBÉRIA 

 

Representative 

Mr Lawrence MASSAQUOI 

Assistant  Director  

National  Quarantine Service  

Department of Technical Services  

Phone: (+231) 886543623 

Email: lawrencemassaquoi1@gmail.com 

 
LIBYA - LIBYE - LIBIA 

 

Alternate(s) 

Mr Salem Abdoulgader Mohammed 

HAROUN 

The Minister of Agriculture 

Phone: (+21)8918002560 

Email: slmharoun22@gmail.com 

 

LITHUANIA - LITUANIE - LITUANIA 

 

Representative 

Mr Sergejus FEDOTOVAS 

Director of the State Plant Service 

Phone: (+370) 52375631 

Email: sergejus.fedotovas@vatzum.lt 

 
MADAGASCAR 

 

Représentant 

Mme Nomenjanahary Saholy 

RAMILIARIJAONA 

Directrice 

Protection des végétaux 

Phone: (+261) 340561225 

Email: lyhosa@gmail.com 

 
Suppléant(s) 

M. Suzelin RATOHIARIJAONA 

RAKOTOARISOLO 

Conseiller 

Email: ambamad@hotmail.com 

 
MALAWI 

 

Representative 

Mr David KAMANGIRA 

Senior Deputy Director 

Agricultural Research Services and IPPC 

Contact Point 

Department of Agricultural Research 

Services 

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: ahmadkamil@doa.gov.my 
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MALI - MALÍ 

 

Représentant 

M. Demba DIALLO 

Directeur general de l'office de la protection 

des végétaux 

Phone: (+223) 76339198 

Email: demba.diallom@gmail.com 

 
Suppléant(s) 

Mme Halimatou KONE TRAORE 

Deuxième Conseiller 

Représentante permanente adjoint auprès de 

la FAO 

Rome 

Phone: (+39) 3510521750 

Email: halimatoutraore@yahoo.fr 

 
M. Mamadou SOGODOGO 

  

 
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) 

Mr Clint BORG 

  

 
Ms Vanessa FRAZIER 

Ambassador 

Permanent Representative to FAO 

Rome 

Phone: (+39 )06 6879990/47 

Email: malta-un.rome@gov.mt 

 

Mr Adam KUYMIZAKIS 

First Secretary 

Permanent Representative to FAO 

Rome 

Phone: (+39) 066879990/47 

Email: malta-un.rome@gov.mt 

 
Mr Mauro SAMMUT 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Phone: (+39 ) 06 6879990/47 

Email: malta-un.rome@gov.mt 

 
Ms Josephine SCHEMBRI 

Principal Scientific Officer 

Plant Protection Directorate 

Phone: (+356) 22926555 

Email: josephine.b.schembri@gov.mt 

 
MEXICO - MEXIQUE - MÉXICO 

 

Representante 

Sr. Francisco Javier TRUJILLO ARRIAGA 

Director en Jefe del SENASICA 

Phone: (+52) 55 59051000 

Email: trujillo@senasica.gob.mx 

 
Sr. Jose Luis DELGADO CRESPO 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Roma 

Phone: (+39) 06441606220 

Email: mision.italia@sre.gob.mx 

 
Suplente(s) 

Sr. Benito JIMENEZ SAUMA 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Roma 

Phone: (+39) 06 441606220 

Email: mision.italia@sre.gob.mx 

 
Sra. Maria de los Angeles GOMEZ 

AGUILAR 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Roma 

Phone: (+39) 06441606220 

Email: mision.italia@sre.gob.mx 
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Sra. Ana Lilia MONTEALEGRE LARA 

Subdirectora  

Armonización y Evaluación Internacional 

Dirección General de Sanidad Vegetal 

Phone: (+52) 5905 1000 

Email: ana.montealegre@senasica.gob.mx 

 
MONGOLIA - MONGOLIE 

 

Representative 

Ms Gunchinjav ERDENTSETSEG 

Email: erdenetsetseg@mofa.gov.mn 

 
Alternate(s) 

Ms Mijidsuren BYAMBASUREN 

Phone: (+976) 11345212 

Email: byamba0730@yahoo.com 

 
MOROCCO - MAROC - MARRUECOS 

 

M. Salah RITOUNE 

Phone: (+212) 673997890 

Email: sritoune@gmail.com 

 
MOZAMBIQUE 

 

Representative 

Mr Afonso Ernesto SITOLE 

Plant Protection Officer 

National Directorate of Agriculture and 

Silvulture/NPPO 

Phone: (+258) 842745451 

Email: afonsostl@gmail.com 

 
MYANMAR 

 

Representative 

Mr Aung Kyaw OO 

Director   

Plant Protection Division 

Ministry of Agriculture, Livestock and 

Irrigation 

Phone: (+95) 1644019 

Email: directorppddoa@gmail.com 

 

NEPAL - NÉPAL 

 

Representative 

Mr Dilli Ram SHARMA 

Chief 

Plant Quarantinr and Pesticide Management 

Centre 

Phone: (+977)9841369615 

Email: sharmadilli.2018@gmail.com 

 
NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAÍSES 

BAJOS 

 

Representative 

Mr Marco TRAA 

Senior Staff Officer 

Phytosanitary Affairs 

Phone: (+31) 615659472 

Email: m.j.w.traa@minez.nl 

 
Alternate(s) 

Mr Thorwald GEUZE 

Project Manager Implementation OCR/PHR  

Phytosanitary Import 

Phone: (+31) 651290267 

Email: t.geuze@nuwa.nl 

 
Mr Ton VAN ARNHEM 

Director National Plant Protection 

Organisation 

Phone: (+31) 615464922 

Email: a.c.uanarnhem@nuwa.nl 

 
Mr Philip DE JONG 

Chief Phytosanitary Officer 

Plant Supply Chain and Food Quality 

Department 

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

 
NEW ZEALAND - NOUVELLE-

ZÉLANDE - NUEVA ZELANDIA 

 

Representative 

Mr Peter THOMSON 

Director 

Plants and Pathways  

Ministry for Primary Industries 

Email: peter.thomson@mpi.govt.nz 
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Alternate(s) 

Mr Stephen BUTCHER 

Manager  

Plant Imports  

Plants and Pathways 

Ministry for Primary Industries 

Email: stephen.butcher@mpi.govt.nz 

 
Ms Lihong ZHU 

Portfolio Manager (IPPC) 

International Policy and Trade 

Ministry for Primary Industries 

Phone:  

Email: lihong.zhu@mpi.govt.nz 

 
NICARAGUA 

 

Representante 

Sr. Ricardo SOMARRIBA REYES 

Director Ejecutivo del Instituto de 

Protección y Sanidad Agropecuaria  

Punto Focal de Nicaragua ante la CIPF 

Phone: (+505) 22981330 

Email: jose.somarriba@ipsa.gob.ni 

 
Suplente(s) 

Sr. Junior ESCOBAR FONSECA 

Agregado 

Representante Permanente ante la FAO 

Roma 

Phone: (+39) 0632110020 

Email: embanicitalia@mail.com 

 
Sr. Fernando LEAL RUIZ 

Director de Planificación y Proyectos del 

Instituto de Protección y Sanidad 

Agropecuaria lPSA 

Phone: (+505) 85607693 

Email: fernando.lealoipsa.gob.ni 

 
Sra. Monica ROBELO RAFFONE 

Embajadora 

Representante Permanente ante la FAO  

Roma 

Phone: (+39) 0632110020 

 

 

NIGER - NÍGER 

 

Représentant 

Mme. Alimatou Douki ABDOU 

Directrice de la reglemantation 

phytosanitaire et du suivi environmental 

Phone: (+227) 96979501 

Email: douki_a@yahoo.fr 

 
NIGERIA - NIGÉRIA 

 

Alternate(s) 

Mr Obaje John ABAH 

Director  

Plant Quarantine Department 

IPPC Contact Point for Nigeria's NPPO 

Nigeria Agricultural Quarantine Service 

Phone: (+234) 8035059047 

Email: edwardsonobj2009@yahoo.com 

 

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 

Norvegian Food Safety Authority Plant 

Section  

IPPC Official Contact Point 

Phone: (+47) 23216800 

Email: hilde.paulsen@mattilsynet.no 

 
Alternate(s) 

Ms Eva GRENDSTAD 

Deputy Director General 

Norvegian Food Safety Authority Plant 

Section  

Phone: (+47) 22249250 

Email: eva.grendstad@lmd.dep.no 
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OMAN - OMÁN 

 

Representative 

Mr Nasr AL SHAMSI 

Director 

IPPC Oman Official Contact Point 

Plant Quarantine Department 

Phone: (+968) 24952560 

Email: nalshamsi74@gmail.com: 

nasir.alshamsi@maf.gov.om 

 
Ms Fadia ALJAMAL 

Coordinator to the UN Agencies 

Rome 

Phone: (+39) 3206769155 

 

 
PANAMA - PANAMÁ 

 

Representante 

Sr. Luis BENAVIDES 

Administrador Encargado de la Autoridad 

Panameña de Seguridad de Alimentos 

Unidad de Normas de la Autoridad 

Panameña de Seguridad de los Alimentos 

(AUPSA) 

Phone: (+507) 522 0003 

Email: lbenavides@aupsa.gob.pa 

 
Sr. Rubén SERRACÍN 

Responsable del Departamento de 

Certificación Fitosanitaria de las 

Exportaciones 

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal 

Phone: (+507) 5070605/5240934 

Email: rserracin@mida.gob.pa 

 
PARAGUAY 

 

Representante 

Sr. Roberto Carlos MELGAREJO 

PALACIOS 

Embajador 

Representante Permanente ante la FAO 

Roma 

Phone: (+39) 064741715 

Email: rmelgarejop@mre.gov.py 

 

Suplente(s) 

Sr. Mirko SOTO SAPRIZA 

Ministro 

Representante Alterno ante la FAO 

Roma 

Phone: (+39) 064741715 

Email: msotosapriza@mre.gov.py 

 
Sr. Ernesto GALLIANI 

Ingeniero Agricola 

Dirección de Protección Vegetal SENAVE 

Phone: (+593) 24441549 

Email: ernesto.galliani@senave.gov.py 

 
PERU - PÉROU - PERÚ 

 

Representante 

Sr. Pablo Antonio CISNEROS ANDRADE 

Ministro Consejero 

Representante Permanente Adjunto ante la 

FAO 

Phone: (+39) 0680691510 

 

 
Suplente(s) 

Sra. Diana CALDERÓN VALLE 

Segunda Secretaria  

Representante Permanente Alterna ante la 

FAO 

Roma 

Phone: (+39) 0680691510 

Email:  

 
Sra. Maria Carolina CARRANZA NUNEZ 

Consejera 

Representante Permanente Alterna ante la 

FAO 

Roma 

Phone: (+39) 06 80691510 

 

 
PHILIPPINES - FILIPINAS 

 

Representative 

Mr Gerald Glenn PANGANIBAN 

Phone: (+63) 9153141568 

Email: gerald_glenn97@hotmail.com / 

gfpanganiban@gmail.com 
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Alternate(s) 

Mr Elvin CARANDANG 

Agriculturist I / Plant Quarantine Officer 

National Plant Quarantine Services Division 

Bureau of Plant Industry 

Department of Agriculture 

692 San Andres Street, Malate, Manila 

Phone: +632458640 

Email: elvincaran@yahoo.com 

 
Mr Lupino LAZARO 

Agricultural Attaché 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Rome 

  

 
Observers 

Ms Maria Luisa GAVINO 

Assistant 

Office of the Agricultural Attaché 

Permanent Representation to FAO 

Rome 

  

 
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 

 

Representative 

Ms Ana Paula CARVALHO 

Phone: (+35) 1963387895 

Email: pcarvalho@dgav.pt 

 

QATAR 

 

Representative 

Mr Abdulaziz Bin Ahmed AL MALKI 

Ambassador 

Permanent Representative to FAO 

Rome 

  

 
Alternate(s) 

Mr Akeel HATOOR 

Expert of UN Agencies 

Permanent Representation to FAO 

Rome 

Phone:  

Email:  

 
Mr Ahmad ALSHEBANI 

Counsellor 

  

 
Mr Mohammed ALYAFEI 

Agricultural Exper 

Ministry of Municipality and Enviroment 

Doha 

  

 
Ms Hasnna AL-AJJI 

Biological Expert 

Ministry of Municipality and Enviroment 

Doha 

  

 
REPUBLIC OF KOREA - RÉPUBLIQUE 

DE CORÉE - REPÚBLICA DE COREA 

 

Representative 

Mr Young-Gu LEE 

Director  

Export Management Division 

Department of Plant Quarantine 

Ministry of Agriculture, Food and Rural 

Affairs 

Phone: (+82) 549120631 

Email: yglee@korea.kr 

 



 CPM-14 Report 03املرفق 

Page 82 of 126  لية لوقاية النباتاتاالتفاقية الدو 

Alternate(s) 

Ms Sun-Joo HWANG 

Assistant Director 

 Export Management Division 

Department of Plant Quarantine 

Animal and Plant Quarantine Agency  

Phone: (+82) 549120628 

Email: hs1420@korea.kr 

 
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 

 
REPUBLIC OF MOLDOVA - 

REPUBLIQUE DE MOLDOVA - 

REPÚBLICA DE MOLDOVA 

 

Representative 

Ms Svetlana LUNGU 

Head of the Department for Plant Protection, 

National Food Safety Agency 

Email: svetlana.lungu@ansa.gov.md 

 
Alternate(s) 

Ms Mihaela GORBAN 

Email: mihaela.gorban@mfa.gov.md 

 
ROMANIA - ROUMANIE - RUMANIA 

 

Représentant 

Mr George BOLOGAN 

Embassy of Romania  

Via Nicolò Tartaglia, 36  

00197 Rome, Italy 

Phone: (+39) 068073082 

Email: roma@mae.ro 

 
Ms Paulina GABOR 

Phone: (+402) 12705254 

Email: paulina .gabor@madr.ro 

 

Suppléant(s) 

Mr Vlad MUSTACIOSU 

Embassy of Romania  

Via Nicolò Tartaglia, 36  

00197 Rome, Italy  

Phone: (+39) 068073082 

Email: vlad.mustaciosu@mae.ro 

 
Ms Ovidia Ramona POPA 

Phone: (+40) 723602087 

Email: ramona.popa@madr.ro 

 
Mr George STANICA 

Phone: (+40) 729926924 

Email: george.stanica@madr.ro 

 
Ms Pilar VELAZQUEZ GAZTELU 

Phone: (+32) 479 92 0554 

Email: 

pilar.velazques@consilium.europa.eu 

 
Observateurs 

Ms Cristiana AZOITEI 

  

 
RUSSIAN FEDERATION - FÉDÉRATION 

DE RUSSIE - FEDERACIÓN DE RUSIA 

 

Representative 

Ms Yulia SHVABAUSKENE 

Deputy Head 

Federal Service for Veterinary and 

Phytosanitary Surveillance 

Phone: (+7) 4999754347 

Email: fitoquarantine@mail.ru 

 
Ms Yulia KOROLEVA 

Director 

Federal Governmental Budgetary Institution 

"Federal Centre of Grain and Grain Products 

Safety and Quality Assurance" (FGBI 

"Centre of Grain Quality Assurance") 

16/1, Olkhovskaya street,  

Moscow 105066, Russian Federation 

Phone: (+7) 4992673015 
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Ms Oksana DOBROVOLSKAYA 

Deputy Director 

Federal State Budgetary Institution "All-

Russian Plant Quarantine Center" (FGBU 

VNIIKR) 

Phone: (+7) 4997072227 

Email: oxana-d@yandex.ru 

 
Mr Sergey POTAPOV 

Head International Markets Analysis 

Department 

FGBI "Centre of Grain Quality Assurance 

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

Email: serapost@yandex.ru 

 
Alternate(s) 

Mr Kirill ANTYUKHIN 

Agricultural Attaché 

First Secretary  

Permanent Mission of the Russian 

Federation to FAO  

Via Gaeta, 5   

00185 Rome, Italy 

Phone: (+39) 3475075937 

Email: kirill.888@maul.ru 

 
Mr Alexandr SAPOZHNIKOV 

Director  

Federal State Budgetary Institution "All-

Russian Plant Quarantine Center" (FGBU 

VNIIKR) 

Phone: (+7) 499 707 22 27 

 

 
SAMOA 

 

Representative 

Ms Tovine Seiuli WILSON 

Senior Quarantine Specialist 

Phone: (+685) 7710097 

Email: wilsontovine@gmail.com 

 

SAO TOME AND PRINCIPE - SAO 

TOMÉ-ET-PRINCIPE - SANTO TOMÉ Y 

PRÍNCIPE 

 

Représentant 

Mme Idalina PAQUETE DE SOUSA 

CIPV 

Phone: 9913413 

Email: idasousa@yahoo.fr 

 
SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE - 

ARABIA SAUDITA 

 

Representative 

Mr Ossama bin Abdallah AL SALEH 

Director General of the Quarioes General 

Department 

Ministry of Environement, 

Water and Agriculture,  

Phone: (+96) 6555930570 

Email: ksamission@gmail.com 

 
Alternate(s) 

Mr Abdelhakim A. AL YOUSSEF 

Director General of the 

Plant Quarantine Department 

Ministry of Environment 

Email: ksamission@gmail.com 

 
Mr Eng. Abdallah bin Kamhan AL SUBAIE 

Deputy Director 

Plant Protection Department 

Ministry of Environment, Water and  

Agriculture, Riyadh 

Kingdom of Saudi Arabia 

Phone: (+96)6543221098 

Email: el7821@mewa.gov.sa 

 
Mr Eng. Abdelaziz Mohammed AL 

SHARIDI 

Advisor 

Agriculture Directorate 

Ministry of Environment, Water 

and Agricuture 

Riyad, Kingdom of Saudi Arabia 

Email: ksamission@gmail.com 
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SENEGAL - SÉNÉGAL 

 

Représentant 

M. Abdoulaye NDIAYE 

Chef Division Legislation Phytosanitarie 

Ministere de l'Agriculture et de 

l'Équipement Rural - DPV 

Phone: (+221) 338340397 / (+77) 6111175 

Email: layedpv@gmail.com 

 
SERBIA - SERBIE 

 

Alternate(s) 

Ms Tatjana GARCEVIC 

Minister Counsellor 

Deputy Head of Mission 

Embassy of the Republic of Serbia 

Via dei Monti Parioli, 20  

00197 Rome  

Phone: (+39) 3313875287 

Email: tatjana.garcevic@mfa.rs 

 
SEYCHELLES 

 

Representative 

Mr Keven Selwin NANCY 

Chief Plant Biosecurity Officer 

National Biosecurity Agency 

P.O. 464 

Bel Air Complex  

Revolution Avenue 

Victoria 

Mahe, Seychelles 

Phone: (+248) 4324000 

Email: knancy@nba.gov.sc 

 
SIERRA LEONE - SIERRA LEONA 

 

Representative 

Ms Raymonda A. B. JOHNSON 

Head of Crop Protection Service 

Ministry of Agriculture and Forestry 

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 

 
Alternate(s) 

Ms Zora WEBEROVA 

Permanent Representative of the Slovak 

Republic to FAO and WFP 

Via dei Colli della Farnesina, 144, lotto 6  

00135 Rome, Italy 

Email: zora.weberova@mzv.sk 

 
Observers 

Ms Petronela TARINOVA 

Intern 

Embassy of the Slovak Republic   

Via dei Colli della Farnesina, 144, lotto 6  

00135 Rome, Italy 

  

 
SLOVENIA - SLOVÉNIE - ESLOVENIA 

 

Representative 

Ms VLASTA KNAPIC 

Secretary Plant Protection Expert 

Ministry of Agriculture, Forestry and Food 

Administration for Food Safety, Veterinary 

Sector and Plant Protection 

Dunajska 22 

Ljubljana, Slovenia 

Email: vlasta.knapic@gov.si 
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Alternate(s) 

Ms SIMONA PERME 

Undersecretary  

Plant protection expert 

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 

Email: simona.perme@gov.si 

 
SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD - 

SUDÁFRICA 

 

Ms Rorisang MAHLAKOANA 

Directorate Plant Health 

Department of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

Email: rorisangm@daff.gov.za 

 
Mr Kgabo MATLALA 

Manager: International Plant Health 

Standards 

Directorate Plant Health 

Department of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

Email: kgaboma@daff.gov.za 

 
SPAIN - ESPAGNE - ESPAÑA 

 

Representante 

Sr. Valentín ALMANSA DE LARA 

Director General de Sanidad de la 

Producción Agraria  

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

Phone:  

Email: valmansa@mapa.es 

 

Suplente(s) 

Sr. Carlos CABANAS GODINO 

Representante Permanente Adjunto de 

España ante la FAO 

Embajada de España  

(Oficina de los Representantes Permanentes   

Adjunto y Alterno)   

Via del Gesù 62   

00186 Roma, Italy 

Phone: (+39) 066878762 

Email: ccabanas@mapa.es 

 
Sr. Antonio FLORES LORENZO 

Representante Permanente Alterno de 

España ante la FAO 

Embajada de España  

(Oficina de los Representantes Permanentes   

Adjunto y Alterno)   

Via del Gesù 62   

00186 Roma, Italy 

Phone: (+39) 066878762 

Email: afloresl@mapama.es 

 
Sra. Paula HERNÁNDEZ BARRAGÁN 

Asistente Técnico 

Representación Permanente de España ante 

la FAO 

Embajada de España  

(Oficina de los Representantes Permanentes   

Adjunto y Alterno)   

Via del Gesù 62   

00186 Roma, Italy  

Phone: (+39) 066878762 

Email: phb26@baht.ac.uk 

 
Sra. Belén MARTINEZ MARTINEZ 

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 
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Observadores 

Sr. José María COBOS SUÁREZ 

Subdirector General de Sanidad e Higiene 

Vegetal y Forestal 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

Email: jcobossu@mapama.es 

 
Sra. Carmen DÍAZ GARCÍA 

Jefa de Servicio de Prevención y Control 

Fitosanitario 

Subdirección General de Sanidad e Higiene 

Vegetal y Forestal 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

Email: mdiazgar@mapama.es 

 
Sr. Mateo DÍAZ RODRÍGUEZ 

Asistente Técnico 

Representación Permanente de España ante 

la FAO 

Embajada de España  

(Oficina de los Representantes Permanentes   

Adjunto y Alterno)   

Via del Gesù 62   

00186 Roma, Italy 

Phone: (+39) 066878762 

Email: mateodiazro@gmail.com 

 
Sr. Armando HURTADO SABIDO 

Asistente Técnico 

Representación Permanente de España ante 

la FAO 

Embajada de España  

Via del Gesù 62   

00186 Roma, Italy 

Phone: (+39) 066878762 

Email: armandoh@ucm.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) 068554560/18/493 

Email: slemb.rome@mfa.gov.ik 

 
Mr Thushara WICKRAMAARACHCHI 

Addictional Director 

National Plant Quarantine Service (NPQS) 

Department of Agriculture 

Phone: (+94) 112252028/713044144 

Email: npqs@doa.gov.ik 

wastwa@gmail.com 

 
Mr Somasena MAHADIULWEWA 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Democratic Socialist 

Republic of Sri Lanka 

Phone: (+39) 3484346402 

Email: minister.comslemorme2@gmai.com 

 
SUDAN - SOUDAN - SUDÁN 

 

Representative 

Mr Khidir Gibril MUSA EDRES 

Director General of Plant Protection 

Diractorate 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Phone: (+249) 9912138939 

Email: khidirgme@gmail.com: 

khidirgme@outlook.com 

 
Alternate(s) 

Ms Saadia Elmubarak Ahmed DAAK 

Agricultural Counsellor 

Embassy of the Republic of the Sudan  

Phone: (+39) 0633222138 

Email: info@sudanembassy.it; 

saadiadaaka@yahoo.com 
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SURINAME 

 

Representative 

Ms Sadhana JANKIE 

Department of Plant Protection and Quality 

Controls 

Ministry of Agriculture, Animal Husbandry 

and Fisheries  

Suriname 

Email: sadjan349@yahoo.com 

 
SWEDEN - SUÈDE - SUECIA 

 

Representative 

Ms Karin NORDIN 

Plant Health Chief 

Swedish Board of Agriculture 

Jönköping, Sweden 

Email: karin.nordin@jordbruksverket.se 

 
Alternate(s) 

Mr Kristof CAPIEAU 

Senior Officer Plant Health 

Swedish Board of Agriculture 

Jönköping, Sweden 

Email: kristof.capieau@jordbruksverket.se 

 
SWITZERLAND - SUISSE - SUIZA 

 

Observateurs 

M. Jacopo SCHÜRCH 

Stagiaire 

Représentation permanente de la Suisse 

auprè de la FAO 

Email: jacopo.schurch@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 Agricultrue and Agrarian 

Reform 

Sabe Bahrat Square  

Damascus, Syrian Arab Republic 

Phone: (+963) 112220187 

Email: fhrr955@hotmail.com 

 

THAILAND - THAÏLANDE - TAILANDIA 

 

Representative 

Ms Surmsuk SALAKPETCH 

Director-General 

Department of Agriculture 

Phone: (+66)9405412 

Email: surmsiak.s@doa.in.th 

 
Alternate(s) 

Mr Prateep ARAYAKITTIPONG 

Standards Officer 

National Bureau of Agricultural Commodity 

and Food Standards 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

Email: ippcThailand@gmail.com 

 
Ms Chonticha RAKKRAI 

Senior Agricultural Research Specialist 

Plant Protection Research and Development 

Office Department od Agricolture 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

Phone: (+66) 891286488 

Email: rakkrai@yahoo.com 

 
Ms Ratchanok SANGPENCHAN 

Alternate Permanent Representative of 

Thailand to FAO 

 Office of Agricultural Affairs  

Royal Thai Embassy  

Via Cassia, 929 Villino  

00189 Rome, Italy 

Email: thagri.rome@gmail.com 

 
Mr Sarute SUDHI-AROMNA 

Senior Entomology Specialist 

Plant Protection Research and Development 

Office Department of Agricolture 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

Phone: (+66) 25795583 

Email: sarutes@yahoo.com 

 
Mr Thanawat TIENSIN 

Permanent Representative of Thailand to 

FAO 

Office of Agricultural Affairs  

Royal Thai Embassy  

Via Cassia, 929 Villino M  

00189 Rome, Italy 

Email: thagri.rome@gmail.com 
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TOGO 

 

Représentant 

M. Atsu TAGBA 

Phone: (+228) 90103687 

Email: igotagba@gmail.com 

 
TUNISIA - TUNISIE - TÚNEZ 

 

Représentant 

Mr Mohamed Lahbib BEN JAMAA 

Directeur Général de la Sanité Vegetale 

Protection et du Contrôle de la Qualité des 

Produits Agricoles 

Phone: (+216) 71788979 

Email: benjamaaml@gmail.com 

 
TURKEY - TURQUIE - TURQUÍA 

 

Representative 

Mr Murat SAHIN 

Head 

Plant Health and Quarantine Department 

Phone: (+90) 3122587711 

Email: nppoturkey@tarimorman.gov.tr 

 
TUVALU 

 

Representative 

Mr Matio LONALONA 

Head of Plant Protection & Quarantine 

(Tuvalu NPPO) 

Government Building 

Funafuti, Tuvalu 

Phone: (+256) 688 20836 

Email: matiolnln@gmail.com 

 
UGANDA - OUGANDA 

 

Representative 

Mr Paul MWAMBU 

Commissioner 

Crop Inspection and Certification 

Ministry of Agriculture, Animal Industry 

and Fisheries 

Phone: (+256) 774013363/ (+265) 

702001007 

Email: pmwambu2@yahoo.com 

 

Alternate(s) 

Ms Joyce Brenda KISINGIRI 

Agricultural Inspector  

Animal Industry and Fisheries Department 

of Crop Inspection and Cetification 

Ministry of Agriculture 

Phone: (+256) 772403364 

Email: brendaagric.maaif@gmail.com 

 
Mr Siragi WAKAABU 

Agricultural Attaché 

Alternate Permanent Representative to FAO  

IFAD WHO 

Rome 

Phone: (+39) 3663782264 

Email: wakaabu@yahoo.com 

 
UKRAINE - UCRANIA 

 

Representative 

Mr Andrii CHELOMBITKO 

Director 

Department of Phytosanitary Security, 

Control in Seed and Seedling of the State 

Service of Ukraine on Food Safety and 

Consumers Protection 

Chief State Phytosanitary Inspector  

1, B.Hrinchenko str. 01001 

Kyiv, Ukraine 

Phone: (+380) 445247707 

Email: a.chelombitko@dpss.gov.uc 

 
Alternate(s) 

Mr Maksym MANTIUK 

Alternate Representative of Ukraine to FAO 

Embassy of Ukraine  

Via Guido d'Arezzo, 9  

00198 Rome, Italy  

Phone: (+39) 068413345 

Email: maksym.mantiuk@mfa.gov.ua 
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Mr Igor MELNYK 

Head of the Bilateral Cooperation and 

International Organizations Unit Directorate 

for International Cooperation State Service 

of Ukraine on Food Safety and Consumers 

Protection 

1, B.Hrinchenko str. 01001 

Kyiv, Ukraine 

Phone: (+380) 442788492 

Email: igor.melnyk@dpss.gov.uc 

 
UNITED ARAB EMIRATES - ÉMIRATS 

ARABES UNIS - EMIRATOS ÁRABES 

UNIDOS 

 

Representative 

Ms Alia Humaid Ahmed Bin Harib 

ALMHEIRI 

Veterinary Quarantine Chief Section, 

Ministry of Climate Change and 

Environment, UAE 

UAE Embassy Rome 

Phone: (+97) 142148440 

Email: igor.melnyk@dpss.gov.uc 

 
Ms Mayam Salem Obaid Rubaya 

ALSALLAQI 

Head 

Studies and Risk Assessment Unit 

UAE Embassy 

Dubai 

Phone: (+97) 145035657 

Email: mssallagu@dm.gov.ae 

 
Alternate(s) 

Ms Hanan Ali Dawood Salman ABDULLA 

Head 

Food Item Registration and Label 

Assessment 

UAE Embassy  

Rome, Italy  

Phone: (+97) 145035622 

Email: hasalman@dm.gov.ae 

 

UNITED KINGDOM - ROYAUME-UNI - 

REINO UNIDO 

 

Representative 

Ms Nicola SPENCE 

UK Chief Plant Health Officer 

Department for Environment, Food and 

Rural Affairs 

Sand Hutton 

Y041 1LZ York, United Kingdom 

Phone: (+44) 20800262480 

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

 
Alternate(s) 

Ms Denise A'HARA 

Head of Plant Health Branch 

Scottish Government 

Roddinglaw Road 

Edinburgh, United Kingdom 

  

 
Mr Sam BISHOP 

Head of International Plant Health Policy 

Department for Environment, Food and 

Rural Affairs 

Sand Hutton 

Y041 1LZ York, United Kingdom 

Phone: (+44) 2080262506 

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

 
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA - 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE - 

REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA 

 

Representative 

Mr Mdili Smabayi KATEMANI 

Office in Charge 

Plant Quarantine and Phytosanitary Services 

Ministry of Agriculture  

Phone: (+255) 756637966 

Email: katemani.sambayi@kilimno.go.tz 
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UNITED STATES OF AMERICA - ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE - ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA 

 

Representative 

Mr Osama EL-LISSY 

Deputy Administrator 

Plant Protection and Quarantine  

Animal and Plant Health Inspection Service  

Department of Agriculture 

Phone: (+202) 7997163 

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

 
Alternate(s) 

Ms Wendolyn BELTZ 

Field Operations Director 

Plant Protection and Quarantine 

Animal and Plant Health Inspection Service 

Department of Agriculture 

USA 

Phone: (+1) 9704947564 

Email: wendolyn.beltz@usda.gov 

 
Mr Christian DELLIS 

Deputy Director of Export Services 

Plant Protection and Quarantine 

Animal and Plant Health Inspection Service 

Department of Agriculture 

Phone: (+301) 8512154 

Email: christian.b.dellis@usda.gov 

 
Ms Stephanie DUBON 

IPS Deputy Technical Director 

Plant Protection and Quarantine 

Animal and Plant Health Inspection Service 

Department of Agriculture 

Phone: (+1) 3018512180 

Email: stephanieim.dubon@usda.gov 

 
Mr John GREIFER 

Assistant Deputy Administrator 

IPS 

Plant Protection and Quarantine 

 Animal and Plant Health Inspection Service 

Department of Agriculture 

Phone: (+1) 2027997159 

Email: john.k.greifer@usda.gov 

 

Ms Marina ZLOTINA 

PPQ's IPPC Technical Director 

Plant Protection and Quarantine 

Animal and Plant Health Inspection Service 

Department of Agriculture 

Phone: (+1) 3018512200 

Email: marina.a.zlotina@usda.gov 

 
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 

Email: uruit@ambasciauruguay.it 

 
Suplente(s) 

Sra. Imelda SMOLCIC 

Representación Permanente de Uruguay 

Embajada de la República Oriental del 

Uruguay   

Via Vittorio Veneto, 183  

00187 Roma, Italy 

Phone: (+39) 064821776 

Email: uruit@ambasciatauruguay.it 

 
Sr. Mario DE LOS SANTOS 

Director Protección Agrícola 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca 

Embajada de la República Oriental del 

Uruguay   

Via Vittorio Veneto, 183  

00187 Roma, Italy 

Phone: (+39) 064821776 

Email: uruit@ambasciatauruguay.it 
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Sra. Astrid HARTMANN 

Agregada 

Embajada de la República Oriental de 

Uruguay   

Via Vittorio Veneto, 183  

00187 Rome, Italy 

Phone: (+39) 064821776 

Email: uruit@ambasciatauruguay.it 

 
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 

OF) - VENEZUELA (RÉPUBLIQUE 

BOLIVARIENNE DU) - VENEZUELA 

(REPÚBLICA BOLIVARIANA DE) 

 

Representante 

Sr. Joan José MONTILLA MOTA 

Director Nacional de Salud Veseral Integral 

Instituto Nacional de Salud Agricola 

Integral (INSAI) 

Venezuela 

Phone: (+584) 265951717/243084572 

Email: jjmontillam@gmail.com 

 
Suplente(s) 

Sr. Elías ELJURI 

Representación Permanente de la República  

Bolivariana de Venezuela ante la FAO  

Via G. Antonelli, 47  

00197 Roma, Italy  

  

 
Sra. Marycel PACHECO 

Representación Permanente de la República  

Bolivariana de Venezuela ante la FAO 

Phone:  

Email:  

 
Sr. Luis REYES 

Representación Permanente de la República  

Bolivariana de Venezuela ante la FAO 

  

 
VIET NAM 

 

Representative 

Mr Le Son HA 

Head of Plant Quarantine Division 

Plant Protection Department 

Phone: (+84) 24 38518192 

Email: hals.bvtv@mard.gov.vn 

 

YEMEN - YÉMEN 

 

Representative 

Mr Ali Saif M. AL-SHAIBANI 

Yemen Fpcal Point for the International 

Plant Protection Convetion (IPPC) 

Phone: 0644231679 

Email: segreteria@yemenembassy.it 

 
Mr Mouad A. A. AL-ARIQI 

Alternate Permanent Representative to the 

UN RBAs 

Phone: (+39) 0644231679 

Email: segreteria@yemenembassy.it 

 

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) 211278141/130 

Fax: (+260) 211278141/130 

Email: msiska12@yahoo.co.uk 

 

Mr Joseph KATEMA 

Ambassador 

Phone: (+39) 063221655 

Email: zamrome@rdn.it 

 
Mr Kenneth Kajarayekha MSISKA 

Head of Phytosanitary Service 

Zambia Agriculture Reasearch Institute 

Plant Quarantines Phytosanitary 

Phone: (+260) 977771503 

Email: msiska12@yahoo.co.uk 

 

mailto:segreteria@yemenembassy.it
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Observers 

Mr Kayoya MASUHWA 

First Secretary Agriculture 

Embassy of the Republic of Zambia  

Via Ennio Quirino Visconti, 8  

00193 Rome, Italy 

Phone: (+39) 063221655 

Email: kayoyamasuhwa@gmail.com 

 
Ms Manako SIAKAKOLE 

First Secretary Multilateral 

Phone: (+39) 063221655 

Email: zamrome@rdn.it 

 
ZIMBABWE 

 

Representative 

Mr Godfrey MAGWENZI 

Ambassador 

Phone: (+39) 0668308282 

Email: godfreycecil@yahoo.co.uk 

 
Mr Cames MGUNI 

IPPC Focal Point  

Phone: (+263) 712611772 

Email: kbnyamwena@gmail.com 

 

Alternate(s) 

Ms Irene BOSHA 

Alternate 

Phone: (+39) 06 68 30 82 82 

Email: irennzw2020@gmail.com 

 
Ms Caroline MATIPIRA 

Alternate 

Phone: (+39) 068308282 

Email: matipiracaroline62@gmail.com 

 
Mr Nhamo MUDADA 

Plant Quarantine Services Institute  

Phone: (+263) 716800596 

Email: mudadan@gmail.com 

 
Mr Munyaradzi Amon Benedict 

TUMBARE 

Alternate 

Embassy of the Republic of Zimbabwe  

Via Virgilio, 8  

00193 Rome, Italy  

Phone: (+39) 068308282 

Email: munyaradzitumbare@gmail.com 
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OBSERVER COUNTRIES (NON-

CONTRACTING PARTIES) 

PAYS OBSERVATEURS (PARTIES NON 

CONTRACTANTES) 

PAÍSES OBSERVADORES (PARTES NO 

CONTRATANTES) 

 

PALESTINE - PALESTINA 

 

Representative 

Ms Mai ALKAILA 

Observer of Palestine to FAO 

Rome 

Phone: (+39) 067008791/5041 

Email: fao@ambasciatapalestina.com 

 
Alternate(s) 

Mr Mamoun BARGHOUTHI 

Observer of Palestine to FAO 

Rome 

Email: fao@ambasciatapalestina.com 

 
Mr Omar FAKEH 

Counsellor 

Permanent Representation to FAO 

Rome 

Email: fao@ambasciatapalestina.com 

 

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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REGIONAL PLANT PROTECTION 

ORGANIZATIONS 

ORGANISATIONS RÉGIONALES DE 

PROTECTION DES VÉGÉTAUX 

ORGANIZACIONES REGIONALES DE 

PROTECCIÓN FITOSANITARIA 

 

CENTRE FOR AGRICULTURE AND 

BIOSCIENCE INTERNATIONAL 

 

Mr Washington OTIENO 

Regional Coordinator Plantwise Programme 

Phone: (+254) 207224450 

Email: w.otieno@cabi.org 

 
 

COMITÉ REGIONAL DE SANIDAD 

VEGETAL DEL CONO SUR 

 

Ms Berni Flores MARÍA DEL CARMEN 

Secretaria Técnica  

COSAVE 

Phone (+595) 982344 276 

Email: secretaria_técnica@cosave.org 

 
ANDEAN COMMUNITY 

COMMUNAUTÉ ANDINE 

COMUNIDAD ANDINA 

 

Mr Camilo BELTRAN MONTOYA 

Plant Health International Officer 

Secretaría Generale de la Comunidad 

Andina (CAN) 

Phone: (+511) 7106400 

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 Nico HORN 

Director-General  

European and Mediterranean Plant 

Protection Organization (EPPO/OEPP) 

Phone: (+33) 145207794 

Email: nico.horn@eppo.int 

 
Mr Valerio LUCCHESI 

Scientific Officer 

European and Mediterranean Plant 

Protection Organization (EPPO/OEPP) 

Phone: (+33) 1452077 94 

Email: lucchesi@eppo.int 

 
Ms Diana RYZHKOVA 

Administrative Assistant 

European and Mediterranean Plant 

Protection Organization (EPPO/OEPP) 

Phone: (+33) 145207794 

Email: diana.ryzhkova@eppo.int 

 
INTER AFRICAN PHYTOSANITARY 

COUNCIL 

CONSEIL PHYTOSANITAIRE 

INTERAFRICAIN 

CONSEJO FITOSANITARIO 

INTERAFRICANO 

 

Mr Abdel Fattah MABROUK AMER 

Senior Scientific Officer 

Entomology 

Inter-African Phytosanitary Council of the 

African Union 

P. O. Box 4170 Nlongkak 

Phone: (+237) 677653138 

Email: 

abdelfattahsalem@ymail.com/amera@afric

a-union.org 
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Mr Jean Gerard MEZUI M'ELLA 

Director 

Inter-African Phytosanitary Council of the 

African Union 

Phone: (+237) 694899340 

Email: au-cpi@au-appo.org  

jeangerardmzuimella@gmail.com 

 
NEAR EAST PLANT PROTECTION 

ORGANIZATION 

ORGANISATION POUR LA 

PROTECTION DES VÉGÉTAUX AU 

PROCHE-ORIENT 

ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓNADE 

LAS PLANTAS DEL CERCANO 

ORIENTE 

 

Mr Mekki CHOUIBANI 

Executive Director 

Phone: (+212) 673997808 

Email: hq.neppo@gmail.com 

 

NORTH AMERICAN PLANT 

PROTECTION ORGANIZATION 

ORGANISATION NORD AMÉRICAINE 

POUR LA PROTECTION DES PLANTES 

ORGANIZACIÓN NORTEAMERICANA 

DE PROTECCIÓN A LAS PLANTAS 

 

Ms Stephanie BLOEM 

Executive Director  

North American Plant Protection 

Organization (NAPPO) 

Phone: (+919) 6174040 

Email: stephanie.bloem@nappo.org 

 
REGIONAL INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR PLANT 

PROTECTION AND ANIMAL HEALTH 

ORGANISME INTERNATIONAL 

RÉGIONAL CONTRE LES AMALADIES 

DES PLANTES ET DES ANIMAUX 

ORGANISMO INTERNACIONAL 

REGIONAL DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 

 

Mr Carlos Ramón URÍAS MORALES 

Plant Health Regional Director 

Phone: (+503) 22099200 

Email: curias@oirsa.org 
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UNITED NATIONS AND SPECIALIZED 

AGENCIES 

NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS 

SPÉCIALISÉES 

NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS 

ESPECIALIZADOS 

 

CONVENTION ON BIOLOGICAL 

DIVERSITY 

CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ 

BIOLOGIQUE 

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA 

 

Ms Junko SHIMURA 

Programme Management Officer 

Invasive Alien Species/Taxonomy 

Secretariat of the Convention on Biological 

Diversity 

Phone: (+1 514) 287 8706 

Email: junko.shimura@cbd.int 

 
FAO REGIONAL OFFICES 

BUREAUX RÉGIONAUX DE LA FAO 

OFICINA REGIONALES DE LA FAO 

 

 

Mr Mathew ABANG 

FAOSFS 

  

 
Mr Jean Baptiste BAHAMA 

FAORAF 

  

 
Mr Orlando SOSA 

FAOSFE 

  

 
Mr Piotr WLODARCZYK 

FAOREU 

  

 
Mr Thaer YASEEN 

FAORNE 

  

 

INTER-AMERICAN INSTITUTE FOR 

COOPERATION ON AGRICULTURE 

INSTITUT INTERAMERICAIN DE 

COOPÉRATION POUR 

L'AGRICULTURE 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

COOPERACIÓN PARA LA 

AGRICULTURA 

 

Mr Robert G. AHERN 

Manager 

Agricultural Health, Food Safety and Food 

Quality 

Inter-American Institute for Cooperation on 

Agriculture 

Phone: (+506) 2216 0184 

Email: robert.ahern@iica.int 

 
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 

AGENCY 

AGENCE INTERNATIONALE DE 

L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

ORGANISMO INTERNACIONAL DE 

ENERGÍA ATÓMICA 

 

Mr Rui CARDOSO PEREIRA 

Entomologist (PhD)  

Head Insect Pest Control Section 

Joint FAO/IAEA Division of Nuclear  

Techniques in Food and Agriculture  

Phone: (+43) 1 2600 26077 

Email: r.cardoso-pereira@iaea.org 

 
INTERNATIONAL MARITIME 

ORGANIZATION 

ORGANISATION MARITIME 

INTERNATIONALE 

ORGANIZACIÓN MARÍTIMA 

INTERNACIONAL 

 

Mr Bingbing SONG 

Email: bsong@imo.org 
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OBSEVERS FROM 

INTERGOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS 

OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS 

INTERGOUVERNEMENTALES 

OBSERVADORES DE 

ORGANIZACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES 

 

CARIBBEAN AGRICULTURAL HEALTH 

AND FOOD SAFETY AGENCY 

 

Ms Juliet GOLDSMITH 

Plant Health Specialist  

Caribbean Agricultural Health and Food 

Safety Agency (CAHFSA) 

Phone: (+597) 7252922 

Email: juliet.goldsmith@cahfsa.org 

 
CENTRE INTERNATIONAL DE HAUTES 

ETUDES AGRONOMIQUES 

MEDITERRANNES 

 

Ms Anna D'ONGHIA 

 

Mr Nicola Sante IACOBELLIS 

  

 
COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND 

INDUSTRIAL RESEARCH 

ORGANIZATION 

 

Mr Darren KRITICOS 

Email: darren.kriticos@csiro.au 

 
ECONOMIC COMMUNITY OF WEST 

AFRICAN STATES 

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES 

ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 

COMUNIDAD ECONÓMICA DE LOS 

ESTADOS DEL ÁFRICA OCCIDENTAL 

 

Mr Gbemenou Joselin BENOIT 

GNONLONFIN 

Senior ECOWAS-USAID 

SPS Standards Advisor 

ECOWAS Commission 

Phone: (+23) 47084003507/(+25) 

4705593239 

 

 

EURASIAN ECONOMIC COMMISSION 

 

Mr Yury HROS 

  

 
Mr Aman MALGAZHDAROV 

 

 
Mr Viktor NAZARENKO 

  

 
Mr Evgenii STRELKOV 

  

 
WORLD BANK GROUP 

GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 

GRUPO DEL BANCO MUNDIAL 

 

Mr Shane SELA 

Senior Trade Facilitiation Specialist 

Global Trade and Regional Integration 

Phone: (+12) 022907321 

Email: ssela@worldbank.org 

 
WORLD CUSTOMS ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DES 

DOUANES 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

ADUANAS 

 

Ms Ozlem SOYSANLI 

Technical Officer 

Compliance & Facilitation Directorate 

World Customs Organization 

Phone: (+32) 22099345 

Email: ozlem.soysanli@wcoomd.org 

 
WORLD TRADE ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DU 

COMMERCE 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 

COMERCIO 

 

Ms Anneke HAMILTON 

Economic Affairs Office 

World Trade Organization 

Email: anneke.hamilton@wto.org 
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Mr Melvin SPREJI 

Economic Affairs Officer 

STDF Secretariat 

World Trade Organization 

Email: melvin.spreij@wto.org 

 

 
 

NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS 

ORGANISATIONS NON 

GOUVERNMENTALES 

ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES 

 

CONSULTATIVE GROUP ON 

INTERNATIONAL AGRICULTURAL 

RESEARCH 

GROUPE CONSULTATIF POUR LA 

RECHERCHE AGRICOLE 

INTERNATIONALE 

GRUPO CONSULTIVO SOBRE 

INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA 

INTERNACIONAL 

 

Mr Jan KREUZE 

Speaker 

Email: j.kreuze@cgiar.org 

 
Ms Giovanna MULLER 

Email: g.muller@cgiar.org 

 
EUROPE-AFRICA-CARIBBEAN-

PACIFIC LIAISON COMMITTEE FOR 

THE PROMOTION OF TROPICAL 

FRUITS, OFF-SEASON VEGETABLES, 

FLOWERS, ORNAMENTAL PLANTS 

AND SPICES 

 

Ms Inês BASTOS 

Regional Programme Manager 

Phone: (+32) 485744352 

Email: ines.bastos@coleacp.org 

 
Ms Maud DELACOLLETTE 

Regional Programme Manager 

Phone: (+32) 472298624 

Email: maud.delacollette@coleacp.org 

 

Ms Nursel GUMUSBOGA 

Regional Programme Manager 

Phone: (+32) 476687709 

Email: nursel.gumusboga@coleacp.org 

 
Mr Jeremy KNOPS 

Operations Lead 

Phone: (+32) 477871040 

Email: jeremy.knops@coleacp.org 

 
Ms Deborah MAGERAT 

Exectutive Assistant & Event Manager 

Phone: (+32) 478751672 

Email: deborah.magerat@coleacp.org 

 
Mr Babacar SAMB 

SPS expert 

Phone: (+221) 775695006 

Email: bioscope@arc.sn 

 
Ms Morag WEBB 

Special Advisor 

Phone: (+44) 7717745206 

Email: morag.webb@coleacp.org 

 
Ms Bénédicte WERNER 

Regional Programme Manager 

Phone: (+32) 476482762 

Email: benedicte.werner@coleacp.org 

 
Ms Meyer YESSIE 

Regional Programme Manager 

Phone: (+32) 466380489 

Email: yessie.meyer@coleacp.org 
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IMPERIAL COLLEGE LONDON 

 

Ms Megan QUINLAN 

Senior Research Fellow 

Centre for Environmental Policy 

Imperial College London 

Phone: (+44) 2075942496 

Email: m.quinlan@imperial.ac.uk 

 
INTERNATIONAL GRAIN TRADE 

COALITION 

 

Ms Kate Elizabeth LEE 

  

 
INTERNATIONAL SEED FEDERATION 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES 

SEMENCES 

 

Mr Dennis JOHNSON 

Seed Health Manager 

International Seed Federation 

1260 Nyon, Switzerland 

Phone: (+41) 223654420 

Email: d.johnson@worldseed.org 

 
Mr Michel LEADER 

  

 
INTERNATIONAL SEED TESTING 

ASSOCIATION 

ASSOCIATION INTERNATIONALE 

D'ESSAIS DE SEMENCES 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 

ANÁLISIS DE SEMILLAS 

 

Mr Andreas WAIS 

Secretary General  

International Seed Testing Association 

(ISTA) 

Phone: (+41) 448386006 

Email: andreas.wais@ista.org 

 

SEED ASSOCIATION OF THE 

AMERICAS 

 

Ms Maria lnés ARES 

Senior Advisor oof Seed Phytosanitary 

Seed Association of the Americas (SAA) 

Phone: (+598) 26000805 

Email: iares@saaseed.org 

 
SPEAKER 

 

Mr Robert GRIFFIN 

APHIS 

Email: robert.l.griffin@aphis.usda.gov 

 
Mr Lars KJAER 

WSC representative  

World Shipping Council  

Sea Container SS5         

Email: lkjaer@worldshipping.org 

 
Mr Venkatram VENKATESWARAN 

UNICC 

Phone: (+41) 795139433 

Email: venkat@unicc.org 

 
Ms Susanne WEIGAND 

Plant Health and Capacity Development 

SS1 

Plant Health University Göttingen 

Phone:  

Email: susanne.weigand@agr.uni-

goettingen.de 
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OBSERVERS 

 

 

 

CENTRE FOR AGRICULTURE AND 

BIOSCIENCE INTERNATIONAL 

 

Mr Washington OTIENO 

Regional Coordinator Plantwise Programme 

Phone: (+254) 0207224450 

Email: w.otieno@cabi.org 

 
OBSERVERS 

 

Mr Matthew CASEY 

Volunteer for the UK 

Phone: (+20) 2080267026 

Email: mattehew.casey@defra.gov.uk 

 
Mr Dongsheng FAN 

China 

 
Mr Ciro GARDI 

Scientific Officer 

Animal and Plant Health (Alpha) 

European Food Safety Authority (EFSA) 

Phone: (+39) 0521 036477 

Email: ciro.gardi@efsa.europa.eu 

 
Ms Guanghao GU 

China 

Email: 317352941@qq.com 

 
Ms Champika HEWAGE 

Sri Lanka 

Phone: (+94) 0718375771 

Email: champikalcc@gmail.com 

 
Ms Xinyi LI 

Hebi Jiaduo Science Industry And Trade 

Co.,Ltd. 

China 

Email: 594367275@qq.com 

 
Ning LU 

Hebi Jiaduo Science Industry And Trade 

Co.,Ltd. 

Email: 594367275@qq.com 

 

Mr Aoxiang SHI 

China 

Phone:  

Email: shiaoxiang@heyisf.com; 

admin@heyisf.com 

 
Mr Zhigang SHI 

Hebi Jiaduo Science Industry And Trade 

Co.,Ltd. 

China 

Phone:  

Email: 594367275@qq.com 

 
Mr Yilin SONG 

China 

Phone:  

Email: admin@heyisf.com;  

wangkaix@163.net 

 
Mr Pengkai SUN 

Hebi Jiaduo Science Industry And Trade 

Co.,Ltd. 

Email: 594367275@qq.com 

 
Mr Kaixue WANG 

China 

Phone:  

Email: gxnytwjc01@163.com;   

wangkaix@163.net 

 
Mr Dongdong ZHANG 

Hebi Jiaduo Science Industry And Trade 

Co.,Ltd. 

China 

Email: 594367275@qq.com 
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Ms Huiyuan ZHAO 

General Manager 

Hebi Jiaduo Science Industry And Trade 

Co.,Ltd. 

China 

Email: 594367275@qq.com 

 

Blanca LANDA 

Spanish National Council 

 

Mr Dimitris TSITSIGIANNIS 

Agricultural University of Athens 

 

Ms Laura MUGNAI 

University of Florence 

 

Mr Antonio LO GRIECO 

CNR-SIPA 

 

 

 

mailto:594367275@qq.com
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ل تفاقية الدولية لوقاية النباتات  اال تراتيجيعلى اإلطار التعدي ت المتفق عليها  - 04 المرفق
 2030-2020 للفترة

 
دورة الرابعة عشييييييييييرة للهيئة ملناقشيييييييييية شييييييييييواغل أثارهتا بعض البلدان يف خالل الالذي انعقد ئيس الر أصييييييييييدقاء وافق اجتماع  [283]

تدخل على ال  سيييييييالواردة أدناه على التعديالت  2030-2020 للفرتةاالسيييييييرتاتيجي يتعلق بأجزاء من مشيييييييروع اإلطار  ام
 :2030-2020 للفرتةاالسرتاتيجي اإلطار 
أكثر بروزًا يف الوثيقة.  اكونيأن  ينبغيلذلك و ، الدولية أساسية لالتفاقيةلتنفيذ وبناء القدرات أنشطة يشكل ا -

وضع األنشطة األساسية قبل األهداف االسرتاتيجية من أجل ينبغي إعادة ترتيب الوثيقة  ولتحقيق ذلك،
 (.الوثيقةويف نص  الرسم البياين)حسب 

نهوض التنمية فرًصا كبرية لليف الوقال الذي تتيح فيه بنود خطة إدراج تعليق إضايف يف الوثيقة يوضح أنه  ينبغي -
 كافية.الوارد املعلى تأمني توقف ي بشأهنا دمتقإحراز همة االتفاقية الدولية، فإن مب

التنمية أو أجزاء أخرى من خطة استعراض وتكييف ميكن للهيئة  هسيتم إضافة نص إىل الوثيقة لتوضيح أن -
اجملموعة املعنية تسند إىل مهمة يشكل ذلك ميكن أن و . إىل ذلك ما دعال احلاجةاإلطار االسرتاتيجي كلّ 
 عن طريق املكتب.يئة توصيات إىل اهلدن تقمع  بالتخطيط االسرتاتيجي

 اآلفات.عن أثر ستشمل كل دراسة حالة لآلفات صوراً ومزيداً من املعلومات  -
تألعرض دراسات حالة اآلفات احلرص على أن النسق النهائي، ضعون عندما ي ،االتصاالتينبغي ألخصائيي  -

 بطريقة أفضل.عرضها مجيًعا أو عن طريق  ا، وميكنهم حتقيق ذلك من خالل جتميعه دي إىل اللبسبطريقة ال ت
الستخدام املتسق للمصطلحات ال  ميكن اأخصائيي االتصاالت لتبسيط الصياغة وضمان باألمانة عني ستست -

 للقراء فهمها بسهولة.
لوقاية النباتات وطنية على سبيل املثال أن منظمة  ،سيتم توسيع مسرد املصطلحات لتوفري املزيد من التوضيح -

الصحة اخلاصة بة ياحلكومالضمانات مس ولة عن توفري وتلقي أهنا بلد ما و بالنسبة إىل املختصة يئة هلهي ا
 و ائفها بكفاءة.كي ت دي املوارد الالزمة لزويدها بينبغي تأنه النباتية، و 
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مكتب هيئة تدابير الصيييييييييييحة النباتية من يمكن أن يحّل محّله  في األعضيييييييييييياء الحاليون و  - 05لمرفق ا
 المعايير جنةول
 

 
 
 
 

 األعضاء الحاليون في مكتب الهيئة )عقب القرارات الصادرة عن الهيئة في دورتها الرابعة عشرة( - 1الجدول 

 التعيين / اال   البلد اإلقلي 
 إعادة التعيين

الوالية/ المدة 
 الحالية

 انتهاء الوالية

 أفريقيا
 )نائب الرئيس(

 Lucien KOUAMEالسيد  كوت ديفوار

KONAN 
الدورة السابعة للهيئة 

(2012) 
الدورة التاسعة للهيئة 

(2014) 
الدورة احلادية عشرة 

 (2016للهيئة )
الدورة الثالثة عشرة للهيئة 

(2018) 

  الوالية الرابعةو سنتان
2020 

 آ يا
 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة  Fuxiang WANGالسيد  الصني
(2018) 

 2020 الوالية األوىلو سنتان

الدورة الثالثة عشرة للهيئة  Marica GATTالسيدة  مالطة اأوروب
(2018) 

 2020 الوالية األوىلو سنتان

أمريكا ال تينية 
 والبحر الكاريبي

 )الرئيس(

 Francisco Javierالسيد  املكسيك
TRUJILLO ARRIAGA 

الدورة احلادية عشرة 
 (2016للهيئة )

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

 2020 لثانيةو سنتانالوالية ا

الدورة الثالثة عشرة   السيد مجيل أنور حممد رمضان اليمن الشرق األدنى
 (2018للهيئة )

 2020 الوالية األوىلو سنتان

الدورة الثالثة عشرة للهيئة  Greg WOLFFالسيد  كندا أمريكا الشمالية
(2018) 

 

 2020 الوالية األوىلو سنتان

جنوب غرب 
 المحيط الهادئ

 Stephenالسيد  زيلندانيو 
BUTCHER 

 
الدورة الرابعة عشرة  

 (2019للهيئة )
 

 2021 الوالية األوىلو سنتان
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 مكتب الهيئة )عقب القرارات الصادرة عن الهيئة في دورتها الرابعة عشرة(األعضاء الحاليين في  من يمكن أن يحّل محلّ  - 2الجدول 

 التعيين / اال   البلد اإلقلي 
 تعيينإعادة ال

انتهاء  الوالية/ المدة الحالية
 الوالية

 
 أفريقيا

مجهورية الكونغو  1
 الدميقراطية

 Mamba Mambaالسيد 

DAMAS 
الدورة الرابعة عشرة للهيئة 

(2019) 
 

 2021 الوالية األوىلو سنتان

 Kgaboالسيد  جنوب أفريقيا 2
MATLALA 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

 2020 سنتان الوالية األوىلو

 
 آ يا

الدورة احلادية عشرة للهيئة  Antarjo DIKINالسيد  إندونيسيا 1
(2016) 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة  
(2018) 

 2020 الوالية الثانيةو سنتان

    شاغر  2

 
 أوروبا

الدورة الثانية عشرة للهيئة  Samuel BISHOPالسيد  اململكة املتحدة 1
(2017) 

 
ة عشرة للهيئة الدورة الثالث
(2018) 

 2020 الوالية األوىلو سنتان

    شاغر 2

أمريكا ال تينية 
 والبحر الكاريبي

الدورة احلادية عشرة للهيئة  Diego QUIROGAالسيد  األرجنتني  1
(2016) 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

 2020 الوالية الثانيةو سنتان

 Francisco السيد بليز 2
GUTIÉRREZ 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

 2020 الوالية األوىلو سنتان

 
 الشرق األدنى

السيد سال عبد القادر  ليبيا 1
 هارون

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

 2020 الوالية األوىلو سنتان 

 مصيييييييييييييييرمجهورييييييية  2
 العربية

الدورة الثالثة عشرة للهيئة  أملد العطار
(2018) 

 2020 وىلو سنتانالوالية األ

 
 
 أمريكا الشمالية

 .John Kالسيد  الواليات املتحدة 1
GREIFER 

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

 2020 الوالية الثانيةو سنتان

    شاغر 2

جنوب غرب 
 المحيط الهادئ

عشرة للهيئة الدورة الثالثة  Peter THOMSONالسيد  نيوزيلندا 1
(2018) 

 2020 الوالية األوىلو سنتان 

    شاغر 2
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 ومن يمكن أن يحّل محّله لجنة المعايير أعضاء  - 3الجدول 
 لجنة المعايير أعضاء 

 انتهاء الوالية الوالية/ المدة الحالية التعيين / إعادة التعيين اال   البلد اإلقلي 

 
 
 
 
 
 
 

 أفريقيا
 

 Esther KIMANIالسيدة   كينيا
 

الدورة التاسعة للهيئة 
(2014) 

الدورة الثانية عشرة للهيئة 
(2017) 

 

الوالية الثانيةو ثالث 
 سنوات

2020 

 الكونغو
 

 Alphonsineالسيدة 
LOUHOUARI 
TOKOZABA 

 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

 

2021 

 مالوي
 
 

 David KAMANGIRAالسيد 
 

لدورة احلادية عشرة  للهيئة ا
(2016) 

الدورة الرابعة عشرة للهيئة 
(2019) 

 

الوالية الثانيةو ثالث 
 سنوات

 

2022 
 

 نيجرييا
 

 Moses Adegboyegaالسيد 

ADEWUMI 
 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

 

الوالية األوىلو ثالث  
 سنوات

 

2021 

 
 
 

 آ يا

 إندونيسيا
 

 Chontichaالسيدة 
RAKKRAI 

الدورة الرابعة عشرة للهيئة 
(2019) 

 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

 

2022 
 

 اليابان
 

 Masahiro SAIالسيد 
 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

  

2021 

 سري النكا
 

 Jayani Nimanthikaالسيدة 
WATHUKARAGE 

 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

 

 2021 

 الصني
  

الدورة الثالثة عشرة للهيئة   Xiaodong FENGالسيد 
(2018) 

 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

 

2021 

 
 
 
 
 

 أوروبا
 

 فرنسا
 

-Laurence BOUHOTالسيدة 

DELDUC 
 

الدورة العاشرة للهيئة 
(2015) 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

 

الية الثانيةو ثالث الو 
 سنوات

 

2021 

 (2006الدورة األوىل للهيئة ) David OPATOWSKIالسيد  إسرائيل
 (2009الدورة الرابعة للهيئة )

الدورة الثانية عشرة للهيئة 
(2017) 

الوالية الثالثةو ثالث 
 سنوات

2020 
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 انتهاء الوالية الوالية/ المدة الحالية التعيين / إعادة التعيين اال   البلد اإلقلي 

 Mariangelaالسيدة  إيطاليا
CIAMPITTi 

الدورة الرابعة عشرة للهيئة 
(2019) 

 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

2022 
 

 اململكة املتحدة
 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة  Samuel BISHOPالسيد 
(2018) 

 
الوالية األوىلو ثالث 

 سنوات

2021 

 
 
 
 
 
 

أمريكا ال تينية 
 والبحر الكاريبي

 األرجنتني
 

 (2013الدورة الثامنة للهيئة ) Ezequiel FERROالسيد 
ية عشرة للهيئة الدورة احلاد
(2016) 

الدورة الرابعة عشرة للهيئة 
(2019) 

 

الوالية الثالثةو ثالث 
 سنوات

2022 
 

 الربازيل
 

 Andre Felipe السيد
Carrapatoso Peralta  DA 

SILVA 
 

 
الدورة الرابعة عشرة للهيئة 

(2019) 
 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

 
 

2022 
 

 Hernando Moreraالسيد  كوستاريكا

GONZÁLEZ 
الدورة الثالثة عشرة للهيئة 

(2018) 
 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

 
 

 
2021 

 شيلي
 

 Álvaroالسيد 
SEPÚLVEDA LUQUE 

الدورة العاشرة للهيئة  
(2015) 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

الوالية الثانيةو ثالث 
 سنوات

2021 

 
 
 
 
 
 الشرق األدنى

 

 لبنان
 

الدورة الرابعة عشرة للهيئة  يدالسيد نيكوال ع
(2019) 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

 2022 

 سوريا
 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة  السيد عروبة الزيتاين أبو الربغل
(2018) 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

 

 2021 

 السودان
 

السيد عبد املنعم امساعيل عدرا 
 عبد التام

 الدورة الثالثة عشرة للهيئة
(2018) 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

 2021 

 العراق
 

 السيد عبد القادر خضري عباس
 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

 2021 

 
 

 أمريكا الشمالية
 

 كندا
 

 Rajeshالسيد 
RAMARATHNAM 

 

الدورة احلادية عشرة للهيئة  
(2016) 

هيئة الدورة الرابعة عشرة لل
(2019) 

 

الوالية الثانيةو ثالث 
 سنوات

 

 
2022 
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 انتهاء الوالية الوالية/ المدة الحالية التعيين / إعادة التعيين اال   البلد اإلقلي 

الواليات املتحدة 
 األمريكية

 

الدورة العاشرة للهيئة  Marina ZLOTINAالسيدة 
(2015) 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة 
(2018) 

الوالية الثانيةو ثالث 
 سنوات

2021 

 
 
 
 

جنوب غرب 
 المحيط الهادئ
 

 أسرتاليا
 

 Sophie Alexiaالسيدة 
PETERSON 

 

 
 لتحل 

 حمّل  
 Bruceالسيد 

HANCOCKS 
الدورة الثانية عشرة للهيئة 

(2017) 
 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

2020 

 نيوزيلندا
 

 Joanne WILSONالسيدة 
 

 
الدورة الرابعة عشرة للهيئة 

(2019) 
 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

 
 2022 

 
 

 ساموا
 

 Lupeomanu Pelenatoالسيد 

FONOTI 
 
 

الدورة الثانية عشرة للهيئة 
(2017) 

 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

 

2020 

 
 أعضاء لجنة المعاييرمن يمكن أن يحّل  محّل  - 4الجدول 

 
 انتهاء الوالية الوالية احلالية و املدة التعيني و إعادة التعيني االسم البلد اإلقليم

 
 

 أفريقيا

 Lois Antonioالسيد  غينيا بيساو 1

TAVARES 
الدورة الثانية عشرة للهيئة 

(2017) 
الوالية األوىلو ثالث 

 سنوات
2020 

 بوروندي 2 
 

 Eliakimالسيد 

SAKAYOYA 
الدورة احلادية عشرة للهيئة 

(2016) 
الدورة الرابعة عشرة للهيئة 

(2019) 
 

الوالية الثانيةو ثالث 
 سنوات

2022 
 

 
 آ يا

 .Gerald Glenn Fالسيد  الفلبني  1

PANGANIBAN 
 

الدورة التاسعة عشرة للهيئة 
(2014) 

 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

2022 

    شاغر 2 

 Olgaالسيدة  إستونيا 1 أوروبا
LAVRENTJEVA 

الدورة الثانية عشرة للهيئة 
(2017) 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

2020 
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 انتهاء الوالية الوالية احلالية و املدة التعيني و إعادة التعيني االسم البلد اإلقليم

 Kostantinالسيد  روسيا 2 
KORNEV 

ة الدورة التاسعة عشرة للهيئ
(2014) 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

2022 

أمريكا ال تينية 
 والبحر الكاريبي

 Judith Ivetteالسيدة  بنما 1
VARGAS 

AZCÁRRAGA 
 (2014الدورة التاسعة للهيئة )

الدورة الثانية عشرة للهيئة 
(2017) 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

2020 

 دومينيكا 2
 Nelson LAVILLEالسيد  

احلادية عشرة للهيئة  الدورة
(2016) 

 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

2019 

 
 الشرق األدنى

مجهورية مصييييييييير  1
 العربية

 السيد نادر البدري
 

الدورة الرابعة عشرة للهيئة 
(2019) 

 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

2022 

اإلمارات العربية  2 
 املتحدة

شرة للهيئة الدورة الثالثة ع السيدة فاطمة سعد الكالباين
(2018) 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

2021 

 كندا  1 أمريكا الشمالية
 

الدورة الثالثة عشرة للهيئة  Steve CÔTÉالسيد 
(2018) 

 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

2021 

اليييييييييييييوالييييييييييييييات  2 
 املتحدة األمريكية

 Stephanieالسيدة 
DUBON 

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 
رابعة عشرة للهيئة الدورة ال
(2019) 

 

الوالية الثانيةو ثالث 
 سنوات

2022 
 

جنوب غرب 
 المحيط الهادئ

 

ليييييييحييييييييل حمييييييييل  1
نيييييييييييييوزيييييييليييييينييييييييدا أو 

 أسرتاليا

 Sophie Alexiaالسيدة 

PETERSON 
الدورة الثانية عشرة للهيئة 

(2017) 
الوالية األوىل و ثالث 

 سنوات
2020 

عشرة للهيئة  الدورة الثالثة Nitesh DATTالسيد  فيجي 2
(2018) 

الوالية األوىلو ثالث 
 سنوات

2021 
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 الخطوط التوجيهية المتعلقة بحلقات العمل اإلقليمية ل تفاقية الدولية لوقاية النباتات – 06رفق لما
 (2018( ووافق عليها مكتب اهليئة يف يونيووحزيران 2019)ال  أخذت اهليئة علمًا هبا يف دورهتا الرابعة عشرة )

 مثل أهداف حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية يف ما يلي:تت [1]
 حتليل التعليقات بشأن مشاريع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية وإعدادها؛ (1)
 وبناء القدرات يف جمال الصحة النباتية ورفع مستوى الوعي مبختلف أنشطة جمتمع االتفاقية الدولية؛ (2)
 ات واألفكار على املستوى اإلقليمي.وإتاحة منتدى لتبادل اخلرب  (3)

 
 وتستغرق حلقة العمل يف العادة ثالثة أيام ويشمل جدول أعماهلا ما يلي: [2]

 حتديثات أمانة االتفاقية الدولية؛ (1)
ومناقشييييييية مشييييييياريع املعايري الدولية لتدابري الصيييييييحة النباتية )املعايري الدولية( وصيييييييياغتها لغرض املشييييييياورة األوىل  (2)

 والثانية؛
لقدرات يف جمال الصييييييييحة النباتية ورفع مسييييييييتوى الوعي جبميع األنشييييييييطة ذات الصييييييييلة مبجتمع االتفاقية وبناء ا (3)

 الدولية وتبادل اخلربات اإلقليمية.
 وجيوز لبعض األقاليم إدراج يوم )أيام( إضافية لزيارة ميدانية ووأو ملناقشة القضايا ذات األمهية اإلقليمية. [3]

 مسائل عامة
لالتفاقية الدولية خصييييييييائص تنظيمية ولوجسييييييييتية ومتويلية وينبغي بذل جهود من أجل إجياد توازن  لكل حلقة عمل إقليمية [4]

 بني معاجلة القضايا العاملية واإلقليمية.
 ويشمل تنظيم حلقات العمل ما يلي: [5]

ة ينبغي إنشييييييييييييياء جلنة تنظيمية بالنسيييييييييييييبة إىل كل حلقة عمل إقليمية وينبغي أن تتألف من أمانة االتفاقية الدولي (1)
وممثييل عن جلنيية املعييايري وجلنيية التنفيييذ وتنمييية القييدرات واملشييييييييييييييياركني يف التنظيم الييذين هم ممثلون للمنظمييات 
اإلقليمية لوقاية النباتات، واملكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية التابعة للمنظمة، والبلد املضييييف وأي منظمات 

 أخرى معنية تدعم حلقة العمل؛
 ية ومشارك على بذل جهود للمساعدة يف تأمني التمويل الالزم حللقة العمل؛تشجَّع كل جلنة تنظيم (2)
حتمل حلقات العمل هذه اسييييييييييييييم "حلقة عمل إقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات" من باب االتسيييييييييييييياق  (3)

 وللمساعدة على ضمان تسليط الضوء على االتفاقية الدولية على الصعيد العاملي. وحيثما تقدم حكومات أو
م سييييييسييييييات أخرى دعما ماليا كبريا، جيوز إدراج امسها بعد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، على سييييييبيل املثال 

 حلقة العمل اإلقليمية املشرتكة بني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ]واسم امل سسة[.
نة التنفيذ وتنمية القدرات وينبغي بذل جهود لضمان حضور عضو واحد من جلنة املعايري  وعضو واحد من جل (4)

 على األقل.
 وينبغي تقدن تعليقات حلقات عمل على مشاريع املعايري الدولية عن طريق نظام التعليقات اإللكرتوين. (5)
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 أدوار ومسؤوليات مختلف األطراف المعنية
   جهات االتصال التابعة ل تفاقية الدولية لوقاية النباتات

 باخلربة املناسبة حلضور حلقة العمل؛تقوم بتعيني شخص )أشخاص( يتمتع  (1)
 وتتوىل تعبئة املوارد )بالكامل أو على األقل جزء منها( من أجل حضور املشارك املعنّي؛ (2)
وتتأكد من أن املشيييييييييييارك املختار لتمثيل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف حلقة العمل قد قام، قبل حضيييييييييييور  (3)

 ية والوثائق األخرى وإكمال التمارين ما قبل حلقة عمل؛حلقة العمل، بتحليل مشاريع املعايري الدول
وحترص على إدخال تعليقات املنظمة الوطنية لوقاية النباتات على مشيييييييييييياريع املعايري الدولية يف نظام التعليقات  (4)

 اإللكرتوين قبل انعقاد حلقة العمل؛
بتعليقات إضييييييييييييييافية للمنظمة الوطنية وتقوم، عند االقتضيييييييييييييياء، بعد حلقة العمل، بتزويد أمانة االتفاقية الدولية  (5)

سيييبتمربوأيلول من كل عام أو على األقل بتقدن تعليق  30لوقاية النباتات على مشييياريع املعايري الدولية، حبلول 
 عام على كل مشروع من مشاريع املعايري الدولية.

   المشارك في رلقة العمل
 زء منها( ملشاركته يف حلقة العمل؛يقوم بتعبئة ما يلزم من موارد )بالكامل أو على األقل ج (1)
ويقوم بتحليل مشيييييييييييييياريع املعايري الدولية والوثائق األخرى املتاحة والعمل من أجل إعداد تعليقات قطرية متفق  (2)

 عليها، قبل حضور حلقة العمل؛
 وحيضر مجيع الدورات املقررة يف برنامج حلقة العمل ويشارك بصورة نشطة يف املناقشات؛ (3)
على مشيييييييييييييياريع املعايري الدولية، ويتبادهلا داخل اإلقليم الذي ينتمي إليه باسييييييييييييييتخدام نظام ويقّدم تعليقات  (4)

 التعليقات اإللكرتوين قبل حضور حلقة العمل؛
ويبادر إىل التدريب على استخدام نظام التعليقات اإللكرتوين قبل حضور حلقة العمل. وإن اخلطوط التوجيهية  (5)

االليييكيييرتوين ميييتييييييياحييييييية عيييليييى اليييعييينيييوان اليييتيييييييايل:  بشييييييييييييييييييييأن كيييييييفييييييييييية اسييييييييييييييييتيييخيييييييدام نيييظيييييييام اليييتيييعيييليييييييقيييييييات
system-comment-https://www.ippc.int/en/online؛ 

وجيري مجيع األنشييطة التدريبية املسييبقة ويعّد مجيع املعلومات املطلوبة ال  سيييتم تبادهلا ومناقشييتها خالل حلقة  (6)
 ل؛العم

 ويقدم تعقيبات على تقييم حلقة العمل؛ (7)
 ويتبادل املعلومات والنتائج املتعلقة حبلقة العمل داخل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات بعد حلقة العمل. (8)
، يوضييييح فيه القضييييايا الرئيسييييية ال  مشيييروع المعيار الدوليإعداد عرض موجز عن  المشيييرف من لجنة المعاييرويتوىل 

 يونيووحزيران. 15خالل إعداد املشروع. وينبغي تقدن هذا العرض إىل أمانة االتفاقية الدولية حبلول مّتال مناقشتها 
حلضيييييييييور حلقة العمل، على النحو املوافق عليه من قبل جلنة املعايري. ويقدم العروض ذات  ممثل من لجنة المعاييرويألعنيَّ  [6]

 املتعلقة بإجراءات وضع املعايري.الصلة مبشاريع املعايري الدولية ويشارك يف املناقشات 
حلضور حلقة العمل، على النحو املوافق عليه من قبل هذه اللجنة. ويقدم  ممثل عن لجنة التنفيذ وتنمية القدرات ويألعني [7]

العروض ذات الصييلة باألنشييطة والعمليات املتعلقة بالتنفيذ وتنمية القدرات، ويشييارك يف املناقشييات املتصييلة بالتنفيذ وتنمية 
 لقدرات.ا

https://www.ippc.int/en/online-comment-system
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من قبل املشيييياركني. ويتمثل دور الرئيس يف تيسييييري املناقشييييات. يف حني يكمن دور املقرر يف  انتخاب رئيس ومقِررويتعني  [8]
إعداد تقرير حلقة العمل باالشيييييييرتاك مع الرئيس وأمانة االتفاقية الدولية. وينبغي املوافقة على التقرير من جانب املشييييييياركني 

 عده بفرتة قصرية.خالل انعقاد االجتماع أو ب
الذي يتحمل مسيييييييييييييي ولية ضييييييييييييييمان تقدن األطراف  خبير في نظا  التعليقات اإللكترونيوتتوىل اللجنة التنظيمية اختيار  [9]

املتعاقدة لتعليقات عن طريق نظام التعليقات اإللكرتوين قبل انعقاد حلقة العمل، وعرض ووأو تبيان كيفية اسييييييييييييييتخدام 
 ليقات خالل حلقة العمل وتوفري الدعم للبلدان لتقدن التعليقات بعد حلقة العمل.النظام على أحسن وجه، ومجع التع

 المشاركون في التنظي 
 يتولون التنسيق مع األطراف املتعاقدة للتعليق على مشروع جدول األعمال؛ (1)
 ويوفرون التسهيالت الالزمة حللقة العمل؛ (2)
 ه مع أمانة االتفاقية الدولية؛ويتيحون ترتيبات لوجستية إضافية، على النحو املتفق علي (3)
 ويقدمون موارد مالية أو يساعد على تعبئة املوارد. (4)

الذين يشييملون أعضيياء املكتب واملشييرفني واخلرباء من أقاليمهم  أشيخاص من ووي الخبراتوجيوز للجان التنظيمية دعوة  [10]
ربة عدم التأثري يف املناقشييييات املتعلقة أو أقاليم أخرى، وجيوز هلم املشيييياركة يف املناقشييييات. وينبغي لألشييييخاص من ذوي اخل

 بالقضايا اإلقليمية، خصوصا التعليقات على مشاريع املعايري الدولية.
من املنظمات الدولية املعنية واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات من خارج اإلقليم.  المراقبيندعوة للجنة التنظيمية  وجيوز [11]

 اقشات املتعلقة بالقضايا اإلقليمية، خصوًصا التعليقات على مشاريع املعايري الدولية.وينبغي للمراقبني عدم التأثري يف املن
 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

تتوىل إعداد مشييييييييييييييروع جدول أعمال من خالل عملية تشيييييييييييييياورية مع جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات  (1)
وقاية النباتات. وبعد ذلك، يتم تعميم مشيييييييروع جدول أعمال على أمانة واملشييييييياورة الفنية للمنظمات اإلقليمية ل

 االتفاقية الدولية ومجيع املشاركني يف تنظيم حلقة العمل اإلقليمية من أجل إجراء املزيد من املشاورات؛
 وتقوم بإنشاء جلنة تنظيمية لكل حلقة عمل؛  (2)
يف األقاليم وتناقش مجيع الرتتيبات اللوجسيييتية واملالية قبل وتقيم تعاونًا وثيًقا مع املشييياركني يف تنظيم حلقة العمل  (3)

 انعقاد حلقة العمل بوقال طويل؛
 وتوفر األشكال النموذجية وتعد مواد تدريبية وأشرطة الفيديو ذات صلة؛  (4)
وتنسق كامل عملية تنظيم حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدويل؛ وهو ما يقتضي تنسيقا متسقا على مستوى  (5)

ة االتفيياقييية الييدولييية، مبييا يف ذلييك العمييل املشييييييييييييييرتك بني مجيع وحييدات األمييانيية، وبني مو في الفئيية الفنييية أمييانيي
 اإلداريني؛ واملو فني

وتنظم اجتميياعييات داخلييية جلميع مو في أمييانيية االتفيياقييية الييدولييية لوقيياييية النبيياتييات لكي يعتييادوا على عروض  (6)
 ام نظام التعليقات اإللكرتوين؛حلقات العمل اإلقليمية، وكذلك التدريب على استخد

وتقوم بصييييياغة رسييييائل الدعوة؛ وقد ترغب األقاليم يف إرسييييال رسييييالة الدعوة اخلاصيييية هبا، وينبغي، إذا كان األمر  (7)
كذلك، إرسييييال نسييييخة من الرسييييالة اإلقليمية اخلاصيييية هبا إىل األمانة. وباإلضييييافة إىل ذلك، ينبغي إرسييييال قائمة 
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إىل أمانة االتفاقية الدولية من أجل املسيييييييييييياعدة على ضييييييييييييمان دعوة مجيع األطراف باجلهات املتلقية املقصييييييييييييودة 
 املتعاقدة من اإلقليم )بغض النظر عّما إذا كانال تتمتع بالتمويل أم ال(؛

وتوفر األشييييييييييييكال النموذجية وتنشيييييييييييير التقرير على البوابة الدولية للصييييييييييييحة النباتية بعد حلقة العمل مبا يصييييييييييييل  (8)
 شهرين؛ إىل

ا إخبارية جديدة عن حلقة العمل وتنشرها على البوابة الدولية يف موعد ال يتجاوز أسبوعني بعد حلقة وتعد بنود (9)
 العمل؛

وتضيييييييع وتضيييييييطلع مبسيييييييح جلمع التعقيبات من املشييييييياركني لكي سيييييييتسيييييييتخدم يف حتسيييييييني حمتوى حلقات العمل  (10)
 تنظيمها؛ وعملية

 تدابري الصحة النباتية. وتقدم موجزًا عن حلقات العمل ومعلومات من التقييم إىل هيئة (11)
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 التنويه بالمساهمات في أنشطة وضع المعايير - 07المرفق 
 

نوّد اإلعراب عن امتناننا خلرباء فرق الصيييييييييياغة ملسيييييييييامهاهتم النشيييييييييطة يف وضيييييييييع ما يلي من معايري دولية أو مالحق معايري  [1]
 :2019و2018 اعتمدت يف
بشييييأن االشييييتراطات ال ييييتخدا  التبخير كتدبير للصييييحة النباتية    المعيار الدولي لتدابير الصييييحة النباتية1الجدول 

(004-2014) 
 الدور ا   الخبير البلد

(، الفريق الفين املعين مبعاجلة 2016-11مشيرف ) David OPATOWSKIالسيد  إسرائيل
 الصحة النباتية

 (، مسييييييييييييييياعييد مشييييييييييييييرف 2014-05مشييييييييييييييرف ) Yuejin WANGالسيد  الصني
ق الفين املعين (، عضييييييييييييييو يف الفري11-2016)

 مبعاجلة الصحة النباتية
(، عضيييو يف الفريق 2014-05مسييياعد مشيييرف ) Michael ORMSBYالسيد  نيوزيلندا

 الفين املعين مبعاجلة الصحة النباتية
 النباتية عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلة الصحة Guy HALLMANالسيد  الواليات املتحدة األمريكية

 النباتية عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلة الصحة Eduardo WILLINKالسيد  األرجنتني

 النباتية عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلة الصحة Scott MYERSالسيد  الواليات املتحدة األمريكية

 النباتية عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلة الصحة Matthew SMYTHالسيد  أسرتاليا

 النباتية عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلة الصحة Glenn BOWMAN السيد أسرتاليا

 النباتية عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلة الصحة Daojian YUالسيد  الصني

 النباتية عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلة الصحة Toshiyuki DOHINOالسيد  اليابان

 النباتية عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلة الصحة Patrick GOMESالسيد  الواليات املتحدة األمريكية

 النباتية عضو يف الفريق الفين املعين مبعاجلة الصحة Andrew PARKERالسيد  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 
 5  على المعيييار الييدولي رق 2017عييا    المعيييار الييدولي لتييدابير الصيييييييييييحيية النبيياتييية بشييييييييييييأن تعييدي ت 2الجييدول 

  (1994-001)( مسرد مصطلحات الصحة النباتية)
 الدور الخبير ا   البلد
-Laurence BOUHOTالسيدة  فرنسا

DELDUC 
 مشرف الفريق الفين املعين باملسرد

الفريق الفين املعين بييييييياملسييييييييييييييرد للغييييييية  Stephanie BLOEMالسيدة  الواليات املتحدة األمريكية
 اإلنكليزية
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الفريق الفين املعين بييييييياملسييييييييييييييرد للغييييييية  John HEDLEYالسيد   نيوزيلندا
 اإلنكليزية

 الفريق الفين املعين باملسرد للغة اإلسبانية Beatriz MELCHOالسيدة  أوروغواي
 الفريق الفين املعين باملسرد للغة الصينية Hong NINGالسيدة  الصني

الفريق الفين املعين بييييييياملسييييييييييييييرد للغييييييية  Ebbe NORDBOالسيد  الدامنارك
 نكليزية، مساعد مشرفاإل

 الفريق الفين املعين باملسرد للغة العربية شذى رشدي عمرالسيدة  مصر
 الفريق الفين املعين باملسرد للغة الروسية Andrei ORLINSKIالسيد  فرنسا

 
خي    المعايير الدولية لتدابير الصييييييييحة النباتية التي وضييييييييعها الفريق الفني المعني ببروتوكوالت التشيييييييي3الجدول 

 )بروتوكوالت التشخي  لآلفات الخاضعة للوائح( 27كم رق للمعيار الدولي رق  
 ألف  مشرف الفريق الفني المعني ببروتوكوالت التشخي  -3الجدول 
 المشرف ا   البلد

 Jane Chardالسيدة  اململكة املتحدة
 Jayani Nimanthikaالسيدة  سري النكا

WATHAKURAGE 
 

 Plum pox (007-2016)  فيروس 2يح بروتوكول التشخي  باء  تنق -5الجدول 
 الدور الخبير البلد
 أخصائي رئيسي، رئيس فريق التأليف Delano JAMESالسيد  كندا

 حكم Brendan RODONIالسيد  أسرتاليا
 مشارك يف التأليف Mariano CAMBRAالسيد  إسبانيا
 مشارك يف التأليف Antonio OLMOSالسيد  إسبانيا

 
 Xylella fastidiosa (024-2004)  25 بروتوكول التشخي  جي   -5لجدول ا

 الدور الخبير البلد
 Géraldineالسيدة  فرنسا

ANTHOINE  أخصائي رئيسي 
 أخصائي رئيسي، رئيس فريق التأليف Robert TAYLORالسيد  نيوزيلندا
 حكم Brendan RODONIالسيد  أسرتاليا

 مشارك يف التأليف Wenbin LIالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 مشارك يف التأليف Helga REISENZEIN السيدة النمسا

 مشارك يف التأليف John HARTUNG السيد الواليات املتحدة األمريكية
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 Austropuccinia psidii (018-2006)  26 بروتوكول التشخي   دال -5الجدول 
 الدور الخبير البلد

 أخصائي رئيسي، حكم Robert TALORالسيد  نيوزيلندا
 حكم، أخصائي رئيسي Hans DE GRUYTERالسيدة  هولندا
 رئيس فريق التأليف Jacqueline EDWARDSالسيدة  أسرتاليا

 مشارك يف التأليف José HERNANDEZالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 مشارك يف التأليف Morag GLENالسيد  أسرتاليا
 مشارك يف التأليف Jacqueline HUBERT السيدة فرنسا
 Kazeem SHAKIRUالسيد  نيجرييا

ADEWALE مشارك يف التأليف 
 

 Ips spp. (020-2006)  27 بروتوكول التشخي   هاء -5الجدول 
 الدور الخبير البلد

 أخصائي رئيسي Norman BARRالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 حكم Liping YINالسيدة  الصني
 رئيس فريق التأليف Hume DOUGLASالسيد  كندا

 مشارك يف التأليف Anthony COGNATOالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
-Brigitta WESSELSالسيدة  هولندا

BERK مشارك يف التأليف 

خيبيري يف اليفيرييق اليفيين امليعيين بيربوتيوكيوالت  Juliet GOLDSMITHالسيدة  جامايكا
 التشخيص

 
 Conotrachelus nenuphar (002-2013)  28 بروتوكول التشخي   واو -5الجدول 
 الدور الخبير البلد

 أخصائي رئيسي Norman BARRالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 حكم Géraldine ANTHOINEالسيدة  فرنسا

 رئيس فريق التأليف Samuel N. CRANEالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 مشارك يف التأليف Charles W. O’BRIENالسيد  تحدة األمريكيةالواليات امل
 مشارك يف التأليف Juliet GOLDSMITHالسيدة  جامايكا
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 ط(باللغة اإلنكليزية فق(لتعدي ت الحبرية المتعلقة با تخدا  مصطلح "التلّوث" لضمان االتساق في ا تخدامه عبر مختلف المعايير الدولية المعتمدةا - 08المرفق 

Table 1: Ink amendments to avoid using “contamination” or its derivatives where the intended meaning does not correspond to the Glossary definition of “contamination” 

ISPM ISPM SECTION CURRENT TEXT PROPOSED INK AMENDMENT EXPLANATION 

Pest risk ISPM 11 )

analysis for 

quarantine pests)  

1.1 Initiation points  S2 The types of LMOs that an 

NPPO may be asked to assess for 

phytosanitary risk include:  

- plants for use )a( as 

agricultural crops, for food and feed, 

ornamental plants or managed forests; 

ediation )as an organism )b( in biorem

that cleans up contamination]…[ )  

S2 The types of LMOs that an NPPO may 

be asked to assess for phytosanitary risk include:  

- plants for use )a( as agricultural crops, 

for food and feed, ornamental plants or managed 

bioremediation )as an organism that forests; )b( in 

]…[ )cleans up contamination pollution 

Contamination” is not used according to “

 .its Glossary definition 

Bioremediation is a waste management 

technique that involves the use of 

organisms to neutralize pollutants from a 

contaminated site. According to EPA 

)USA(, bioremediation is a "treatment that 

uses naturally occurring organisms to break 

down hazardous substances into less toxic 

or non-toxic substances". Therefore, the 

suggested ink amendment is to replace the 

term “contamination” by the word 

.”pollution“ 

Guidelines ISPM 18 )

for the use of 

irradiation as a 

phytosanitary 

measure)  

ANNEX 2 

Criteria 

3 .Product handling, 
storage and 
segregation 

Commodities are handled in an 

environment that does not increase the 

tamination from physical, risk of con

chemical or biological hazards 

Commodities are handled in an environment that 

does not increase the risk of contamination from 

physical, chemical or biological hazards 

Contamination” is not used according to “

 .its Glossary definition 

The suggested ink amendment is to avoid 

.”using “contamination 

 

Pest risk ISPM 21 )

analysis for regulated 

quarantine pests-non)  

3.3.1 Pest effects 

 

In some cases, economic consequences 

may only become apparent after a long 

nerative period of time )e.g. a dege

disease in a perennial crop, a pest with 

lived resting stage(. -a long

Furthermore, the infestation in the 

plants may result in contamination of 

places of production with a 

consequential impact on future crops .

]…[ 

ces may only In some cases, economic consequen

become apparent after a long period of time )e.g. 

a degenerative disease in a perennial crop, a pest 

lived resting stage(. Furthermore, the -with a long

infestation in the plants may result in the pest 

remaining in the contamination of places of 

production with a consequential impact on future 

crops]…[ .  

Contamination” is not considered to be “

used strictly according to its Glossary 

definition, in which “places of production” 

are not listed. Rewording is suggested to 

.”avoid using “contamination 

 

Pest free ISPM 33 )

spp.(  Solanumpotato )

micropropagative 

3.1 Establishment of 

pest free potato 

micropropagative 

material 

 

 ]…[In addition to the laboratory 

testing procedure for regulated pests 

below, potato  described

micropropagative material should be 

inspected and found free from other 

 ]…[In addition to the laboratory testing 

procedure for regulated pests described below, 

tive material should be potato micropropaga

inspected and found free from other pests or their 

Contamination” is not used according to “

 .its Glossary definition 

Rewording is suggested to avoid using 

.”contamination“ 



80املرفق   14 Report-CPM  

Page 117 of 612 تفاقية الدولية لوقاية النباتاتاال   

ISPM ISPM SECTION CURRENT TEXT PROPOSED INK AMENDMENT EXPLANATION 

material and 

minitubers for 

international trade)  

pests or their symptoms and general 

microbial contamination.  

symptoms and from microbes in general 

.microbial contamination 

Integrated ISPM 36 )

measures for plants 

for planting)  

APPENDIX 1 

Table 1 

6 Use of  -Pests spread by water 

uncontaminated water sources, free of 

pests  

Pests spread by water - Use of uncontaminated  6

water sources, free of pests 

Uncontaminated” is not considered to be “

used strictly according to the Glossary 

definition of “contamination”, in which 

water sources” are not listed. Furthermore, “

the word is redundant.  Rewording is 

.”suggested to avoid using “uncontaminated 
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is used in relation to biological ” contamination“( where the term Framework for pest risk analysis2 ) MTable 2: Ink amendments to ISP

is more appropriate” contaminants“control agents or beneficial organisms, but the use of   

ISPM ISPM SECTION CURRENT TEXT PROPOSED INK AMENDMENT TIONEXPLANA  

ISPM 2 

(Framework for 

pest risk analysis)  

1.2.2 Biological 

control agents and 

other beneficial 

organisms 

Biological control agents and other 

beneficial organisms are intended to be 

beneficial to plants. Thus, when 

s performing a PRA, the main concern i

target -to look for potential injury to non

organisms. Other concerns may include :  

- contamination of cultures of 

beneficial organisms with other species, 

the culture thereby acting as a pathway 

for pests 

Biological control agents and other beneficial 

ganisms are intended to be beneficial to plants. or

Thus, when performing a PRA, the main concern 

target -is to look for potential injury to non

organisms. Other concerns may include:  

contamination presence of other species as 

contaminants of cultures of beneficial 

organisms with other species, the culture 

thereby acting as a pathway for pests  .  

 

“is not used according its ” Contamination

Glossary definition .  

The wording proposed instead uses 

“because it is a word ” contaminants

d well commonly used in this context an

understood. This is also in line with the 

General in the ” contaminant“note on 

recommendation in the use of terms in 

)as proposed by the TPG in their  ISPMs

December 2017 meeting.)  
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” contaminating pest“or ” contamination“ed but the Glossary terms is us” contaminant“Table 3: Ink amendments to adopted ISPMs where 

should be used instead  

ISPM ISPM SECTION CURRENT TEXT PROPOSED INK AMENDMENT EXPLANATION 

ISPM 2 

(Framework for 

pest risk analysis)  

1.2.1 Plants as pests  

 

uced Plants as pests may also be introd

unintentionally into a country, for 

example as contaminants of seeds for 

sowing, grain for consumption or fodder, 

wool, soil, machinery, equipment, 

vehicles, containers or ballast water.  

Plants as pests may also be introduced 

unintentionally into a country, for example as 

contaminants of contaminating pests with seeds 

for sowing, grain for consumption or fodder, 

wool, soil, machinery, equipment, vehicles, 

containers or ballast water.  

 

 

The meaning corresponds to that of the 

pest contaminating“Glossary term  .”  

)Pest ISPM 11 

risk analysis for 

quarantine pests)  

ANNEX 4 

Introduction 

This annex provides specific guidance on 

conducting PRA to determine if a plant is 

It focuses primarily on …... a pest of 

plants proposed for import, whether as 

nting or for other intended plants for pla

uses. It does not cover the unintentional 

introduction of plants as contaminants in 

commodities or conveyances.  

This annex provides specific guidance on 

conducting PRA to determine if a plant is a pest 

n plants proposed for It focuses primarily o… of

import, whether as plants for planting or for other 

intended uses. It does not cover the unintentional 

introduction of plants as contaminants 

contaminating pests in commodities or 

conveyances.  

The meaning corresponds to that of the 

contaminating pest“ossary term Gl .”  

ISPM 11  ANNEX 4 

Probability of 
spread )refer to 
section 2.2.3)  

The likelihood and extent of spread 

mediated -depends on natural and human

factors]…[ .  

mediated factors, whether -Human

ludeintentional or unintentional, may inc:  

- intended use, consumer demand, 

economic value and ease of transport 

- the movement of propagules as a 

contaminant of soil or other materials 

)e.g. clothing, conveyances, machinery, 

tools, equipment( 

The likelihood and extent of spread depends on 

mediated factors-tural and humanna]…[ .  

mediated factors, whether intentional or -Human

unintentional, may include:  

- intended use, consumer demand, economic 

value and ease of transport 

the movement of propagules of contaminating  -

pests as a contaminant of  with soil or other 

materials )e.g. clothing, conveyances, machinery, 

tools, equipment( 

The meaning corresponds to that of the 

contaminating pest“Glossary term .”  

The use ISPM 14 )

of integrated 

measures in a 

systems approach 

for pest risk 

management)  

3 .lationship Re

with PRA and 

Available Risk 

Management 

Options 

Harvest 

- sanitation )e.g. removal of 

trash“contaminants, )”  

Harvest 

- sanitation )e.g. removal of 

)”contamination contaminants, “trash 

The meaning corresponds to that of the 

ationcontamin“Glossary term .”  
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ISPM ISPM SECTION CURRENT TEXT PROPOSED INK AMENDMENT EXPLANATION 

ISPM 20 

(Guidelines for a 

phytosanitary 

import regulatory 

system)  

5.1.6.2 Emergency 

action 

Emergency action may be required in a 

new or unexpected phytosanitary 

situation, such as the detection of 

quarantine pests or potential quarantine 

pests:  

- as contaminants of 

conveyances, storage places or other 

places involved with imported 

commodities.  

Emergency action may be required in a new or 

unexpected phytosanitary situation, such as the 

detection of quarantine pests or potential 

quarantine pests:  

as contaminants contaminating pests of  -

conveyances, storage places or other places 

involved with imported commodities.  

The meaning corresponds to that of the 

contaminating pest“Glossary term .”  

ISPM 23 

(Guidelines for 

inspection)  

2.3.2 Compliance 

anitary of phytos

requirements 

 

Inspection can be used to verify the 

compliance with some phytosanitary 

requirements. Examples include :  

freedom from contaminants )e.g. leaves, 

soil)  

Inspection can be used to verify the compliance 

s. Examples with some phytosanitary requirement

include :  

freedom from contaminantscontamination )e.g.  -

leaves, soil( 

The meaning corresponds to that of the 

contamination“Glossary term .”  

Pest ISPM 33 )

free potato 

spp.(  Solanum)

micropropagative 

material and 

minitubers for 

adeinternational tr)  

Annex 2  

Operating 

procedures 

- a monitoring programme to check the 

borne contaminants in the -level of air

subculture room, cabinets and growth 

room 

- a monitoring programme to check the level of 

air-borne contaminantscontamination in the 

oom, cabinets and growth roomsubculture r  

The meaning corresponds to that of the 

contamination“Glossary term .”  

ISPM 41 

(International 

movement of used 

vehicles, 

machinery and 

equipment)  

Appendix 2 

Category :  

Agricultural, 

forestry and 

horticultural used 

VME, such as:  

 

Contamination notes:  

 

Contaminants: soil, pests.  

Contamination notes:  

 

Contaminants Contamination by: soil, pests 

The meaning corresponds to that of the 

contamination“Glossary term .”  

ISPM 41 Appendix 2 

Category :  

Earth moving used 

VME, such as:  

- lldozersbu  

- graders  

Contamination notes:  

 

Soil is the main contaminant; pests, plant 

and seeds can also be contaminantsdebris  

Contamination notes:  

 

Soil is the main contaminant; Contamination 

mainly by soil; but also by pests, plant debris and 

seeds can also be contaminants 

The meaning corresponds to that of the 

contamination“Glossary term .”  
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ISPM ISPM SECTION CURRENT TEXT PROPOSED INK AMENDMENT EXPLANATION 

- surface mining 

equipment.  

Reconditioned or 

tested used -field

VME are included.  

Pest risk is 

variable, but high 

levels of 

contamination may 

occur in this 

category 

ISPM 41 Appendix 2 

Category :  

Used military 

VME, such as:  

Contamination notes:  

Contaminants: soil, pests ]…[  

Contamination notes:  

]…[ Contaminants Contamination by: soil, pests 

The meaning corresponds to that of the 

contamination“Glossary term .”  

1ISPM 4  Appendix 2 

Category :  

Waste management 

used VME, such as:  

Contamination notes:  

Organic waste debris is the main 

contaminant, including: soil, pests ]…[  

Contamination notes:  

Contamination mainly by oOrganic waste debris 

]…[ is the main contaminant, including: soil, pests 

The meaning corresponds to that of the 

contamination“Glossary term .”  

ISPM 41 Appendix 2 

Category :  

Deep mining used 
VME.  

The most likely contaminants are soil and 
to a lesser extent pests. Pest risk is 

e generally low unless used VME ar
contaminated with surface soil ]…[  

The Contamination is most likely contaminants 
are by soil and to a lesser extent by pests. Pest 
risk is generally low unless used VME are 

contaminated with surface soil  ]…[  

The meaning corresponds to that of the 
contamination“ry term Glossa.”  

ISPM 41 Appendix 2 

Category :  

Used vehicles, such 
as:  

- cars, vans, trucks, 
buses 

Contamination notes:  

Contaminants: soil, pests ]…[  

Contamination notes:  

]…[ Contaminants Contamination by: soil, pests 

that of the The meaning corresponds to 
contamination“Glossary term .”  
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 المقترريييةيع ضيييييييييييابشيييييييييييييأن المو فريق المهيييا  إلى هيئييية تيييدابير الصيييييييييييحييية النبييياتيييية توصييييييييييييييية  - 9المرفق 
   المعايير وتنفيذها2018الدعوة إلى اقتراح مواضيع في عا  الناجمة عن 

 
لة حول مباحثات فريق املهام املعين با [1] ملواضيييييييييييييييع، يرجى الرجوع إىل تقارير للحصييييييييييييييول على معلومات مفصييييييييييييييّ

and-dardsactivities/stan-https://www.ippc.int/en/core-اجيييييييتيييييييمييييييياعيييييييات اليييييييفيييييييرييييييييق امليييييييتييييييياحييييييية عيييييييليييييييى: 

topics-on-force-implementation/task-and-standards-topics-for-implementation/call/  

 
في أدرجتها لجنة المعايير و بحثتها ، والتي اضييييييع التي أوصيييييى بها فريق المها  المعني بالمواضييييييع  المو 1الجدول 

   60 لوقاية النباتات ائمة مواضيع معايير االتفاقية الدوليةق

 
  

                                                 
60  /standards-ippc-topics-setting/list-ndardsactivities/sta-https://www.ippc.int/en/core 

قيييييييييييييي  ر 
 الصف

رقيييييييييييييييييييييييييييييييييييي  
 الموضوع

 المقّد  العنوان
 )الداع (

 المييييادة التي أوصيييييييييييى بهييييا
 فيييييييييييرييييييييييييق اليييييييييييميييييييييييهيييييييييييا 

 المعني بالمواضيع

 األولوية التي أوصيييييى
 بيهييييييا فيرييق اليميهييييييا 
 المعني بالمواضيع

تعديل للمعيار الدويل لتدابري الصيييييييييييييحة  2018-010 1
. تنقيح ملصييييييييييييييييطلح 5النبيييييييياتييييييييية رقم 

 "حدوثوانتشار" 

ألمريكيييييييية الوالييييييييات املتحيييييييدة ا
 )أسرتاليا ونيوزيلندا وكندا(

 ال ينطبق مصطلح مسرد )حذف(

2 2018-006 Mononychelus tanajoa  وكالة الصيييييييحة الزراعية وسيييييييالمة
 األغذية يف الكارييب

 1 بروتوكول تشخيص

3 2018-025 Citrus leprosis viruses  وكالة الصيييييييحة الزراعية وسيييييييالمة
 األغذية يف الكارييب

 1 خيصبروتوكول تش

 Candidatus Liberibacter ناقالت 2018-030 4
solanacearum 

 1 بروتوكول تشخيص اليابان

)باستثناء مرض  Pospiviroidأصناف  2018-031 5
الييييدرنيييية املغزلييييية بييييالبطيييياطس )بروتوكول 

 (( 7التشخيص 

 2 بروتوكول تشخيص اليابان

6 2018-032 Acidovorax avenae subsp. 
Citrulli 2 بروتوكول تشخيص ناليابا 

7 2018-019 Meloidogyne mali 3 بروتوكول تشخيص الصني 
8 2018-015 Cronartium comandrae Peck 4 بروتوكول تشخيص الصني 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/task-force-on-topics/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/task-force-on-topics/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/task-force-on-topics/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
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  مواضيييييييع للمعايير والتنفيذ التي أوصييييييى بها فريق المها  المعني بالمواضيييييييع إلى هيئة تدابير الصييييييحة 2الجدول 
 إضافتها إلى قائمتي مواضيع لجنة التنفيذ وتنمية القدرات ولجنة المعايير النباتية العتمادها و 

 العنوان رق  الموضوع رق  الصف
 المقّد 

 )الداع (

المادة التي أوصيييييى بها 
فريق المهييييييا  المعني 

 بالمواضيع

األولوية التي أوصيييييييييى بها 
فييريييق الييمييهييييييا  الييمييعيينييي 

 بالمواضيع
إدارة تشريعات و  وضع وتنفيذ قواعد ومعايري 008-2018 9

املواد على  املخاطر املتعلقة بالصيييييحة النباتية
لمنظمات الوطنية لوقاية ل اخلاضيييييييييييييعة للوائح

 لنباتاتا

 تنفيذ )دليل( أسرتاليا
 

1 

رقم  لتدابري الصييييييييييييييحة النباتية املعيار الدويل 009-2018 10
 1 بشييييأن احلركة الدولّية للبذور: امللحق 38
ج النظم إلواسيييتخدام تصيييميم  – صيييدار هنأل

 شهادات الصحة النباتّية للبذور

الوطنييييية لوقيييايييية ة ملنظمييييا
)أسيييييييييييييييرتاليييييا،  النبييييياتيييييات

تشييييييييييييييييييييييليييي، اليييواليييييييييات 
املتحدة األمريكية، وكالة 
الصييحة الزراعية وسييالمة 
، األغيييييذيييييية يف الكيييييارييب

 اإلقليميةاملنظمة الدولية 
لوقاية النباتات والصيييحة 

جليييميييعيييييييييييية ، ااحليييييييوانيييييييييييية
األمريكيييييييية للتجيييييييارة يف 

االحتييياد اليييدويل ، ابيييلالتو 
الرابطية الكندية ، للبيذور

رابطييييية ، لتجيييييارة البيييييذور
 (األمريكيتنيالبذور يف 

 1 معيار )ملحق(

منظمييية وقيييايييية النبييياتيييات  ساعدات األخرىاملمن للغذاء و اآلسترياد اال 026-2018 11
 يف احمليط اهلاد 

هيئة تدابري إىل توصييييييييييييييية 
 الصييييييييييييييييييحيييييييية الييينيييبيييييييياتيييييييييييية
)ليييييييالعيييييييتيييييييميييييييياد خيييييييالل 

 للهيئيية الوزارياالجتميياع 
 (2020 يف عام

1 

يف جمال الصيييييييييييييييحة  أمنيةوضيييييييييييييييع إجراءات  028-2018 12
 النباتية

 1 تنفيذ )دليل( نيوزيلندا

طر إدخيال تفيات اتوجيهيات حول تقييم خمي 036-2018 13
 البذورمع 

منظمييية وقيييايييية النبييياتيييات 
أوروبيييييييييا واليييييييييبييييييييحيييييييير  يف

 املتوسط

لمعيييييييييار دليييييييييل تنفيييييييييذ ل
الدويل لتدابري الصيييييييييييييييحة 

 11رقم باتية الن

1 

 ملييييييييييراقييييييييييبييييييييييةخييييييييييطييييييييييوط تييييييييييوجيييييييييييييييييييييهييييييييييييييييييييية  037-2018 14
Xylella fastidiosa 

منظمييية وقيييايييية النبييياتيييات 
أوروبيييييييييا واليييييييييبييييييييحيييييييير  يف

 املتوسط

 1 تنفيذ )دليل(

شييييييييييييييييحينييييييييات  خيطيوط تيوجيييهيييييييييية ليتيفيتييش 038-2018 15
Xylella fastidiosa عند نقاط الدخول 

منظمييية وقيييايييية النبييياتيييات 
أوروبيييييييييا واليييييييييبييييييييحيييييييير  يف

 املتوسط

 1 دليل(تنفيذ )
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 العنوان رق  الموضوع رق  الصف
 المقّد 

 )الداع (

المادة التي أوصيييييى بها 
فريق المهييييييا  المعني 

 بالمواضيع

األولوية التي أوصيييييييييى بها 
فييريييق الييمييهييييييا  الييمييعيينييي 

 بالمواضيع
 15 املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 012-2018 16

تيينيييفييييييييييييذ يف حييييييييال خييطيييوط تييوجييييييهيييييييييييية لييلييي
 االمتثال عدم

الواليات املتحدة 
 األمريكية

 2 تنفيذ )دليل(

توجيهيية إلدارة النبياتات واملنتجات خطوط  017-2018 17
 الداخلونالنباتية ال  حيملها الركاب 

 2 (مواد توعيةمواد تنفيذ ) الصني

 2 تنفيذ )دليل( نيوزيلندا املعاجلة غري املمتثلةإدارة الشحنات  027-2018 18

حول  دليل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 040-2018 19
القيام هيئات  وضييييييييييييييع وتنفيذ برامج لتخويل

 أداء أعمال الصحة النباتية ب

الواليات املتحدة كندا )
 (األمريكية

 2 تنفيذ )دليل(

املعييييار اليييدويل لتيييدابري ) تنفييييذ رقيييابييية رمسيييية 007-2018 20
(؛ 1 اسيييييييييييييييتكمال؛ 5الصيييييييييييييييحة النباتية رقم 

املعيييار الييدويل ومنيياطق خييالييية من اآلفييات )
 (4 لتدابري الصحة النباتية رقم

 3 تنفيذ )دليل( أسرتاليا

معيايري حتديد حالة العيائل لذباب الفياكهة  011-2018 21
ات املتييياحييية )امللحق اسيييييييييييييييتنيييادًا إىل املعلومييي

لتدابري الصييييييييييييييحة النباتية رقم  باملعيار الدويل
37). 

الواليات املتحدة 
 األمريكية

 3 معيار )ملحق(

لشيييييييييييييييحنييات قييائم على املخيياطر لالتفتيش ال 022-2018 22
 املستوردة

 كوريا )املنظمةمجهورية  
 (النباتاتالوطنية لوقاية 

 معلقة حتدد الحًقا

ية لتصيييييييييييييييميم خمتربات احلجر توجيه خطوط 013-2018 23
 الزراعي

 4 تنفيذ )مواد مرجعية( الصني

 ملواد الربيدلصيييييحة النباتية لتوجيهية  خطوط 014-2018 24
 الدويل

 4 معيار الصني

نباتات لصحة نباتية ة متطلب إصدار شهاد 021-2018 25
ومنتجيييات نبييياتيييية وبنود أخرى خييياضيييييييييييييييعييية 

وعييرب  اإلنييرتنيييييييياليييألتييجيير هبييييييييا عييلييى  لييلييوائييح
 .وداحلد

 4 معيار الصني

 اتيييف الييييييييذكيييي مليييراقيييبييييييييةعيييليييى اهلييييييييتيييطيييبيييييييق  023-2018 26
Xylella fastidiosa  جلميع أصيييييييييييييييحيييييييياب

ه على توزيعلتتبع ونظام املعنيني املصيييييييييييييييلحة 
 العال مستوى

متاحة على البوابة األداة  ليبيا
 61الدولية للصحة النباتية

4 

  

                                                 
-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/coreأدلة ومواد تدريبية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات:   61
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 عني بالمواضيعفريق المها  المالتي ل  يوص بها   المواضيع 3الجدول 
رقييييييييييييييييييي  
 الصف

 المقّد  العنوان رق  الموضوع

 سرييالنكا تعريف مصطلح "كائن حي ضار" 5رقم  عيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةامل 005-2018 27
 Cernuella virgata :ملحق بروتوكول التشييييييييييخيص ليييييييييييييييييييييييييي 27رقم  عيار الدويل لتدابري الصييييييييييحة النباتيةامل 016-2018 28

(Da Costa, 1778) 
 الصني

 الصني Hylotrupes bajulus لي:ملحق بروتوكول التشخيص  27رقم  عيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةامل 018-2018 29
عني فطريات مسيببة لعفن ملحق بروتوكول التشيخيص لييييييييييييييييي :  27رقم  عيار الدويل لتدابري الصيحة النباتيةامل 020-2018 30

 .(Neofabraea spp) الثور على التفاح
 الصني

 ليبيا ( للتجارة الدوليةOlea europaeaنباتات زيتون خالية من اآلفات ) 024-2018 31
 اليابان خطوط توجيهية للتفتيش امليداين 029-2018 32
 اليابان  تنفيذ االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتيةندوة عن  033-2018 33
 اليابان إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةن ع مواد دعوة 034-2018 34
 ذبيياب الفيياكهييةة إنشييييييييييييييييياء منطقيية خييالييية من تفيي: 26رقم  املعيييار الييدويل لتييدابري الصيييييييييييييييحيية النبيياتيييةتنقيح  035-2018 35

 (Tephritidae فصيلة)
 اليابان

 اهلند بلحاءلكتل اخلشبية ملعاجلة ا 39تعديل املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  039-2018 36
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 والتوصية الصادرة عن الهيئةاعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية  - 10المرفق 
 

 اعتمدت اهليئة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية التالية )املرفقة هبذا التقرير( [1]
  ((2014-004)ام التبخري كتدبري للصحة النباتية شروط استخد) 43املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
  (1994-001) مسرد مصطلحات الصحة النباتية - 5على املعيار الدويل رقم  2017تعديالت عام 

كملحقني للمعيار ة  التاليالستة التشخيص الت اعتمدت نيابة عن اهليئة بروتوكو  وأحاطال اهليئة علمًا بأن جلنة املعايري قد [2]
 ( )ملحقان هبذا التقرير، وباللغة اإلنكليزية فقط(:بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح) 27الدويل رقم 

o  (2016-007: فريوس جدري اخلوخ )2بروتوكول التشخيص رقم 
o  تفة : 25بروتوكول التشخيص رقمylella fastidiosa (024-2004) 
o  تفة26بروتوكول التشخيص رقم : Austropuccinia psidii (018-2006) 

o  تفة27بروتوكول التشخيص رقم : .Ips spp (020-2006) 
o  تفة 28بروتوكول التشخيص رقم :Conotrachelus nenuphar (002-2013) 
o  ذبابة 29بروتوكول التشخيص رقم :Bactrocera dorsalis (026-2006) 

 واعتمدت اهليئة التوصية املعدلة التالية الصادرة عنها )املرفقة هبذا التقرير( [3]
  لوجيات حتديد التسلسل العايل األداء كأداة تشخيص ألغراض الصحة النباتية.تكنو 

 
 



 

 

 النباتية الصحة لتدابير المعيار الدولي

 

 

 

 

 

 

 43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النباتاتأمانة االتفاقية الدولية لوقاية عن  صادر

 2019، ونشره في عام 2019تم اعتماده في عام 

 2019، اعةرزمنظمة األغذية وال ©

  



 

 

 وب:المطل التنويه

روما. . 43 رقم النباتية الصحة لتدابير الدولي النباتية. المعيار للصحة كتدبير التبخير استخدام شروط. 2019منظمة األغذية والزراعة. 
 CC BY-NC-SA 3.0 IGO: صفحة. الترخيص 20النباتات. والزراعة نيابة عن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية  األغذية تم نشره من قبل منظمة

 

منظمة األغذية والزراعة بخاص كان تعبر عن أي رأي  ال واد الواردة فيهالمستخدمة في هذا المنتج اإلعالمي وطريقة عرض الم المسميات
أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين  ،أو مدينة ،أو إقليم ،الوضع القانوني أو اإلنمائي ألي بلد بشأن)المنظمة( لألمم المتحدة 

تخومها. وال تعني اإلشارة إلى شركات أو منتجات محددة لمصنعين، سواء كانت مشمولة ببراءات االختراع أم ال، أنها تحظى و حدودها
   .أخرى ذات طابع مماثل لم يرد ذكرهاعلى   لهابدعم أو تزكية المنظمة تفضيال

 

المؤلف )المؤلفين( وال تعكس بالضرورة وجهات نظر المنظمة أو  تخصوجهات النظر الُمعبر عنها في هذا المنتج اإلعالمي  إن
  سياساتها.

 

 2019، اعةزرمنظمة األغذية وال ©

 

 

 

 

المشاركة  -غير تجاري  -نسب المصنف  العام للمشاع اإلبداعيبعض الحقوق محفوظة. هذا الُمصنَّف متاح وفقا لشروط الترخيص 
 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية 3.0بالمثل 

(deed.ar/sa/3.0/igo-nc-https://creativecommons.org/licenses/bySA 3.0 IGO; -NC-CC BY.)  

 

العمل على  التنويه بمصدروتكييفه ألغراض غير تجارية، بشرط  ،وإعادة توزيعه ،هذا الترخيص، يمكن نسخ هذا العمل أحكامبموجب 
أو خدمات  ،أو منتجات ،نحو مناسب. وفي أي استخدام لهذا العمل، ال ينبغي أن يكون هناك أي اقتراح بأن المنظمة تؤيد أي منظمة

إذا تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا بموجب نفس ترخيص المشاع اإلبداعي ودام شعار المنظمة. محددة. وال يسمح باستخ
: "لم يتم المطلوب إلى التنويه باإلضافةإخالء المسؤولية التالي  بيان تضمنتيجب أن فترجمة لهذا العمل،  إنشاءإذا تم وأو ما يعادله. 

 وسوفأو دقة هذه الترجمة.  حتوىمنظمة ليست مسؤولة عن مالية والزراعة لألمم المتحدة. وإنشاء هذه الترجمة من قبل منظمة األغذ
  ."ةعتمد[ األصلية هي الطبعة المطبعة اللغةتكون الطبعة ]

  

ادة تتم تسوية النزاعات الناشئة بموجب الترخيص التي ال يمكن تسويتها بطريقة ودية عن طريق الوساطة والتحكيم كما هو وارد في الم
من الترخيص، باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك في هذا الترخيص. وتتمثل قواعد الوساطة المعمول بها في قواعد الوساطة  8

لقواعد التحكيم ، وسيتم إجراء أي تحكيم طبقا http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rulesالخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية 
 (.UNCITRALنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الخاصة بلج

 

 ،واألشكال ،. يتحمل المستخدمون الراغبون في إعادة استخدام مواد من هذا العمل المنسوب إلى طرف ثالث، مثل الجداولمواد الطرف الثالث
 تقع تبعةوالنشر. و تأليفوالصور، مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن إلعادة االستخدام والحصول على إذن من صاحب حقوق ال

  في العمل على عاتق المستخدم وحده. ثالث طرفمملوك ل مكونالمطالبات الناشئة عن التعدي على أي 

 

االطالع على منتجات المنظمة اإلعالمية على الموقع الشبكي للمنظمة . يمكن والترخيص ،والحقوق ،المبيعات
(http://www.fao.org/publications/ar ويمكن شراؤها من خالل )publications-sales@fao.org وينبغي تقديم طلبات االستخدام التجاري .

  .copyright@fao.org. وينبغي تقديم االستفسارات المتعلقة بالحقوق والترخيص إلى: www.fao.org/contact-us/licence-requestعن طريق: 

 

ية، تجدر اإلشارة إلى أّن النسخ المعتمدة حاليًا متاحة لتنزيلها من على الموقع التالي عند ذكر هذا المعيار الدولي لتدابير الصحة النبات
www.ippc.int. 

 

هي  614setting/ispms/#-activities/standards-https://www.ippc.int/en/coreوحدها المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المنشورة على 
 التي ينبغي الرجوع إليها ألغراض اإلحالة الرسمية أو صنع السياسات أو تجنّب النزاعات وتسويتها. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo
mailto:publications-sales@fao.org
http://www.fao.org/contact-us/licence-request
mailto:copyright@fao.org
http://www.ippc.int/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/#614


 

 

 

 يخ المطبوعتار

 ال يشكل هذا جزءًا رسمياً من المعيار

شروط استخدام قيام هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها التاسعة بإضافة موضوع  04-2014
 ( إلى برنامج العمل. 2014-004)التبخير كتدبير للصحة النباتية 

 . واصفةقيام لجنة المعايير بتنقيح مشروع الم 05-2014

 . 62موافقة لجنة المعايير على المواصفة رقم  05-2015

لفريق الفني المعني بصياغة الشروع وا المشرف الرئيسي والمشرف المساعد قيام 10-2016
 . إلكتروني( بتنقيحه )اجتماع بمعالجات الصحة النباتية

 .إلكتروني( بالتنقيح )اجتماع لفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتيةا قيام 12-2016
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إقامة المنتدى اإللكتروني للفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية  01-2017
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 قيام لجنة المعايير بتنقيح المشروع. 05-2017

 المشاورة األولى.  07-2017

 لسابعة بتنقيح المشروع. تها ادورفي جنة المعايير لقيام  05-2018

 المشاورة الثانية. انعقاد 07-2018

 هيئة. القيام لجنة المعايير بتنقيح المشروع والموافقة عليه العتماده من قبل  11-2018

 اعتماد المعيار.ب الرابعة عشرةهيئة في دورتها القيام  04-2019

شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة  :43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 . روما. أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. منظمة األغذية والزراعة.النباتية

 2019-04آخر تحديث لتاريخ المطبوع: 
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 شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية 43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-43المعيار الدولي رقم 

 االعتماد

اعتمد هذا المعيار من قبل هيئة تدابير الصححححة النباتية في دورتها الرابعة عشحححرة في أبريل نيسحححان 
2019 . 

 مقدمة

 النطاق

لوقاية النباتات إرشحححادات تقنية بشحححأن تطبيق التبخير كتدبير الوطنية يقدّم هذا المعيار إلى المنظمات 
للصحححححة النباتية، بما يشححححمل المعالجات بواسححححطة المواد الكيميائية التي تتناهى إلى السححححلعة المعينة 
بشححححكلها الغازي. ويوفر هذا المعيار كذلك إرشححححادات إلى المنظمات الوطنية لوقاية النباتات بشححححأن 

 لجات بممارسة التبخير. الترخيص لمزّودي المعا

وال يقدّم هذا المعيار تفاصححيل عن معالجات محددات بواسححطة مواد تبخير معيّنة. أما اسححتخدام الجو 
 المعدل حين ال يكون مقترناً بالتبخير فال يشكل جزءاً من هذا المعيار. 

 المراجع

تشححححححكل المعايير الدولية لتدابير الصحححححححة النباتية مرجعاً لهذا المعيار. وإن المعايير الدولية لتدابير 
.int/corehttps://www.ippc-الصححححححة النباتية متاحة على البوابة الدولية للصححححححة النباتية على الموقع 

setting/ispms-activities/standards 

برومور الميثيل أو تخفيف اسححتخدامه  اسححتبدال. 2017 .03توصييية ئي ة تدابير الصييحة النباتية رقم 

االتفاقية أمانة كتدبير للصحة النباتية.  توصية صادرة عن هيئة تدابير الصحة النباتية. روما، 

محتحححاححححة عحلححى الحمححوقحع محنححظححمحححة األغحححذيحححة والحزراعحححة. الحححدولحيحححة لحوقحححايحححة الحنححبحححاتحححات، 

/https://www.ippc.int/en/publications/84230  نوفمبر تشرين  27)تم االطالع عليها آخر مرة في

 (.2018الثاني 

 التعاريف

يمكن االطالع على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية المستخدمة في هذا المعيار، ضمن المعيار 
 مصطلحات الصحة النباتية(. )مسرد 5الدولي 

 للمتطلباتاإلطار العام 

على المنظمححات الوطنيححة لوقححايححة النبححاتححات أن تضححححححمن التطبيق الفعححال للتبخير لكي تكون  يتعيّن
لمسححححححتوى المطلوب عبر أنحاء السححححححلعة المعنية كافة، تحقيقاً للفعالية البارامترات الحرجة على ا

 المحددة.

اسححححتيفاء الشححححروط المتعلقة بتطبيق التبخير، واسححححتخدام معدات التبخير وإجراءات التبخير.  ويجب
ويتوجب تنفيذ األنظمة لمنع إصححححابة السححححلعة الخاضححححعة للتبخير باآلفات أو تلوثها. وينبغي اسححححتيفاء 

 خاصة بحفظ السجالت والمستندات لتمكين التدقيق أو التحقق أو تتبع المنشأ.الشروط ال

يرد في ما يلي وصف ألدوار األطراف المشاركة في التبخير ولمسؤولياتهم. وتقدم الوثيقة إرشادات 
إلى المنظمات الوطنية لوقاية النباتات بشححححأن مسححححؤوليات الترخيص لمزودي المعالجات ومراقبتهم 

 م.والتحقق منه

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/en/publications/84230/


 43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية شروط

 7-43المعيار الدولي رقم    االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 الخلفية

يرمي هذا المعيار إلى تقديم شححروط عامة لتطبيق التبخير كتدبير للصحححة النباتية، وال سححيما بالنسححبة 
معامالت الصحححححة النباتية ل فات الخاضححححعة ) 28 الدولي رقم إلى المعالجات المعتمدة تحت المعيار

 (.لقواعد الحجر الزراعي

للمواءمة بين معالجات الصحححححححة النباتية عبر طائفة واسححححححعة من  28 الدولي رقم وقد اعتمد المعيار
الظروف، ولتعزيز االعتراف المتبادل بفعالية المعالجة من قبل المنظمات الوطنية لوقاية النباتات، 

شحححروطاً لتقديم بيانات عن الكفاءة وتقييمها،  28األمر الذي من شحححأنه تيسحححير التجارة. ويقدم المعيار 
المتعلقة بعمليات التبخير  والمالحقومات المتعلقة بمعالجات الصحححححححة النباتية، وغيرها من المعل

 المحددة التي قيّمتها هيئة تدابير الصحة النباتية واعتمدتها. 

ويعتبر التبخير فعاالً حين يتم بلوغ نسحححبة التركيز المحددة لمادة التبخير، عند الحد األدنى من درجة 
حقيق الفعالية المحددة، في المكان األقل احتواء لمادة التبخير ضححححححمن الحرارة والمدة المطلوبتين لت

المقصحححححورة المخصحححححصحححححة للتبخير. وتنطوي فعالية المعاملة ككل أيضحححححاً، على تطبيق تدابير لمنع 
 اإلصابة باآلفات أو التلوث بعد القيام بالتبخير. 

 التأثير في التنوع البيولوجي وفي البي ة

خ على نطححاق واسححححححع للحؤول دون دخول اآلفححات الخححاضححححححعححة للوائح مورس التبخير عبر التححاري
وانتشارها، فعاد بالنفع على التنوع البيولوجي. ولكن يُحتمل أن تكون لغازات التبخير، مثل برومور 
الميثيل وفلوريد السولفوريل تأثيرات سلبية في البيئة.   فعلى سبيل المثال، من المعروف أن انبعاث 

الجو يسححتنزف طبقة األوزون، كما من المعترف به أن فلوريد السححولفوريل هو  برومور الميثيل في
من غازات الدفيئة. أما توصية الهيئة باستبدال برومور الميثيل أو الحد من استعماله كتدبير للصحة 

( فتشححجع األطراف المتعاقدة على اسححتخدام بدائل حيثما أمكن 2017، 03النباتية )توصححية الهيئة رقم 
ويمكن التخفيف من وطأة التأثيرات البيئية لمواد التبخير عبر اسححححححتخدام التكنولوجيا التدميرية ذلك. 

 )بمعني التفتيت الكيميائي( أو االستردادية ألجل خفض انبعاثات الغازات. 

 المتطلبات

 الهدف من التبخير -1

 بدرجة فعالية محددة.يتمثل الهدف من استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية، في قتل اآلفات 

 التبخير تطبيق -2

يقوم بالتبخير مزّودو المعالجات أو المنظمات الوطنية لوقاية النباتات، إما في مرفق للمعالجة وإما 
في مواقع أخرى مناسححبة )مثل أنبار سححفن الشحححن، ومسححتوعبات الشحححن، والمخازن، وتحت غطاء 

 التربولين(.

 من مراحل سلسلة التوريد، مثالً:ويجوز تطبيق التبخير في أية مرحلة 

 كجزء ال يتجزأ من عمليات اإلنتاج أو التعبئة 
  )وبعد التعبئة )مثالً، عقب تعبئة السلعة لغاية إرسالها 
  وخالل التخزين 
  )وقبيل اإلرسال )مثالً في مواقع مركزية في المرفأ 
 وخالل النقل 
  )ولدى الوصول إلى بلد االستيراد )قبل اإلنزال أو بعده 

بارامترات الحرجة )أي الكمية أو الجرعة أو درجة  ثال ال ية التبخير أن تضححححححمن امت وينبغي لعمل
 الحرارة أو المدة( للمستوى المطلوب في كافة أنحاء السلعة، ما يتيح تحقيق الفعالية المحددة.



 شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية 43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-43المعيار الدولي رقم 

ة وقد تتأثر فعالية التبخير بعوامل من قبيل المحتوى الرطوبي للسححححححلعة، والمقصححححححورة المسححححححتخدم
للتبخير، والرطوبة والضغط والتغييرات في تركيبة غازات الجو الناتجة عن التعبئة أو عن السلعة. 
ومن العوامل األخرى الواجب مراعاتها خالل التبخير، نفاذ مادة التبخير، وامتصحححححاصحححححها من قبل 

التبخير.  العبوة أو السححححلعة، والجاذبية المحددة لمادة التبخير، ودورانها وتسححححربها خارج مقصححححورة
وبالنسححححححبة إلى جريان مواد التبخير، ينبغي مراعاة حجم مقصححححححورة التبخير والفوارق في ترتيبات 
التحميل، بين السححححلع المحملة داخل صححححناديق التي تباعد بينها مسححححافة معينة، وتلك المحّملة بشححححكل 

 سائب. 

عتبار قبل التبخير )مثالً تتفاعل بعض مواد التبخير مع سحححلع أو مواد معينة، وينبغي أخذ ذلك في اال
تتفاعل مادة الفوسححححححفين بقوة مع النحاس والمعادن األخرى، وقد يؤثر ذلك في إلكترونيات أجهزة 

 التحقق أو في المراوح(. 

وينبغي لإلجراءات التي وافقت عليها المنظمة الوطنية لوقاية النباتات من أجل تطبيق معالجة معينة 
تلك اإلجراءات لتضححمن تحقيق البارامترات الحرجة المذكورة  أن توثق بوضححوح.  وينبغي تصححميم

في جداول المعامالت. وينبغي لإلجراءات أن تتضححححمن عملية تكييف مسححححبقة والحقة من أجل بلوغ 
الجرعة المتوخاة، حيث أن تلك اإلجراءات ضححححححرورية للمعالجة كي تحقق الفعالية المطلوبة إزاء 

ودة السححلعة. وينبغي لها أيضححاً أن تتضححمن إجراءات للطوار  اآلفات المسححتهدفة، مع الحفاظ على ج
وإرشححادات بشححأن اإلجراءات التصحححيحية ألوجه القصححور أو المشححاكل في المعالجة، مع بارامترات 

 حرجة للمعالجة.

 المعالجات بواسطة مادة تبخير واحدة 2-1

تبخير. وتعتمد مواد التبخير إن عمليات التبخير األكثر شححححيوعاً هي تلك التي تسححححتخدم مادةً واحدة لل
ذات االستخدام العام على طريقة عمل فعالة عامةً مع كل مجموعات اآلفات، أو مع مجموعة واحدة 
يات والفطريات والنيماتودا( وكل المراحل الحياتية ل فة أو معظمها. وإن  محددة )مثل المفصححححححل

يتوجب تطبيقها مرة واحدة لتحقيق جداول المعامالت لمواد التبخير الفردية تكون بسححححححيطة عامة، و
الحد األدنى المطلوب من التركيز على امتداد مدة معينة بغية تحقيق الفعالية المحددة. وترد قائمة 

 . 1بمواد التبخير شائعة االستخدام وخصائصها الكيميائية في المرفق 

 المعالجات المختلطة  2-2

فاءة المطلوبة من دون أن تجعل  مادة تبخير واحدة من تحقيق الك ها  حاالت التي ال تتمكن في في ال
سلعة المعنية غير قابلة للتسويق، أو ألسباب اقتصادية أو لوجستية، يمكن تضمين مادة تبخير أو  ال

 معالجة أخرى في جدول المعامالت. 

ده مباشححححححرة، من أجل زيادة فعالية المعالجة ومن الجائز تطبيق معالجة أخرى عقب التبخير أو بع
بة في  عاق بالحرارة بصححححححورة مت بالتبخير و عالجتين  يذ م جة إلى تنف حا تدعو ال قد  طة. مثالً،  المختل
الحاالت التي تكون فيها السلعة المعنية عرضةً للتلف جراء زيادة الشدة الالزمة ألية من المعالجتين 

ألكثر تحمالً لدى اآلفة المسححححتهدفة مختلفة بحسححححب اختالف على حدة، أو حين تكون مرحلة الحياة ا
 المعالجة المطبقة. 

إن االقتران المتزامن بين محححادة تبخير معينحححة وبين مواد تبخير أخرى أو بين أنواع أخرى من 
ناحية  ته، وقدرة السححححححلعة على التحمل، ومن ال يداً أيضحححححححاً من حيث فعالي قد يكون مف المعالجات 

ير البيئي أو الناحية اللوجسححححتية، مقارنة بالمعالجة القائمة على مادة تبخير واحدة االقتصححححادية والتأث
 فقط. 

 التبخير ضمن ظروف خاصة  2-3

 من الجائز تنفيذ التبخير أيضاً ضمن الظروف الخاصة التالية. 



 43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية شروط

 9-43المعيار الدولي رقم    االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المعدل الجو ضمن التبخير 2-3-1

لتبخير، إما لوحدها وإما باالقتران مع ايمكن زيادة تركيز ثاني أكسحححيد الكربون في هواء مقصحححورة 
زيادة تركيز النتروجين وزيادة أو خفض تركيز األكسجين، لتعزيز فعالية التبخير. ومن شأن تغيير 
تركيز غازات الجو بهذه الطريقة أن يعزز بشكل مباشر معدل وفاة اآلفة المستهدفة، أو قد يزيد من 

الية مواد التبخير على غرار الفوسفين. وإن خفض تركيز تنفس اآلفة المستهدفة فيزيد بالتالي من فع
ستبداله بغازات غير قابلة لالشتعال كثاني أكسيد الكربون أو  األكسجين في المقصورة )مثالً عبر ا
النتروجين( قد يكون ضرورياً كذلك، حين تكون مادة التبخير قابلة لالشتعال، كما في حال فورمات 

 اإليثيل. 

 الخواء تتح التبخير 2-3-2

من شحححأن تطبيق مادة للتبخير تحت ضحححغط جوي أدنى، أن يزيد بشحححكل ملحوظ من نسحححبة نفاذ المادة 
إلى السححححححلعة، ما يؤدي إلى زيادة الفعالية أو القدرة على خفض كمية مادة التبخير أو مدة المعالجة. 

على تحمل التغييرات وينبغي لتلك المعالجات أن تنفذ في حجرات خوائية مبنية لهذه الغاية، وقادرة 
في الضحححغط وضحححمان حد أدنى من خسحححارة الخواء خالل التبخير، واسحححتخدام مضحححخة خوائية قادرة 

 على بلوغ الضغط الجوي المطلوب ضمن اإلطار الزمن المتوخى. 

 المقصورات والتجهيزات المستخدمة للتبخير -3

هناك أنواع وتصاميم عدة للتجهيزات والمقصورات المستخدمة في التبخير. وهي تختلف باختالف 
نوع مادة التبخير المسحححححتخدمة، وطبيعة السحححححلعة وظروف البيئة المحيطة. وقد تكون المقصحححححورات 

 والتجهيزات التالية ضرورية لضمان الفعالية المطلوبة للتبخير. 

 المقصورات  3-1

سبة  ينبغي للمقصورة أن تكون عبارة عن فسحة مطّوقة بطريقة تضمن الحفاظ على الظروف المنا
للتبخير على امتداد فترة عملية التبخير. وتشححمل األمثلة عن المقصححورات، الحجرات المبنية لغايات 
التبخير أو األهراءات أو مستوعبات الشحن أو المخازن أو أنبار السفن أو "خيم" التربولين. وعلى 

ة أن تكون مبنية من مواد تحافظ على التركيز الكافي من مواد التبخير على طول فترة المقصححححححور
التبخير وتمنع تسرب المادة )كالمواد غير المسامية أو الممتصة لمادة التبخير(. وينبغي للفتحات أن 
تسححد بشححكل فعال. أما السححطوح المسححامية، مثل الرمال والصححخر التحتي والخشححب والبالط )بشححكل 

 رة أو كتل( فغير مناسبة ألرضيات خيم التبخير. حجا

وينبغي لكل المقصححورات أن تجيز دخول التجهيزات المطلوبة بشححكل مناسححب يضححمن تنفيذ التبخير 
 كما يجب. 

 تجهيزات التبخير 3-2

ينبغي لكل التجهيزات المسحححححتخدمة لقياس بارامترات التبخير أن تعاير بناء على تعليمات الشحححححركة 
 المصنّعة، وعند المقتضى، بناء على خصائص المنظمة الوطنية لوقاية النباتات. 

 التجهيزات الخاصة بتحديد الجرعات 3-2-1

مي لغاز التبخير إلى المقصورة. ينبغي للتجهيزات الخاصة بتحديد الجرعات أن تسمح باإلدخال الك
وتتضححححححمن معدات تحديد الجرعات، وعاء لتخزين مادة التبخير يتمتع بما يكفي من خصحححححححائص 
السححالمة واألمن، وأنابيب تتيح إيصححال المادة إلى المقصححورة، كما ينبغي أن تشححمل جهازاً كفيالً إما 

لتدفق كتلة الغاز( أو قياس فقدان بقياس نسحححبة أو حجم تدفق الغاز إلى داخل المقصحححورة )أي مقياس 
الحجم أو الوزن من المسححححححتوعبات التي تزّود المقصححححححورة بالغاز )أي ميزان أو قبّان(. وفي بعض 
الحاالت يمكن إدخال غازات التبخير إلى داخل المقصححححورة بشححححكلها الصححححلب )مثل حبّات فوسححححفيد 



 شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية 43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 10-43المعيار الدولي رقم 

مواد التبخير تحقيقاً للجرعة  المغنيسححيوم( أو ضححمن عبوات ذات حجم محدد تطلق كمية معروفة من
 المطلوبة. 

 مبخار الغازات 3-2-2

تخّزن بعض مواد التبخير بشححكل سححائل مضححغوط داخل أسححطوانة معدنية. ويسححتهلك إطالق وتبخير 
كمية كبيرة من السححححائل بالقدر المطلوب لغايات التبخير، كّماً ملحوظاً من الطاقة. ويجوز اسححححتخدام 

حرارة( خالل تبخير السححححائل وتحويله إلى غاز لضححححمان توفير كمية الغاز المبخار لتوفير الطاقة )ك
المطلوبة إلى المقصحححححورة. وبحسحححححب مادة التبخير المعنية، ينبغي اسحححححتخدام مبخار مناسحححححب مقاوم 

 للضغط. 

 أجهزة التسخين 3-2-3

حين يكون من الضروري زيادة حرارة السلع والهواء داخل المقصورة، ال ينبغي استخدام مصادر 
مكشححححححوفة للتسححححححخين مع مواد تبخير قابلة لالشححححححتعال أو مواد للتبخير تتحلل عند درجات الحرارة 

 لالطالع على الخصائص الكيميائية لمواد التبخير(.  1المرتفعة )أنظر المرفق 

 جريان الغازاتأجهزة  3-2-4

قد يكون التوزيع المتسحححاوي والسحححريع لغازات التبخير التي يتم إدخالها إلى المقصحححورة عامالً هاماً 
لنجاح تبخير كميات كبيرة من السححلع، وال سححيما مع الغازات بطيئة االنتشححار نسححبياً. ويعتبر الجريان 

التي قد تمنى بالتلف جراء تعرضححها السححريع للغاز ضححرورياً لتبخير السححلع القابلة للفسححاد، أو السححلع 
المطّول لمادة التبخير. وفي ما خص تلك السحححححلع، ينبغي اسحححححتعمال مروحة مناسحححححبة واحدة أو أكثر 
لالسحتخدام مع مادة للتبخير، وقادرة على توفير جريان كاف للغاز. ولكن بالنسحبة إلى السحلع السحائبة 

 اوح. الحبوب(، ليس من الممكن دائماً استخدام المر )مثل

 أجهزة قياس المحتوى الرطوبي  3-2-5

بالنسبة إلى السلع التي يؤثر محتواها الرطوبي في فعالية المعالجة، ينبغي قياس المحتوى الرطوبي. 
بوسححححححع مقياس الرطوبة أن يعطي قياسححححححاً للمحتوى الرطوبي التقريبي للسححححححلعة. وبما أن المحتوى 

ين السححلع المختلفة ضححمن الدفعة عينها، فال يحتاج الرطوبي يتفاوت عادة ضححمن السححلعة الواحدة وب
في المائة من المحتوى الرطوبي الفعلي. هناك معدات  5مقياس الرطوبة إال إلى أن يقيس ما نسحححبته 

 مختلفة متاحة لقياس المحتوى الرطوبي، وينبغي أن يمتثل استخدامها لتعليمات المصنّع. 

ة، قد يكون من الضروري أيضاً استخدام معدات تقيس وبغية ضمان تحقيق التبخير فعاليته المتوخا
 المحيطة.  الرطوبة في البيئة

 معدات قياس تدني الضغط 3-2-6

حين يمارس التبخير في الخواء، ينبغي اسحححححتخدام مقياس مناسحححححب للخواء يتمتع بدقة وحسحححححاسحححححية 
عليه خالل فترة مالئمتين، من أجل قياس وتسححجيل ضححغط الهواء أو الخواء الذي تم سحححبه والحفاظ 

أنبوب  يالتعرض أو الفحص. وقد تتضححمن األدوات المناسححبة لقياس الخواء مقياس ضححغط بسححيط ذ
أو مقياس بوردون، مع أن هناك أدوات إلكترونية متخصحححصحححة للقياس متاحة أيضحححاً،  Uعلى شحححكل 

 كيلوبسكال من الضغط الفعلي.  1ويفترض أنها قادرة على قياس حتى 

 رجة الحرارةمعدات قياس د 3-2-7

ينبغي استخدام ترمومترات معايرة من أجل قياس درجة الحرارة داخل المقصورة بناء على فترات 
سلعة، قبل التبخير وخالله. أما  سبة، وبحسب المقتضى، المسطحات الخارجية وداخل ال فاصلة منا

 عدد أجهزة استشعار درجة الحرارة المطلوبة فرهن حجم المقصورة. 



 43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية شروط

 11-43المعيار الدولي رقم    االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 قياس تركيز الغازمعدات  3-2-8

إن المعدات المطلوبة لقياس تركيز مواد التبخير ضححمن المقصححورة رهن نوع الغازات المسححتخدمة. 
وعلى المعدات المستخدمة أن تتمتع بدقة مناسبة )أي تحقيق ما يقارب الخمسة في المائة من تركيز 

ب أخذ العينات( المعرضحححححححة مادة التبخير طيلة مدة عملية التبخير(. وعلى معدات القياس )أي أنابي
لمادة التبخير، أن تكون مصححححنوعة من مواد ال تتشححححّرب تلك المادة. وينبغي ألنابيب أخذ العينات أن 
تكون موضححححححوعة عند أبعد مسححححححافة ممكنة من أنابيب تزويد مادة التبخير أو أجهزة توزيعها، وفي 

 التبخير ضمن المقصورة. المنطقة أو المناطق التي يرجح أن توجد فيها أقل كمية من مادة 

 التبخير إجراءات -4

قد تؤثر عوامل عدة في فعالية التبخير. وهي قد تشححححححمل نسححححححبة تركيز مادة التبخير، ومدة التعرض 
ما خص نفاذ مادة التبخير إليها أو امتصححححاصححححها لها، ودرجة حرارة  لها، وخصححححائص السححححلعة في

منع تسححححرب الغاز، وطريقة تحميل السححححلع السححححلعة ودرجة حرارة الجو. أما قدرة المقصححححورة على 
ونسحححب التحميل )أي النسحححبة التي تشحححغلها السحححلعة من المسحححاحة اإلجمالية للمقصحححورة( عوامل تؤثر 
مباشححححححرة في توزيع الغاز وفي تركيزه خالل التبخير. وينبغي لكمية مادة التبخير وأجهزة جريان 

ضححمن تحقيق نسححبة التركيز المطلوبة المقتضححى( أن ترتب ضححمن المقصححورة بطريقة ت المادة )عند
 لمادة التبخير بحسب جدول المعالجة، والمحافظة عليها ضمن المقصورة خالل عملية التبخير. 

 تحميل السلع 4-1

سلع إلى داخل المقصورة بطريقة تضمن مساحة كافية للجريان  قبل القيام بالتبخير، ينبغي تحميل ال
ن نفاذ مادة التبخير إلى داخل السلعة، ينبغي االحاالت، بغية ضمالمناسب لمادة التبخير. وفي بعض 

اسحححتخدام معدات فاصحححلة. وبالنسحححبة إلى تحميل السحححلع السحححائبة، ينبغي ضحححمان الجريان الكافي لمادة 
 التبخير، مثالً عن طريق استخدام نظام إلعادة الجريان. 

 التعب ة 4-2

بنية ال تمنعان نفاذ غاز التبخير إلى السححححححلعة وال حين تسححححححتخدم العبوات، ينبغي أن تتمتع بتركيبة و
تمنعان كميات مادة التبخير من بلوغ المستويات المطلوبة. وفي حال العكس، ينبغي لمواد التعبئة أو 
التغليف التي ال تسحححمح بنفاذ المادة، أن تنزع أو تثقب لضحححمان النفاذ الكافي لمادة التبخير. وال يجب 

 وبة ألن ذلك قد يتسبب بسد الثقوب. أن تتداخل العبوات المثق

 االمتصاص 4-3

عة أو العبوة أو  بالسححححححل ياً،  يائ ياً أو فيز يائ مادة التبخير الحرة، كيم باط  إّن االمتصحححححححاص يعني ارت
المقصححورة المعرضححة للتبخير أو بداخلها. وإن امتصححاص المادة من قبل العبوة أو المقصححورة قد ال 

ت التي يسححححمح للمادة بقتل اآلفات، أما امتصححححاصححححها من قبل السححححلعة فقد يكون ضححححرورياً لقتل اآلفا
ية التبخير ومن ثم  ياً في بدا تتغذى من داخلها، مثل ذباب الثمار. ويكون معدل االمتصحححححححاص عال
 يتناقص تدريجياً مع تقدم عملية التبخير. وإن االمتصاص يزيد المدة المطلوبة للتهوية بعد التبخير. 

عالية االمتصححاص. وال وقد تكون الزيوت أو الدهون أو المواد المسححامية أو دقيقة الطحن من المواد 
ينبغي للسحححلع أو العبوات عالية االمتصحححاص أن تخضحححع إلى التبخير إال بعد التمكن من قياس تركيز 

 مادة التبخير للتأكد من بلوغ الحد األدنى لتركيزها. 

 تحديد درجة حرارة التبخير 4-4

سيما أل نها تؤثر في معدل تنفّس إن درجة الحرارة من عوامل تحقيق الفعالية المطلوبة للتبخير، وال 
اآلفة المسححححححتهدفة. وبشححححححكل عام كلما تدنت درجة الحرارة، تدنّى معدل تنفس اآلفة، وزادت جرعة 

 مادة التبخير، أو مدة التعرض المطلوبة لتحقيق الفعالية المتوخاة. 



 شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية 43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 12-43المعيار الدولي رقم 

وينبغي قياس درجات حرارة السححححلعة والجو داخل المقصححححورة وتسححححجيلها. وينبغي اعتبار الحرارة 
 للسلعة على أنها درجة الحرارة التي تم التبخير ضمنها.  ألدنى المسجلة في المقصورة أوا

 اختبار مناعة المقصورة لتسّرب الغاز 4-5

على القدرة المطلوبة لمنع تسرب الغاز للمقصورة أن ترتكز على مادة التبخير المستخدمة. وينبغي 
له مباشحححرة(، القيام باختبار لمقاومة تسحححّرب عند الضحححرورة، قبل التبخير )ويفضحححل أن يكون ذلك قب

الغاز. ولكن إن لم يكن بناء المقصححححححورة منيعاً بما فيه الكفاية وقيد االسححححححتخدام المنتظم، قد ال يكون 
شححححهراً مثالً أو بعد عدد من  12أشححححهر و 6االختبار ضححححرورياً إال على فواصححححل زمنية تتراوح بين 

 المعالجات، بحسب ما تحدده المنظمة الوطنية لوقاية النباتات. 

وفي الحاالت التي ال تكون فيها المقصحورة منيعة لتسحرب الغاز بصحورة كافيةً لضحمان الحفاظ على 
خالل النسححححب الكافية من تركيز الغاز على امتداد فترة التبخير، ينبغي تحديد مناعتها للتسححححرب من 

 قياس الضغط في منتصف مدة العملية. 

 إدخال مادة التبخير 4-6

ينبغي اسحححتخدام الحد األدنى لدرجة الحرارة التي من المتوقع للمقصحححورة أو للسحححلعة )بحسحححب أيهما 
 األدنى( التعرض لها على امتداد فترة المعالجة، لدى تحديد الجرعة. 

ب اسححححححتعمالها هي حاصححححححل الجرعة المطلوبة )معدل إن الكمية اإلجمالية من مادة التبخير التي يج
فإن القياس الصحيح لحجم المقصورة مهم. وينبغي مراعاة فائض  ولذا الجرعة( وحجم المقصورة.

 االمتصاص أو التسرب لمقصورة التبخير. 

وينبغي إدخال كمية كافية من مادة التبخير إلى المقصحححححورة لضحححححمان بلوغ الحد األدنى من التركيز 
ا ينص عليه جدول المعاملة. وينبغي حسحححححاب الكمية المطلوبة من مادة التبخير بناء على بحسحححححب م

 . 2صيغة تقريبية: يمكن االطالع على أمثلة في المرفق 

نظر مثالً اإن حجم المقصححححورة هو حجمها الداخلي ويختلف حسححححابه باختالف شححححكل المقصححححورة )
لالطالع على أمثلة عن األشححكال والصححيغ الحسححابية(. ويمكن خصححم حجم الحاويات )أي  3الملحق 

البراميل أو الصححححناديق( داخل المقصححححورة المانعة للهواء وغير الممتصححححة لمادة التبخير، من حجم 
 المقصورة. 

 وإذا كان من الضححححححروري إدخال مادة التبخير إلى المقصححححححورة بالحالة الغازية، يمكن تطبيق مادة
(. ولكن، يجوز إدخال بعض مواد التبخير 2-2-3نظر القسححححححم االتبخير السححححححائلة بواسححححححطة مبخا  )

 (. 1-2-3القسم  نظرابحالتها الصلبة لتحول من ثم إلى حالتها الغازية )

 القياس والتسجيل 4-7

سات المسجلة للتأكد مما إذا كانت  ستخدام المقا سجل، ينبغي ا سبة تركيز مادة تبخير وت حين تقاس ن
نسبة تركيز المادة داخل المقصورة صحيحة، ومن عدم حصول أي فرط في تسّرب مادة التبخير أو 

سجل بتواتر كاف للتأكد من بلوغ الج رعة في امتصاصها. وينبغي لتركيز مادة التبخير أن يقاس وي
المدة )إذا كان  -المطلوبة والحفاظ عليها، وللسحححححماح بإجراء الحسحححححاب المناسحححححب لحاصحححححل التركيز

مطلوباَ(. وينبغي أيضححححاً مراعاة نتائج قياس التركيز، بناء على جدول المعامالت، لضححححمان التوزيع 
 المتساوي لمادة التبخير في أنحاء المقصورة خالل مدة المعالجة. 

 مادة التبخير وتسجيلهقياس تركيز  4-7-1

حيثما أمكن، ينبغي ألنابيب أخذ العينات أن توضحححع في المواقع التي تعتبر األصحححعب بلوغاً من قبل 
مادة التبخير. ويعتمد العدد المطلوب من أنابيب أخذ العينات للقياس الصحححححححيح لتركيز مادة التبخير 

حجرات التبخير المبنية لهذه  في أنحاء المقصححححححورة، على حجم المقصححححححورة وطبيعتها. وقد تتطلب
 الغاية عدداً أقل من أنابيب أخذ العينات مقارنة بخيم التربولين. 



 43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية شروط

 13-43المعيار الدولي رقم    االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

وبناء على السحححلعة وعلى جدول المعامالت، قد يكون من الضحححروري وضحححع المزيد من أنابيب أخذ 
خذ أنابيب أل 3العينات ضمن السلع الموجودة بداخل المقصورة. على سبيل المثال، يجوز استخدام 

متر مكعب من السحلعة، مع إضحافة أنابيب أخرى للسحلع المعبأة بشحكل  300العينات كحد أدنى، ألول 
 متراص أو التي يصعب اختراقها. 

 المدة-حساب حاصل التركيز 4-7-2

(. فيمكن لقيم الحاصحححححححل التي يتم 4المدة بطرق مختلفة )المرفق -يمكن حسحححححححاب حاصحححححححل التركيز
سلسلة متعاقبة من القياسات، أن تستخدم من أجل حساب الحاصل التراكمي التوصل إليها بناء على 

لكامل مدة التعرض لمادة التبخير في هذا الموقع، مع مراعاة الفاصححححححل الزمني بين القياس واآلخر. 
ويكون عدد القياسححات المتعاقبة المطلوبة للحصححول على تقدير مناسححب للناتج، رهن شححكل المنحنى 

 امتداد فترة المعالجة. البياني للجمع على

سبة تركيز مادة التبخير، فينبغي حساب الحاصل  سات مختلفة لن إن أدت أنابيب أخذ العينات إلى قيا
 استناداً إلى القياسات األدنى. 

 عملية التبخير اكتمال 4-8

 لدى انتهاء مدة المعالجة وبلوغ الحاصحححل ودرجة الحرارة والحد األدنى المطلوب من تركيز المادة،
ية التبخير قد أنجزت. أما في الحاالت التي يتعذر فيها تحقيق الحد األدنى  بار بأن عمل يمكن االعت

تطبيق مادة تبخير إضافية لبعض أنواع المواد  من الحاصل في البداية، يجوز تمديد فترة التبخير أو
 وظروف التبخير، إن سمح بها جدول المعامالت بذلك. 

ويمكن الحصول على مؤشرات نجاح التبخير عن طريق التفتيش أو االختبار، بعد التهوية، للتحقق 
سبة إلى العديد من عمليات التبخير، قد تدعو الحاجة إلى تمديد  من معدل وفاة اآلفة المستهدفة. وبالن

 فترة ما بعد التبخير قبل أن يبلغ معدل وفاة اآلفة مستوى الفعالية المحدد. 

 لنظم المناسبة لمرافق المعالجةا -5

تقوم الثقة بكفاية المعالجة بالتبخير كتدبير للصحححححححة النباتية، في المقام األول على االطمئنان إلى 
ية المعالجة إزاء اآلفة المعنية في ظل ظروف محددة، وإلى أن المعالجة قد طبقت بحسحححححححب  فعال

تراقب بما يضححححمن التنفيذ المناسححححب األصححححول. وينبغي لنظم تطبيق العالج أن تصححححمم وتسححححتخدم و
 للمعالجات، وحماية السلع من اإلصابة باآلفات وتلوثها بعد المعالجة. 

وتكون المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد الذي تتم المعالجات أو تسحححححتهل فيه، مسحححححؤولة عن 
 ضمان االمتثال الشتراطات النظام. 

 الترخيص لمزودي المعالجات 5-1

تكون المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد الذي تنفذ معالجة الصحححة النباتية أو تسححتهل فيه )في 
الحالة الثانية تتم عملية التبخير خالل النقل(، مسححؤولة عن الترخيص لمزودي المعالجات. ويشححتمل 

ي للمنظمة أن الترخيص عادة على المصححححححادقة على كل من مرفق المعالجة ومزّود المعالجة. وينبغ
تحدد شححححححروطاً لمنح الترخيص لمزود المعالجة، بما يشححححححمل تدريب الموظفين، وإجراءات التبخير 
والتجهيزات المناسحححححبة وظروف التخزين. وينبغي أيضحححححاً لإلجراءات المحددة التي تالئم كل مرفق 

 ومزّود وسلعة، أن تنال موافقة المنظمة. 

مزودي المعالجات المعتمدين والقادرين على تنفيذ التبخير، وينبغي للمنظمات أن تحافظ على قائمة ب
 المقتضى، المرافق المعتمدة.  بما في ذلك، عند



 شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية 43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 14-43المعيار الدولي رقم 

 المراقبة والتدقيق 5-2

تكون المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد الذي تنفذ عملية التبخير أو تسححتهل فيه، مسححؤولةً عن 
لتدقيق فيهم. وعلى المنظمات أن تمسك جدوالً للتدقيق، مراقبة مرافق المعالجة ومزودي المعالجة وا

من أجل ضمان تنفيذ عمليات التدقيق تلك بالشكل المناسب من قبل موظفين مدربين. وليس هناك ما 
يقتضي فرض رقابة مستمرة على المعالجات بالتبخير، شريطة أن تكون إجراءات المعالجة حسنة 

فل درجة عالية من سححححالمة النظام بالنسححححبة للمرفق والعملية التصححححميم وقابلة للتحقق منها، بحيث تك
والسححلعة المعنية. وينبغي أن يكون هذا المسححتوى من المراقبة والتدقيق كافياً لكشححف أوجه القصححور 

 وتصحيحها على وجه السرعة.

وعلى مزودي المعالجة أن يسحححتوفوا شحححروط الرصحححد والتدقيق التي حددتها المنظمة الوطنية لوقاية 
 نباتات. ويجوز لتلك الشروط أن تتضمن: ال

  السماح بدخول المنظمة الوطنية لوقاية النباتات لغايات التدقيق، بما يشمل الزيارات غير المحددة
 مسبقاً.

  لمسك سجالت بالمعالجات، وأرشفتها والسماح للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات ً ونظاما
 باالطالع عليها 

  التي يتوجب اتخاذها في حالة عدم التقيد.واإلجراءات التصحيحية 

 منع اإلصابة باآلفة بعد التبخير 5-3

يكون صاحب الشحنة مسؤوالً عن منع إصابة السلعة باآلفة وتلوثها بعد التبخير، ويجوز له التعاون 
مع مزود المعالجة بشححححأن كيفية تحقيق ذلك. ويجب اتخاذ إجراءات لمنع اإلصححححابة الممكنة للسححححلعة 

 : أو تلوثها بعد التبخير. ويجوز تطبيق اإلجراءات التالية باآلفة

  إبقاء السلعة في مقصورة خالية من اآلفات 
  وتعبئة السلعة فوراً في عبوة مضادة ل فات 
  والفصل بين السلع وتحديد السلع التي خضعت للمعالجة 
  .وإرسال السلعة بأسرع ما يمكن 

 التوسيم 5-4

يجوز للسلع أن توسم بأرقام دفعات التبخير، أو بسمات تعريفية أخرى )مثل مواقع التعبئة، ومرفق 
المعالجة، وتواريخ التعبئة والتبخير(، األمر الذي يتيح تتبع منشححأ الشحححنات غير الممتثلة للشححروط. 

عة في ، يجب أن تكون قابلة للتعرف عليها بسحححهولة وأن تكون موضحححوالتوسحححيماتولدى اسحححتخدام 
 أمكنة تسهل رؤيتها. 

 الوثائق -6

تكون المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد الذي أجريت عملية التبخير أو اسححححححتهلت فيه، هي 
المسؤولة عن ضمان استخدام مزودي المعالجات لمواد تبخير مصدقة، وقيامهم بتوثيق اإلجراءات 

ارة ومسححححححك السححححححجالت المناسححححححبة، مثل البيانات الخام المتعلقة بتركيز مواد التبخير، ودرجة الحر
 المسجلة خالل المعالجات. ويعدّ المسك الدقيق للسجالت أساسياً إلتاحة القدرة على تتبع المنشأ. 

 توثيق اإلجراءات 6-1

مع جدول المعامالت. ويتوجب تحديد  ينبغي توثيق اإلجراءات لضححححححمان تبخير السححححححلع بالتماشححححححي
إجراءات للمراقبة وبارامترات تشححححححغيلية لتوفير التفاصححححححيل التشححححححغيلية الالزمة ألجل الترخيص 
لمزّودي المعالجات. ويتعيّن على مزّود المعالجة توثيق إجراءات المعايرة ومراقبة الجودة. وعلى 

 : الوثيقة الخطية المتعلقة باإلجراءات أن تتضمن ما يلي



 43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية شروط

 15-43المعيار الدولي رقم    االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 إجراءات مناولة الشحنة قبل المعالجة وخاللها وبعدها؛ 
 وبارامترات العملية الحرجة ووسائل قياسها؛ 
  ومعايرة وتسجيل جهاز استشعار درجة الحرارة والغاز، ومعايرة وتسجيل مستشعرات الرطوبة

 أو مقاييس الرطوبة.
 أو ظهور مشاكل  ووضع خطط للطوار  وإجراءات تصحيحية التخاذها في حال فشل التبخير

 في ما يتعلق بعمليات المعالجة الحرجة؛
 وإجراءات لمناولة الدفعات المرفوضة؛ 
 ،)ومسك السجالت والتوثيق اشتراطات التوسيم )عند المقتضى 
  .وتدريب الموظفين 

 مسك السجالت 6-2

يترتب على مزود المعالجة أن يمسك سجالت مناسبة لكل عملية معالجة منفذة. وعلى تلك السجالت 
أن تكون متاحة للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد الذي أجري التبخير أو اسححتهل فيه، لغايات 

 التدقيق أو التحقق أو تتبع المنشأ. 

ة للتبخير بوصف األخير تدبيراً للصحة النباتية، لمدة وينبغي لمزود المعالجة حفظ السجالت المناسب
سححححححنة واحدة على األقل من أجل تتبع منشححححححأ الدفعات التي خضححححححعت للمعالجة. ويجوز لمعلومات 

 سجالت التبخير الفردية أن تحتوي بيانات بشأن: 

 مادة التبخير  اسم 
  وتحديد المقصورة ومزود المعالجة 
  المقصورة وسجالت اختبار تسّرب المواد من 
  وسجالت معايرة التجهيزات 
  والسلعة الخاضعة للتبخير وخصائصها الرئيسية )مثل المحتوى الرطوبي، ووجود اللحاء ونوع

 التعبئة وغير ذلك( 
 واآلفة المستهدفة الخاضعة للوائح 
 والجهات القائمة بتعبئة السلعة، وزراعتها، ومكان إنتاجها؛ 
  عالمات تعريفية أو خصائصورقم شحنة التبخير وغير ذلك من 
 وحجم الشحنة ومقدارها، بما في ذلك عدد القطع أو العبوات؛ 
 وتاريخ ومدة التبخير، واسم الشخص الذي نفذ عملية التبخير 
  وموضع أنابيب أخذ عينات الغاز وعددها ضمن المقصورة 
 وأي انحراف ملحوظ عن جدول المعامالت 
 عةوالحد األدنى لدرجة حرارة الهواء والسل 
  ومستويات الرطوبة 
  والسجالت المتعلقة بجرعات مادة التبخير وتركيزها، بما في ذلك وقت تسجيل القياس 
  .وكميات مواد التبخير )نسبة الجرعة( التي احتسبت وأضيفت على امتداد عملية التبخير 

 المنظمة الوطنية لوقاية النباتات قبل منالتوثيق  6-3

ينبغي توثيق وتسححححححجيل كل إجراءات المنظمة الوطنية لوقاية النباتات، بما فيها السححححححجالت بعمليات 
التفتيش والمراقبة المنجزة، وشححححهادات الصحححححة النباتية التي تم إصححححدارها، مع وجوب حفظها لسححححنة 

وى جديدة أو غير متوقعة على مسحححححت حاالتواحدة على األقل. وفي حاالت عدم االمتثال، أو نشحححححوء 
 13 الدولي رقم الصحححة النباتية، يجب إتاحة الوثائق عند الطلب، بحسححب ما هو موصححوف في المعيار

 واإلجراءات الطارئة( عدم التقيد بشروط الصحة النباتية )خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت



 شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية 43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 16-43المعيار الدولي رقم 

 التفتيش -7

فذ التفتيش، كم لد المصحححححححدّر أن تن تات في الب با ية الن قا ية لو يه على المنظمة الوطن ا يجوز أن تؤد
نظيرتها في البلد المسحححتورد، بغية تحديد االمتثال لشحححروط االسحححتيراد في ما خص الصححححة النباتية. 
وحيثما توجد آفات حية غير مسحححتهدفة بعد التبخير، ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن تنظر 

وما إذا كان من الضححححروري تطبيق في ما إذا كان بقاء تلك اآلفات دليالً على فشححححل عملية التبخير، 
 إجراءات إضافية للصحة النباتية. 

ويجوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المسحححححتورد كذلك أن تدقق في الوثائق والسحححححجالت 
المتعلقة بالمعالجات التي أجريت أثناء نقل السحححححلع، للتأكد من امتثالها لشحححححروط االسحححححتيراد المتعلقة 

 بالصحة النباتية. 

 المسؤوليات -8

لد الذي يتم التبخير أو يسححححتهل فيه، هي المسححححؤولة عن تكون المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في الب
تقييم تطبيق التبخير كتدبير للصحححححححة النباتية وعن الموافقة عليه والتدقيق فيه، بما في ذلك عمليات 
التبخير التي تؤديها المنظمة نفسها أو التي يؤديها مزودون آخرون معتمدون للمعالجات. ولكن حين 

اء نقل السحححححلعة، تكون المنظمة في البلد المصحححححدر هي المسحححححؤولة عادة عن ينفّذ التبخير أو ينجز أثن
لد المسححححححتورد هي  ها في الب قل، وتكون نظيرت الترخيص لمزود المعالجة بتطبيق التبخير خالل الن

 المسؤولة عن التحقق مما إذا تم االمتثال لجدول التبخير. 

تات  با ية الن ية لوقا ية األخرى وقدر اإلمكان، ينبغي للمنظمة الوطن عاون مع الوكاالت الوطن أن تت
التنظيمية المعنية بتطوير التبخير والموافقة عليه وبسححححححالمته، بما في ذلك تدريب الموظفين الذين 
ينفحذون التبخير وإصحححححححدار شححححححهحادات لهم، وترخيص مزودي المعحالجحات والموافقحة على مرافق 

ية لوقاية النباتات وغيرها من الوكاالت المعالجة. وينبغي تحديد مسؤوليات كل من المنظمات الوطن
 التنظيمية، لتفادي التداخل بين الشروط والتضارب بينها وعدم اتساقها أو عدم تبريرها.

 



 43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  1المرفق  - النباتيةشروط استخدام التبخير كتدبير للصحة 

 17-43المعيار الدولي رقم    االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 وليس جزءا توصيفياً للمعيار فقط هذا المرفق هو ألغراض مرجعية

درجة  25الشائعة )على حرارة  مواد التبخير: الخصائص الكيميائية لبعض 1المرفق 

  م وية(

المادة 
الفعّالة لمادة 

 التبخير
 الصيغة

الوزن 
 الجزيئي 

 )غ مول( 

نقطة 
الغليان 
)درجة 
مئوية( 
)عند 
درجة 
ضغط 
 (1الجو 

الثقل 
النوعي 
 )غاز(

)هواء = 
1.0 ) 

حدود قابلية 
االشتعال في 

 الجو

 )حجم حجم %( 

قابلية 
الذوبان 

 المياه  في

 عامل التحويل

)ملغ لتر إلى جزء 
في المليون، 
حجم حجم عند 
درجة ضغط الجو 

1.) 

كحححبحححريحححتحححيحححد 
 الكربونيل

COS 60 -50.2 2.07 12-29 
0.125 

 مل 100غ 
408 

ديححنححيححتححريحححل 
 اإليثان

 C2N2 52 -21.2 1.82 6-32 
قابلة جداً 
 للذوبان

470 

فحححححورمحححححات 
 اإليثيل

CH3.CH2.COOH 74.08 5.54 2.55 2.7-13.5 
 100غ  11.8

 مل
330 

سححححححححيحححانححيحححد 
 الهيدروجين  

HCN 27 26 0.9 5.6-40 
قابلة 
 لالمتزاج

906 

مححححيححححثححححيححححل 
 البرومايد

CH3Br 95 3.6 3.3 10-15 

4-3 

حجم حجم 
% 

257 

يحححححححححوديحححححححححد 
 الميثيل

CH3I 141.94 6.42 4.89 غير قابلة 
 100غ  1.4

 مل
172 

متسحححححححححاوي 
إثيوسححححيانات 

 المثيثل
C2H3NS 73.12 119 2.53 غير قابلة 

 100غ  0.82
 مل

334 

 1.7أعلى من  PH3 34 -87.7 1-2 فوسفين

0.26 

حجم حجم 
% 

719 

ثاني أكسححححيد 
 الكبريت 

SO2 64.066 -10 2.26 غير قابلة 
 100غ  9.4

 مل
382 

فحححححلحححححوريحححححد 
 السلفوريل

SO2F2 102 -55.2 3.72 240 قليلة القابلية غير قابلة 

 



 2المرفق  - شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية 43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 النباتاتاالتفاقية الدولية لوقاية  18-43المعيار الدولي رقم 

 وليس جزءا توصيفيا للمعيارفقط هذا المرفق هو ألغراض مرجعية 

 صيغ لحساب كمية مادة التبخير المطلوبة : أمثلة عن2المرفق 

 ترد أدناه أمثلة عن صيغ لحساب مواد التبخير بناء على الوزن والحجم. 

 بناء على الوزن: 

  = كمية مادة التبخير )غ(

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑛𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 (𝑚3) × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑔𝑒 (𝑔/𝑚3) × 100 

% 𝐹𝑢𝑚𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡 𝑃𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 
 

إن نقاوة مادة التبخير هي النسبة المئوية من المادة الفاعلة في المنتج الكيميائي، بحسب ما يشير إليه 
 الوسم. 

 بناء على الحجم:

(𝐾) 273)=  كمية مادة التبخير )مل( + 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 (℃))  × 

(
Gas Constant (R) (62.363 𝐿. 𝑚𝑚𝐻𝑔. 𝐾−1. 𝑚𝑜𝑙−1)  ×  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑛𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 (L)  ×  𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑔𝑒 (𝑚𝑔/L)  × 100

𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 (𝑚𝑚𝐻𝑔) ×  𝑀𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝐹𝑢𝑚𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡 (𝑔/𝑚𝑜𝑙)  ×  % 𝐹𝑢𝑚𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡 𝑃𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦
) 

ة المئوية من المادة الفاعلة في المنتج الكيميائي، بحسب ما يشير إليه إن نقاوة مادة التبخير هي النسب
 الوسم.

 



 43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  3المرفق  - شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية

 19-43المعيار الدولي رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 وليس جزءا توصيفيا للمعيارفقط  هذا المرفق هو ألغراض مرجعية

 : صيغ لحساب حجم األشكال الهندسية 3المرفق 

 Radiusالشعاع 

 Heightاالرتفاع  - Volumeالحجم 

 Length الطول

 Widthالعرض 

نوع الشكل 

 الهندسي
 الحجمصيغة لحساب  البنية الهندسية

 مخروط

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 =
𝜋 × 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠2 × 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

3
 

 أسطوانة

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝜋 × 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠2 × 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 

†قبة
 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 

2 × 𝜋 × 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 𝐴 × 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 𝐵 × 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 𝐶

3
 

 موشور مستطيل

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ × 𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ × 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 

 موشور مثلث

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 =
𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ × 𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ × 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

2
 

 الصيغة المستخدمة تنتج حجماً تقريبياً وحسب. †
 

Radius A 

Radius C Radius B 



 4المرفق  - شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية  43المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 20-43المعيار الدولي رقم 

 وليس جزءا توصيفيا للمعيار فقط هذا المرفق هو ألغراض مرجعية

 ( CTالمدة )-: أمثلة عن صيغ لحساب حاصل التركيز4المرفق 

 المدة.-حاصل التركيزترد أدناه أمثلة عن صيغ لحساب 

𝑇𝑛+1):  1المثل  − 𝑇𝑛) × √𝐶𝑛 × 𝐶n+1=  n,n+1CT 

 CTn,n+1 = (Tn+1 – Tn) × (Cn+Cn+1)/2: 2المثل 

 حيث أن: 

nT   ترمز إلى وقت تسجيل القياس األول، بالساعات 

 ترمز إلى وقت تسجيل القياس الثاني، بالساعات   n+1Tو

 ، على أساس غ م مكعب nTترمز إلى قياس التركيز عند  nCو

 ، على أساس غ م مكعب n+1Tترمز إلى قياس التركيز عند  n+1Cو

 على أساس غرام ساعة متر مكعب. n+1Tو nTهي الحاصل المحتسب بين  n,n+1CTو
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 اريخ المطبوعت

ل هذا جزءًا رسمياً من المعيار  ال يُشّكِّ
تاريخ هذا المطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط، وللحصول على لمحة تاريخية شاملة، 

 يرجى اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار.

 الدورة السابعة اعتماد المعيار. –هيئة تدابير الصحة النباتية  03-2012

. مسرررد مصررطلحات الصررحة النباتية. روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2012: 5المعيار الدولي رقم 
 .منظمة األغذية والزراعة

أعادت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تنسرررريق المعيار )على أفضررررل وجه باللغة العربية(  12-2012
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دراج التعديالت الحبرية طبقاً إلجراءات إقامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بترجمة و 12-2016

 .(2015) العاشرةالدورة  -بطال المعايير المعتمدة من هيئة تدابير الصحة النباتيةإ
، علما بالتعديالت التحريرية المقترحة الثانية عشرة( دورةال)خذت هيئة تدابير الصحة النباتية، أ 04-2017

 .من قبل مجموعة مراجعة اللغة العربية

على مصرررررطلح "احتجاز" وقامت  التعديالت الحبريةعلماً ب خدت هيئة تدابير الصرررررحة النباتيةأ 04-2018
 أمانة االتفاقية الدولية بتطبيقها.

 .استعرضت مجموعة مراجعة اللغة العربية هذا المعيار 12-2018

 .الطفيفةطبقت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعض التغييرات التحريرية  2019-01

  . 5.2019المعيار الدولي رقم  .المعيار المنقح 14 -اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية  2019-04

  06-2019:آخر تحديث لتاريخ المطبوع
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6 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -5المعيار الدولي رقم   

 االعتماد

لجنة بل ن قِّ كمعيار دولي م، 1997الذي صدر في عام  ،هذا المعياربنشر ألول مرة تمت التوصية 
. واعتمدت النسخة األولى من مسرد 1996عام  فيالخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية 

 ادورتهي فتدابير الصحة النباتية المؤقتة لهيئة من قبل ال ،5لمعيار الدولي رقم باعتباره ا ،المصطلحات
النسخة الحالية تنشأ لتعديالت متكررة. ومنذ ذلك الحين المعيار وقد خضع . 1999نية في عام الثا

عشرة  الرابعةابير الصحة النباتية في دورتها هيئة تد ااعتمدته تعن تعديال 5للمعيار الدولي رقم 
 .2019 بريل/نيسانأفي المعقودة 

في دورتها الثالثة  الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةبل ألول مرة من قِّ  1الضميمة  تواعتمد
هيئة تدابير الصحة النباتية من قِّبل  1للضميمة األول تنقيح . واعتمد ال2001في أبريل/نيسان ة دالمعقو

الهيئة المؤقتة من قِّبل  2الضميمة  تفي حين اعتمد 2012 في مارس/آذارالمعقودة في دورتها السابعة 
من قِّبل هيئة  1. واعتمد المرفق 2003 الصحة النباتية في دورتها الخامسة في أبريل/نيسانلتدابير 

 .2009أبريل/نيسان  –في مارس/آذار المعقودة في دورتها الرابعة تدابير الصحة النباتية 

 

 المقدمة

 النطاق

د في نظم الصحة النباتية يتضمن هذا المعيار المرجعي قائمة بمصطلحات وتعاريف لها معنى محدّ 
رتبطة مجموعة مفردات متناسقة متفق عليها دوليا مبهدف توفير  أنحاء العالم. وقد وضعمختلف في 
 والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية )االتفاقية الدولية( تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتب

 .)المعايير الدولية(

اإلشارات على أنها ما كل نبغي فهم ي، الصادرة عنها والمعايير الدوليةولية في سياق االتفاقية الدو
شمل الطحالب والفطريات، بما يتناسب مع القانون الدولي لتسمية الطحالب والفطريات تزال ت

 والنباتات. 

 

 الغرض

المصطلحات زيادة الوضوح واالتساق في استخدام وفهم في هذا المعيار المرجعي من الغرض يكمن 
بل األطراف المتعاقدة ألغراض رسمية تتعلق بالصحة التباتية، وفي والتعاريف المستخدمة من قِّ 

 تشريعات وأنظمة الصحة النباتية، وكذلك في تبادل المعلومات الرسمية.

 المراجع

يُشار إليها في التعريفات. تتطابق المراجع المذكورة أدناه مع الموافقة على الشروط والتعريفات، كما 
وبالنسبة إلى المعايير الدولية للصحة النباتية، ال تشير إلى النسخة األكثر حداثةً )وهي متاحة على 

activities/standards-https://www.ippc.int/core-)المنفذ الدولي للصحة النباتية على الموقع 

setting/ispms). 

اتفاقية التنوع . 2000، األحيائية التابع التفاقية التنوع الحيويبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة 
 ، مونتريال. الحيوي

-13روما،  ،لهيئة تدابير الصحة النباتيةالثالث  االجتماع. تقرير 1996. لهيئة تدابير الصحة النباتيةا
منظمة األغذية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، أمانة  ،روما. 1996 مايو/أيار 17

 والزراعة.
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7 -5المعيار الدولي رقم   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 1997.  أكتوبر/تشرين األول  10-6، روما، لهيئة تدابير الصحة النباتية ةالرابع الدورةتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، . 1997

 1999.  1999مايو/أيار  21-17روما، إيطاليا: ، لهيئة تدابير الصحة النباتية ةالسادس الدورةتقرير .
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، 

 30-26روما، ، لهيئة تدابير الصحة النباتية ةالثاني الدورةتقرير . 2007. لهيئة تدابير الصحة النباتيةا
الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية االتفاقية أمانة روما، . 2007مارس/آذار 
 والزراعة.

 2008 . روما،. 2008أبريل/نيسان  11-7روما، ، لهيئة تدابير الصحة النباتية ةالثالث الدورةتقرير 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة. أمانة

 2009 . أبريل/نيسان  3 -مارس/آذار 30روما/ ، تدابير الصحة النباتيةلهيئة  ةالرابع الدورةتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، . 2009

 2012 . روما، . 2012مارس/آذار  23-19روما، ، لهيئة تدابير الصحة النباتية ةالسابع الدورةتقرير
 لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة. االتفاقية الدوليةأمانة 

 2013 . 2013أبريل/نيسان  12-8، لهيئة تدابير الصحة النباتية ةالثامن الدورةتقرير . 

  ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما 

 2015 . روما، . 2015مارس/آذار  20-16روما، ، النباتية لهيئة تدابير الصحةة العاشر الدورةتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.أمانة 

 2016 . 2016مارس/آذار  8-4روما، ، لهيئة تدابير الصحة النباتيةحادية عشرة ال الدورةتقرير .
 النباتية، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أمانة روما، 

 2018 . 2018 نيسان/أبريل 20-16روما، ، لهيئة تدابير الصحة النباتية الثالثة عشرة الدورةتقرير .
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، 

 2019 . 2019 نيسان/أبريل 5-1روما، ، لهيئة تدابير الصحة النباتية عشرة الرابعة الدورةتقرير .
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، 

  

نشرة وقاية النباتات ، قائمة المصطلحات الخاصة بالصحة النباتية. 1990منظمة األغذية والزراعة. 
 [5]المتعادل الحالي: المعيار رقم  23-5(: 1)38 لمنظمة األغذية والزراعة

 .1995. 5ُانظر المعيار رقم . 1995منظمة األغذية والزراعة. 

-3تقرير الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما، . 1998. الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
لوقاية النباتات، منظمة األغذية االتفاقية الدولية أمانة روما،  .1998نوفمبر/تشرين الثاني  6

 والزراعة.

 2001 . أبريل/نيسان  6-2للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما،  الثالث االجتماعتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، . 2001

 2002 . مارس/آذار  15-11لتدابير الصحة النباتية، روما،للهيئة المؤقتة  الرابع االجتماعتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، . 2002

 2003 . أبرلي/نيسان  11-7للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما،  الخامس االجتماعتقرير
 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية الدولية لوقاية أمانة روما، . 2003

 2005 . أبريل/نيسان  7-4للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما،  السابع االجتماعتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، . 2005
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االتفاقية أمانة روما، ، منظمة األغذية والزراعة، روما. 1997، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

دليل المنظمة الدولية للتوحيد . المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/الهيئة الدولية لإللكترونيات
وتعريفاتها في ما يتعلق بالتوحيد . المصطلحات العامة 1991:2القياسي/الهيئة الدولية لإللكترونيات 

 . جنيف. المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، الهيئة الدولية لإللكترونيات.القياسي واألنشطة ذات الصلة
مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابير الصحة النباتية في التجارة  .1المعيار الدولي رقم 

 ة الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقيأمانة . روما. الدولية

أمانة روما، إطار لتحليل مخاطر اآلفات، ، 2007، 2المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

السلوك الخاصة باستيراد وإطالق مدونة ، 1995، 3المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية أمانة روما، ، العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية

 .[1996]صدر عام  والزراعة

الخطوط التوجيهية لتصدير وشحن واستيراد ، 2005، 3المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
االتفاقية أمانة روما، ، العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية، وغيرها من الكائنات النافعةوإطالق 

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

أمانة روما، ، قائمة مصطلحات الصحة النباتية، 1995، 5المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 [1996. ]صدر عام النباتات، منظمة األغذية والزراعةاالتفاقية الدولية لوقاية 

أمانة روما، ، تحديد حالة اآلفات في منطقة ما، 1998، 8المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. 

متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ، 1999، 10المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية أمانة روما، ، ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات

 والزراعة.

أمانة روما، تحليل مخاطر اآلفات الحجرية، ، 2001، 11رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
 لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. االتفاقية الدولية

تحليل مخاطر اآلفات الحجرية بما في ذلك ، 2004، 11المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة أمانة روما، ، تحليل المخاطر والكائنات الحية المحورة

 األغذية والزراعة.

استخدام التدابير المتكاملة في نهج للنظم من ، 2002، 14لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار الدولي
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية أمانة روما، ، أجل إدارة مخاطر اآلفات

 والزراعة.

مواد التعبئة الخطوط التوجيهية بشأن تنظيم  ،2002 ،15رقم  المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية أمانة روما، ، الخشبية في التجارة الدولية

 والزراعة.

اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح: ، 2002، 16المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية الدولية لوقاية أمانة روما،  المفهوم والتطبيق،

االتفاقية أمانة روما،  ،اإلبالغ عن اآلفات، 2002، 17المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

التشعيع كتدبير الخطوط التوجيهية الستخدام ، 2003، 18المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، ، للصحة النباتية
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الخطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة ، 2004، 20المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية الدولية لوقاية أمانة روما، ، النباتية على الواردات

متطلبات إنشاء مناطق ذات انتشار منخفض ، 2005، 22المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما،  لآلفات،

روما، االتفاقية ، الخطوط التوجيهية للتفتيش، 2005، 23المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

الخطوط التوجيهية لتحديد تدابير الصحة ، 2005، 24المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
منظمة األغذية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، أمانة روما،  ،النباتية واإلقرار بتعادلها

 والزراعة.

االتفاقية أمانة روما،  ،الشحنات قيد العبور، 2006، 25المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

بروتوكوالت التشخيص لآلفات الخاضعة ، 2006، 27المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، ، للوائح

عالجات للصحة النباتية لآلفات الخاضعة ، 2007، 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، ، للوائح

جنيف، منظمة التجارة بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، اتفاقية ، 1994. التجارة العالميةمنظمة 

 العالمية.

 موجز المرجع

واألطراف األخرى  المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتمسررررراعدة في النسرررررخة هذه الغرض من يكمن 
فاء التناسررررررق على المفردات المسررررررتخدمة في البيانات الرسررررررمية  على تبادل المعلومات، وإضرررررر

والتشريعات المتصلة بتدابير الصحة النباتية. وتتضمن هذه النسخة التعديالت التي تم االتفاق عليها 
(، والمصرررطلحات التي اسرررتجدت نتيجة اعتماد عدد 1997إثر إقرار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )

 إضافي من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. 

على جميع المصررطلحات والتعاريف التي وافقت عليها هيئة تدابير الصررحة النباتية المسرررد يحتوي و
وتشير المراجع بين أقواس معكوفة ( 2019)هيئة تدابير الصحة النباتية، عشرة  الرابعةتها حتى دور

 إلى الموافقة على المصطلح والتعريف وليس إلى تعديالت الحقة في ترجمتها.

رد ذكرها في يطبع المصرررطلحات التي ت ،المسرررردلطبعات السرررابقة من بالنسررربة إلى ا الوكما هو الح
غير تكرار ال يتالفلو المسررررردإلظهار عالقتها بالمصررررطلحات األخرى في الغامق تعاريف بالخط ال

كلمات . كما أن المشرررتقات من الفي المسرررردالموصررروفة في مواضرررع أخرى عناصرررر للالضرررروري 
 على سررربيل المثال،" inspected from inspection، كعبارة "ترد في المصرررطلحات)باإلنكليزية( التي 
 مصطلحات.تعتبر هي أيضا 
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 مصطلحات الصحة النباتية والتعاريف

نشير إلى أن المصطلح، وقت النشر، وارد في برنامج عمل الفريق الفني المعني بمسرد المصطلحات الذي يعني أنه يمكن  *
 التعريفات أو حذفها في المستقبل.تنقيح المصطلحات أو 

 

absorbed dose  جررررررررررعرررررررررة
 ممتصة

كمية الطاقة اإلشررعاعية )بالغراي( المسررتوعبة للوحدة من كتلة هدف محدد 
 [2012؛ تعديل الهيئة، 2003 .18]المعيار الدولي رقم 

additional 
declaration 

ويوفر  النباتية شرررررهادة الصرررررحةمسرررررتورد إدراجه في البلد البيان يطلب  إقرار إضافي
الخاضررعة  اآلفاتحيث من  الشررحنةبحالة تتعلق معلومات إضررافية محددة 

لهيئة المؤقتة لتدابير ا ؛1990لمنظمة، ا] المواد الخاضررعة للوائح أو للوائح
 [2016 الهيئة، 2005الصحة النباتية، 

area قد تشررمل بلدا بعينه، أو جزءا من بلد ما، أو جميع أو  رسررميامنطقة محددة  منطقة
، 2المعيررار الردولي رقم تعررديرل ، 1990المنظمررة ]بعض أجزاء عردة بلرردان 

؛ اسرررررتنادا إلى 1999، لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصرررررحة النباتية؛ 1995
االتفاق بشررأن تطبيق تدابير الصررحة والصررحة النباتية لدى منظمة التجارة 

 [(1994)منظمة التجارة العالمية  ةالعالمي

area endangered منطقة مهددةأنظر أدناه  منطقة مهددة 

area of low pest 
prevalence 

منطقة تنتشر 
فيهررا اآلفررات 
بررمسررررررررتررو  

 منخفض

تشررررررمل كل البلد أو جزءا منه، أو كال أو جزءا من مجموعة من  منطقة
أنواع محددة  فيها توجدالبلدان، حسربما تحدده السرلطات المختصرة، والتي 

لة  للمراقبةمن اآلفات بمسررررررتوى منخفض وتخضررررررع  عا  المكافحة وأالف
 [2015: تعديل الهيئة، 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ]

bark الطبقة من جذع خشرررررربي، أو من غصررررررن أو جذر خارج الطبقة المولدة القشرة 
 [2008 الهيئة،]

bark-free wood   الرررررخشرررررررررر
لي  لخرررا من ا
 القشرة

، باستثناء القشرة النامية داخلياً حول العقد القشورأزيلت منه جميع  خش 
؛ 2002. 15المعيار الدولي رقم ]وجيوب القشررور بين حلقات النمو السررنوية 

 [2008 تعديل الهيئة،

biological control 
agent 

عررررررررررامرررررررررر  
الررمرركرررافررحرررة 
 البيولوجية

آخر يسررررررتخدم في  يح كائن، أو منافس طبيعىأو  مناوئأو  كائن معاد
، المعيار الدولي المنقح رقم 1995. 3المعيار الدولى رقم ] مكافحة اآلفات

3 .2005] 

buffer zone  الرررمرررنرررطرررقرررة
 الواقية

ألغراض الصحة النباتية أو مجاورة  رسميا   محدّدة لمنطقةمحيطة  منطقة
 المنطقةالمسررررتهدفة داخل أو خارج  اآلفة انتشررررارلها بغية خفض احتمال 

المحددة، وهي خاضررررررعة لتدابير الصررررررحة النباتية أو غيرها من تدابير 
ً المكررافحررة لترردابير  1999. 10المعيررار الرردولى رقم ] ، إذا كرران ذلررك مالئمررا

 تعديل الهيئة، ؛2005. 22والمعيار الدولي المنقح رقم  ؛الصررررررحة النباتية
2007] 

bulbs and tubers (as 
a commodity class) 

أبصرررررررررررررررررا  
 ودرنرررررررررررررات

فئة بوصفها )
 *(سلعية

)وتشرررمل  معدّة للزراعة تحت سرررطح األرض من النباتات أجزاء مسرررتقرة
، المؤقتة ؛ تعديل الهيئة1990المنظمة، ] الجذور البصررررررلية والريزومات(

2001] 
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chemical pressure 
impregnation 

الررتشرررررررربرريررع 
برررال ررررررررغررر  

 الكيميائي

بمواد كيميائية حافظة بعملية ضغط وفقا لمواصفات فنية  معالجة األخشاب
لدولى رقم ] رسررررررمية تدابير  2002. 15المعيار ا تة ل ئة المؤق يل الهي عد وت
 [2005النباتية، الصحة 

clearance (of a 
consignment) 

 اجررررررررررررررررررا ة
 (ما شحنةل)

 [1995المنظمة، ] للوائح الصحة النباتيةالتحقق من االمتثال 

Commission االتفاقية الدولية ] 11هيئة تدابير الصحة النباتية التى أنشئت بموجب المادة  الهيئة
 [1997لوقاية النباتات، 

commodity أو بند آخر ينقل ألغراض التجارة المنتجات النباتية، أو النباتاتنوع من  *سلعة ،
 [2001، المؤقتة ؛ تعديل الهيئة1990المنظمة، ] أو ألي غرض آخر

commodity class لوائح الصررررررحة النباتيةالمتماثلة التى يمكن اعتبارها في السررررررلع فئة من  *فئة سلعية 
 [1990المنظمة، ] مجموعة قائمة بذاتها

commodity pest list  قائمة اآلفات
 السلعية

 معينة بسلعةما، والتي قد ترتبط  منطقةفي  باآلفات الموجودةقائمة 

 [2015؛ تعديل الهيئة، 1996، بتدابير الصحة النباتيةلجنة الخبراء المعنية ]

compliance 
procedure (for a 
consignment) 

إجررررررررررررا ات 
االمرررررترررررثرررررا  

 شحنة(ل)

لمتطلبات الصحة ما تمتثل  شحنةتستخدم للتحقق من أن  رسميةإجراءات 
لجنة ].بالعبورالمتعلقة  تدابير الصررررررحة النباتيةأو  لالسررررررتيراد النباتية
 [2009تعديل الهيئة،  ؛1999 ،المعنية بتدابير الصحة النباتيةالخبراء 

consignment ية من  شحنة تاتكم با ية، الن بات جات الن لد  المنت قل من ب و/أو أى بنود أخرى تن
واحدة )يمكن أن  شرررهادة صرررحية نباتيةآلخر، وتشرررملها، عند اإلقتضررراء، 

؛ تعديل 1990المنظمة، ] (رسالةأو  أكثرمن سلعة واحدة أو  الشحنةتتألف 
 [2001، المؤقتة لتدابير الصحة النباتية الهيئة

consignment in 
transit 

بله( والتي قد تخضع تمر عبر بلد ما دون أن تكون مستوردة )من قِّ  شحنة شحنة عابرة
لجنة الخبراء المعنية ؛ تعديل 1990المنظمة، ] .النباتية الصررررررحة لتدابير

لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصررررررحة ؛ 1996، بتدابير الصررررررحة النباتية
تعديل ؛ 2002؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصررررررحة النباتية، 1999 النباتية

 [؛ سابقا "بلد العبور"2006. 25المعيار الدولي رقم 

containment  انتشارفي المنطقة المصابة وما حولها لمنع  النباتية الصحة تدابيرتطبيق  احتوا 
 [1995المنظمة، ] آفة

contaminating pest أو  ،وسرررررريلة نقل أو حاويةتعبئة أو  مادةسررررررلعة ما أو تحملها  آفة آفة تلويث
النباتات والمنتجات حالة  يفموجودة في مكان للتخزين، وال تلوث، 

، لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصررررررحة النباتية]، هذه األخيرة النباتية
هيئة ؛ 1999، الخبراء المعنية بتدابير الصررررررحة النباتيةلجنة ؛ تعديل 1996

  [2018 تدابير الصحة النباتية،

contamination خاضررررررعة للوائح في  ةادأو وجود غير مقصررررررود لم آفة تلويث وجود تلوث
أو  ،أو مكان للتخزين ، أو وسرررريلة نقل أو حاويةمادة تعبئةأو  سررررلعة
؛ تعديل 1997ر الصررررررحة النباتية، يلجنة الخبراء المعنية بتداب] عليها

هيئة تدابير الصحة ؛ 1999ر الصحة النباتية، يلجنة الخبراء المعنية بتداب
 [2018 النباتية،
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control  
(of pest) 

مرررركررررافررررحررررة 
 )آفة(

 [1995المنظمة ] اآلفاتإحدى أعداد  استئصا أو  احتوا ، تقليص

corrective action 
plan (in an area) 

خطرررة العمررر  
 التصرررررحيحية
)في منطقرررة 

 ما(

 رسررررميامحددة  منطقةالتي تنفذ في  الصررررحة النباتية لعملياتخطة موثقة 
ما، أو إذا تم تجاوز مسررتوى  آفةألغراض الصررحة النباتية إذا ما تم كشررف 

؛ 2009]الهيئة، في حالة التنفيذ القاصررررر إلجراءات محددة رسررررميا. التحمل

 [2013تعديل الهيئة، 

country of origin 
(of consignment of 
plant products) 

لد المنشررررررر   ب
)لشررررحنة من 
الررمررنررتررجرررات 

 النباتية(

يه  لذى زرعت ف لد ا تاتالب با مدتالتى  الن ها اسررررررت ية المنتجات من بات  الن
؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصررررررحة النباتية، 1990]المنظمة، 

 [1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، تعديل ؛ 1996

country of origin 
(of a consignment of 
plants) 

لد المنشررررررر   ب
)لشررررررررحرررنرررة 

 نباتات(

يه  لذى زرعت ف لد ا تات شررررررحنةالب با عديل لجنة 1990]المنظمة،  الن ؛ ت
لجنة الخبراء المعنية تعديل ؛ 1996الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

 [1999بتدابير الصحة النباتية، 

country of origin 
(of regulated 
articles other than 
plants and plants 
products) 

لد المنشررررررر   ب
)لررررلرررربررررنررررود 
الخررراضررررررعرررة 
لررررررلرررررروائررررررح 
بررررررررخررررررررالف 
الررررنرررربرررراتررررات 
تجرررات  من ل وا

 النباتية(

 باآلفاتألول مرة  للتلوث للوائح الخاضرعة البنودالبلد الذى تعرضرت فيه 
ية 1990]المنظمة،  بات حة الن تدابير الصرررررر ية ب عديل لجنة الخبراء المعن ؛ ت

 [1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية تعديل ؛ 1996

cut flowers and 
branches (as a 
commodity class) 

أ هررررررررررررررررررار 
وأغصررررررررررا  
 مررررقررررطرررروفررررة

فئة بوصفها )
 *(سلعية

 لزراعةو ليسرررت لأجزاء النباتات الغضرررة المسرررتخدمة في أغراض الزينة 
 [2001؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 1990]المنظمة، 

debarked wood   الرررررخشرررررررررر
 المقشور

)الخشب المقشور  القشورتّم تعريضه ألي عملية تؤدي إلى إزالة  خش 
 [ال ينطبق .2008الهيئة، ] (خشبا  خاليا من القشرةليس بالضرورة 

delimiting survey  مسررح لتعيين
 الحدود

 منـررررررررررها خاليةيجرى لتعيين حدود منطقة تعتبر مصرررررابة بوفة أو  مسرررررح
 [1990]المنظمة؛ 

detection survey  مسرررررررررررررررررررح
 *كشفي

]المنظمة،  آفاتللكشرررررف عما إذا كان يوجد بها  منطقةيجرى في  مسرررررح
 [1995، تعديل المنظمة 1990

detention  الصررررررحة تدابيركتدبير من  رسررررررميأو محتجز  حجزفي  شررررررحنةإبقاء  احتجا 
ية بات يل المنظمة 1990المنظمة، ]( الن عد ية 1995؛ ت ؛ لجنة الخبراء المعن

، الهيئة المؤقتة لتدابير الصررررررحة النباتية، 1999بتدابير الصررررررحة النباتية، 
2005] 

devitalization ية جعل  إماتة تاتعمل با جاتأو  الن ية المنت بات بات، أو  الن قادرة على اإلن غير 
 [2001النمو أو التكاثر ]الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 



5 رقم الدولي المعيار  مسرد مصطلحات الصحة النباتية 

13 -5المعيار الدولي رقم   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

dose mapping   رسررررم خرائ
 الجرعات

عن طريق  شررررررحنة العمليةفي نطاق  الممتصررررررة الجرعاتقياس توزيع 
شحنة الموضوعة في مواقع محددة في نطاق  الجرعات مقاييساستخدام 
 [2003 ،18]المعيار الدولي رقم  العملية

dunnage  الررررحشرررررررررروة
 الخشبيه

 تبقى ال والتي سرررررلعةالمسرررررتخدمة لتأمين أو دعم  الخشررررربية التعبئة مواد
 2002]،15؛ تعديل المعيار الدولي رقم 1990]المنظمة  بالسلعة مرتبطة

ecosystem  الررررررنررررررظررررررام
 االيكولوجى

وحيوان وكائنات حية ديناميكية وبيئتها  نباتتشكيلة مركبة من مجموعات 
الالحيّة في تفاعلها مع بعضها البعض كوحدة وظيفية ]المعيار الدولي رقم 

 [2005، تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 1995. 3

efficacy (of a 
treatment) 

فرررررعرررررالررررريرررررة 
 )العالج(

موصررررروف  عالجتأثير محدد على اآلفات، يمكن قياسررررره وتكراره، يحدثه 
 [2003 ،18]المعيار الدولي رقم 

emergency action يُتخذ عند وجود حالة جديدة أو  إجرا ات الصحة النباتيةإجراء فوري من  إجرا  طارئ
 [2001]الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية،  غير متوقعة للصحة النباتية

emergency measure وضررعت بصررفة عاجلة بسرربب  أو إجرا ات خاصررة بالصررحة النباتية لوائح تدبير طارئ
حالة جديدة أو غير متوقعة في مجال الصررررررحة النباتية. ويمكن أن يكون 

؛ تعررديررل الهيئررة 2001الترردبير الطررارئ ترردبيراً مؤقترراً أم ال ]الهيئررة المؤقتررة،
 [2005المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

endangered area سبب وجودها في يُ  آفة توطنتشجع فيها العوامل األيكولوجية على  منطقة منطقة مهددة
 [2013؛ تعديل الهيئة 1995خسائر اقتصادية كبيرة  ]المنظمة،  المنطقة

entry (of a 
consignment) 

دخررررررررررررررررررو  
 )شحنة(

 [1995]المنظمة،  منطقةإلى  نقطة دخو االنتقال عن طريق 

entry (of a pest) )فإنها كانت موجودة إذا ليسررررررت موجودة فيها بعد أو  منطقةإلى  آفةانتقال  دخو  )آفة
 الرسمية للمكافحةتكون غير موزعة فيها على نطاق واسع وتخضع فيها 

 [1995]المنظمة، 

equivalence (of 
phytosanitary 
measures) 

تعررراد  )بين 
ترررررردابرررررريررررررر 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية(

، بالنسرربة إلى مخاطر النباتية للصررحةمختلفة  تدابيرالحالة التي تحقق فيها 
 محددة لألفات، مسررتوى الحماية المناسررب لدى إحدى األطراف المتعاقدة.

؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصررررررحة النباتية، 1995المنظمة، ]
اتفاقية تطبيق الصررحة والصررحة النباتية لمنظمة التجارة إلى ، اسررتنادا 1999

. 24تعديل المعيار الدولي رقم (؛ 1994، منظمة التجارة العالميةالعالمية )
2005] 

eradication  يةتطبيق  استئصا بات حة الن فةللتخلص من  تدابير الصرررررر ]المنظمة،  منطقةفي  آ
 ؛ سابقا: يستأصل[1995؛ تعديل المنظمة، 1990

establishment 

(of a pest) 
إليها  دخولهاما بعد  منطقة، خالل المسرررررتقبل المنظور، في آفةاسرررررتقرار  توطن

يل المنظمة 1990]المنظمة،  عد يل ، 1995؛ ت عد ية ت قا ية لو لدول ية ا فاق االت
 ["يتوطن"؛ سابقا: 1997النباتات، 

exclusion (of a pest)  اسررررررررترربررعررراد
 )آفة(

 منطقةفي  توطنهاآفة أو  دخو تطبيق تدابير الصررررررحة النباتية لمنع 
 [2018تدابير الصحة النباتية،  هيئة] .ما
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field  المنظمة،  سلعةتزرع فيها  إنتاج مكا قطعة أرض ذات تخوم محددة في  حق[
1990] 

find free محددة  آفة من خاليا  واعتباره  إنتاج مكا أو  حق ، شررررررحنةعلى  التفتيش وجد خاليا
 [1990]المنظمة، 

free from (of a 
consignment, field 
or place of 
production) 

خرررررا  مرررررن 
)برررالنسرررررربرررة 
شحنة، حق   ل
أو مررررركرررررا  

 إنتاج(

محددة( تسررررررمح أعدادها أو كمياتها بالكشررررررف  آفة)أو من  آفاتالخلو من 
؛ تعديل 1990]المنظمة،  النباتية الصررحة إجرا اتعنها عن طريق تطبيق 

عديل ؛ 1995المنظمة،  ية، ت بات حة الن تدابير الصرررررر ية ب لجنة الخبراء المعن
1999] 

fresh [1990حي، غير مجفف أو مجمد أو محفوظ بأى طريقة أخرى ]المنظمة،  طا ج 

fruits and 
vegetables (as a 
commodity class) 

الرررررفرررررواكررررره 
 والرررخ رررررررررر

فئة بوصفها )
 )*سلعية

األجزاء الغضررررررة من النباتات المسررررررتخدمة في أغراض االسررررررتهالك أو 
؛ 2001؛ تعديل الهيئة المؤقتة، 1990]المنظمة،  التصررررررنيع وليس للزراعة

 [2015تعديل الهيئة 

fumigation  بعامل كيميائي يتخلل السلعة بصورة كاملة أو رئيسية وهو  سلعة معالجة تبخير
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990في الحالة الغازية ]المنظمة، 

germplasm تخصررررررص لالسررررررتخدام في برامج التربية أو الصرررررريانة ]المنظمة،  نباتات مادة وراثية
1990] 

grain (as a 
commodity class) 

 حررررررررربررررررررروب
فئة بوصفها )

  )*سلعية

 المسرررتخدمة ألغراض التصرررنيع أو االسرررتهالك و )بالمعنى النباتي( البذور
؛ تعديل الهيئة 2001؛ تعديل الهيئة المؤقتة، 1990]المنظمة،  ليس للزراعةلكن 

2015] 

growing medium جذور  وس  النمو ها  مادة تنمو في تاتأي  با هذا الغرض  الن مادة تخصررررررص ل أو أي 
 [1990]المنظمة، 

growing period  فررترررة الررنررمررو 
 

، أو إنتاج مكا ، أو منطقةنمواً نشررطاً في  النباتاتنوع من نمو فيها يفترة 
 ،تعديل الهيئة ؛2003]الهيئة المؤقتة لتدابير الصررررررحة النباتية،  موقع إنتاج

2019] 

habitat  ما بأن يوجد  حي لكائنتتوافر فيه ظروف تسمح  إيكولوجي نظامجزء من  الموئ
؛ 2005فيه أو يسرررتوطن فيه طبيعياً ]الهيئة المؤقتة لتدابير الصرررحة النباتية، 

 [2015تعديل الهيئة 

harmonization   تررررروافررررر- 
 تجانس

تسررتند  تدابير للصررحة النباتيةقيام البلدان المختلفة بوضررع وإقرار وتطبيق 
، اسرتنادا 1999؛ تعديل لجنة الخبراء، 1995المنظمة، [مشرتركة  معاييرالى 

الى اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتطبيق تدابير الصحة والصحة 
 ]النباتية
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harmonized 
phytosanitary 
measures 

ترررررردابرررررريررررررر 
الصرررررررررررحرررررة 
الرررنررربررراتررريرررة 

 الموحدة

االتفاقية الدولية التى تضعها األطراف المتعاقدة في  تدابير الصحة النباتية
]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  معايير دوليةوقاية النباتات اسررتنادا إلى ل

1997] 

heat treatment  الررمررعرررالررجرررة
 بالحرارة

حتى تصل إلى حد أدنى من الحرارة لفترة زمنية دنيا  سلعةعملية تسخين 
؛ 2002. 15]المعيار الدولي رقم  رسرررمياوفقاً لمواصرررفات فنية معترف بها 

 [2005تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

host pest list  قررائمررة آفررات
 العائ 

، بشرررركل شررررامل أو في النباتاتالتي تصرررريب نوعا من أنواع  لآلفاتقائمة 
، تعديل 1996معينة ]لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصررررحة النباتية،  منطقة

 [1999لنباتية لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة ا

host range  نررررررررررطرررررررررراق
الررررنرررربرررراتررررات 

 العائلة

محددة  آفةاألنواع النباتية القادرة، في ظل الظروف الطبيعية، على إعالة 
لدولي رقم 1990محدد آخر ]المنظمة،  حي كائنأو  يار ا يل المع عد . 3، ت

2005 ] 

import permit تدابيرأسررراسرررية ما وفقا لشرررروط  سرررلعةترخص باسرررتيراد  رسرررميةوثيقة  إذ  استيراد 
؛ 1995؛ تعديل المنظمة 1990المحددة لإلستيراد ]المنظمة،  النباتية الصحة

 [ 2005الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية؛ 

inactivation  18جعررل الكررائنررات الرردقيقررة غير قررادرة على النمو ]المعيررار الرردولي رقم  التخمي .
2003] 

incidence (of a pest)  ظهور )آفرررة
 *ما(

، أو شرررحنةما  في عينة ما، أو  آفةنسررربة أو عدد الوحدات التي توجد فيها 
 [2009أو أية جماعات أخرى معرفة ]الهيئة،  حق 

incursion معينة، ال يعرف عنه أنه  منطقةمعزول اكتشررررررف حديثا في  آفاتتجمع  غزوة
الحياة في المسررتقبل القريب ]الهيئة قيد ، ولكن ينتظر أن يظل على متوطن

 [2003المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

infestation  
(of a commodity) 

إصررررررررررررابررررررة 
 )سلعة(

 سررررررلعةالمعنية حية في  المنتجات النباتيةأو  النباتاتمن آفات  آفةوجود 
ما. واإلصابة تشمل العدوى ]لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

 [1999؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 1997

inspection البنودأو  النبراتيرة المنتجراتأو  للنبراترات الرسررررررمي البصررررررري الفحص *تفتيش 
من أجل تحديد ما إذا كانت  النباتية الصررررررحة للوائح الخاضررررررعةاألخرى 
 النبرراتيررة الصررررررحررة للوائحموجودة و/أو تحررديررد مرردى االمتثررال  اآلفررات

 ["يفتش"؛ سابقا: 1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة، 

inspector بتنفيذ المهام بها  المنظمة القطرية لوقاية النباتاتشرررخص مرخص له من  مفتش
 [1990]المنظمة 

integrity (of a 
consignment) 

تررررمررررامرررريررررة 
 *)الشحنة(

الخاصة  النباتيةشهادة الصحة حسب الوصف الوارد في  الشحنةتركيبة 
، والمحافظة عليها دون فقد أو إضافة رسميا  بها أو أي وثيقة أخرى مقبولة 

 [2007أو استبدال ]الهيئة، 
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intended use  االسررررررتخرردام
 المقصود

، النباتاتالغرض المعلن الذي استوردت، أو أنتجت أو استعملت من أجله 
، 2002. 16]المعيررار الرردولى رقم  ، أو بنود أخرىالنبرراتيررة المنتجرراتأو 

 [2009تعديل الهيئة، 

interception (of a 
consignment) 

اعرررررترررررراض 
 )شحنة(

لضررروابط معينة بسررربب عدم  دخولهامسرررتوردة أو إخضررراع  رفض شرررحنة
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  للوائح الصحة النباتيةاالمتثال 

interception  
(of a pest) 

اعرررررترررررراض 
 )آفة(

مسرررررتوردة  شرررررحنةعلى  اختبارأو إجراء  التفتيشأثناء  آفةالكشرررررف عن 
؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصررررررحة النباتية، 1990]المنظمة، 

1996] 

intermediate 
quarantine 

حجر  راعى 
 وسي 

لد بخالف   راعي حجر لد المنشررررررر في ب لد الوجهة ]لجنة الخبراء  ب أو ب
 [1996المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

International Plant 
Protection 
Convention (IPPC) 

االترررفررراقررريرررة 
الررررردولررررريرررررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بصرررررريغتها المودعة لدى منظمة األغذية 
الالحقررة التي أدخلررت عليهررا  وبررالتعررديالت 1951والزراعررة في رومررا في 

 [1990]المنظمة، 

International 
Standard for 
Phytosanitary 
Measures 

الررررمررررعرررريررررار 
الرررررررردولرررررررري 
لررررترررردابرررريررررر 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

أقره مؤتمر منظمررة األغررذيررة والزراعررة، أو الهيئررة المؤقتررة  دولي معيررار
بموجب  لتدابير الصررررحة النباتية أو هيئة تدابير الصررررحة النباتية، المنشررررأة

]لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصررررررحة  النباتات لوقاية الدولية االتفاقية
 [1999؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 1996النباتية، 

international 
standards 

 االتفاقية الدوليةمن  2و 1، الفقرتين 10دولية توضررررررع وفقا للمادة  معايير معايير دولية
 [1997]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  لوقاية النباتات

introduction (of a 
pest) 

؛ 1995؛ تعررديررل المنظمررة، 1990]المنظمررة،  توطنهرراينجم عنرره  آفررة دخو  )آفة( دخو 
 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

inundative release  اإلطرررررررررررررالق
 االغراقى

عداد كبيرة من  م  المكافحة البيولوجيةإطالق أ ناتأو  عوا كائ  الحية ال
بعد إنتاجها الغفير بهدف تحقيق مفعول سريع ]المعيار الدولي رقم  المفيدة

 [2005. 3رقم  ؛ المعيار الدولي المنقح1996. 3

IPPC  االترررفررراقررريرررة
الررررردولررررريرررررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات 

، بصرريغتها المودعة لدى منظمة النباتات لوقاية الدولية لالتفاقيةمختصررر 
لت 1951األغذية والزراعة في روما في  ، وبالتعديالت الالحقة التي أدخِّ

ها ]المنظمة،  تة1990علي ئة المؤق عديل الهي ية ؛ ت بات حة الن تدابير الصرررررر ، ل
2001] 

irradiation [2003. 18]المعيار الدولي رقم  المؤين اإلشعاعبأي نوع من  معالجة تشعيع 

ISPM  الررررمررررعرررريررررار
الرررررررردولرررررررري 
لررررترررردابرررريررررر 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

]لجنة الخبراء المعنية  المعيار الدولي لتدابير الصررررررحة النباتيةمختصررررررر 
؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصررررررحة 1996بتدابير الصررررررحة النباتية، 

 [2001النباتية، 
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living modified 

organism 
الكرررائن الحي 

 المحور
أي كائن حي محور يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها 

]بروتوكول قرطاجنة بشررأن  التقانة األحيائية الحديثةاسررتخدام عن طريق 
اتفاقية التنوع ) 2000، البيولوجيالسرررررالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع 

 ([ 2000، البيولوجي

LMO  الكرررائن الحي
 المحور

 [2004. 11]المعيار الدولي رقم  الكائن الحي المحورمختصر 

lot ) واحدة تتميز بتجانسها في التكوين والمنشأ وما إلى  سلعةعدد من وحدات  رسالة )ل
 [1990]المنظمة،  شحنةذلك، وتشكل جزءا من 

minimum absorbed 
dose (Dmin) 

جرعرررة دنيرررا 
 ممتصة

]المعيار الدولي  العملية حمولةضرررررمن  الممتصرررررةالدنيا المحلية  الجرعة
 [2003. 18رقم 

modern 
biotechnology 

الررررتررررقررررانرررررة 
األحررريرررائررريرررة 

 الحديثة

 تطبيقات:

)أ( تقنيرررات داخرررل أنرررابيرررب االختيرررار للحرررامض النووي المؤتلف ريبوز 
(، والحقن المباشررررررر للحامض النووي في DNAمنقوص األوكسررررررجين )
 الخاليا أو العضيات؛ أو

 )ب( دمج الخاليا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية؛ 

  وتتغلب على حواجز التكاثر الفسرررررريولوجي الطبيعية أو إعادة اإلئتالف،
وال تعتبر تقنيرررات مسررررررتخررردمرررة في التربيرررة واالنتخررراب الطبيعيين 
]بروتوكول قرطاجنة بشررررررأن السررررررالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع 

 [2000الحيوي، 

monitoring مسررتمرة للتحقق من أوضرراع الصررحة النباتية ]لجنة الخبراء  رسررميةعملية  رصد
 [1996المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

monitoring survey [1995]المنظمة،  اآلفاتمستمر للتحقق من خصائص أعداد  مسح مسح رصدي 

national plant 
protection 
organization 

الرررمرررنرررظرررمرررة 
الررررقررررطررررريررررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات

تنشرررررئها إحدى الحكومات للنهوض بالوظائف التي حددتها  رسرررررميةإدارة 
منظمة "؛ سرررررررابقرا: 1990]المنظمرة،  االتفراقيرة الردوليرة لوقرايرة النبراترات

 [")قطرية( لوقاية النباتات

natural enemy  الررررررررررعرررررررررردو
 الطبيعي

آخر في منطقة نشررررررأته وقد يسرررررراعد على  كائنيعيش على حسرررررراب  كائن
عداد ذلك  كائنتقليص أ باه. وهو يضررررررّم ال يات أشرررررر يات، الطفيل  والطفيل

. 3رقم  ]المعيار الدولي والممرضررراتوآكلة النباتات  المفترسرررة والكائنات
 [2005. 3؛ المعيار الدولي المنقح رقم 1996

non-quarantine 
pest 

آفة ال تخ ع 
لرررررلرررررحرررررجررررر 

 الزراعي

 [1995ما ]المنظمة،  منطقةفي  الحجر الزراعيال تعتبر من آفات  آفة
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NPPO  الرررمرررنرررظرررمرررة
الررررقررررطررررريررررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات

؛ تعديل الهيئة 1990]المنظمة،  القطرية لوقاية النباتاتمختصررررر للمنظمة 
 [2001المؤقتة، 

official نب  رسمي جا فذ من  به أو ين ية قطرية منظمة)إجراء( ينشرررررررأ أو يرخص   لوقا
 [1990]المنظمة،  النباتات

official control  مرررركررررافررررحررررة
 رسمية

مة وتطبيق  للوائح الصررررررحة النباتيةاإلنفاذ الفعلي  تدابير الصررررررحة الُملزِّ
مة بغرض  النباتية أو إدارة  احتوا  اآلفات الَحْجريةأو  اسرررررتئصرررررا الُملزِّ

]الهيئة المؤقتة لتدابير الصررررررحة  الخاضررررررعة للوائح اآلفات غير الَحْجرية
 [2013؛ تعديل الهيئة 2001النباتية، 

outbreak أو الزيادة المفاجئة لتجمع الغزواتاكتشف حديثا، بما في ذلك  آفاتتجمع  تفشي ،
؛ تعديل 1995]منظمة األغذية والزراعة،  معينة منطقةمتوطن في  آفات

 [2003الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

packaging أو حمايتها أو نقلها ]المعيار الدولي رقم  سررررلعةالمنتج المسررررتخدم في دعم  مواد التعبئة
20.2004] 

parasite  المعيررار  (كررائن أكبر ويتغررذى عليرره. -أو داخررل  –كررائن حى يعيش على  الطفي[
 [1995. 3الدولي رقم 

parasitoid  غير الناضررررجة، وتقتل عائلها فى غمار حشرررررة ال تتطفل إال فى أطوارها  شبيه الطفي
]المعيار الدولي  تطورها، وتعيش حرة عند وصررررررولها الى مرحلة البلوغ

 [1995. 3 رقم

pathogen  الرررررركررررررائررررررن
 الممرض

 [1995. 3كائن دقيق يسبب مرضا ]المعيار الدولي رقم 

pathway  ؛ تعديل 1990المنظمة، ] االنتشرررررارأو  الدخو من  اآلفةأي وسررررريلة تمكن  طري
 [1995المنظمة، 

pest أي نوع أو ساللة أو نمط بيولوجى من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي  آفة
. مالحظة: تستخدم آفة النباتية المنتجاتأو  للنباتاتأو مؤذ  ممرضعامل 

؛ 1990]المنظمة، نباتية لمصررررررطلح آفة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
يل المنظمة،  عد تات، 1995ت با ية الن قا ية لو لدول ية ا فاق يل 1997؛ االت عد ؛ ت

 [2012الهيئة، 

pest categorization  تصرررررررررنررريرررف
 اآلفات

أو  الحجرية اآلفةلها أو ليسررت لها صررفات  اآلفةعملية تحديد ما إذا كانت 
 [2001. 11]المعيار الدولي رقم  للوائح خاضعة حجرية غير آفةصفات 

pest diagnosis  تشررررررررخرريررص
 اآلفة

 [2006. 27ما وتحديد هويتها. ]المعيار الدولى رقم  آفةعملية كشف 

pest free area  منطقة خالية
مررررررن آفررررررة 

 بعينها

بعينها كما يسرررتدل من األدلة العلمية مع المحافظة  آفةفيها  توجدال  منطقة
 [2015الهيئة ؛ تعديل 1995على خلوها على النحو المناسب ]المنظمة،  رسميا
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pest free place of 
production 

مكا  لإلنتاج 
خررا  من آفررة 

 بعينها

مكان لالنتاج خال من اآلفات: مكان لالنتاج ال تظهر فيه آفة معينة كما 
شواهد العلمية، ويجرى فيه المحافظة على هذه الحالة رسميا  ستدل من ال ي

 [1999: 10]المعيار الدولى رقم  عند االقتضاء

pest free 
production site 

موقع لإلنتاج 
خررا  من آفررة 

 بعينها

فيه آفة معينة على النحو الذي تثبته األسررانيد العلمية توجد مكان لإلنتاج ال 
وهو المكان، حسررررررب مقتضررررررى الحال الذي يحافع فيه رسررررررميا على هذا 

 [2015؛ تعديل الهيئة 1999. 10]المعيار الدولي رقم الوضع لفترة معينة 

pest record بعينها في موقع  آفةوثيقة توفر المعلومات المتعلقة بوجود أو عدم وجود  سج  اآلفات
)بلد في العادة( مع وصررررررف الظروف  منطقةبعينه في وقت معين داخل 

 [1997المحيطة ]لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

pest risk (for 
quarantine pests) 

مرررررخررررراطرررررر 
 اآلفرررررررررررررررررات
)لرررررررآلفرررررررات 

 الحجرية(

وحجم العواقب االقتصررررررادية المحتملة  انتشررررررارهاما ودخو  آفة احتمال 
 [2013 ؛ تعديل الهيئة 2007. 2]المعيار الدولي رقم المرتبطة بذلك 

pest risk (for 
regulated non-
quarantine pests) 

مرررررخررررراطرررررر 
 اآلفرررررررررررررررررات
)لآلفررات غير 
الرررحرررجرررريرررة 
الخررراضررررررعرررة 

 للوائح(

مال أن يؤثر وجود  فةاحت تات  في آ با عةن خدام على  معدة للزرا االسررررررت
]المعيار الدولي رقم لهذه النباتات بتأثير اقتصرررادي غير مقبول  المقصرررود

2.  2007] 

pest risk analysis 
(agreed 
interpretation) 

ترررررحرررررلررررريررررر  
مرررررخررررراطرررررر 
 اآلفرررررررررررررررررات
)الررتررفسررررررريررر 
الررررمررررتررررفرررر  

 عليه(

أية قرائن علمية واقتصررررررادية أخر   عملية تقييم القرائن البيولوجية أو
كا  ينبغي إخ ررررررراعه  فة، وما إذا  كائن حي يعتبر آ كا   ما إذا  لتحديد 

ة النباتية التي سررررررتتخذ حياله الدولية  للقواعد، ومد  قوة تدابير الصررررررحب
 [2007: 2؛ المعيار الدولي رقم 1997لوقاية النباتات، 

pest risk assessment 
(for quarantine 
pests) 

تقييم مخاطر 
اآلفرررررررررررررررررات 
)برررالنسرررررربرررة 
لررررررررآلفررررررررات 

 الَحْجرية(

، والنتائج االقتصررادية المحتملة المرتبطة وانتشررار آفة دخو تقييم احتمال 
؛ المعيررار 2001. 11رقم المنقح ؛ المعيررار الرردولى 1995بررذلررك ]المنظمررة، 

 [2013 ؛ تعديل الهيئة2007. 2الدولي رقم 

pest risk assessment 
(for regulated non-
quarantine pests) 

تقييم مخاطر 
 اآلفرررررررررررررررررات 
)الررمررتررعررلررقرررة 
براآلفرات غير 
الرررحرررجرررريرررة 
الخررراضررررررعرررة 

 للوائح(

على  النبرراتررات المخصررررررصرررررررة للزرعمررا في  آفررةتقييم احتمررال أن تؤثر 
فتحدث فيها تأثيراً اقتصررررررادياً غير  النباتاتالمرجو من تلك  االسررررررتخدام

 ؛ تعديل الهيئة2005لنباتية، مقبول )]تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصررررحة ا

2013] 
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pest risk 
management (for 
quarantine pests) 

إدارة مخاطر 
اآلفرررررررررررررررررات 
)برررالنسرررررربرررة 
لررررررررآلفررررررررات 

 الَحْجرية(

 دخو  آفة وانتشررررررارهاالخيارات المتاحة للتقليل من مخاطر  تحديدوتقييم 
 [2001. 11؛ المعيار الدولي المعدل رقم 1995]المنظمة، 

pest risk 
management (for 
regulated non-
quarantine pests) 

إدارة مخاطر 
اآلفرررررررررررررررررات 
)الررمررتررعررلررقرررة 
براآلفرات غير 
الرررحرررجرررريرررة 
الخررراضررررررعرررة 

 للوائح

النبرراتررات مررا في  آفررةتقييم الخيررارات المترراحررة للحررد من خطر أن تحرردث 
من  االستخدام المرجوتأثيراً اقتصادياً غير مقبول على  للزرع المخصصة

وانتقاء الخيارات ]الهيئة المؤقتة لتدابير الصررررررحة النباتية،  النباتاتتلك 
 [2013؛ تعديل الهيئة 2005

pest status (in an 
area) 

أوضررررـرررررررررراع 
 اآلفرررررررررررررررررات

منطقرررة  في)
 (ما

ما في ذلك منطقةفي  آفةوجود أو عدم وجود  ، في الوقت الحاضررررررر، ب
على أسررررراس الخبرة  رسرررررمياتوزعها حسرررررب األحوال، كما أمكن تحديده 

الجارية والتاريخية وغيرها من المعلومات  سرررجالت اآلفاتواسرررتنادا إلى 
؛ تعديل الهيئة المؤقتة، 1997]لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

1998] 

PFA  منطقة خالية
مررررررن آفررررررة 

 بعينها

ها مختصررررررر فة بعين ية من آ خال ئة 1995]المنظمة،  منطقة  عديل الهي ؛ ت
 [2001المؤقتة، 

phytosanitary 
action 

عررررمررررلرررريررررات 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

، المعالجةأو  اإلشررررررافأو  االختبارأو  التفتيشمثل  الرسرررررميةالعمليات 
]الهيئة المؤقتة لتدابير الصررررررحة  النباتية لتدابير الصررررررحةالتي تُنفذ تطبيقاً 

 [2005؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 2001النباتية، 

phytosanitary 
certificate 

شرررررررررررهررررررادة 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

االتفاقية متسرررررقة مع نماذج شرررررهادات  رسرررررميةوثيقة ورقية أو إلكترونية 
متطلبات الصرررحة النباتية تلبي  الشرررحنة، تفيد بأن الدولية لوقاية النباتات

 [2012؛ تعديل هيئة تدابير الصحة النباتية، 1990]المنظمة،  على الواردات

phytosanitary 
certification 

اشررررررررررررهرررررراد 
برررالصرررررررحرررة 

 النباتية

شررررهادة الصررررحة المفضررررية إلى إصرررردار  إجرا ات الصررررحة النباتيةإتباع 
 [1990]المنظمة، النباتية 

phytosanitary 
import 
requirements 

 

شررررررررررررررررروط 
االسرررررررترريررراد 
الررمررتررعررلررقرررة 
برررالصرررررررحرررة 

 النباتية

تدابير محددة للصحة النباتية وضعها البلد المستورد بالنسبة إلى الشحنات 
  [2005]تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، الوافدة إلى ذلك البلد 

phytosanitary 
legislation 

تشرررررررريعرررات 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

لوقاية للمنظمة القطرية القوانين األسرررراسررررية التي تمنح السررررلطة القانونية 
 لوائح الصررررررحة النباتيةوالتي يمكن االسررررررتناد إليها في وضررررررع  النباتات

 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة، 
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phytosanitary 
measure (agreed 
interpretation) 

ترررررردابرررررريررررررر 
الصرررررررررررحرررررة 
الرررنررربررراتررريرررة 
)الررتررفسرررررررريررر 
 المتفق عليه(

وتنظيم أو إجراء رسررررررمي يهدف إلى منع إدخال أو انتشررررررار  أي تشررررررريع
اآلفات الخاضرررعة للحجر الصرررحي أو الحد من التأثير االقتصرررادي لآلفات 

االتفاقية الدولية ؛ تعديل 1995]المنظمة،  وائحالغير حجرية الخاضررررررعة لل
 ،2002، تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصررررررحة النباتية 1997لوقاية النباتات 

  (2013ل الهيئة تدابير الصحة النباتية تعدي

التفسير المتفق عليه لتعبير تدابير الصحة النباتية هو الذى يفسر العالقة بين تلك التدابير واآلفات الحجرية الخاضعة 
من االتفاقية الدولية لوقاية  11للوائح وهذه العالقة ليست واضحة بما فيه الكفاية في التعريف الوارد في المادة 

 (1997النباتات )

phytosanitary 
procedure 

إجررررررررررررا ات 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

، بما في ذلك إجراء تدابير الصررررحة النباتيةلتنفيذ  رسررررمياأى منهج مقرر 
باآلفات فيما يتصرررررررل  العالجأو  المراقبةأو  االختبارأو  التفتيشعمليات 

لجنة تعديل ؛ 1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  الخاضررررررعة للوائح
ية،  بات حة الن تدابير الصرررررر ية ب تة، 1999الخبراء المعن ئة المؤق عديل الهي ؛ ت

 [2005؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 2001

phytosanitary 
regulation 

لررررررررروائرررررررررح 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

، أو تحد الَحْجريةاآلفات  انتشرررارو/أو  دخو التي تمنع  الرسرررميةالقواعد 
، بما في ذلك لآلفات غير الَحْجرية الخاضعة للوائحمن اآلثار االقتصادية 
؛ تعديل 1990]المنظمة،  شررررهادات الصررررحة النباتيةتحديد تدابير إصرررردار 

ية، 1995المنظمة،  بات حة الن تدابير الصرررررر ية ب ؛ 1999؛ لجنة الخبراء المعن
 [2001الهيئة المؤقتة، 

phytosanitary 
security (of a 
consignment) 

أمن الصررررحة 
 الرررنررربررراتررريرررة
)لشررررررررحرررنرررة 

 *ما(

 خاضرررعةبوفات  وتلوثها إصرررابتهاما ومنع  شرررحنة سرررالمةالمحافظة على 
 [2009مناسبة ]الهيئة،  تدابير صحة نباتية، من خالل تطبيق للوائح

place of production تاجية أو زراعية  حقو أي مكان أو مجموعة  مكا  اإلنتاج ها وحدة إن تعمل بوصررررررف
حدة. ]المنظمة،  حة 1990وا تدابير الصرررررر ية ب عديل لجنة الخبراء المعن ؛ ت

 [2015 ؛ تعديل الهيئة1999النباتية، 

plant products  الررمررنررتررجرررات
 النباتية

( ومواد مصررنعة الحبوب)بما في ذلك  نباتىمواد غير مصررنعة ذات أصررل 
قة تجهيزها، خطرا من زاوية  ها أو طري بب طبيعت يمكن أن تكون، بسرررررر

، تعديل االتفاقية الدولية لوقاية 1990]المنظمة،  اآلفات وانتشرررررررار دخو 
 ["منتج نباتى"؛ سابقا 1997النباتات، 

plant protection 
organization 
(national) 

منظمة وقاية 
الررررنرررربرررراتررررات 

 )قطرية(

 منظمة وقاية النباتات القطريةأنظر 

plant quarantine  الررررررحررررررجررررررر
 الزراعى

 للحجر خاضررررعة آفات انتشررررارأو  دخو جميع األنشررررطة الرامية الى منع 
؛ 1990]المنظمة،  الرسررمية للمكافحة، أو إلى ضررمان خضرروعها الزراعى

 [2013 ؛ تعديل الهيئة1995تعديل المنظمة 

planting (including 
replanting) 

غرس )بمرررا 
فرررررري ذلرررررر  
إعرررررررررررررررررررادة 

 الغرس(

يات لوضررررررع  ، أو للتطعيم أو غيره من نمو  وسرررررر في  النباتاتأى عمل
العمليات المماثلة، ضمانا لنموها أو تكاثرها أو إكثارها فيما بعد ]المنظمة، 

 [1999، تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 1990
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plants المنظمة،  الوراثية والمادة البذورحية أو أجزاء منها، بما في ذلك  نباتات نباتات[
 [1997؛ تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1990

plants for planting  نرررررربرررررراتررررررات
 الغرس

 إعادة غرسررررررهاأو  غرسررررررها، أو يعتزم مغروسررررررةيعتزم إبقاؤها  نباتات
 [1990]المنظمة، 

plants in vitro (as a 
commodity class) 

نرررررربرررررراتررررررات 
مسرررتنبتة في 
 أوعررررررررريرررررررررة

فئة بوصفها )
 *(سلعية

؛ تعديل 1990المنظمة، تنمو في وسررررررط معقم في حاويات مغلقة ] نباتات
؛ 2002الهيئة المؤقتة، ؛ 1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

 [2015"؛ تعديل الهيئة مستنبتة فى مزارع أنسجة نباتاتسابقاً "]تحل 

point of entry  رسررررررمياعين ي أو أي موقع آخر نقطة حدودية برية،مطار، ميناء بحرى نقطة الدخو 
 ؛ تعديل الهيئة1995]المنظمة، األشرررخاص دخول لأو  الشرررحناتالسرررتيراد 

2015] 

post-entry 
quarantine 

حجر مررا بعررد 
 الدخو 

 [1995]المنظمة،  دخولهابعد  شحنةالحجر المطبق على 

PRA   ترررررحرررررلررررريررررر
مرررررخررررراطرررررر 

 اآلفات

ي  مخاطر اآلفاتمختصررررررر  تة 1995]المنظمة،  تحل ئة المؤق عديل الهي ؛ ت
 [2001لتدابير الصحة النباتية، 

PRA area  المنطقة التى
يشررررررررمررلررهرررا 
ترررررحرررررلررررريررررر  
مرررررخررررراطرررررر 

 اآلفات

 [1995فيها ]المنظمة،  تحلي  مخاطر اآلفاتيجرى  منطقة

practically free (of a 
consignment, field, 
or place of 
production) 

 خالية فعليا

شررررررررحررنرررة، )
أو ، حرررررقررررر 

 (مكا  إنتاج

ى يتوقع تبعينها( بأعــداد أو كميات تتجاوز تلك ال آفة)أو  اآلفاتخلو من ال
أن تنشأ عن، وتتسق مع ممارسات الزراعة والمناولة الجيدة التى تستخدم 

؛ 1990وتسرررويقها وتتفق مع تلك الممارسرررات ]المنظمة،  السرررلعةفي انتاج 
 [1995المنظمة، نقيح ت

predator  الرررررركررررررائررررررن
 المفترس

حيوانية أخرى ويقتات عليها. وهو يقتل أثناء  كائناتيفترس  طبيعى عدو
 [1995. 3حياته أكثر من فرد منها ]المعيار الدولى رقم 

process load  شررررررررررحررررنررررة
 العملية

حجم من المواد بترتيب شررررحن محدد يعامل كوحدة واحدة ]المعيار الدولى 
 [2003. 18رقم 

processed wood 
material 

مواد خشررربية 
 مجهزة

ركبت سررويا باسررتخدام الغراء والحرارة والضررغط أو  أخشررابمنتجات من 
 [2002. 15]المعيار الدولى رقم  العناصر الثالثةأى توليفة من هذه 

production site جزء محدد من مكان إنتاج تتّم إدارته كوحدة منفصلة لغايات الصحة النباتية  موقع إنتاج

 [2015]الهيئة 

prohibition لوائح الصررحة النباتيةمحددة بموجب  سررلعأو  آفاتمنع اسررتيراد وانتقال  حظر 
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة 
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provisional 
measure 

كاملة  مبررات فنيةيتقرر بدون وجود  للصررررررحة النباتيةأو إجراء  الئحة تدبير مؤقت
ويخضرررع اإلجراء المؤقت لشررررط توافر . نظراً لعدم توافر معلومات كافية

]الهيئررة المؤقتررة لترردابير  المبررات الفنيررة الكرراملررة في أقرب وقررت ممكن
 [2001الصحة النباتية، 

quarantine تخ ررررررع للوائح  أو كائنات حية مفيدة آفاتأو لبنود  رسررررررمىاحتجاز  الحجر

وضرعها أو معالجتها أو  أو اختبارها تفتيشرهامن أجل  الصرحة النباتية
نقيح المعيررار ؛ ت1990تحررت المراقبررة أو إجراء بحوث عليهررا ]المنظمررة، 

؛ 1999؛ لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصررحة النباتية، 1995، 3 الدولي رقم
 [2018الهيئة، 

quarantine area  مرررررنرررررطرررررقررررة
 *الحجر

هذه  مكافحةويجرى داخلها  آفة خاضعة للحجر الزراعيتوجد بها  منطقة
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  رسميااآلفة 

quarantine pest  آفة خاضرررررعة
لرررررلرررررحرررررجررررر 

 الزراعي

ولكنها ال توجد بعد  للمنطقة المهددةلها أهميتها االقتصرررادية المحتملة  آفة
في هذه المنطقة، أو توجد فيها ولكنها ليسررررررت موزعة على نطاق واسررررررع 

؛ 1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  للمكافحة الرسررررررميةوتخضررررررع 
 [1997تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

quarantine station  محطة الحجر
 الزراعى

سرررررلع  أو اي النباتية المنتجاتأو  النباتاتتسرررررتبقى فيها  رسرررررميةمحطة 
عة، ناف نات ال كائ ما في ذلك ال عة للوائح، ب ]المنظمة،  الحجررهن خاضرررررر

يل المنظمة ، 1990 عد قا: محطة حجر أو مرفق الحجر "، 1995، ت سررررررراب
 [2015؛ تعديل الهيئة "الزراعى

raw wood [2002. 15]المعيار الدولى رقم  معالجةلم يمر بأى تجهيز أو  خش  خش  خام 

re-exported 
consignment 

شرررررحنة معاد 
 تصديرها

التي اسررتوردها بلد ما وأعاد تصررديرها بعد ذلك.  الشررحنةوالمقصررود بذلك 
أخرى أو  شرررحناتوضرررمها إلى  الشرررحنة وتقسررريمهاومن الممكن تخزين 

؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير 1990]المنظمة،  تغليفهاتغيير طريقة 
؛ لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصررررررحة النباتية، 1996الصررررررحة النباتية، 

؛ 2002؛ الهيئة المؤقتة، 2001؛ الهيئة المؤقتة لتدابير الصررحة النباتية، 1999
 بلد إعادة التصديرسابقاً 

reference specimen  نررررررررمرررررررروذج
 معياري

معين، محفوظ ويمكن النفررراذ إليررره،  لكرررائن حيب نموذج، من مجموعرررة 
. 3]المعيررار الرردولى رقم ألغراض تحررديررد الهويررة، أو التحقق أو المقررارنررة

 [2009؛ تعديل الهيئة، 2005

refusal لعدم  خاضرررررع للوائح الصرررررحة النباتيةآخر  بندأو أى  شرررررحنة دخو منع  رفض
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  للوائح الصحة النباتيةاالمتثال 

regional plant 
protection 
organization 

 

الرررمرررنرررظرررمرررة 
اإلقررلرريررمررريرررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات 

منظمة حكومية دولية منوط بها تنفيذ المهام المنصرررررروص عليها في المادة 
؛ تعديل 1990]المنظمة،  النباتات االتفاقية الدولية لوقايةمن  التاسررررررعة
ية، 1995المنظمة،  بات حة الن تدابير الصرررررر ية ب ؛ 1999؛ لجنة الخبراء المعن

 ["منظمة )إقليمية( لوقاية النباتات"سابقا: 

regional standards  مررررعررررايرررريررررر
 إقليمية

لتوجيه أعضررررررراء تلك  منظمة وقاية النباتات اإلقليميةتضررررررعها  معايير
 [1997المنظمة ]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
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regulated area  مرررررنرررررطرررررقررررة
خررراضررررررررعرررة 

 للوائح

الخاضررررررعة األخرى  البنودو والمنتجات النباتية النباتاتتخضررررررع  منطقة
، التي تدخل إليها، أو تكون موجودة فيها أو تخرج منها، للوائح أو للوائح

رية أو للحد  تدابير الصررررحة النباتية ج  لمنع دخول و/أو انتشررررار اآلفات الحي
عة للوائح رية الخاضرررررر ج  ]لجنة  من اآلثار االقتصرررررررادية لآلفات غير الحي

؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية 1996الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 
 [2013 ؛ تعديل الهيئة2001؛ الهيئة المؤقتة، 1999بتدابير الصحة النباتية، 

regulated article  بند خاضررررررع
لررررررلرررررروائررررررح 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

، وسرررررريلة نقل، حاوية، تعبئة، مكان تخزين، نباتية منتجات، نباتاتأي 
 أن تأوي أخرى، أو شرررررريء آخر أو مادة أخرى يمكن كائناتتربة، وأي 

 الصررررررحة تدابير، أو تؤدى إلى انتشررررررارها، ويرى أنها تسررررررتوجب اآلفات
؛ تعديل 1990، وخاصررررررة عندما يكون هناك نقل دولي ]المنظمة، النباتية

 [1997؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1995المنظمة، 

regulated non-
quarantine pest 

آفررررة غرررريررررر 
حرررررجرررررريرررررة 
ترررررخ رررررررررررع 

 للوائح

 المخصررررصررررة النباتاتويؤثر وجودها في  ال تخ ررررع للحجر الزراعى آفة
ويكون لها تأثير اقتصرررادى  للنباتات المسرررتهدف االسرررتخدام، على للغرس

قد  عا تالى تخضررررررع للوائح داخل أراضررررررى الطرف المت غير مقبول، وبال
 [2013 تعديل الهيئة ؛1997المستورد ]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

regulated pest  آفة خاضرررررعة
 للوائح

غير خاضررررعة للحجر الزراعي ولكنها خاضررررعة للوائح آفة أو  آفة حجرية
 [1997]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

release (into the 
environment) 

 اإلطرررررررررررررالق
 )فى البيئة(

؛ تعديل 1995. 3في البيئة ]المعيار الدولى رقم  كائناإلفراج العمدى عن 
 [2013 الهيئة

release (of a 
consignment) 

 إفررررررررررررررررررراج
 (شحنة )عن

 [1995]المنظمة،  اإلجا ةبعد  بالدخو الترخيص 

replanting الغرسأنظر  إعادة الغرس 

required response  االسررررررتجرابررة
 المطلوبة

 [2003. 18ما ]المعيار الدولي رقم  معالجةمستوى محدد آلثار 

RNQP  آفررررة غرررريررررر
حرررررجرررررريرررررة 
ترررررخ رررررررررررع 

 للوائح

 [2002. 16]المعيار الدولى رقم  آفة غير حجرية تخ ع للوائح مختصر

round wood  أخشرررررررررررررراب
 مستديرة

غير منشورة طوليا تحتفع بسطحها الطبيعى المستدير وقد تحتوى  أخشاب
 [1990]المنظمة،  تخلو منهعلى القلف أو 

RPPO  الرررمرررنرررظرررمرررة
اإلقررلرريررمررريرررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات

 ؛ تعديل الهيئة1990]المنظمة،  المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات مختصررر
 [2001، المؤقتة

sawn wood  أخشرررررررررررررراب
 منشورة

منشررورة طوليا، تحتفع بسررطحها الطبيعى المسررتدير أو ال تحتفع  أخشرراب
 [1990]المنظمة،  تخلو منهبه، وتحتوى على القلف أو 
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Secretary االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  12المعين بموجب المادة  أمين الهيئة األمين[
1997] 

seeds (as a 
commodity class) 

 بررررررررررررررررررررذور
فئة بوصفها )

  )*سلعية

؛ تعديل 1990]المنظمة،  للزراعةالمخصرررررصرررررة  )بالمعنى النباتي( البذور
 [2015؛ تعديل الهيئة 2001الهيئة المؤقتة، 

SIT  ترررررقرررررنررررريرررررة
الررحشرررررررررات 

 العقيمة

 [2005. 3( ]المعيار الدولي رقم SIT) تقنية الحشرات العقيمة مختصر

spread (of a pest) [1995ما ]المنظمة،  منطقةداخل  آلفةالتوزع الجغرافى  مقدار انتشار 

standard وثيقة وضعت بتوافق اآلراء واعتمدتها هيئة معترف بها توفر، لالستخدام  معيار
العام والمتكرر، قواعد أو خطوط توجيهية أو خصائص ألنشطة معينة أو 
سياق  ستهدف تحقيق الدرجة المثلى من النظام في  لنتائج هذه األنشطة، وت

ياسررررررى/ ال1995محدد ]المنظمة،  ية للتوحيد الق لدول يل المنظمة ا هيئة ، دل
 تعاريف[ 1991: 2الدولية لاللكترونيات 

sterile insect  حشررررررررررررررررررة
 عقيمة

أي حشرررررررة عاجزة عن التكاثر نتيجة خضرررررروعها لعالج محدد ]المعيار 
 [2005. 3الدولي رقم 

sterile insect 
technique 

ترررررقرررررنررررريرررررة 
الررحشرررررررررات 

 العقيمة

قة  على نطاق واسررررررع  اإلطالق اإلغراقيمن خالل  اآلفات لمكافحةطري
بهدف الحد من تكاثر نفس األنواع في إحدى المجموعات  عقيمة لحشرات

 [3.2005الميدانية ]المعيار الدولي رقم 

stored product   مرررررررنرررررررتررررررر
 مخزو 

غير مصررنع مخصررص لالسررتهالك أو التصررنيع ومخزون في  منت  نباتى
شمل بوجه خاص  المجففة  والفاكهة والخ روات الحبوبشكل جاف )وي

 [1990]المنظمة، 

suppression اآلفاتمصررررررابة لخفض أعداد  منطقةفي  تدابير الصررررررحة النباتيةتطبيق  تقليص 
؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصررررررحة النباتية، 1995]المنظمة، 

1999] 

surveillance عن  آفةأو عدم وجود  وجودلجمع وتسررررجيل البيانات عن  رسررررميةعملية  المراقبة
أو أى إجراءات أخرى ]لجنة الخبراء المعنية  الرصرررررررد، المسررررررحطريق 

 [2015؛ تعديل الهيئة 1996بتدابير الصحة النباتية، 

survey* (of pests) مسررررررررررررررررح* 
 )آفات(

، آفاتوجود أو عدم وجود لتحديد محددة يجرى خالل فترة  رسررمىإجراء 
موقع أو  مكا  إنتاجأو  ما منطقةفي  لآلفاتع خصررائص تجمّ أو حدود أو 

؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصررررررحة 1990]المنظمـرررررررررررة،  إنتاج
 [2019، الهيئة، 2015 ،؛ الهيئة1996النباتية، 

systems approach على أن يكون منها  تتكامل فيه تدابير مختلفة دارة مخاطر اآلفاتخيار إل أسلوب النُظم
]المعيار الدولى بمفعول تراكمي اثنان على األقل يعمالن بصورة مستقلة، 

؛ تعديل 2005؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصرررحة النباتية، 2002. 14رقم 
 [2015 الهيئة
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technically justified  وجررررررررررررررررررود
 مبررات فنية

وجود مبررات اسرررررتنادا إلى النتائج التى أمكن التوصرررررل اليها باسرررررتخدام 
، أو أسررررررلوب منرراظر آخر لفحص وتقييم اآلفررات لمخرراطرمالئم  تحليرر 

ية لوقاية  فاقية الدول ما ينطبق ذلك ]االت المعلومات العلمية المتوافرة، حيث
 [1997النباتات، 

test د مواللنباتات أو المنتجات النباتية أو غيرها من ال الرسرررميالفحص  اختبار
، بخالف الفحص البصرررري، الذي ينفذ لتبين وجود الخاضرررعة للوائح

لمتطلبررات معينررة أو لتحررديررد االمتثررال  آفرراتأو للوقوف على  اآلفررات
 [2018؛ تنقيح الهيئة، 1990]المنظمة،  لصحة النباتيةمحدّدة ل

tolerance level (of a 
pest) 

مسررررررررررتررررو  
آلفة )التحم  

 (ما

 انتشارهاأو منع  اآلفةتلك  مكافحةما بوصفه عتبة العمل على  آفة ظهور
 [2009]الهيئة،  دخولهاأو 

transience  الرررررررروجررررررررود
 العارض

 [1998. 8]المعيار الدولى رقم  توطنهاإلى ال يتوقع أن يؤدى  آفةوجود 

transit  الررررررعرررررربررررررور
 )الترانزيت(

 شحنة عابرةأنظر 

transparency تدابير الصرررررحة النباتيةالمبدأ القاضرررررى بأن تتوافر على الصرررررعيد الدولى  شفافية 
؛ تعديل لجنة الخبراء 1995واألسررررررباب الداعية إلى وضررررررعها ]المنظمة، 

، اسررررتنادا الى االتفاق بشررررأن تطبيق 1999المعنية بتدابير الصررررحة النباتية، 
منظمة تدابير الصررررررحة والصررررررحة النباتية لدى منظمة التجارة العالمية )

 ([1994التجارة العالمية، 

treatment أو إزالتها أو تعقيمها أو  تخميلهاأو  اآلفاتلقتل  رسررمياإجراء مرخص به  *معالجةال
. 15؛ المعيار الدولي رقم 1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  إماتتها
؛ الهيئررة المؤقتررة لترردابير الصررررررحررة 2003. 18؛ المعيررار الرردولي رقم 2002

 [2005النباتية، 

treatment schedule   جررررررررررررررررداو
 المعامالت

التي يتعين اسررتيفاؤها  للتوصررل إلى  المعامالتالمعلمات الرئيسررية إلحدى 
فات أو  ها، أو  إبطا  مفعولهاالنتيجة المتوخاة )مثل قتل آ أو التخلص من

محدد ]المعيار  فعالية( عند مسرررتوى إ الة حيويتهاجعلها غير خصررربة أو 
 [2007. 28الدولي رقم 

visual examination  الرررمرررعرررايرررنرررة
 البصرية

لمعاينة باسرررتخدام العين المجّردة أو بواسرررطة عدسرررة أو مجسرررام أو ا
؛ تنقيح الهيئررة، 2005. 23]المعيررار الرردولي رقم مجهر بصررررررري آخر   

2018] 

wood (as a 
commodity class) 

 أخشرررررررررررررراب
فئة بوصفها )

  )*سلعية

و مخلفات الخشررب المسررتدير، والخشررب المنشررور، والشررظايا ، السررلع مثل 
 مواد التعبئة الخشرربيةباسررتثناء القشرررة، مع وجود أو بدون وجود الخشررب 

 [2001؛ تعديل الهيئة المؤقتة، 1990]المنظمة،  منتجات البامبوو

wood packaging 
material 

مواد التعبئررة 
 الخشبية

أو منتجات األخشررررراب )باسرررررتثناء منتجات الورق( التى  الخشررررر تشرررررمل 
أخشرررراب فر  ما )بما في ذلك  سررررلعةتسررررتخدم كدعامات.ولحماية أو نقل 

 (الشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
 [2002. 15]المعيار الدولى رقم 
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 2001في دورتها الثالثة في أبريل/نيسان بل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ألول مرة من قِّ  الضميمة ههذ تاعتمد
 2012مارس/آذار في الدورة السابعة لهيئة تدابير الصحة النباتية في  الضميمة هواعتمدت المراجعة األولى لهذ

 .من المعيار واجب االعتبارجزء  الضميمة

و"ليسررررت  "المكافحة الرسررررمية"خطوط توجيهية لتفسررررير وتطبي  مفهومي : 1ضررررميمة 
 "مو عة على نطاق واسع

 المقدمة

 النطاق

 توجيهاً عن: الضميمةتؤمن هذه 

 المكافحة الرسمية لآلفات الخاضعة للوائح،  -

تحديد متى يمكن اعتبار آفة ما بأنها موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسرررررع، التخاذ و -
 ا إذا كانت ترقى لمرتبة آفة حجريةقرار فيم

 المراجع

البوابة الدولية للصحة لى المعايير الدولية للصحة النباتية. وهي متاحة على إالمعيار هذا يشير 
 )www.IPPC.int)النباتية 

 تعريف

 تعّرف المكافحة الرسمية على أنها:

النباتية الُملزمة وتطبيق إجراءات الصررررررحة النباتية الُملزمة بهدف  اإلنفاذ النشررررررط للوائح الصررررررحة
 استئصال أو إحتواء آفات حجرية أو إلدارة آفات غير حجرية خاضعة للوائح.

 الخلفية

الكلمات "موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسررع ومكافحة رسررمياً" تعبر عن مفهوم أسرراسرري 
رية. واسررررررتناداً  ج  لذلك التعريف، يجب أن تكون األفة الحجرية دائماً ذات أهمية في تعريف آفة حي

إقتصادية ممكنة للمنطقة المهددة. وإضافة لذلك، ينبغي أن تفي إما بمعيار أنها غير موجودة في تلك 
المنطقة أو أن تفي بالمعايير المجتمعة كونها موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسع وتخضع 

 .لمكافحة رسمية

بل على أنه " ينشرررأ أو يُرخَّص به أو ينفَّذ من قِّ  ارسرررمي مسررررد مصرررطلحات الصرررحة النباتيةف يعّرِّ 
تقليص، أو احتواء أو اسررتئصررال لتجمع إحدى "، والمكافحة على أنها "منظمة قطرية لوقاية النباتات

بتوليفة بشكل كاف  ومع ذلك، فألغراض الصحة النباتية، ال يعبِّّر مفهوم المكافحة الرسمية ".اآلفات
 من هذين التعريفين.

 والغرض من هذه الضميمة هو تقديم وصف أكثر دقة لتفسير:

مفهوم المكافحة الرسمية وتطبيقه في مجال الممارسة لآلفات الحجرية الموجودة في منطقة ما  -
 وأيضاً لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، و

ضررررع لمكافحة رسررررمية" لآلفات مفهوم " موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسررررع وتخ -
 الحجرية.

"غير موزعة على نطاق واسع" ليس مصطلحاً مشموالً في وصف وضع اآلفة الُمدرج في المعيار 
 .8رقم الدولي لتدابير الصحة النباتية 

http://www.ippc.int/
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 المتطلبات

 متطلبات عامة -1

والشررفافية، وتعادل ، وبخاصررة مبادئ عدم التمييز، 1رقم تخضررع المكافحة الرسررمية للمعيار الدولي 
 .تدابير الصحة النباتية، وتحليل مخاطر اآلفات

 المكافحة الرسمية 1-1

 تشمل المكافحة الرسمية على:

 و/أو اإلحتواء في المنطقة )المناطق( المصابة اإلستئصال -

 المراقبة في المنطقة )المناطق( المهددة -

بما في ذلك تدابير  المنطقة )المناطق( الخاضعة للوائح القيود المرتبطة بالحركة إلى أو ضمن  -
 الصحة النباتية المطبقة عند اإلستيراد.

مة ومن المطلوب، كحد أدنى، أن يكون تقييم  .تشررررمل جميع برامج المكافحة الرسررررمية عناصررررر ُملزِّ
حاجة إلى المك يد مدى ال حد ية لت بة اآلفة جزءاً من برامج المكافحة الرسررررررم افحة البرنامج ومراق

ويتعيَّن أن تكون  .المطبقة عند االسرررررتيراد للغرض نفسررررره الصرررررحة النباتية وتأثيرها، لتبرير تدابير
 أدناه(. 2-2التي تطبَّق عند االستيراد متسقة مع مبدأ عدم التمييز )أنظر القسم  الصحة النباتية تدابير

رية، يجوز أن تشررررمل تدابير االسررررتئصررررال  ج  أما  .واالحتواء عنصررررراً للتقليصوبالنسرررربة لآلفات الحي
رية الخاضعة للوائح، فيجوز استخدام عنصر للتقليص لتالفي حدوث آثار  ج  بالنسبة لآلفات غير الحي

 .اقتصادية غير مقبولة حيث أن ذلك ينطبق على االستخدام المقصود لنباتات الغرس

 غير مو عة على نطاق واسع 1-2

يعزو إلى وجود اآلفة وتوزيعها ضررمن منطقة ما. يمكن "غير موزعة على نطاق واسررع" هو مفهوم 
وضررررررع اآلفة في فئة موجودة وموزعة على نطاق واسررررررع في منطقة ما أو غير موزعة على نحو 
واسررررررع، أوغائبة. وفي تحليل مخاطر اآلفة، يتم تحديد فيما إذا كانت اآلفة غير موزعة على نطاق 

ه ال يتوقع توطُّن آفة ما وبالتالي فهي ليسررررت التصررررنيف. يعني الوجود العارض أن واسررررع في خطوة
 ذات صلة بمفهوم "غير موزعة على نطاق واسع".

وفي حالة آفة حجرية موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسررررررع، يتعيَّن على البلد المسررررررتورد 
 تعريف المنطقة )المناطق( المصرررررررابة والمنطقة )المناطق( المهددة. وعندما تعتبر آفة حجرية غير
هذا يعني أن اآلفة محددة في أجزاء من توزعها الممكن وأن هناك  موزعة على نطاق واسررررررع، ف
مناطق خالية من اآلفة تكون في خطر من خسارة إقتصادية من دخولها أو انتشارها. وال تحتاج هذه 

أن المناطق المهددة أن تكون متجاورة ولكنها قد تتألف من عدة أجزاء مميزة. وبغية تبرير إعالن 
اآلفة غير موزعة على نحو واسررررع، يتعيَّن تأمين وصررررف وتحديد للمناطق المهددة إذا تم طلب ذلك. 

 هناك درجة من عدم اليقين مرافقة ألي تصنيف للتوزيع. كما أن التصنيف قد يتغيَّر مع الزمن.

نطقة التي يتعيّن أن تكون المنطقة التي تكون فيها اآلفة غير موزعة على نحو واسرررررع هي ذاتها كالم
ينطبق عليها التأثير اإلقتصرررادي )مثل المنطقة المهددة( وحيثما تكون اآلفة تحت مكافحة رسرررمية أو 
معتبرة لمكافحة رسررررررمية. إن اتخاذ قرار بأن آفة ما هي آفة حجرية، بما في ذلك اعتبار توزيعها، 

لى أنه قد يكون أكثر ووضررررررع تلك اآلفة تحت مكافحة رسررررررمية، يتم نمطياً فيما يخص بلداً بأكمله. ع
مناسرربة، في بعض األحوال، إلخضرراع اآلفة للوائح على أنها آفة حجرية في أجزاء من البلد بدالً من 
البلد بأكمله. ويتوجب مراعاة األهمية اإلقتصرررررررادية الممكنة لآلفة لتلك األجزاء عند تحديد تدابير 

 ً  هي بلدان تشمل تخومها جزيرة أو أكثر الصحة النباتية. وكأمثلة عن الحاالت التي يكون ذلك مناسبا
أو حاالت أخرى حيثما توجد حواجز طبيعية أو مختلقة إصررطناعياً أمام توطُّن اآلفة وانتشررارها، من 
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قبيل البلدان الواسررعة التي تكون فيها محاصرريل محددة مقيَّدة بسرربب الطقس إلى مناطق معرفة بشرركل 
 جيد.

 القرار بتطبي  المكافحة الرسمية  1-3

قد تختار منظمة قطرية لوقاية النباتات فيما إذا كانت ستكافح رسمياً آفة ذات أهمية إقتصادية محتملة 
تكون موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسع، مراعية العوامل ذات الصلة من تحليل مخاطر 

اآلفة ضمن المنطقة  اآلفات، كتكلفة ومنافع إخضاع آفة للوائح، والقابلية اللوجستية والتقنية لمكافحة
 المحددة. وإذا لم تكن اآلفة خاضعة لمكافحة رسمية، فإنها غير مؤهلة عند ذلك كوفة حجرية.

 شروط نوعية -2

يل مخاطر اآلفات، التبرير الفني، عدم التمييز،  ها بتحل ترتبط الشررررررروط النوعية الواجب الوفاء ب
ة، منطقة التطبيق وسلطة المنظمة القطرية لوقاية الشفافية، اإلنفاذ، الطبيعة الُملزمة للمكافحة الرسمي

 النباتات والمشاركة في المكافحة الرسمية.

 التبرير الفني 2-1

الصرررحة النباتية مبررة فنياً وتؤدي شرررروط االسرررتيراد المتعلقة بيتعيَّن أن تكون المتطلبات المحلية و
 إلى تدابير صحة نباتية غير مميزة.

كنة، التوزيع المحتمل وبرامج يتطلب تطبيق تعريف آفة حجري ة معرفة باألهمية اإلقتصرررررررادية الُمم 
 (. يتم تحديد توصرررررريف اآلفة على أنها موجودة وموزعة2رقم )المعيار الدولي  المكافحة الرسررررررمية

على نطاق واسرررررع أو موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسرررررع فيما يتعلق بتوزعها المحتمل. 
ويمثل التوزيع المحتمل المنطقة حيث قد تصرررررربح اآلفة متوطنة إذا ما أُعطيت الفرصررررررة مثل وجود 

اتية العوائل والعوامل البيئية المحفزة كالطقس والتربة. ويؤمن المعيار الدولي لتدابير الصررررررحة النب
توجيهاً عن العوامل الواجب مراعاتها أثناء تقدير احتمال التوطُّن واإلنتشرررررررار عند القيام  11رقم 

بتحليل مخاطر اآلفات. وفي حالة آفة تكون موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسررررررع، يتعيَّن 
 توطنة.أن يكون تقدير األهمية اإلقتصادية متعلق بالمنطقة التي تكون اآلفة فيها غير م

ع آفة ما في منطقة ما لمزيد من اإلعتبار فيما إذا كانت اآلفة غير  يتعيَّن استخدام المراقبة لتحديد توزُّ
توجيهاً عن المراقبة، ويشررررررمل أحكاماً عن  6رقم موزعة على نطاق واسررررررع. يؤمن المعيار الدولي 

نتشررار ومعدل التكاثر في تصررميم الشررفافية. قد تؤثر العوامل البيولوجية كدورة حياة اآلفة، وسررائل اإل
برامج المراقبة، تفسرير بيانات المسرح ومسرتوى الثقة في تصرنيف آفة ما على أنها غير موزعة على 
ثابتاً. وقد تسررررررتوجب الظروف المتغيرة أو  نطاق واسررررررع. إن توزيع آفة ما في منطقة ليس ظرفاً 

 على نحو واسع. معلومات جديدة إعادة النظر فيما إذا كانت آفة ما غير موزعة

 عدم التمييز 2-2

الصرررررحة النباتية من وشرررررروط االسرررررتيراد المتعلقة بيعد مبدأ عدم التمييز ما بين المتطلبات المحلية 
يتعيّن، على وجه الخصررروص، أال تكون المتطلبات الخاصرررة باالسرررتيراد أكثر   المبادئ األسررراسرررية.

د. ل شدداً من تأثير المكافحة الرسمية في بلد مستورِّ  ذلك، يتعيَّن وجود توافق بين المتطلبات المحليةت
 :بالنسبة آلفة محددة وشروط االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية

 أال تكون متطلبات االستيراد أكثر تشدداً من المتطلبات المحلية. يتعيَّن -

 متكافئاً.أن تكون المتطلبات المحلية ومتطلبات االستيراد متماثلة أو أن يكون تأثيرها  يتعيَّن -

مة في المتطلبات المحلية ومتطلبات االستيراد متماثلة. يتعيَّن -  أن تكون العناصر الُملزِّ

أن تكون كثافة تفتيش الشررررررحنات المسررررررتوردة مماثلة للعمليات المكافئة لها في برامج  يتعيَّن -
 المكافحة المحلية.



1الضميمة  -مسرد مصطلحات الصحة النباتية  5المعيار الدولي رقم    

30 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -5رقم  الدولي المعيار  

ثال، يتعيَّن - لة عدم االمت ية أو في حا بات حة الن قة على  أن تكون أعمال الصرررررر ها المطب ئات مكاف
 الشحنات المستوردة مماثلة لإلجراءات المحلية أو مكافئة لها.

ل في البرنامج المحلي للمكافحة الرسمية، يتعيَّن - تطبيق مستوى  في حالة تطبيق مستوى التحمُّ
ل نفسرره على المواد المكافئة المسررتوردة وعلى وجه الخصرروص، في حالة عدم اتخاذ أي  التحمُّ

ل المعني، يتجاوز ال الظهور ي البرنامج المحلي للمكافحة الرسمية ألن إجراء ف مستوى التحمُّ
مستوى يتجاوز فيها ال الظهور  اتخاذ أي عمل على الشحنة المستوردة إذا كان عندئذ ال يتعيَّن
ل نفسه ل لإلستيراد عن طريق التفتيش أو  .التحمُّ وعموماً، يتم تحديد اإلمتثال لمستويات التحمُّ

ل بالنسررربة للشرررحنات المحلية عند آخر  االختبار عند الدخول، بينما يتعيَّن تحديد مسرررتوى التحمُّ
 نقطة تطبَّق عندها تدابير المكافحة الرسمية.

في حالة السرررماح بخفض المسرررتوى أو إعادة التصرررنيف في برنامج محلي للمكافحة الرسرررمية،  -
 .للشحنات المستوردة أن يكون هذا الخيار متاحاً أيضاً بالنسبة يتعيَّن

 الشفافية 2-3

الصرررحة النباتية وشرررروط االسرررتيراد المتعلقة ب أن تكون المتطلبات المحلية للمكافحة الرسرررمية يتعيَّن
 .موثقة، مع إتاحة الفرصة لإلطالع عليها عند الطلب

 اإلنفاذ 2-4

شرررررروط االسرررررتيراد المتعلقة يتعيَّن أن يكون اإلنفاذ المحلي لبرامج المكافحة الرسرررررمية مكافئاً إلنفاذ 
 :ويتعيَّن أن يشمل اإلنفاذ علىبالصحة النباتية. 

 أساس قانوني -

 قواعد للتنفيذ العملي -

 التقييم والمراجعة -

 .نباتية في حالة عدم االمتثالالصحة عمليات الاتخاذ  -

 الطبيعة الملزمة للمكافحة الرسمية 2-5

مة بمعنى أن يكون جمي ع األشررررررخاص المعنيين ُملزمين قانونياً باتخاذ تكون المكافحة الرسررررررمية ُملزِّ
مراً في جميع  ريرة ُملزِّ ج  اإلجراءات الالزمرة. ويكون نطرراق برامج المكررافحررة الرسررررررميررة لآلفرات الحي
سبة  سبيل المثال(، بينما يكون النطاق بالن األحوال )فيما يخص إجراءات حمالت االستئصال، على 

رية الخاضررررررعة للوائح ُمل ج  ماً فقط في ظروف معينة )برامج إصرررررردار الشررررررهادات لآلفات غير الحي زِّ
 .الرسمية، على سبيل المثال(

 منطقة التطبي  2-6

يمكن تطبيق برنامج للمكافحة الرسمية على المستوى القطري، أو شبه القطري أو مستوى المنطقة 
شروط االستيراد ن لالمحلية. ويتعيَّن تحديد منطقة تطبيق تدابير المكافحة الرسمية. كما يتعيَّن أن يكو

 .لمكافحة الرسميةلالتأثير نفسه للمتطلبات المحلية  المتعلقة بالصحة النباتية

 سلطة المنظمة القطرية لوقاية النباتات ومشاركتها في مجا  المكافحة الرسمية 2-7

 :يتعيَّن للمكافحة الرسمية

قبل المنظمة القطرية لوقاية أن تُنشررأ أو أن يكون معترفاً بها من جانب الطرف المتعاقد أو من  -
 النباتات، بموجب سلطة تشريعية مناسبة

أن تقوم بها، أو تديرها أو تشرف عليها المنظمة القطرية لوقاية النباتات، أو أن تكون خاضعة  -
 على أقل تقدير -لتدقيقها/لمراجعتها، 

 أن يضمن الطرف المتعاقد أو المنظمة القطرية لوقاية النباتات إنفاذها -
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كون الطرف المتعاقد أو المنظمة القطرية لوقاية النباتات هما المسررررررئوالن عن تعديلها أو أن ي -
 .إنهاء العمل بها أو إلغاء االعتراف الرسمي بها

ويجوز أن تكون أجهزة  .برام  المكافحة الرسرررمية على الطرف المتعاقد مسرررؤولية ومسرررا لة تقع
أخرى غير المنظمة القطرية لوقاية النباتات مسررؤولة عن جوانب من برامج المكافحة الرسررمية، كما 
يجوز إسرناد مسرؤولية جوانب معينة من برامج المكافحة الرسرمية لسرلطات قطرية فرعية أو للقطاع 

دراية كاملة بجميع جوانب برامج ويتعيَّن أن تكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات على   .الخاص
 .المكافحة الرسمية في البلد
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 .2003في أبريل/نيسان  الخامسة في دورتها هذه الضميمةاعتمدت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 

 من المعيار. واجب االعتبارجزء  الضميمة

: خطوط توجيهية بشرررررر   فهم األهمية االقتصررررررادية المحتملة والمصررررررطلحات 2 ال ررررررميمة
 المتصلة بها مع اإلشارة إلى االعتبارات البيئية

 الغرض والنطاق -1

توفر هذه الخطوط التوجيهية خلفية الموضررروع وغيرها من المعلومات ذات الصرررلة بقصرررد توضررريح 
والمصطلحات المتصلة بها، حتى تكون مثل هذه المصطلحات مفهومة  األهمية االقتصادية المحتملة

بوضرررررروح ويكون تطبيقها متسررررررقا مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية(، والمعايير الدولية 
لتدابير الصحة النباتية. وتبين هذه الخطوط التوجيهية أيضا تطبيق مبادئ اقتصادية معينة في صلتها 

فاقية، وخاصرررررررة في ما يتعلق بوقاية األنواع النباتية غير المزروعة/الطليقة، والحياة بأهداف االت
  .فاتآالنباتية البرية، والمواطن والنظم االيكولوجية، من األنواع الغريبة الغازية وهي 

  وتوضح الخطوط التوجيهية أن االتفاقية:

 ة باستخدام قيم نقدية أو غير نقدية؛يمكن أن تعبر عن االهتمامات البيئية من الناحية االقتصادي -

 اآلفات؛ألثر تؤكد أن التأثير السوقي ليس هو المؤشر الوحيد  -

في اتخاذ تدابير الصرررررحة النباتية بالنسررررربة لآلفات التي ال األطراف المتعاقدة تحافع على حق  -
، أو النظم يمكن بسهولة قياس األضرار االقتصادية التي تلحقها بالنباتات، أو المنتجات النباتية

 االيكولوجية في منطقة ما.

، أن نطاق االتفاقية يشرررمل وقاية النباتات المزروعة في القطاع باآلفاتكما أنها توضرررح، فيما يتعلق 
والنباتات غير المزروعة/الطليقة، والحياة النباتية البرية، ، -الغاباتو فالحة البسررررررراتين - الزراعي

 والموائل والنظم االيكولوجية.

 لفيةالخ -2

فات ، بما في ذلك تلك التي تتعلق اآلأكدت االتفاقية، تاريخيا، أن النتائج المناوئة التي تترتب على 
قاس  ئل، والنظم االيكولوجية، ت ية البرية، والموا بات قة، والحياة الن تات غير المزروعة/الطلي با بالن
بالقيمة االقتصررررررادية. واإلشررررررارة إلى تعابير اآلثار االقتصررررررادية، والتأثير االقتصررررررادي، واألهمية 

المقبول، وكذلك استخدام كلمة اقتصادي في االتفاقية االقتصادية المحتملة، والتأثير االقتصادي غير 
والمعايير الدولية لتدابير الصررررررحة النباتية قد أسررررررفر عن شرررررريء من سرررررروء الفهم السررررررتخدام هذه 

 ولبؤرة تركيز االتفاقية. المصطلحات

وينطبق نطاق االتفاقية على وقاية الحياة النباتية البرية مما أسرررررفر عن إسرررررهام مهم في الحفاظ على 
التنوع الحيوي. ومع ذلك فقد نشرررررأ سررررروء فهم مؤداه أن االتفاقية ال تتركز إال على الجانب التجاري 
وأنها محدودة في نطاقها. ولم يفهم بوضوح أن االتفاقية يمكن أن تعبر عن االهتمامات البيئية بالقيمة 

بما في ذلك اتفاقية  مع االتفاقات األخرى،باالتسررراق االقتصرررادية. وأدى ذلك إلى نشرررأة قضرررايا تتعلق 
 التنوع الحيوي وبروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون.

 القيمة االقتصادية والنطاق البيئي لالتفاقية والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية -3

االقتصادية الواردة في االتفاقية والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية  المصطلحاتيمكن تصنيف 
 على النحو اآلتي.

 مصطلحات تحتاج إلى اجتهاد لتعزيز القرارات الخاصة بالسياسات:

 (؛آفة خاضعة للحجر الزراعياألهمية االقتصادية المحتملة )في تعريف  -

 (؛ة غير حجرية تخضع للوائحآفالتأثير االقتصادي غير المقبول )في تعريف  -
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 (.منطقة مهددةخسائر اقتصادية كبيرة )في تعريف  -

 مصطلحات تتعلق بأدلة تعزز االجتهادات السابقة: 

لتدابير الحد من اآلثار االقتصررررادية )في تعريف لوائح الصررررحة النباتية والتفسررررير المتفق عليه  -
 (؛الصحة النباتية

 (؛اآلفاتتحليل مخاطر أدلة اقتصادية )في تعريف  -

 ؛)1997(من االتفاقية، 3-7تتسبب في أضرار اقتصادية )في المادة  -

المعيار الدولي رقم  و 11رقم الدولي التأثير االقتصررادي المباشررر وغير المباشررر )في المعيار  -
 (؛16

 (؛11رقم  الدولي النتائج االقتصادية والنتائج االقتصادية المحتملة )في المعيار -

 (.11رقم  الدولي ر التجارية )في المعيارالنتائج التجارية وغي -

، بخصررروص تصرررنيف اآلفات، أنه ينبغي وجود 5-1-1-2، في القسرررم 11رقم  الدولي ويالحع المعيار
 بما في ذلكدالئل واضررررررحة على أن اآلفة من المحتمل أن يكون لها تأثير اقتصرررررررادي غير مقبول،

يل مخاطر اآلفات. ويصررررررف القسررررررم  ئة، في منطقة تحل تأثير على البي ية  3-2ال لدول من المعايير ا
فة ما. ويمكن أن تعتبر تائج االقتصرررررررادية المحتملة لدخول آ ثار االجراءات التي تتبع في تقدير الن آ

 4-2-3-2قسم لتحليل النتائج التجارية. أما ال 2-2-3-2مباشرة أو غير مباشرة. ويتصدى القسم  اآلفات
فيوفر التوجيه بشأن تقدير النتائج غير التجارية والبيئية لدخول اآلفة. وهو يسلم بأن أنماط معينة من 
اآلثار قد ال تنطبق على سرروق قائمة ال يمكن تحديدها بسررهولة، لكن يسررترسررل ليبين أنه يمكن تقريب 

ا كان القياس الكمي غير ممكن، فإن التأثير بمنهج تقييم غير سوقي مناسب. ويالحع هذا القسم أنه إذ
هذا الجزء من التقدير ينبغي أن يتضررمن على األقل تحليال كيفيا )وصررفيا( وشرررحا لطريقة اسررتخدام 

( اآلثار لآلفات )اآلثار غير المباشررررة 2-1-3-2. ويغطي القسرررم اآلفات المعلومات في تحليل مخاطر
ت ها ل ية أو غيرها من اآلثار غير المرغوب في تائج البيئ يل الن لك كجزء من تحل دابير المكافحة، وذ

يوفر اإلرشررراد  4-3غير مقبول، فإن القسرررم  اآلفات . وحيثما اعتبر أحد مخاطرالمحتملة االقتصرررادية
، بما في ذلك قياس الكفاءة التكاليفية، وإمكانية التطبيق اآلفات بشرررأن انتقاء أوجه خيار إدارة مخاطر

 ة.والتدابير األقل تقييدا للتجار

، سلمت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بأنه ينبغي، لمراعاة االهتمامات 2001في أبريل/نيسان 
البيئية، في إطار المهمة الحالية لالتفاقية، أن يشررررمل التوضرررريح اإلضررررافي النظر في النقاط الخمس 

 :لآلفاتالمقترحة التالية التي تتعلق بالمخاطر البيئية المحتملة 

 أو إزالة األنواع النباتية المحلية المعرضة للخطر )أو المهددة(؛تخفيض  -

 تخفيض أو إزالة نوع نباتي رئيسي )نوع يقوم بدور رئيسي في الحفاظ على نظام إيكولوجي(؛ -

 تخفيض أو إزالة نوع نباتي يعد عنصرا رئيسيا من نظام أيكولوجي محلي؛ -

 ر عن زعزعة استقرار نظام أيكولوجي؛إحداث تغير في التنوع الحيوي النباتي على نحو يسف -

اإلشررررررعار عن برامج مكافحة أو إزالة أو إدارة قد تنشررررررأ الحاجة إليها إذا دخلت آفة حجرية،  -
وتأثير هذه البرامج )اسرررتخدام مبيدات اآلفات أو المفترسرررات أو الطفيليات غير المحلية( على 

 التنوع الحيوي.

باآلفات  ما يتعلق  تات ومن ثم، فمن الواضررررررح، في با ية الن مل وقا ية يشرررررر فاق ية، أن نطاق االت بات الن
المزروعة في القطاع الزراعي )فالحة البسررررررراتين والغابات(، والنباتات غير المزروعة/الطليقة، 

 والحياة النباتية البرية والنظم اإليكولوجية.
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 االعتبارات االقتصادية في تحلي  مخاطر اآلفات -4

 أنماط اآلثار االقتصادية 4-1

غي، في تحليل مخاطر اآلفات، أال تفسررر اآلثار االقتصررادية على أنها آثار سرروقية فحسررب. فالسررلع ينب
ال تباع في األسررررررواق التجارية يمكن أن تكون لها قيمة اقتصررررررادية، كما أن التحليل  والخدمات التي

ارا يوفر إط اآلثار االقتصررراديةيتجاوز كثيرا نطاق دراسرررة السرررلع والخدمات. واسرررتخدام مصرررطلح 
ية(. ويسررررررتخدم االجتماعيجوز أن تحلل فيه طائفة واسررررررعة من اآلثار )بما في ذلك اآلثار البيئية و

التحليل االقتصادي القيمة النقدية كمقياس لتمكين راسمي السياسات من مقارنة تكاليف وفوائد أنواع 
لكيفية والبيئية التي مختلفة من السلع والخدمات. وال يستبعد ذلك استخدام أدوات أخرى كالتحليالت ا

 قد ال تستخدم القيم النقدية.

 التكاليف والفوائد 4-2

يتمثل أحد المعايير االقتصرررادية العامة في اتباع أية سرررياسرررة إذا كانت فوائدها تضررراهي تكاليفها على 
األقل. وتسرررتخدم التكاليف والفوائد بمفهومها الواسرررع لتشرررمل الجوانب السررروقية وغير السررروقية على 
السواء. ويمكن أن تتمثّل التكاليف والفوائد بكل من المقاييس الكمية والنوعية. وقد يكون قياس السلع 

 إال أن النظر فيه يعد أمرا أساسيا مع ذلك. والخدمات غير السوقية صعبا من الناحية الكمية

تعلقة بالتكاليف وال يستطيع التحليل االقتصادي ألغراض الصحة النباتية أن يوفر إال المعلومات الم
سة معينة أفضل بالضرورة من  سيا والفوائد وهو ال يحكم على ما إذا كان توزيع ما لتكاليف وفوائد 
توزيع آخر لها. وينبغي من حيث المبدأ، قياس الفوائد والتكاليف بغض النظر عن من سررررررتعود عليه 

ات تتعلق بالسياسات، فإنه أو يتحمل عبئها. ونظرا ألن األحكام الخاصة بالتوزيع المفضل هي خيار
 ينبغي أن تكون لهذه األخيرة عالقة منطقية باعتبارات الصحة النباتية.

وينبغي أن تؤخذ التكاليف والفوائد في الحسبان سواء كانت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لدخول آفة 
وقد ال تكون أو كان ال بد من حدوث سررررررلسررررررلة من المسررررررببات قبل تكبد التكاليف أو تحقق الفوائد. 

التكاليف والفوائد المقترنة بالنتائج غير المباشرررررررة لدخول آفة مؤكدة بنفس درجة التكاليف والفوائد 
المقترنة بالنتائج المباشرررة لذلك. وكثيرا ما ال تكون هناك معلومات نقدية بشررأن تكلفة أية خسررارة قد 

ل أن يحدد ويفسررررررر الشرررررركوك التي تنجم عن دخول اآلفات إلى البيئات الطبيعية. وينبغي ألي تحلي
 تكتنف تقدير التكاليف والفوائد كما ينبغي أن يبين بوضوح االفتراضات التي يقوم عليها.

 التطبي  -5

 فات أهمية اقتصادية محتملة:آلقبل القول بأن آلفة من آ 1ينبغي الوفاء بالمعايير اآلتية

 وجود احتمال للدخول إلى منطقة تحليل مخاطر اآلفات؛ -

 وجود احتمال االنتشار بعد التوطن؛ -

 احتمال حدوث تأثير ضار على النبات، ومثال: -

 المحاصيل )خسائر في الغالت أو الجودة مثال(؛ أو •

 البيئة، مثل اإلضرار بالنظم االيكولوجية؛ أو •

 قيمة محددة أخرى، مثل االستجمام، أو السياحة، أو جمال الطبيعة. •

، هو أحد أنواع األضرار اآلفات، فإن الضرر البيئي الناتج عن دخول إحدى 3وكما أشير في القسم 
قدة في  عا لث أعاله، لألطراف المت ثا يار ال بالمع ما يتعلق  تالي، وفي بال ية. و فاق ها االت التي تعترف ب
االتفاقية الحق في أن تتخذ تدابير للصررحة النباتية حتى وإن اقتصرررت على آفة واحدة فقط يحتمل أن 

                                                      
( تنص على أنه 1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) 3-السابعةفيما يتصل بالمعيارين األول والثاني، فإن المادة   1

 بالنسبة "لآلفات التي قد
 ال تكون قادرة على التوطن، ينبغي أن تكون التدابير التي تتخذ حيال هذه اآلفات لها ما يبررها من الناحية الفنية".
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لبيئة فحسررب. وينبغي أن يقوم هذا اإلجراء على أسرراس تحليل لمخاطر اآلفات يشررمل النظر تضررر با
في دالئل اإلضررررار المحتمل بالبيئة. ولدى بيان التأثير المباشرررر وغير المباشرررر لآلفات على البيئة، 

 ينبغي تحديد طبيعة األضرار أو الخسائر، الناجمة عن دخول اآلفة، في تحليل مخاطر اآلفات.

في حالة اآلفات غير الحجرية الخاضررعة للوائح، فإن دخول اآلفة في منطقة موضررع اهتمام واآلثار و
يا، نظرا ألن  تأثير غير المقبول اقتصررررررراد قة ببحث ال لة وثي عايير ذات صرررررر عد م لك ال ت لذ ية  البيئ

لتدابير  11رقم  الدولي والمعيار 16رقم  الدولي مجموعات هذه اآلفات متوطنة بالفعل )أنظر المعيار
 الصحة النباتية(.
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 من المعيار. واجب االتباعيقصد بهذا المرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا 

 2 لل ميمةمرف  

 .الضميمة ههذيوفر هذا المرفق توضيحا إضافيا لبعض المصطلحات المستخدمة في 

: يسرررتخدم في المقام األول القيم النقدية لتمكين راسرررمي السرررياسرررات من مقارنة التحليل االقتصرررادي
تكاليف وفوائد مختلف أنواع السلع والخدمات. وهو يتجاوز مجرد دراسة السلع والخدمات السوقية. 

النقدية؛ مثال ذلك، التحليل وال يمنع التحليل االقتصادي من استخدام مقاييس أخرى ال تستخدم القيمة 
 الكيفي أو البيئي.

: تشرررررمل كل من اآلثار السررررروقية واآلثار غير السررررروقية، مثل االعتبارات البيئية اآلثار االقتصرررررادية
ية. االجتماعية. وقد يكون من الصررررررعب قياس القيمة االقتصررررررادية لآلثار البيئية أو اآلثار االجتماعو

حسررررررن أحواله أو القيمة الجمالية لغاية أو دغل. ويمكن النظر في ومثال ذلك، بقاء نوع نباتي آخر و
 القيمة الكيفية أو الكمية على السواء لدى قياس اآلثار االقتصادية.

: يشمل ذلك كل من القياسات السوقية والنتائج التي قد ال يكون من التأثير االقتصادي آلفات النباتات
شر صادية المبا سها بالقيمة االقت سهل قيا ة، وإن كانت تمثل خسارة أو ضررا للنباتات المزروعة، ال

 أو النباتات غير المزروعة، أو المنتجات النباتية.

: هي األسرررررررراس لقيرراس تكلفررة أثر التغيرات )في التنوع الحيوي، أو النظم القيمررة االقتصرررررررراديررة
( على الرفاهة اإليكولوجية، أو الموارد الخاضرررررعة لإلدارة، أو الموارد الطبيعية على سررررربيل المثال

ال تباع في األسرررررواق التجارية قيمة اقتصرررررادية.  البشررررررية. ويمكن أن تكون للسرررررلع والخدمات التي
وتحديد القيمة االقتصررررررادية ال يمنع االهتمامات األخالقية أو الغيرية ببقاء وحسررررررن أحوال األنواع 

 األخرى على أساس من السلوك التعاوني.

 أو الخصائص بقيمة أخرى غير القيمة النقدية أو الرقمية. : هو تقييم الصفاتالقياس الكيفي

 : هو تقييم الصفات أو الخصائص بالقيمة النقدية أو غيرها من التعابير الرقمية.القياس الكمي
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 2009أبريل/نيسان  -مارس/آذار  في الرابعةاعتمد هذا المرفق ألول مرة من قِّبل هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها 
 من المعيار. واجب االتباعيقصد بهذا المرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا 

ع البيولوجي في عالقتها بقائمة مصطلحات : 1المرف   الصحة مصطلحات اتفاقية التنوب
 النباتية

 المقدمة -1

، إيضرراح أن نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يشررمل المخاطر الناشررئة عن اآلفات 2001تم، منذ 
التي تؤثر في المقام األول على البيئة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك النباتات الضرررارة. ومن ثم فقد 

 5لحات، الذي يسررررررتعرض المعيار الدولي رقم فحص فريق الخبراء الفني المعني بقائمة المصررررررط
(، إمكانية إضررافة مسررردال، المشررار إليها فيما بعد بتعبير 2008مصررطلحات الصررحة النباتية، مسرررد )

مصررررررطلحات وتعاريف جديدة إلى المعيار الدولي لتدابير الصررررررحة النباتية لتغطية هذا المجال الذي 
في المصطلحات والتعاريف المستخدمة في اتفاقية يثير االنشغال. وقد نظر الفريق، بصفة خاصة، 

بغية إضررررررافتها إلى القائمة، على نحو ما حدث من قبل في عدة حاالت بالنسرررررربة  *التنوع البيولوجي
 لمصطلحات منظمات دولية أخرى.

إال أن دراسرررررة المصرررررطلحات والتعاريف التي تتيحها اتفاقية التنوع البيولوجي قد أظهرت أنها تقوم 
يم تختلف عن مفاهيم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بحيث تشرررير المصرررطلحات المتماثلة على مفاه

إلى معان مختلفة بوضرررررروح. لذلك فإنه لم يمكن اسررررررتخدام مصررررررطلحات وتعاريف اتفاقية التنوع 
البيولوجي في قائمة المصررررررطلحات مباشرررررررة. وقد تقرر، بدال من ذلك، عرض هذه المصررررررطلحات 

لمرفق الحالي بالقائمة، مع تقديم إيضاحات لكيفية اختالفها عن مصطلحات االتفاقية والتعاريف في ا
 الدولية لوقاية النباتات.

وال يقصرررد من هذا المرفق تقديم إيضررراح لنطاق اتفاقية التنوع البيولوجي وال لنطاق االتفاقية الدولية 
 لوقاية النباتات.

 العرض -2

موضع البحث، أدرج في البداية التعريف الخاص باتفاقية فيما يتعلق بكل مصطلح من المصطلحات 
التنوع البيولوجي. ووضرررع مقابل كل تعريف "إيضررراح في سرررياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات"، 
تظهر فيه، كالمعتاد، مصطلحات القائمة أو مشتقات منها بحروف داكنة. وقد تضم هذه اإليضاحات 

بيولوجي، وفي هذه الحالة تكون المصرررررطلحات بحروف داكنة أيضرررررا مصرررررطلحات اتفاقية التنوع ال
(". وتشّكل اإليضاحات الجزء الرئيسي من هذا المرفق. ويتبع كل منها CBDأيضاً متبوعة بالرمز")

 مالحظات، تقدّم إيضاحات إضافية لبعض الصعوبات.

 

 

 

 

_______________ 
هي نتيجة مناقشات األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي )أمانة اتفاقية إّن المصطلحات والتعاريف التي تتناولها هذه الوثيقة  *

 التنوع البيولوجي( حول األنواع الدخيلة الغازية.
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 المصطلحات -3

 "األنواع الدخيلة" 3-1

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

تصنيفي أدنى جرى إدخالها نوع، أو نوع فرعي، أو نوع 

أو الحاضر؛ وتشمل أي  1خارج توزّعها الطبيعي الماضي

جزء، أو خاليا تناسلية أو بذور أو بيض، أو مكثرات لهذه 

 .األنواع التي قد يمكنها البقاء والتكاثر فيما بعد

أو جماعة، في أي طور من  3هو فرد (CBD) 2النوع الدخي 

غير أصيل في  كائناة من أطوار الحياة، أو جزء قابل للحي

 .المنطقة، إلى تلك 5بواسطة اإلنسان 4دخ ما  منطقة

 مالحظات:
إن التحديد الخاص بالتوزع "الماضرررررري والحاضررررررر" ليس ذي صررررررلة بأغراض االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ألن األخيرة معنّية  1

الماضرري أو إذا كان موجوداً اآلن. إن كلمة "ماضرري" في تعريف اتفاقية  باألوضرراع الحالية فقط. وال يهم فيما إذا كان النوع موجوداً في
التنوع البيولوجي من المفترض أن تسررررمح بإعادة إدخال نوع ما إلى منطقة أضررررحى فيها  هذا النوع منقرضرررراً )منذ عهد قريب(  وهكذا 

 فالمفترض أال يعتبر النوع المعاد إدخاله نوعا دخيال.
 إلى موقع كائن ما وتوزعه مقارنة بمجاله الطبيعي. وهو ال ينطوي على أن الكائن ضار. مصطلح "دخيل" يشير فقط 2
يشررررردد تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي على الوجود الفيزيائي ألفراد النوع عند وقت معين، في حين أن مفهوم االتفاقية الدولية لوقاية  3

 وع التصنيفي بشكل عام.النباتات لوجود آفة ما يرتبط بالتوّزع الجغرافي للن
التي ال تدخل ضررمن مجال توزعه األصررلي )انظر  المنطقةألغراض اتفاقية التنّوع البيولوجي، يكون النوع الدخيل موجودا بالفعل في  4

ضررررع االهتمام )أي أدناه(. أما االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإنها تهتم أكثر باألنواع التي ال توجد بعد في المنطقة مو إدخا مصررررطلح 
اآلفات الحجرية(، وبالتالي فإن مصطلح "دخيل" غير مناسب بالنسبة لها، وقد استخدمت مصطلحات مثل "غريب"، "غير أصيل" أو 
ستعمال مصطلح واحد فقط من هذه  "غير بلدي" في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. وبغية تجنب الخلط، قد يكون من األفضل ا

ات، وفي هذه الحالة قد يكون "غير أصيل" األكثر مالءمة، وبخاصة أنه يمكن أن يقابل عكسه "أصيل". أما بالنسبة لمصطلح المصطلح
 "غريب" فهو غير مالئم ألنه يمثل مشكالت في الترجمة. 

االتفاقية فهو يمد ببساطة مجاله الطبيعي. وألغراض  (CBD) نوع دخي بوسائل طبيعية ال يعني أنه  منطقةنوع غير أصيل دخل إلى  5
 محتملة. آفة حجرية، وال يزال هذا النوع يعتبر الدولية لوقاية النباتات

 "إدخا " 3-2

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

أو خارج مجاله الطبيعي )في الماضي  6انتقال نوع دخيل
الحاضر( بوساطة اإلنسان، بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة. وقد تكون هذه الحركة إما ضمن البلد أو فيما بين 
البلدان أو المناطق الواقعة خارج الوالية القانونية 

 7الوطنية.

، عن يكو  غير أصي  فيها منطقةما إلى  نوع دخو هو 
من منطقة  طريق االنتقال إليها بواسطة اإلنسان، إما مباشرة
)باالنتقال  8يكون فيها النوع أصيالً أو بشكل غير مباشر

المتتالي من منطقة يكون النوع فيها أصيالً عبر منطقة أو عدة 
 مناطق ال يكون فيها أصيالً(.

 مالحظات:
، وبالتالي نوع دخل المنطقة فعالً. مع أنه يمكن (CBD) بنوع دخي يتعلق  (CBD) اإلدخا يقترح تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي أن  6

االفتراض، على أسرررراس العديد من الوثائق األخرى التي أتاحتها اتفاقية التنوع البيولوجي، أن األمر ليس كذلك، وأنه يتعلق بحاالت فيها 
نوع ما عدة مرات، أما بالنسرربة لالتفاقية  إدخا . فبالنسرربة التفاقية التنوع البيولوجي يمكن (CBD)لنوع غير أصرريل للمرة األولى  إدخا 

 نوع بعد توطنه. إدخا الدولية لوقاية النباتات فإنه ال يمكن، إعادة 
 إن مسألة "المناطق الواقعة خارج الوالية القانونية الوطنية" ليست بذات أهمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 7
نتقال غير المباشررررررر، على ما إذا كان ينبغي اعتبار كّل انتقال من منطقة واحدة على أنه ال ينّص التعريف بشرررررركل محدد، في حالة اال 8

)بواسررطة اإلنسرران، بشرركل متعّمد أو غير متعّمد(، أو ما إذا كان يمكن لبعض الحاالت أن تكون انتقاال طبيعيا. ويبرز هذا  (CBD) إدخا 
مجاورة. ويبدو أنه يمكن  منطقةواحدة ومن ثم ينتقل طبيعياً إلى  منطقةا إلى نوع م (CBD) إدخا السؤال، على سبيل المثال، عندما يتم 

في المنطقة المجاورة، رغم أنه دخلها بصرررورة  (CBD) دخيالغير مباشرررر، بحيث يكون النوع المعني  (CBD) إدخا اعتبار ذلك بمثابة 
ت طبيعية. وفي سررررررياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإنه ال يترتب على البلد الوسرررررريط، الذي حدث منه االنتقال الطبيعي أية التزاما

تعّمد أو غير المتعّمد إذا ما أنشرررررررأ البلد الم (CBD) اإلدخا للعمل على الحدّ من االنتقال الطبيعي، رغم أنه قد يكون عليه التزام بمنع 
 مقابل ذلك. تدابير صحة نباتيةالمستورد المعني 
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 "األنواع الدخيلة الغا ية" 3-3

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

 أنواع دخيلةهي  (CBD) 12األنواع الدخيلة الغا ية .11،10يهدد إدخالها و/أو انتشارها التنّوع البيولوجي9أنواع دخيلة 
(CBD)  ،ًبحكم توطنّها  بالنباتاتأصبحت ضارة

أنها (CBD)14تحلي  المخاطر، أو يظهر 13وانتشارها
 .بالنباتاتيحتمل أن تكون ضارة 

 مالحظات:
يسررررتخدم تعبير "يضررررر"، في  لآلفةال يوجد مقابل مباشررررر لتعبير"يهدد" في لغة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. فتعريف هذه االتفاقية  9

)تحليل مخاطر  11إلى "األهمية االقتصرررادية". ويوضرررح المعيار الدولي لتدابير الصرررحة النباتية رقم  الحجرية اآلفةحين يشرررير تعريف 
بصرررورة  بالنباتاترية، بما في ذلك المخاطر على البيئة والموارد المحورة وراثيا،( أن اآلفات الحجرية قد تكون "ضرررارة" اآلفات الحج

بقائمة المصررطلحات أن "األهمية االقتصررادية"  2مباشرررة )عن طريق مكونات أخرى للنظم اإليكولوجية(، في حين يوضررح الملحق رقم 
 ل أو البيئة أو بعض القيم المحددة األخرى )الترويح والسياحة، والنواحي الجمالية(.تتوقف على التأثير الضار بالمحاصي

تهدد "التنوع البيولوجي". ليس هذا من تعبيرات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وتنشرررأ مسرررألة ما إذا  (CBDاألنواع دخيلة الغا ية ) 10
تالي: إعطاء "التنوع البيولوجي" معنى واسررررعا يشررررمل جميع النباتات المزروعة في كان له نطاق يقابل نطاق هذه االتفاقية. وسرررريلزم بال

من أجل الغابات أو التجميل أو إدارة الموئل، فضررال  وغرسررتغير األصررلية التي اسررتوردت  والنباتاتالزراعية،  –النظم اإليكولوجية 
في  النباتاتال تحمي  واالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتيكن. ، سررواء كان من "صررنع اإلنسرران" أو لم موئ األصررلية في أي  النباتاتعن 

أي من هذه الحاالت، إال أنه ليس واضررررررحا ما إذا كان نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي واسررررررع إلى هذا الحد، فبعض تعاريف "التنوع 
 البيولوجي" تتخذ نظرة أضيق كثيرا من ذلك.

أن تهدد أيضا "النظم اإليكولوجية، أو الموائل  لألنواع الدخيلة الغا يةلتنوع البيولوجي يمكن على أساس وثائق أخرى تتيحها اتفاقية ا 11
 أو األنواع".

برمتها وال يتناول تعبير "الغازية"  األنواع الدخيلة الغا يةيتعلق تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي واإليضررررررراح الخاص به بعبارة  12
 بصورة محددة.

 . ومن الواضررررررح أن هنرراك تررأثيرات في التنّوع البيولوجيالنبرراترراتإن سرررررريرراق االتفرراقيررة الرردوليررة لوقررايررة النبرراتررات هو حمررايررة  13
. وتهتم االتفاقية الدولية لوقاية باالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتليست بذات صلة  (CBDأنواع دخيلة غا ية )، وهناك النباتاتال تخص 
عنصرررررررا من التنوع  المنتجات النباتية، لكن من غير الواضررررررح إلى أي مدى تعتبر اتفاقية التنوع البيولوجي النباتية بالمنتجاتالنباتات 

 البيولوجي.
التي لم تدخل المنطقة المهددة أبدا كائنات يحتمل أن تضررررررر  الكائناتبالنسرررررربة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يمكن أيضررررررا اعتبار  14

 .مخاطراآلفات لتحلي  ، نتيجةالنباتات

 "التوطبن" 3-4

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

جديد  موئ في  نوع دخي ينتج بنجاح في، إطارها،  15عملية
 مع كون استمراره في البقاء مرجحا. 16ذرية

(، بالتكاثر الناجح، في موئل CBDتوّطن نوع دخيل )
 في المنطقة

 التي دخلها.

 مالحظات:
، شررريطة أن يكون للذرية (CBDتوطبنا  )هي عملية، وليسررت نتيجة. ويبدو أن جيالً واحداً من التكاثر يمكن أن يكون ( CBDالتوطبن ) 15

االتفاقية إمكانية البقاء المسررتمر )ما عدا ذلك قد يكون هناك فاصررال بعد "الذرية"(. وال يعبر تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي عن مفهوم 
 لـ"االستمرار في المستقبل المنظور".  الدولية لوقاية النباتات

، ومعظم الفطريات، النباتاتتضررراعف نفسرررها خضررررياً )عديد من  كائنات" على من غير الواضرررح كيف يمكن تطبيق مفهوم "الذرية 16
ستمرار" تجتنب  ستعمال مصطلح "ا موضوع التكاثر أو التضاعف لألفراد  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتوكائنات دقيقة أخرى(. وبا

عمر إلى مرحلة النضررررررج ذاته يمكن اعتباره اسررررررتمرارا في ككل. فالنوع بمجمله هو الذي يبقى على قيد الحياة. ونمو األفراد طويلة ال
 غير أصيل(. نباتالمستقبل المنظور )مثل غرس 

د" 3-5  "اإلدخا  المتعمب

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إطالق من قبل اإلنسان لنوع دخيل خارج  17حركة متعّمدة و/أو
 مجاله الطبيعي.

ما، بما  منطقةهو النقل المتعّمد لنوع غير أصلي في 
  18في البيئة إطالقهفي ذلك 

 مالحظات:
 من الصعب فهم عبارة "و/أو" في تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي. 17
 االستيراد التي تنظم تدابير الصحة النباتية.إدخال اآلفات الخاضعة للوائح ممنوع بموجب معظم نظم  18
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د" 3-6  "اإلدخا  غير المتعمب

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

 يصيبهاتجارية،  شحنةنوع غير أصيل مع  دخو هو  كل حاالت اإلدخال األخرى التي ال تكون متعّمدة.
، أو عن طريق بعض السبل األخرى التي يلوثهاأو 

مثل أمتعة  ممراتيتوسطها اإلنسان بما في ذلك 
المسافرين، والمركبات، والممرات المائية 

 .19االصطناعية

 مالحظات:
 النباتية.إن منع اإلدخال غير المتعمد لآلفات الخاضعة للوائح مجال مهم من مجاالت تركيز نظم االستيراد التي تنظم تدابير الصحة  19

 "تحلي  المخاطر" 3-7

 مالحظات: 
 إن أنواع النتائج التي ينبغي النظر فيها ليست واضحة.  20
االقتصادية والثقافية )في أثناء  -يةاالجتماعتتم مراعاة االعتبارات  (CBDتحلي  المخاطر )من غير الواضح في أي مرحلة من عملية  21

)تحليل  11التقدير، أو في أثناء اإلدارة، أو في الحالتين(. ال يمكن إعطاء تفسررررير فيما يخص المعيار الدولي لتدابير الصررررحة النباتية رقم 
 5للمعيار الدولي رقم  2ات الحية المحورة وراثيا،( أو الملحق رقم مخاطر اآلفات الحجرية بما في ذلك المخاطر على البيئة وعلى الكائن

 (.2008)قائمة مصطلحات الصحة النباتية، 
، أكثر من ذلك الخاص مخاطر اآلفات إدارةو لتقييم مخاطر اآلفاتيرتكز هذا التفسررررررير على تعاريف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  22

 .بتحلي  مخاطر اآلفات
يجوز أن ينفذ قبل الدخول، وفي تلك الحالة قد يقتضي األمر أيضا تقدير احتمال  (CBDتحلي  المخاطر )ليس من الواضح ما إذا كان  23

. ويمكن )على أسرررررراس الوثائق األخرى المتاحة من اتفاقية التنوع البيولوجي( اإلدخا ، وتقييم واختيار تدابير للحد من مخاطر اإلدخا 
بتحلي  تعيين تدابير للحد من عمليات اإلدخال اإلضرررافية، وفي هذه الحالة يكون أوثق صرررلة  (CBDلتحلي  المخاطر ) افتراض أنه يمكن
 .مخاطر اآلفات

 أخر  مفاهيم -4

ال تقترح اتفاقية التنّوع البيولوجي تعاريف لمصطلحات أخرى، ولكنها تستعمل عدداً من المفاهيم 
التي ال يبدو أن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التنوع البيولوجي تنظر إليها في الضوء نفسه، 

 هذه المفاهيم:  أو أن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تميزها بصورة محددة. وتشمل

 مراقبة الحدود -

 التدابير الحجرية -

 عبء البرهان -

 المجال الطبيعي أو التوّزع -

 االتجاه االحترازي  -

 التدابير المؤقتة  -

 الرقابة -

 التدابير القانونية -

 التدابير التنظيمية -

 ي االجتماعالتأثير  -

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إدخال نوع دخيل وتوّطنه المحتمل باستعمال  19( تقدير نتائج1)
( تحديد 2معلومات مرتكزة على العلم )مثل تقدير المخاطر(، )

التدابير التي يمكن تطبيقها لتقليل هذه المخاطر أو إدارتها )أي إدارة 
االقتصادية  -ية االجتماعالمخاطر(، مع مراعاة االعتبارات 

 20والثقافية

( تقييم احتمال 1هو: )(CBD)21تحلي  المخاطر
 (CBDلنوع دخي  )، 22منطقةفي  االنتشارو التوطبن

النتائج المصاحبة ( تقييم 2، )المنطقةدخل تلك 
( تقييم وانتخاب 3المحتملة وغير المرغوب فيها، )

 التوطبنتدابير صحة نباتية لتقليل خطر هذا 
 .االنتشارو
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  التأثير االقتصادي -

 المراجع -5

 مونتريال.، 1992، اتفاقية التنوع البيولوجي

على العنوان  2008من الممكن النفاذ إليه اعتبارا من نوفمبر/تشرررررين الثاني ) المصررررطلحات مسرررررد
 .http://www.cbd.int/invasive/terms.shtmlالتالي: 
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 النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة

 حمایة إلى تھدف دولیة نباتیة صحة اتفاقیة ھي النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة
. اآلفات انتشار و دخول منع طریق عن البریة النباتات و المزروعة النباتات

 یتنقل فعندما. قبل ذي عن كبیر بشكل الدولیة التجارة و السفریات حجم تزاید
 تنتقل النباتات علي خطراً  تمثل التي الكائنات فإن العالم حول والسلع بشرال

 .معھم

 : تنظیم
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 .النباتات لوقایة الدولیة لالتفاقیة

 الدولیة االتفاقیة تنفیذ لتیسیر النباتات لوقایة إقلیمیة منظمات تسع تعمل �
 .البلدان في النباتات لوقایة

 الصلة ذات الدولیة المنظمات مع النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة تتواصل �
 .الوطنیة و اإلقلیمیة القدرات بناء في للمساعدة

 ).الفاو( المتحدة لألمم الزراعة و األغذیة منظمة تقدمھا االتفاقیة أمانة �

 النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

 4812 5705 06 39+: الھاتف رقم
 4819 5705 06 39+ : الفاكس رقم

 ippc@fao.org: االلكتروني البرید
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 معلوما  أساسية

تشححخيص اا ات بشححكل دقيك و ي الوقل المناسححا يدعم  بأن)ال،يئة( ت ّر هيئة تدابير الصحححة النباتية 
 1وعمليات تفتيش الواردات، وتطبيك تدابير الصحححة النباتية المناسححبة.لصححادرات، لار الشحح،ادات إصححد

تختلف هويت،ا  ومن المسحححححلّم به على نطاق واسحححححق أن ال درة على الكشحححححف عن ت ات النباتات وتحديد
 .وخصايص،ا استنتساخ،اإمكانية و أدوات الكشف دقّة باخترف

 
لتيل التديد من تحديد ، المعرو ة أيضححححححاً بااألداءالعالي تسححححححلسححححححل تحديد الكنولوجيات تنطوي تو
عن الوسححححايل   عالبديل على إمكانات لتو ير ، التسححححلسححححل العميكتحديد أو تكنولوجيات لتسححححلسححححل ا

والفطريات، والمواد الحيوية، )م ل البكتيريا، هويت،ا  وتحديدالحّية للكشححححححف عن الكاينات الت ليدية 
العالي تسلسل ال ايمة على تحديد التشخيص النتايم  وقد ال ت ترنشبات الفيروسات(. أوالفيروسات و

بالنباتات أو المنتتات الحّية ت ات هّية أو أ ححححححرار تلح ،ا هذت الكاينات وجود باألدلة على  األداء
، م ل للغايةير نتايم هذت التكنولوجيات الحسحححححاسحححححة التالي، ينبغي توخي الحذر لدى تفسحححححبو .النباتية

وينبغي بصحححورة خاصحححة إيرء  هويت،ا.  ات وتحديداا، للكشحححف عن األداءالعالي تسحححلسحححل تحديد ال
تايم التشححححححخيص  ناجمة عن تطبيك ن تداعيات ال جا للمخاعر وال بار الوا يد االعت حد ال ايم على ت

تريم تكنولوجيات  عروةً على ذلك، قد الوة النباتية. تنفيذ تدابير الصححح عند األداءالتسححلسححل العالي 
لمنصة لجميق المنظمات الوعنية لوقاية النباتات نظراً إلى الكلفة العالية  األداءالعالي تسلسل تحديد ال

إلى أنه يتوز لكل منظمة وعنية أيضحححا والتكاليف التشحححغيلية األخرى. وتتدر اوشحححارة ذات الصحححلة 
 .األداءالعالي تسلسل تحديد الاستخدام منصة مختلفة لالنباتات لوقاية 

 
 .1 ي المر ك  األداءالعالي تسلسل تحديد اليرد مزيد من التفاصيل بشأن تكنولوجيات و
 

 هذه التوصية موجهة إلى

 األعراف المتعاقدة والمنظمات اوقليمية لوقاية النباتات.
 

 التوصيا 

تحديد تكنولوجيات   ي متالالعمل بشححححححكل أكبر  وبضححححححرورةعلماً بالتحديات ال ايمة  ال،يئة تحيط
للواي  الخاصحة لتطبيك ا منطل ًا،ا باعتبارها هويت اا ات وتحديد عن كشحفلل األداءالعالي تسحلسحل ال

تسححلسححل تحديد ال ال ايمة على تكنولوجيات النتايممواصححلة التح يك  ي  كذلك، يتابالصحححة النباتية. 
الحّية دقي ة غير معرو ة من أجل إظ،ار إمكانية أن تكون هذت الكاينات هّية لكاينات  األداءالعالي 

 خا عة للواي .ال ات  من  ئة اابالتالي وتدخل نباتية،  ةالدقي ة ت 
 
ونتايت،ا  األداءالعالي تسححححححلسححححححل تحديد الاسححححححتخدام تكنولوجيات ما ي ترح عرف متعاقد قبل أن و

ال،يئة تشححتق األعراف المتعاقدة على ال يام بما  ،  إنّ المريمة لتطبيك لواي  الصحححة النباتية كمنطلك
 يلي:

 
إذا  اا ات مخاعر تحليل ذلك  ي بماالصحة النباتية، خطوع توجي،ية بشأن إجراءات  و ق )ا(

 دقي ة غير معرو ة )م ل الفطرياتهيّة كاينات  عن كشححفالالواجا اتخاذها بعد لزم األمر، 
 ؛غير قابلة للحياة  ي المواد النباتيةهيّة كاينات عن كشف الالبكتيريا أو الفيروسات( أو أو 

                                                           
 )https://www.ippc.int/en/publications/84234/( : أهمية تشخيص اا ات7رقم نظر أيضاً التوصية الصادرة عن ال،يئة ا  1

https://www.ippc.int/en/publications/84234/
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المعلوماتية وجود البنية التحتية واالسححححت مارات المريمة  ي تكنولوجيا المعلومات و  ححححمان )ب(
 سححححححير نتايم، لتخزين البيانات وتفاألهياييةتية ، والت  يف والتدريا على المعلومااألهيايية

 ؛االختبارات بشكل مريم، و مان التنفيذ الفعال ل،ذت التكنولوجيات
تسححلسححل تحديد ال ي متال  أل ضححل الممارسححاتالخطوع التوجي،ية التشححغيلية  توهيد وتطبيك )ج(

ضححححوابط ال، بما  ي ذلك التفسححححير المناسححححا للنتايم وتدابير مراقبة التودة )م ل األداءالعالي 
العالي تسححححلسححححل البيانات المنب  ة عن تحديد الاوجراءات( التي تضححححمن أن تكون الخاصححححة ب

متينةً ودقي ةً، وأن تكون ذات داللة بيولوجية  ي سححححححياق الصحححححححة النباتية، وأن تُنف ذ  األداء
 ؛بصورة متس ة

هذا تتارب ت ارن ب ال يامعن عريك  ودقّته األداءالعالي تسححلسححل تحديد الموثوقية  التح ك من )د(
 ؛التسلسل ببرامم تشخيص أخرى قايمة

، ال سيما  ي ما يتعلك بالنتايم األداءالعالي تسلسل تحديد الالمعلومات بشأن تفسير نتايم  ن ل )هـ(
، إلى المنظمة الوعنية الكشححف عن،ا التي تمالحيّة الصحححة النباتية للكاينات الخاصححة بمخاعر 

 ؛لوقاية النباتات  ي البلد المصدّر
، بما  ي ذلك تو ير أ ضححل الدورات األداءالعالي تسححلسححل تحديد البرامم التدريا على  فيذتن )و(

من أجل ت ييم  اختبارات األهلية الدولية تنسحححيك، والمخبريةممارسحححات الهول عبر اونترنل 
 ؛بشكل مست ل المخبرية درات ال

شر )ز( سل تحديد البروتوكوالت  ن سل سل لمنصات تحديد ال)التي يتم و ع،ا  األداءالعالي ت سل ت
 ؛يبية لغرض الشفا يةالخطوع التوجي،ية والمواد التدر لوتباد(، الموازية األداءالعالي 

 ي  الحتريةالحّية  للكاينات الترابطات البيولوجية غير المتوقعةالمعلومات بشحححححححأن نشححححححر  ح()
 .األداءالعالي تسلسل تحديد الالنباتات والمنتتات النباتية التي يكشف عن،ا 

 

 ما ورد أعالهحّل محلّها التوصية )أو التوصيا ( التي 

  ال توجد.
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 النباتيةمن توصية هيئة تدابير الصحة  إلزاميًاهذا المر ك هو ألغراض مرجعية   ط وليس جزءا 

 1المرفق 

 معلوما  أساسية

أعدّت،ا لتنة  وثي ة، نظر مكتا هيئة تدابير الصحححححححة النباتية  ي 2017 ي ديسححححححمبر كانون األول 
 ريك الخبراء الفني المعني بإعداد بروتوكوالت التشخيص التابق لرتفاقية  وتناولل ن اشاتالمعايير 

تسححححلسححححل تحديد الالدولية لوقاية النباتات هول الفرص والتحديات المتّصححححلة باسححححتخدام تكنولوجيات 
كتا الموا  ة على أن تُعرض كأداة تشخيص ألغراض الصحة النباتية. وُعلا إلى الم األداءلعالي ا

سية على الدورة ال ال ة عشرة ل،يئة  شارة تدابير وثي ة المعلومات األسا الصحة النباتية مق التماس إ
 مواصححلةو األداءالعالي تسححلسححل تحديد الهذت األخيرة إلى التحديات المتّصححلة باسححتخدام تكنولوجيات 

 ،ا.هويت يدالعمل على هذت التكنولوجيات للكشف عن اا ات وتحد
 

كأداة  تسححححلسححححلالتيل التديد من تحديد البشححححأن اسححححتخدام تكنولوجيات  وثي ةوأعدّت لتنة المعايير 
تشحححححخيص ألغراض الصححححححة النباتية باالسحححححتناد إلى مناقشحححححات  ريك الخبراء الفني المعني بإعداد 

حديات المتّصحححححلة بروتوكوالت التشحححححخيص التابق لرتفاقية الدولية لوقاية النباتات هول الفرص والت
 .األداءالعالي تسلسل تحديد الباستخدام تكنولوجيات 

 
على عرض وثي ة المعلومات  ةا  مو، ُعلا إلى مكتا ال،يئة ال2017و ي ديسححححححمبر كانون األول 

مق التماس إشحححارة هذت األخيرة إلى التحديات المتّصحححلة األسحححاسحححية على الدورة ال ال ة عشحححرة لل،يئة 
العمل على هذت التكنولوجيات للكشف  مواصلةو األداءالعالي تسلسل تحديد الباستخدام تكنولوجيات 

 ،ا.هويت عن اا ات وتحديد
 

سحححححتكون مو حححححق اهتمام  الطابق المسحححححتتدّ ل،ذت المسحححححألة،  ،يووا ك المكتا على أنه بالنظر إلى 
ينبغي و ححق توصححية وسححداء المشححورة والتوجي،ات  ي متال السححياسححات إلى واألعراف المتعاقدة، 

تسحلسحل تحديد الاألعراف المتعاقدة والمنظمات اوقليمية لوقاية النباتات بشحأن اسحتخدام تكنولوجيات 
 كأداة تشخيص ألغراض الصحة النباتية. األداءالعالي 

 
المتوسححححححط البحر األبيض سححححححتراليا ونيوزيلندا ومنظمة وقاية النباتات  ي أوروبا وأقدّم كل من و

برنامم   منالمو و  هذا مشرو  توصية خرل الدورة ال ال ة عشرة لل،يئة، واتُفك على إدراج 
تحديد توصححححححية إلى ال،يئة بشححححححأن "تكنولوجيات  ر قعمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من أجل 

 كأداة تشخيص ألغراض الصحة النباتية". األداءالعالي تسلسل ال
 

 ؟وكيف يختلف عن أساليب االختبار األخرى األداءالعالي تسلسل تحديد الما هو 
 
أو  بالتيل التديد من تحديد التسلسل، المعروف أيضاً األداءالعالي تسلسل ال تحديد تكنولوجيات تي ت

تحديد سححلسححلة التينوم الكاملة ويمكن اسححتخدامه لتميق أنوا  التسححلسححل العميك، تحديد تكنولوجيات 
)م ل  غير ال ابلة لرسحححتزرا الحيّة التي تتسحححم بأهمية خاصحححة بالنسحححبة إلى الكاينات الحيّة الكاينات 

والفطريات(. ويمكن  والفطريات البيضحححححيةبات الفيروسحححححات، وبعض البكتيريا، الفيروسحححححات وأشححححح
 ،كذلك للكشف عن ت ات مست،د ة خا عة للواي  األداءالعالي سلسل تتحديد الاستخدام تكنولوجيات 

غير معرو ة )أي من غير معر ة مسحححب ة بشحححأن،ا(. وتتي  هيّة كما أن،ا تسحححم  بالكشحححف عن كاينات 
لمواد الوراثية التي يمكن استخدام،ا لتحديد و ق تسلسل ل األداءالعالي تسلسل تحديد التكنولوجيات 

الدقي ة ذات أهمية من هيث الصحححححححة النباتية، والتي لم يتم الكشححححححف عن،ا من الحيّة جينوم الكاينات 
هيّة خرل التكنولوجيات الت ليدية. وقد أدّى تطبيك هذت التكنولوجيات مؤخراً إلى اكتشححححححاف كاينات 
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 وبخاصحححة  ي متال األهياييةدقي ة لم يتم الكشحححف عن،ا مسحححب اً، م ل الفطريات، والبكتيريا، والمادة 
الفيروسححات هيث اسححتخدام التكنولوجيا متطور أك ر من متال الممر ححات األخرى )تتناول األم لة 
الواردة  ي هذت الوثي ة الفيروسححححات وأشححححبات الفيروسححححات(. وسححححيواصححححل الباه ون واختصححححاصححححيو 

، تحديد أنوا  جديدة ووصف،ا األداءالعالي تسلسل تحديد الالتشخيص الذين يستخدمون تكنولوجيات 
للمنظمات الوعنية  التي لم يتم اكتشححححا ،ا بعد، والتي ينبغيالحيّة ا الكمية الكبيرة من الكاينات بسححححب

اتخاذ قرارات صححححعبة وسححححريعة بشححححأن،ا باالسححححتناد إلى معلومات محدودة جداً وإلى  لوقاية النباتات
رون، وتخ Olmos) بشححححححكل دقيك لم يتِر ت ييم،انباتية الصحححححححية المحتملة على صححححححعيد المخاعر ال

الممكنة للكشححححححف عن اا ات  اعتماد ن،م جديد وشححححححامل بالتالي، تتي  هذت التكنولوجياتو. (2018
 .ما وتحديد خصايص،ا  ي عيّنة بيولوجية

 
اختبار الصححححة النباتية للكشحححف عن الفيروسحححات وأشحححبات الفيروسحححات  ي  ي الوقل الراهن ويعتمد 

م المحددة )التزيئية والمصححلية( والعامة )البصححرية، النباتات والمنتتات النباتية على مزيم من الن،
والمت،ر اولكتروني، والمؤشرات البيولوجية أو االختبارات األهيايية(. و ي هين أن هذت األساليا 

ستخدم على نطاق واسق  ي مختبرات تشخيص اا ات النباتية، إال وتُ  هي أ ضل ما هو متاح هالياً،
معر ة مسححب ة وجود االختبارات المحددة عادةً  إذا تتطلّاأن،ا تتسححم بعدد من ن اع الضححعف الكامنة. 

التح ك منه )بما  ي ذلك التطوير وعن الممر ححححات الفيروسححححية المسححححت،د ة ويحتاج كل اختبار إلى 
يفرض قيوداً على موارد المنظمححات  موعححات ت ححات عوايححل مختلفححة(، مححاالتح ك من االختبححار لمت

الوعنية لوقاية النباتات. كذلك، يمكن ل،ذت االختبارات المحددة أن تكشححححف أيضححححاً عن تثار الحمض 
الفعلي  للوجودئيحات الممر حححححححات المفككحة، بمحا يؤدي إلى ت حدير مفرع يأو البروتين لتزالنووي 

العديد من الممر ححححات ليس محدداً تحديداً جيداً وقد ال يتم الكشححححف  للممر ححححات. وإن نطاق عوايل
الغريبة  ي متموعات اا ات العوايل التديدة. و ي هين أن عن الفيروسححححات وأشححححبات الفيروسححححات 

االختبارات األهيايية كانل تستخدم ت ليدياً للكشف عن الفيروسات غير المعرو ة، إال أنه يلزم عادةً 
العامل السححححححببي عندما تظ،ر  االختبارات التزيئية والمصححححححلية للتأكد من هويةإجراء المزيد من 

على الظروف البيئيححة للتعبير عن  إلى هححد كبيرعوارض المرض. وتعتمححد االختبححارات األهيححاييححة 
والنتايم  الخاعئة ي الك ير من األهيان نتايم ملتبسححححححة م ل النتايم اويتابية  وتنب ك عن،ااألعراض 

 .اعئةالخالسلبية 
 
الوقل المخصححححححص لرختبارات األهيايية أن النباتات ت ضححححححي  ترات عويلة من الزمن  ي يعني و

 بححالنسححححححبححة إلىبعححد الححدخول، مححا يزيححد إلى هححدّ كبير من التكححاليف والتححأخير مححا محطححات الحتر 
المسحححححتوردين. ومن أوجه ال صحححححور األخرى المتعلّ ة باالختبارات األهيايية أنه قد ال يتم اكتشحححححاف 
السححححرالت إن لم تكن مصحححححوبة باألعراض الظاهرة على العايل الدال. وقد أثبتل الدراسححححات التي 

هو  يسححححاوي اختبارات الف،رسححححة البيولوجية أو األداءالعالي تسححححلسححححل تحديد الأجريل هتى اان أن 
 Al Rwahnihأ ضحححل من،ا  ي الكشحححف عن الفيروسحححات وأشحححبات الفيروسحححات ذات األهمية الزراعية )

(.  2017وتخححرون،  Rott؛ 2017وتخححرون،  Mackie؛ 2017وتخححرون،  Barrero؛ 2015، وتخححرون
 ي قادر على إعطاء نتايم  األداءالعالي تسحححلسحححل تحديد الواألهم من ذلك هو أن الدراسحححات تبيّن أن 

سلسل حديد التتكنولوجيات تالذي تتطلبه االختبارات البيولوجية. غير أن  ذلك أسر  بك ير من وقل
سحححتخدم إلى جانا اختبارات أخرى قايمة وال تحّل محل  حححرورة التأكيد على الداللة تُ  األداءالعالي 

 الذي يتم الكشف عنه.الحّي البيولوجية للكاين 
 

ص الت ليدية، هناك هاجة إلى أسححححاليا جديدة وقوية وموثوقة ونظراً إلى محدودية أسححححاليا التشححححخي
ف موثوقة من أجل الكش و عالة من هيث التكلفة لمس  النباتات والمنتتات النباتية بسرعة وبطري ة

وتتي   ؛ت ات أخرى غير قابلة لرسحححححتزرا  أو دقي ةعن الفيروسحححححات وأشحححححبات الفيروسحححححات، وعن 
. كما أنه يوجد للرموز الشححححححريطية أو ةهذت اومكاني األداءالعالي سححححححلسحححححححل حديد التتتكنولوجيات 
تفاعل البوليميراز التسلسلي  ي المطب ة على أمبليكونات  األداءالعالي سلسل حديد التتلتكنولوجيات 
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تشحححخيصحححية ألغراض الصححححة النباتية. وما عدا  منط ة الرمز الشحححريطي للحمض النووي تطبي ات  
 النباتية الصححححححة ألغراض أعرت المذكورة التشحححححخيصحححححية بي اتالتط تكون أن يمكنالفيروسحححححات، 

 .األداءالعالي سلسل حديد التت لن،م اهتماال األك ر التشخيصية التطبي ات
 

سلسل حديد التتو ي التشخيصات الروتينية، تتم ل بعض الفرص واومكانات الستخدام تكنولوجيات 
  ححححححححححححححححححححححححححححححححححي األداءالححححححححححححححححححححححححححححححححححعححححححححححححححححححححححححححححححححححالححححححححححححححححححححححححححححححححححي 

( إصحححدار الشححح،ادات للمخزون النووي 2عن عريك برامم المراقبة، ) (  ،م هالة اا ات  ي اوقليم1)
رصد السلق المستوردة للكشف عن و( 4( اختبارات الحتر )بعد الدخول(، )3ومواد إك ار النباتات، )

متموعة واسحححححعة من  األداءالعالي سحححححلسحححححل حديد التتأي مخاعر محتملة جديدة لوجود ت ات. ويو ّر 
وتخرون،  Rott؛ 2016وتخرون،  Hadidi؛ 2015وتخرون،  Al Rwahnihي ات )المنا ق لتميق هذت التطب

هذت التكنولوجيات2017 يذ  طة أيضحححححححاً بتنف يات مرتب حد ية ، م ل م(. غير أن الت ية التحت بات للبن تطل
 (.2018وتخرون،  Olmos) ي،ا، وتبادل البيانات والمصادقة علاألهياييةللمختبرات، والمعلوماتية 

 

 التنظيمية والعلميةالتحديا  

تكنولوجيححا، تظ،ر تحححديححات مرزمححة ومصححححححححاهبححة ل،ححا. وتواجححه بموازاة توا ر أنوا  جححديححدة من ال
تحديات مماثلة لتلك التي تواج،،ا تكنولوجيات أخرى  األداءالعالي سححححححلسححححححل حديد التتتكنولوجيات 

 ايمة على التسلسل. إنما يترتا عن نتايم البحوث ال ايمة الكشف الللكشف التزيئي أو تكنولوجيات 
تأثيرات كبيرة جداً  ي إعار الصحححة النباتية. وعلى  األداءالعالي سححلسححل حديد التتعلى تكنولوجيات 

سحبيل الم ال، هناك اهتمال أن يتم ت ييد هركة المواد النباتية بسحبا مرهظة وجود كاين دقيك )غير 
أال يكون قادراً على التسحححححبا بالمرض ل،ذت المادة النباتية.  ليسحححححل جميق معروف مسحححححب اً( يحتمل 

النبتة؛  متموعة ميكروباتبل هي عو اً عن ذلك جزء من  الكاينات المتّصلة بالنباتات من اا ات
 بالتالي،وقد يكون بعضححححح،ا من الندامى التي تأتي بالمنفعة للنبتة العايلة، أو من العوامل المعايشحححححة. 

ان اتخاذ ال رارات التنظيمية بشأن اا ات معياراً رييسياً العتماد تسلسل التينوم الكامل يشكل  م
عن  األداءالعالي سححلسححل حديد التتباعتبارت أداة تشححخيص. وهناك أيضححاً مسححألة كشححف تكنولوجيات 

 الكاينات غير ال ابلة للعيش، كما هي الحال مق األساليا غير المباشرة األخرى.
 

ويم ل الكشحححف الصححححي  لتسحححلسحححرت التينوم الكامل أو التنبؤ باا ات من،ا تحديين منفصحححلين إنما 
ستخدام تكنولوجيات  سل حديد التتهامين  ي ا سير النتايم بطري ة صحيحة األداءالعالي سل . ويُعدّ تف

لزم توا ر . وياألداءالعالي سححلسححل حديد التتمن التحديات الرييسححية األخرى التي يفر حح،ا اسححتخدام 
قواعد بيانات كبيرة وهسححححححنة التنظيم للتينومات الكاملة أو للرموز الشححححححريطية الخاصححححححة باا ات 

حديد توالكاينات الدقي ة المعرو ة، باعتبارها مرجعاً للم ارنة مق بيانات التسححححححلسحححححححل التي يولدها 
المنظمات  سححوف تواجه . ونظراً إلى ارتفا  وتيرة اكتشححاف الكاينات الدقي ة،األداءالعالي سححلسححل الت
السححححححتنتاج معيّن، م ل  صححححححنق ال رارات المتعلّ ة باألهمية البيولوجية تحديلوقاية النباتات  وعنيةال

 ، باالسحححتناد إلى تحليل بيانات الحمضمراض النباتات أو المنتتات النباتيةإ علىما  كاين دقيك قدرة
وهححذت العمليحححة التخحححاذ  .من دون معلومححات كححاملحححة )أو هتى من دون تو ر المعلومححات( النووي

نتايم التشخيص عن أي تحليل لل درة اومرا ية  يبعد، أم ال ال رارات، لتحديد ما إذا كان الكاين ت ةً 
بشحححححححأن البل  ي ما إذا كانل البيانات مرتبطة بالوجود الفعلي لكيان بيولوجي  تسحححححححاؤالتويطرح 

ض وقابل للحياة يكون ت ة َهْترية أم ال. ولكن يظ،ر هذا التحدي بالذات  ي أسحححاليا التسحححلسحححل ممر
التزيئي وتسححلسححل التيل األول، ال سححيما بالنسححبة إلى الفيروسححات التي ال يعر ،ا العلماء، وبالتالي 

 ( و2017وتخرون ) Massart(، 2016وتخرون ) Martin ححإنححه ليس بححالمشححححححكلححة التححديححدة. ويشححححححير 

Olmos( إلى تحديات أخرى تعترض اسحححححتخدام 2018وتخرون )تسحححححلسحححححل التيل التديد من تحديد ال
 يمية.تنظألغراض 
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سل العالي ولتعزيز ث ة المنظمات الوعنية لوقاية النباتات  ي اعتماد تكنولوجيات  سل  األداءتحديد الت
من أجل تشححخيص اا ات، هناك هاجة إلى ن،م متناسحح ة على الصححعيد الدولي تشححمل تطوير خطوع 

بطري ة موثوقة ومتكررة، بما  ي ذلك مراقبة  األداءتحديد التسححلسححل العالي  توجي،ية تشححغيلية ألداء
اجة (. وهناك ه2014وتخرون،  Boonhamالتودة والتح ك من البيانات لتفسححير نتايم هذا التسححلسححل )

أيضححاً إلى التح ك من صححرهية التكنولوجيا م ارنة باألسححاليا ال ايمة، األمر الذي يأخذ  ي االعتبار 
بشكل مفّصل  األداءتحديد التسلسل العالي هدود اوجراءات الحالية. ويتا التح ك من تكنولوجيات 

دّت له. كذلك، ينبغي بالنسححبة إلى كل ت ة ومصححفو ة مسححت،د ة بما يبيّن أن،ا صححالحة للغرض الذي أُع
، إلى جانا وصححححححف كيفية إعداد العينات، وعملية الخاصححححححة بالمختبراتبروتوكوالت الأن تتو ر 

 تحليل البيانات وقواعد البيانات التي سيتم استخدام،ا.
 

 العالميعلى المستوى التعاون 

 ي اسححححححتخدام تكنولوجيات  تبحثهناك عدد من المبادرات التارية  ي أقاليم مختلفة من العالم التي 
سل العالي  سل كأداة تشخيص ألغراض الصحة النباتية )م رً  ي المنط ة األسترالية  األداءتحديد الت

ااسيوية وأوروبا وأمريكا الشمالية(. وتشمل هذت المبادرات المناقشات هول السياسات ذات الصلة 
لن،وض بتطوير المعايير المتناسحح ة دولياً تنسححيك نتايم هذت المبادرات ل نبغيالتي يمكن تطويرها. وي

  ي بيئة تنظيمية. األداءتحديد التسلسل العالي  ي الوقل المناسا من أجل استخدام 
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