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 افتتاح الدورة -1

ابملشاركني يف  ،Jingyuan XIAالسيد  ،لدى منظمة األغذية والزراعة النبااتت ووقاية النبايت اإلنتاج شعبة مديررِحب  [1]
-بشكل افرتاضي للمرة األوىل بسبب جائحة كوفيد اليت ُعقدت )اهليئة( النباتية الصحة تدابريالدورة اخلامسة عشرة هليئة 

 النبااتت لوقاية الدولية االتفاقية يف املائة بعد والثمانني الرابع املتعاقد الطرف ابعتبارها أبوزبكستان اصةخ بصورة ورِحب. 19
 .)االتفاقية الدولية(

 أوساط منوأعضاء آخرين  Felipe CANALE دالسيِ  السابق رئيسها ذكرىل ادقيقة صمت تكرميً  يف اهليئة شاركتو  [2]
 ااي اجلائحة.ضح واذهب الذيناالتفاقية الدولية 

 أنِ  هليئةأمام ايف كلمتها االفتتاحية  ،Beth BECHDOLانئب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، السيدة  وأِكدت [3]
 املوارد محاية جلهة املنظمة مع تتشاطرهااليت  ملهمةابو الدولية  االتفاقية ألوساطبتوفري الدعم  كاماًل ا  ملتزمة التزامً املنظمة تبقى 

اآلمنة ومحاية البيئة. كما ألقت الضوء على بعض اإلجنازات التارخيية  التجارةمع املسامهة يف الوقت ذاته يف  ،عاملال يف النباتية
السنة الدولية للصحة النباتية. وابلنظر  عن عالناإليف السنتني املاضيتني، وشكرت فنلندا على االضطالع بدور رايدي يف 

العام على أمهية اإلطار االسرتاتيجي اجلديد لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة  إىل املستقبل، شِددت انئب املدير
 ؤديهتللدور الذي  تقديرهاسوف يتطِلب خطط تنفيذ مالئمة لتحقيقه. وعِّبت عن  أنه الحظت ولكنها ،2020-2030
م دويل للصحة النباتية، وارأتت تنفيذ حِل إصدار القرتاح إعالن يو  ةً مناصر  ابعتبارهادعم زامبيا  يفالدولية  االتفاقية أوساط

 احلثيثالتطِورات عن التقِدم  آخر يئةاهلعرضت على  ،وختاًماالشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية على الصعيد العاملي. 
 احملرز على صعيد اختيار أمني جديد لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف املرحلة القادمة. 

ألقى الضوء على بعض اإلجنازات الرئيسية  ،هي األخرية له للهيئة دورةالأن هذه  اومب ،املدير العام انئب XIAد السي وشكر [4]
والرتويج هلا، وبلورة  الدولية املواضيع السنوية لالتفاقية صياغةوقد مشلت:  ،اليت حتققت خالل واليته كأمني لالتفاقية الدولية

حلقة عمل  34وتنظيم  ا؛دوليً  امعيارً  56واعتماد  ؛للصحة النباتية ولالتفاقية الدولية األطر االسرتاتيجية للسنة الدولية
وتعزيز التعاون اخلارجي؛ وإصدار  ؛الدولية التفاقيةل التابعإقليمية؛ وتعزيز حِل إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية 

تنظيم أمانة االتفاقية الدولية وزايدة عدد العاملني فيها )ُيشار  عنوان رئيسي لألخبار؛ وزايدة التمويل؛ وإعادة 700أكثر من 
 بـ"األمانة"(. يليإليها يف ما 

 الرئيسية لوزير الزراعة والغاابت الفنلندي الكلمة -2

 وشكر ابملشاركني ،Francisco Javier TRUJILLO-ARRIAGAرئيس هيئة تدابري الصحة النباتية، السيد  رِحب [5]
ودعمهما املستمر. وهِنأ مجيع األطراف املتعاقدة، واملراقبني  تنياملشجع همايتعلى كلم BECHDOLوالسيدة  XIA السيد

)انئب رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية(، وزمالئه األعضاء يف  Lucien KOUAMÉ KONANيف اهليئة، والسيد 
 واألمانة( دى االتفاقية الدوليةل اليومية الشؤون عن املسؤول املوظف) Avetik NERSISYANمكتب اهليئة، والسيد 

وثقة ومرونة  التزام من املتعاقدة األطراف أبدته ملا الصادق امتنانه عن عِّب  كذلك،.  دعمهم على وشكرهم عملها، على
املتحدث  بتقدمي الرئيس قام هذه الدورة للهيئة. مث لعقداالفرتاضي  ألسلوبعلى استخدام ا تهامصادقودعم من خالل 

 الرئيسي.
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 أحداث خِلفته ما يف نظر الذي ،Jari LEPPÄالسيد معايل قى اخلطاب الرئيسي وزير الزراعة والغاابت الفنلندي، وأل [6]
الصحة النباتية. وذِكر الوزير ابالقرتاح األساسي الذي قِدمته فنلندا لالحتفال  مستوى على وتداعيات آاثر من املاضية السنة
االتفاقية  أوساطو  ،والزراعة األغذية نظمةمة النباتية، وابخلطط الطموحة لفنلندا و ابعتبارها السنة الدولية للصح 2020بسنة 

 وسبل ةلبيئا إىل ابلنسبة النباتية ةالصح أمهية يفيد أنالعامل  حول الدولية لوقاية النبااتت اليت تلتها. وكان اهلدف تكوين فهمٍ 
 أنه من الضروري الوزير عن اعتقادهوهلذا السبب، أعرب . ناإلنسا رفاهإىل  ابلنسبةالصحة البشرية  أمهية تضاهي ،العيش

إرساء بىن مستدامة للصحة النباتية على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية، و تعزيز الصحة النباتية على مجيع املستوايت 
 من شأهنا توفري املوارد من غري التأثِر حبدوث أزمة أو عدم حدوثها. 

أنه سيكون  إىل ولكِنه أشار ،لسنة الدولية للصحة النباتيةاب ة اخلاصةنشطاألابآلاثر الضخمة للجائحة على الوزير معايل وأقِر  [7]
الصحة البشرية، وأن  أوبئة انتشارسرعة  ثلنتشر مبت الصحة النباتية ميكن أن أوبئةأبن  الرأي العامإقناع  اليوم من األسهل

يف جمال الصحة النباتية. غري أن الوزير أشار إىل أننا لن نتمكن وارئ شاملة طمن التصِدي حلالة  بكثري الوقاية أقل تكلفةً 
على  ه املناخ وتدهور البيئة. ومع تشديدمن احلؤول دون تفشي جائحة مستقبلية يف جمال الصحة النباتية ما مل نتصِد لتغرِي 

تمتع به من طاقة ومعرفة تتفاقية الدولية، وما اال أوساط مع تعاونالالقوي، قال إن العامل حباجة إىل  الدويل دور التعاون
ذكر ، لن يُ سنة من اآلن 30 أنه بعدأمله يف  نباتية. واختتم كلمته ابلتعبري عننتشار اآلفات الا نعدف إجياد سبل جمدية ملهب

ة، مبا يف بداية وعي دويل جديد إزاء هنج الصحة الواحدك  اإمنا أيضً و فحسب،  19-على أنه عام جائحة كوفيد 2020عام 
 ذلك الصحة النباتية والبيئية.

 األعمال جدول اعتماد -3

من جدول األعمال )ما يستجد من  18البند  ضمنبشأن اجلراد الصحراوي  احتديثً  النباتية الصحة تدابري هيئة أضافت [8]
 .الغذائي األمن على اآلفة هذه اثرآبأعمال(، من أجل التوعية 

هي مسألة جيب  ،ةالبيولوجي لسالمةوا البيولوجي األمنية يف هنج الصحة الواحدة، ويف إدراج الصحة النبات أناهليئة  الحظتو  [9]
 للهيئة. احلالية الدورة يف ملناقشتها كافية  معلومات تتوفر ال قد أنهو  سيماال أن تنظر فيها جمموعة التخطيط االسرتاتيجي، 

 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [10]

قائمة ومت إرفاق  (.2ا بقائمة الواثئق )املرفق ( وأحاطت علمً 1ات )املرفق جدول األعمال مع التغيري  اعتمدت (1)
 (.3)املرفق املشاركني 

 بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب 1-3

على سؤال طرحه االحتاد األورويب، أوضح رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية أنه من املمكن استخدام نظام اقرتاع  اردً  [11]
 إلجراء وقًتا األورويب الحتادامُينح  سوف اقرتاع، إجراء حال ويف. اتصويتً  يُعتّب لن هذا لكن الدورة، خالل نتاإلنرت  على

 مشاورات داخلية.
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 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [12]

األعضاء البالغ عددها  هودول األورويب االحتاد من املقدمة التصويت قوقحبإبعالن االختصاصات و  اعلمً  تأحاط (1)
 .1دولة 27

 انتخاب املقرر -4

 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [13]

)سرياليون(  Raymonda JOHNSON والسيدة)إيطاليا(  Mariangela CIAMPITTI ةالسيد انتخبت (1)
 .للدورة مقررتني

 تقرير مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية عن أوراق التفويض -5

هذا العام، وابالتفاق مع مكتب الشؤون القانونية يف منظمة  نه يفأبالدورة  إببالغ رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية قام [14]
 اخلامسة الدورة يف مشاركتهاألجل التفويض اليت قِدمتها األطراف املتعاقدة  أوراقمكتب اهليئة  استعرضاألغذية والزراعة، 

 وهو ماثالث أوراق غري صاحلة(، ورقة تفويض صاحلة )إضافًة إىل  115(. وأبلغ الدورة أبنه مِت تلِقي 2021) للهيئة عشرة
 الكتمال نصاب أغلبية أعضاء اهليئة. فيكي

 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [15]

 بتقرير مكتب اهليئة عن أوراق التفويض. اعلمً  تأحاط (1)

 تقرير رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية -6

على بعض اإلجنازات الرئيسية يف العام املاضي والنظر  إىل إلقاء الضوء وإضافةً  2.تقريره النباتية الصحة تدابري هيئة رئيس قِدم [16]
احلوكمة الذي اختذه مكتب اهليئة إثر إلغاء الدورة اخلامسة  ملوقف اأيضً  التقرير عرضإىل التحدايت املنتظرة يف السنة املقبلة، 

 اهليئة عن ابلنيابة ةخمتلف قرارات املكتب ذااخت انطوى ذلك على وقد. 19-كوفيد  جائحة بسبب 2020عشرة للهيئة عام 
 .اإلمكان قدرخبطة العمل السنوية لالتفاقية الدولية  اقدمً  املضي أجل من

حتتوي أي قرارات  ال اليت للتقارير ينبغي النبااتت، لوقاية الدولية لالتفاقية اإلجرائي الدليلاهليئة أنه ابلتماشي مع  والحظت [17]
 . 3ؤمترمن أن تكون واثئق م أن تكون واثئق معلومات بداًل 
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 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [18]

 فرتاضيةابلتقرير املقدم من رئيس اهليئة، مبا يف ذلك القرارات اليت اختذها مكتب اهليئة عّب الوسائل اال اعلمً  تأحاط (1)
 ؛2020خالل عام 

 نظم تعزيز نبشأ تركيز جمموعة شِكلقد ابلنيابة عن اهليئة،  ،تدابري الصحة النباتية هيئةإىل أن مكتب  تأشار و  (2)
 اآلفات؛ تفشي حلاالت واالستجابة اإلنذار

 اإلنذار نظم تعزيز بشأن للهيئةعلى اختصاصات جمموعة الرتكيز التابعة  صادققد مكتب اهليئة  أبن اعلمً  تأحاطو  (3)
 ؛CPM 2021/13الوثيقة  يفورودها على حنو  اآلفات تفشي حلاالت واالستجابة

 اآلفات، تفشي حلاالت واالستجابة اإلنذار نظم تعزيز بشأن للهيئةيز التابعة جمموعة الرتك بتشكيلة اعلمً  تأحاطو  (4)
 .اهليئة مكتب اختارها اليت

 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -7

 قىوأل ،2020لعام  4االتفاقية أمانةالصادر عن الدولية التقرير السنوي  التفاقيةلعن الشؤون اليومية  املسؤول املوظف قِدم [19]
 الفرعية، وأجهزهتا النباتية الصحة تدابري هيئة: أي ،الدولية االتفاقية عمل من جماالت عشرة يف اهلامة اإلجنازات على الضوء
 الدولية، لالتفاقية اإللكرتونية الشهادات إصدار وحلِ  الدولية، االتفاقية وشبكات القدرات، وتنمية والتنفيذ املعايري، ووضع
 .الداخلية واإلدارة املوارد وحشد الدويل، والتعاون والدعوة، واالتصاالت النباتية، ةللصح الدولية والسنة

 .األعمال جدول من 12البند  ضمنأن املسامهات املالية والعينية كانت مشمولة يف التقرير املايل  اهليئةرئيس  وأوضح [20]

 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [21]

 .2020التفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام ابلتقرير السنوي ألمانة ا اعلمً  تأحاط (1)

 احلوكمة واالسرتاتيجية -8

 2030-2020اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة  اعتماد 1-8

 5.باتيةالن الصحة تدابري هيئة إىل 2030-2020لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة  السرتاتيجيا اإلطاراألمانة  قِدمت [22]
 اآلن جرى عرضه قدو (، 2019حبيث ُتدمج فيه التعديالت اليت اتفقت عليها اهليئة يف دورهتا الرابعة عشرة ) تنقيحهوجرى 

 .العتماده اهليئة لىع

 منافع بشأن تعليقاتمن األطراف املتعاقدة. وأبدت هذه األطراف  اواسعً  ادعمً  لالتفاقية السرتاتيجيا اإلطار وتلِقى [23]
وأهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة، وجدوى اإلطار كأداٍة لدى  الدولية االتفاقية عمل برانمج بني وابطالر  حتديد

الرتويج لألنشطة اخلاصة ابلصحة النباتية. ومِت التشديد على ضرورة توفري متويل كاٍف، وعلى أمهية وجود خطة لتنفيذ 
 بنجا من الضرورة عند اإلطار من أخرى وأجزاء التنمية أعمال ولجد مراجعة إبمكانية ااإلطار. وأحاطت اهليئة علمً 

                                                      
  24/2021CPMالوثيقة  4
  03/2021CPMالوثيقة  5



CPM-15 Report  April 2021 

 149 من 9 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

املوافقة على التغيريات اليت  التماس مثِ  منجمموعة التخطيط االسرتاتيجي التابعة لالتفاقية ومكتب اهليئة، اللذين ميكنهما 
 اقرتحتها اهليئة.

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية: [24]

 .20306-2020ية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة لالتفاق السرتاتيجيا اإلطار اعتمدت (1)

 اعتماد النسخة املراجعة من اختصاصات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات والئحتها الداخلية 2-8

وُأجريت  7الداخلية. جلنة التنفيذ وتنمية القدرات والئحتها الختصاصات املقرتحة التنقيحات عن الوثيقة األمانة قِدمت [25]
 .العتمادها اهليئة إىل وُقِدمت مسائل، عدة توضيح أجل من للمنظمة القانونية الشؤون مكتب ملشورة افقً هذه التنقيحات و 

 الوقت من مزيد توفري إىلمنظمة إقليمية لوقاية النبااتت  عنبعض األطراف املتعاقدة و  عن صادرةال الدعوة يئةاهل الحظتو  [26]
 .الداخلية والئحتها اختصاصاهتا تغيري قبل القدرات وتنمية التنفيذ جلنة عمل ملراقبة

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية: [27]

 .للهيئة مقبلة دورة إىل الداخلية والئحتها القدرات وتنمية التنفيذ جلنةالنظر يف تنقيح اختصاصات  أرجأت (1)

 تقرير جمموعة التخطيط االسرتاتيجي 8-3

جملموعة التخطيط  اموجزً  ا، تقريرً Lucien KOUAME KONANم رئيس جمموعة التخطيط االسرتاتيجي، السيد قدِ  [28]
 اجتماعاهتا خاللط الضوء على القضااي الرئيسية اليت نظرت فيها اجملموعة سلِ  2020،8لعام  )اجملموعة( االسرتاتيجي

فرتة تركزت مناقشة اجملموعة على تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لل. و 2020يف عام  املعقودة
االعرتاف بضرورة مع  ،وبنود جدول أعمال التنمية احملددة فيه. وقد مت حتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل تعزيز 2020-2030

 موعة الئحتها الداخلية.اجملدعمها مبيزانية كافية. كما استعرضت 

حيث ، جتماعات اليت عقدهتا اجملموعةاالونظرت هيئة تدابري الصحة النباتية يف املقرتحات األربعة التالية اليت انبثقت عن  [29]
رئيس لاألخرى فيما تعود الواثئق لوالايت املتحدة األمريكية لاألوىل تعود الوثيقة ) كل واحدة منها يف وثيقة منفصلة  ترضعُ 

 جمموعة التخطيط االسرتاتيجي(.

 تعديل الالئحة الداخلية جملموعة التخطيط االسرتاتيجي

الرتكيز على القضااي  زايدةلالئحة الداخلية املنقحة هبدف  ااتيجي قد صاغت مشروعً كانت جمموعة التخطيط االسرت  [30]
ألطراف املتعاقدة تقدمي املقرتحات تتيح لمن استعراض املسائل التشغيلية واإلدارية، وإدماج آلية  االسرتاتيجية املستجدة، بداًل 

يت هيئة تدابري الصحة النباتية إىل اعتماد الالئحة الداخلية وُدع 9موعة.اجمل لقاءاتبشأن املواضيع اليت ينبغي مناقشتها يف 
 املنقحة.
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ضرورية يف  ما إذا كانت غري وأ موعةاجملدور  ستعززوتباينت آراء األطراف املتعاقدة حول ما إذا كانت التغيريات املقرتحة  [31]
وجود توافق يف اآلراء،  وتسليًما بعدمجناح جمموعة التخطيط االسرتاتيجي يف السنوات األخرية. إىل  االوقت احلاضر نظرً 

 مناقشة املسألة.  يف موعةاجمل ستمراقرتح رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية أبن ت

إنشاااجم جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصااحة النباتية معنية تطط تنفيذ اإلطار االساارتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية 
  2030-2020 النبااتت للفرتة

صت جمموعة التخطيط االسرتاتيجي مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية بوضع اختصاصات جملموعة تركيز تنشئها هيئة أو  [32]
تدابري الصحة النباتية، لوضع خطة واضحة لتسلسل تنفيذ بنود جدول أعمال التنمية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية 

على هيئة تدابري الصحة  اليت مت التوصل إليهاالختصاصات . وُعرضت ا2030-2020الدولية لوقاية النبااتت للفرتة 
  10النباتية للنظر فيها.

ط أحدها الضوء األطراف املتعاقدة عن دعمه إنشاء جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية، وسلِ  بعضوأعرب  [33]
واالضطالع هبا بشكل جيد،  على حدة ، كالعلى أمهية التسلسل ألنه من األفضل الرتكيز على عدد قليل من العناصر

 يف تعزيز الصحة النباتية اإلطار االسرتاتيجي دت اهليئة على أمهيةوشدِ . دفعًة واحدةمن حماولة االضطالع بكل شيء  بداًل 
 باتية.والرتويج لعمل جمتمع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أمام األطراف املتعاقدة واجلمهور من خارج أوساط الصحة الن

 عن تقديرها لنيوزيلندا وفنلندا إلعداد مشروع اإلطار.هليئة وأعربت ا

 قرِ  عملية الرتشيح حبيث يريووافقت هيئة تدابري الصحة النباتية على تعديل االختصاصات املقرتحة جملموعة الرتكيز لتغي [34]
م اخلاص ابلوظائف ليتوافق بشكل أفضل من استعراضها، وتغيري القس مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية الرتشيحات بداًل 

  11اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. هلجةمع 

 إنشاجم جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصحة النباتية معنية ابالتصاالت

تفاقية الدولية لوقاية الاتبعة ل يقضي بوضع اسرتاتيجية جديدة لالتصاالت اأقِرت جمموعة التخطيط االسرتاتيجي اقرتاحً  [35]
كانت قد أوصت هي  ، و 2030-2020تتماشى مع اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة و النبااتت، 

أبن تقوم هيئة تدابري الصحة النباتية إبنشاء جمموعة تركيز معنية ابالتصاالت اتبعة هلا لتكون مسؤولة عن صياغة اسرتاتيجية 
 ت اجلديدة ودعم تنفيذها.االتصاال

ووافقت على تعديل  12ونظرت هيئة تدابري الصحة النباتية يف هذا االقرتاح ابإلضافة إىل مشروع االختصاصات املقابل له، [36]
ألايم تخطيط اب  املتعلقةأنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  تتضمنتنص على أن االختصاصات لتشمل نقطة إضافية 

 النباتية وتنفيذها. الدولية للصحة
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 إنشاجم جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصحة النباتية معنية آباثر تغري املناخ على الصحة النباتية
أوصت جمموعة التخطيط االسرتاتيجي أبن تنشئ هيئة تدابري الصحة النباتية جمموعة تركيز معنية آباثر تغري املناخ على  [37]

خطة عمل لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن تغري املناخ وتنسيق تنفيذها. ونظرت  الصحة النباتية، تكون مكلفة بوضع
  13هيئة تدابري الصحة النباتية يف هذا االقرتاح، إىل جانب مشروع االختصاصات املقابل له.

إدخال تعديالت على  اوكان هناك دعم واسع إلنشاء جمموعة الرتكيز هذه بني األطراف املتعاقدة، ولكن اقرتح بعضها أيضً  [38]
تعديالت على ال. ومشلت هذه التغيريات ما يلي: فيهاعلى التغيريات احملتملة فيما عِلق بعضها اآلخر االختصاصات 

، وعملية واضحة الختيار ةقليمياإل اترتشيحخيص الالعضوية، من حيث امتالك جمموعة واسعة من املهارات، وعنصر 
شيحات مبا يف ذلك الرتشيح اإلقليمي؛ ووظيفة إضافية حمتملة؛ وتعديالت جلعل اخلّباء، ودعوة مفتوحة لتقدمي الرت 

مع تلك اخلاصة مبجموعات الرتكيز األخرى اليت يتم النظر فيها يف إطار هذا البند من جدول  ااالختصاصات أكثر اتساقً 
ابلشواغل اليت مت  ا العامل، وأحاطت علمً األعمال. وأقِرت هيئة تدابري الصحة النباتية ابحلاجة إىل متثيل مجيع األقاليم يف

اإلعراب عنها بشأن عدم مطالبة البلدان اباللتزام بتغطية تكاليف املشاركة يف االجتماعات الوجاهية. واقرتح بعض األطراف 
 املتعاقدة أن تكون جمموعة الرتكيز مفتوحة أمام الكياانت األخرى العاملة يف جمال تغري املناخ.

بتشكيل جمموعة ملناقشة  امن جانب األطراف املتعاقدة حول موضوع املناخ اقرتاحً  اقات األوسع نطاقً وتضمنت التعلي [39]
بعقد ندوة متهيدية عّب اإلنرتنت لتقدمي نتائج الدراسة حول أتثري تغري املناخ  االتحدايت اليت يفرضها تغري املناخ، واقرتاحً 

اقدة على ضرورة إجياد فهم مشرتك لتأثريات تغري املناخ على الصحة وشِدد بعض من األطراف املتع على الصحة النباتية.
واملنظمات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  ألوساطالنباتية، واألهم من ذلك إجياد فهم مشرتك لإلجراءات احملتملة اليت ميكن 

تية، للتخفيف من التأثريات على الصحة الوطنية لوقاية النبااتت االضطالع هبا، ابعتبارها جهات مسؤولة يف الصحة النبا
  النباتية.

ونظرت األطراف املتعاقدة املهتمة يف التغيريات املقرتحة لالختصاصات مبزيد من التفاصيل خارج اجللسة، وأعادت النسخة  [40]
جمموعة الرتكيز وُأخذت بعني االعتبار احلاجة إىل أن تستند عضوية  14املعدلة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية للنظر فيها.

ووافقت اهليئة على  بشأن اآلفات. على اخلّبة العلمية وكذلك التمثيل اإلقليمي، مبا يف ذلك اخلّبة يف جمال تغري املناخ
 االختصاصات املنقحة.

 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية: [41]

 الدولية لوقاية النبااتت؛ جملموعة التخطيط االسرتاتيجي لالتفاقية 2020مبوجز اجتماعات عام  اعلمً  أحاطت (1)
على عدم تنقيح اختصــــــاصــــــات جمموعة التخطيط االســــــرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف هذا  واتفقت (2)

 أبن األمر حيتاج إىل مزيد من الدراسة من جانب جمموعة التخطيط االسرتاتيجي؛  اوأحاطت علمً الوقت، 

بعة هليئة تدابري الصحة النباتية معنية بتنفيذ بنود جدول أعمال التنمية لإلطار على إنشاء جمموعة تركيز اتووافقت  (3)
اختصاصات اجملموعة على النحو واعتمدت ، 2030-2020االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة 

 (؛4املعِدل يف هذا االجتماع )املرفق 
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اختصـــاصـــات واعتمدت ئة تدابري الصـــحة النباتية معنية ابالتصـــاالت، على إنشـــاء جمموعة تركيز اتبعة هليووافقت  (4)
 (؛5اجملموعة على النحو املعِدل يف هذا االجتماع )املرفق 

على إنشـــــاء جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصـــــحة النباتية معنية آباثر تغري املناخ على الصـــــحة النباتية، ووافقت  (5)
 (.6النحو املعِدل يف هذا االجتماع )املرفق  اختصاصات اجملموعة علىواعتمدت 

 والتنفيذ للمعايري احملّدث اإلطار إقرار 4-8

 ومواءمتهإطار املعايري والتنفيذ الذي مِت حتديثه وإعادة تنظيمه  الدولية التفاقيةلاملسؤول عن املسائل اليومية  املوظف عرض [42]
وجلنة التنفيذ وتنمية  املعايري جلنة ابستعراضه قامت يذوال ،2030-2020 للفرتةمع اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية 

 15.إلقراره اهليئة إىل تقدميهصدد  يف اآلن وهواالسرتاتيجي،  القدرات وجمموعة التخطيط

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية: [43]

 يف الوثيقة؛ على حنو تقدميهطار املعايري والتنفيذ تنقيح إ أقرِت (1)

نة احملتوى احلايل إلطار املعايري والتنفيذ، مبا يف ذلك التحديثات حبيث تعكس القرارات اليت أن حتِدث األماطلبت و  (2)
 (؛2021اختذهتا اهليئة يف دورهتا اخلامسة عشرة )

املعايري، وجلنة التنفيذ  جلنةتم احملافظة على النسخة األحدث إلطار املعايري والتنفيذ اليت حِدثتها تعلى أنه ساتفقت و  (3)
 ابلكامل على البوابة الدولية للصحة النباتية. إاتحتها معقدرات وجمموعة التخطيط االسرتاتيجي، وتنمية ال

 املعايري وضع -9

 املعايري جلنة من تقرير 1-9

وعرض اخلطوط العريضة للتقدم احملرز على  2020.16و 2019رئيس جلنة املعايري التقرير عن أنشطة اللجنة خالل العامني  قِدم [44]
هنج التنمية واحلوكمة ملعايري السلع األساسية مع تشكيل جلنة فنية جديدة،  بشأنيري، والعمل الذي مِت صعيد وضع املعا

بشأن الرتخيص  ُعقدتواملناقشات اليت جرت حول إعادة تنظيم املعايري اخلاصة بتحليل خماطر اآلفات، والندوة اإللكرتونية اليت 
موضوع يف برانمج عمل  100من أصل  50 حوايلإىل تقِدم العمل يف  اأيضً  وأشار. هليئات بتنفيذ إجراءات الصحة النباتية

 املعايري إطار تنقيح يف القدرات وتنمية التنفيذ جلنة مع التعاوين العمل على الضوءجلنة املعايري  رئيس ألقى كماجلنة املعايري.  
يف ذلك اللجان الفنية وخاصة الفريق التقين املعين ابحلجر شكر مجيع املشاركني يف عملية وضع املعايري، مبا  ،ويف اخلتام. والتنفيذ

 للهيئة.  احلالية الدورةمن جدول أعمال  3-9البند  حتت حِلهاحلرجي، الذي كان من املفرتض البحث يف 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية: [45]

 . 2020و 2019 عاميابلتقرير عن أنشطة جلنة املعايري يف  اعلمً  أحاطت (1)
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 املعايري اعتماد 2-9

املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية  اريعجدول األعمال الذي قِدم مش منالبند  ذاهب املتصلةاألمانة الواثئق  عرضت [46]
املقرتحة من جانب جلنة املعايري العتمادها من هيئة تدابري الصحة النباتية، وبروتوكوالت التشخيص اليت اعتمدهتا جلنة 

 17ئة تدابري الصحة النباتية منذ انعقاد الدورة األخرية للهيئة، واألنشطة املتصلة برتمجة املعايري املعتمدة.املعايري ابلنيابة عن هي
 ملسامهتهم الناشطة يف إعداد هذه املعايري. تقديرها اخلّباء يف جمموعات الصياغة إىلوطلبت جلنة املعايري أن تنقل اهليئة 

احملددة يف عملية وضع املعايري كانت ثالثة  العرتاضاتا تقدميأبن املهلة الزمنية ل يةتاألمانة هيئة تدابري الصحة النبا وأبلغت [47]
مل ترد أي اعرتاضات  ولكن ،2021فّباير/شباط  22 وحتديًدا(، 2021) لهيئةلاخلامسة عشرة  الدورةأسابيع قبل انعقاد 
 18حىت ذلك التاريخ.

 املعيار مثل معايري تطبيق علىاألطراف املتعاقدة يف البلدان النامية بضرورة تنمية القدرات ملساعدة  ااهليئة علمً  وأحاطت [48]
 .املعِدل اجلوِ  معاجلات بشأن

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية: [49]

( 15املرفق ) (005-2009) (حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما): 8رقم  الدويل لمعيارل املنقحة النسخة اعتمدت (1)
 ا؛وألغت النسخة املعتمدة سابقً 

 (006-2014) (متطلبات استخدام معاجلات اجلو املعِدل كتدابري للصحة النباتية) 44املعيار الدويل رقم عتمدت او  (2)

 (؛15املرفق )

املرفق ) 001-1994)) (مسرد مصطلحات الصحة النباتية) 5لمعيار الدويل رقم ل 2018عديالت عام تاعتمدت و  (3)
 ا؛(، وألغت النسخة املعتمدة سابقً 17

املفروضة على املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت  املتطلباتلتدابري الصحة النباتية ) 45يار الدويل رقم املعاعتمدت و  (4)
 (؛15 املرفق) (002-2014)( يف حال الرتخيص لكياانت لتنفيذ إجراءات للصحة النباتية

شروع املعيار الدويل مبكملحق   أبن جلنة املعايري اعتمدت ابلنيابة عن اهليئة بروتوكول التشخيص التايل اعلمً  أحاطتو  (5)
 ذاببة الفاكهة الشرقية): 29برتوكول التشخيص  :(بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح) 27 رقم

 (Bactrocera dorsalis (2006-026)؛ 

 (015-2017)( ابإلشعاع Bactrocera dorsalis معاجلة ذاببة الفاكهة الشرقية) 33املعاجلة  بروتوكولاعتمدت و  (6)

 املرفق( )معاجلات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح) 28شروع املعيار الدويل رقم مب 33 رقم لحقامل ت اسمحت
 (؛15

 ابلّبودة يف مثار الكرز Ceratitis capitata معاجلة ذاببة الفاكهة املتوسطية) 34املعاجلة  بروتوكول اعتمدتو  (7)
 Prunus avium والّبقوق الياابين Prunus salicina واخلوخ والنكتارين Prunus persica )2017-022A) )

 (؛15 املرفق) 28ملعيار الدويل رقم اب 34 رقمامللحق  اسم حتت
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 ابلّبودة يف مثار الكرز Bactrocera tryoni معاجلة ذاببة فاكهة كوينزالند) 35املعاجلة  بروتوكولاعتمدت و  (8)
 Prunus avium والّبقوق الياابين Prunus salicina واخلوخ والنكتارين Prunus persica )(2017-022B) 

 (؛15 املرفق) 28ملعيار الدويل رقم اب 35لحق رقم امل اسم حتت

على نبات  Ceratitis capitata املعاجلة الباردة لذاببة الفاكهة املتوسطية) 36املعاجلة  بروتوكولاعتمدت و  (9)
 (؛15 املرفق) 28ملعيار الدويل رقم اب 36قم لحق ر امل اسم حتت Vitis vinifera )(2017-023A) الكرمة

 ابلّبودة يف نبات الكرمة Bactrocera tryoni معاجلة ذاببة فاكهة كوينزالند) 37املعاجلة  بروتوكولاعتمدت و  (10)
 Vitis vinifera )(2017-023B) (؛15 املرفق) 28ملعيار الدويل رقم اب 37لحق رقم امل اسم حتت 

 اسم حتت (026-2017)( ابإلشعاع Carposina sasakii معاجلة ذاببة اخلوخ) 38املعاجلة  بروتوكولاعتمدت و  (11)
 (؛15 املرفق) 28ملعيار الدويل رقم اب 38لحق رقم امل

 اسم حتت (031-2017)( ابإلشعاع Anastrepha ذاببة الفاكهة معاجلة جنس) 39املعاجلة  بروتوكولاعتمدت و  (12)
 (؛15 رفقامل) 28ملعيار الدويل رقم اب 39لحق رقم امل

يف اجملموعات ممِن صاغوا املعايري املعتمدة على مسامهتهم الناشطة يف إعداد هذه  اخلّباء وتوجِهت ابلشكر إىل (13)
 (؛7 املرفق) املعايري

عرضت من قبل استُ املعايري الدولية الثالثة التالية )مبا يف ذلك تشخيص بروتوكول واحد( قد  أبن اعلمً  أحاطتو  (14)
اإلسبانية والروسية والصينية والعربية ابإلضافة إىل أقسام الرتمجة التحريرية يف املنظمة وأبن  جمموعات مراجعة اللغات

ا لذلك إبدراج التعديالت ونشرت النسخ اجلديدة على صفحة املعايري املعتمدة على أمانة االتفاقية الدولية قامت تبعً 
 ؛حمل النسخ السابقة لتحلِ البوابة الدولية للصحة النباتية 

 (مسرد مصطلحات الصحة النباتية) 5ملعيار الدويل رقم ا -

 (متطلبات استخدام التبخري كتدبري للصحة النباتية) 43املعيار الدويل رقم و  -

 (فريوس جدري اخلوخ) 2بروتوكول التشخيص رقم و  -

مراجعة اللغات، إىل األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت املشاركة يف جمموعات  وتوجهت ابلشكر (15)
 ؛اللغات إضافًة إىل أقسام الرتمجة يف املنظمة على جهودها وعملها احلثيث لتحسني نسخ املعايري الدولية مبختلف

مسامهات األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت واملنظمات اليت استضافت االجتماعات  وأثنت على (16)
 :2019يف تنظيمها خالل سنة املعنية بوضع املعايري أو ساعدت 

 ، (014-2015) ابملراجعات يف سياق الصحة النباتية ةكندا على استضافة جمموعة عمل اخلّباء املعني -

يف األغذية والزراعة على  نوويةلتقنيات الالستخدام ااملشرتك بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  واملركز -
 عين مبعاجلات الصحة النباتية يف فيينا، النمسا،استضافة اجتماع الفريق الفين امل

اجتماع فريق اخلّباء الفين  على استضافة ،La Torbe Universityيف جامعة  Agribio زسرتاليا، مركأو  -
 .املعين إبعداد بروتوكوالت التشخيص

 .مانة االتفاقية الدوليةلوحدة وضع املعايري لدى أ 2019عام يف املوظفني من خالل فرنسا، لتقدميها دعًما عينًيا و  -

 :وهم 2020و 2019 عاميعلى مسامهات أعضاء جلنة املعايري ممِن غادروا اللجنة يف وأثنت  (17)
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 ،Bruce HANCOCKS أسرتاليا، السيد -
 ،Jesulindo Nery DE SOUZA JUNIORالّبازيل، السيد  -

 ،Rajesh RAMARATHNAMكندا، السيد  -

 ،عبد القادر خضري عِباسالعراق، السيد  -

 ،Esther KIMANIنيا، السيدة كي -

 ،نيكوال عيد لبنان، السيد -

 ،Stephen BUTCHERنيوزيلندا، السيد  -

 ،Lupeomanu Pelenato FONOTIساموا، السيد  -

 ،Jayani Nimanthika WATHUKARAGEسري النكا، السيدة  -

 ؛عروبة الزيتاين أبو الّبغل اجلمهورية العربية السورية، السيدة -

 :همو  2019عام يف غادروا  ممِن الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعضاء يف على مسامهات األوأثنت  (18)

 )عضو(  Andrew PARKER، السيدالذرية املشرتك بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة املركز -

 )عضو( Yuejin WANGالصني، السيد  -

 (ةمساعد ة)مشرف شذى عمرمجهورية مصر العربية، السيدة  -

 :2019عام يف الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي الذي غادر على مسامهة العضو التايل امسه يف وأثنت  (19)
 )عضو(. Krzysztof SUPRUNIUKبولندا، السيد  -

 19، املنبثقة من استعراضات االتساقعتمدةالتعديالت التحريرية املقرتحة على املعايري الدولية املاألمانة الوثيقة بشأن  وقِدمت [50]
 عاجلتنياملعلى  اأيضً  ُتطِبق سوف الوثيقة يف املوصوفة ابإلشعاع النباتية الصحة ملعاجلات التحريرية التعديالت أن اأيضً  وبِينت

 28.20الدويل رقم  ملعياراب حقنيكمل  لهيئةل الدورة هذه يف عتمدتنياملابإلشعاع 

 حذفأو حمتواه، مثل  عياراملاليت تغرِي جوهر  نيةالف التغيريات  ابعتبارالذي يقضي مستقباًل ابلطلب  عماًل  اهليئة أحاطتو  [51]
التحريرية  التعديالت أماكتعديالت حتريرية،   قِدمتُ  الففنية  تنقيحاتمبثابة بيان إخالء املسؤولية بشأن املعاجلات ابإلشعاع، 

 .املصطلحات اتساق نيتحسب الكفيلة رياتلتغيفتطبق ل

 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [52]

، امللحق ابلنسخة 16املرفق ) 28ملعيار الدويل رقم ابالحق املعتمدة التالية مليف اابلتعديالت التحريرية  اأحاطت علمً  (1)
 اإلنكليزية فقط(:

 (Anastrepha ludens املعاجلة ابإلشعاع لذاببة): 1معاجلة الصحة النباتية رقم  -

 (obliqua Anastrephaاملعاجلة ابإلشعاع لذاببة ): 2معاجلة الصحة النباتية رقم  -

                                                      
  22/2021CPMلوثيقة ا 19
  12INF//2021CPMالوثيقة  20



CPM-15 Report  April 2021 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 149 من 16 الصفحة

 (Anastrepha serpentina املعاجلة ابإلشعاع لذاببة): 3الصحة النباتية رقم  معاجلة -

 (Bactrocera jarvisi )املعاجلة ابإلشعاع لذاببة 4معاجلة الصحة النباتية رقم  -

 (Bactrocera tryoni )املعاجلة ابإلشعاع لذاببة 5معاجلة الصحة النباتية رقم  -

 (Tephritidae )املعاجلة ابإلشعاع لذابب الفاكهة من صنف 7رقم  معاجلة الصحة النباتية -

 (Ceratitis capitata )املعاجلة ابإلشعاع لذاببة 14معاجلة الصحة النباتية رقم  -

 (Bactrocera dorsalis املعاجلة ابإلشعاع لذاببة الفاكهة الشرقية) 33الصحة النباتية رقم  معاجلة -

 (Anastrephaاملعاجلة ابإلشعاع جلنس ذابب الفاكهة ) 39الصحة النباتية رقم  معاجلة -

ابلتعديالت التحريرية الستخدام "فئة السلع" لضمان االستخدام املتسق يف املعايري الدولية لتدابري  اأحاطت علمً و  (2)
 ، امللحق ابلنسخة اإلنكليزية فقط(16املرفق الصحة النباتية )

حسبما  املعايري املعنية ابللغات املختلفةحريرية على نصوص أبنه سيجري إدخال التعديالت الت اعلمً أحاطت و  (3)
 .تسمح به املوارد

 ابلنسخ للمعايري السابقة النسخ استبدال سيتم التحريرية، التعديالت قتعلى أنه حاملا تكون األمانة قد طبِ  اتفقتو  (4)
 ا؛حديثً  املنِفذة

على  فيد أبنِه ينبغي أن تقتصر التعديالت التحريريةتواليت ابلتعليقات اليت أُبديت يف هذا االجتماع ا أحاطت علمً و  (5)
  اليت من شأهنا حتسني االتساق يف املصطلحات.التغيريات 

 جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتية  توصيات 3-9

حتديثات ل وهي تشم 2020.21و 2019قِدم رئيس جلنة املعايري توصيات اللجنة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية من عامي  [53]
ضافها مكتب اهليئة ابلنيابة عن اهليئة، ، مبا يف ذلك املواضيع اليت أ22مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لقائمة

أن  من املواضيع احلالية الواردة يف برانمج عمله أليواقرتاح حِل الفريق الفين املعين ابحلجر احلرجي ألنه ليس من املتوقع 
 .2017ا يف السنوات القادمة، وألن الفريق مل جيتمع منذ سبتمّب/أيلول تقدمً  حيرز

ا أبن حِل الفريق الفين املعين ابحلجر احلرجي لن يعيق التقدم يف املواضيع املتصلة هيئة تدابري الصحة النباتية علمً  وأحاطت [54]
عات عمل اخلّباء أو الفريق الفين املعين أن العمل على مواضيع فردية ميكنه أن جيري من خالل جممو و ما سيِ ال ابلغاابت، 

 مبعاجلات الصحة النباتية.

 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [55]

ــــااتت (1) ــــة النب ــــة لوقــــاي ــــدولي ــــة ال  ، مع التعــــديالت احملــــددة يف الوثيقــــةاعتمــــدت قــــائمــــة مواضــــــــــــــيع معــــايري االتفــــاقي
 CPM 2021/18؛ 

 الفريق الفين املعين ابحلجر احلرجي؛حِلت و  (2)

 .(8املرفق الفريق الفين املعين ابحلجر احلرجي على مسامهاهتم على مِر السنوات )أعضاء شكرت و  (3)
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 النباتية الصحة تدابري هيئة توصيات -10

 عشرة الرابعة دورهتا انعقاد منذ النباتية الصحة تدابري هيئة توصيات مشروع إعداد تعرض اليت الوثيقة األمانة قِدمت [56]
 ،بشأن مسائل مهمة متعلقة ابلصحة النباتيةمعتمد من اهليئة  نصمبثابة يئة اهل وتكون التوصية الصادرة عن 23(.2019)

 24نطاق. أوسعأكان ذلك لتعزيز اختاذ إجراءات بشأن مسألة حمددة متصلة ابلصحة النباتية أو ملعاجلة مسألة 

 "الغذائية"املعونة  بشأن النباتية الصحة تدابري هيئة توصية مشروع اعتماد 1-10

التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت ملنع دخول اآلفات " النباتية الصحة تدابري هيئة توصية وعمشر  جرى تقدمي [57]
جولتني من املشاورات، وجرى تنقيحه بناءً على هذا األساس. ومشل التنقيح  يف (026-2018) "حاالت الطوارئ خاللالنباتية 
كموارد مساهم هبا على   املرفقاتنطاق االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. واقرُتح تقدمي  إذ ُأشري إىل أهنا تتعِدى املرفقاتإزالة 

ا عن ذلك، ابتباع العملية العادية للموارد املساهم هبا. وعقب هذه التغيريات، كان مكتب البوابة الدولية للصحة النباتية عوضً 
 25(.2021ة اهليئة يف الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )هيئة تدابري الصحة النباتية قد أوصى ابعتماد مشروع توصي

بعض األطراف املتعاقدة عن دعمه العتماد مشروع توصية اهليئة، مع اإلشارة إىل األمهية اخلاصة اليت تتسم هبا التوصية  وعِّب  [58]
. املرفقاتبشأن إزالة  هاألطراف املتعاقدة عن خيبة أمل بعض منابلنسبة إىل البلدان املعِرضة للكوارث الطبيعية. كما عِّب 

 ةوقامت إحدى املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت إببالغ اهليئة بنيِتها تقدمي اقرتاح بشأن تدبري دويل ملعايري الصحة النباتي
 املعلومات الواردة يف ذلك يف مبا ،2021 عاملاملواضيع  تقدميإىل خالل الدعوة  املعونة الغذائية واإلنسانية توفريب يتعلق

 بعض وقِدم. املفِصلة التوجيهات من مزيد توفري بضرورة شعرت أهناو  سيماال اليت مِتت إزالتها من توصية اهليئة،  املرفقات
 .موضوع اقرتاحنيته  اأيضً  أحدهادعمه لفكرة إعداد معيار، حيث أبدى  تعاقدةامل طرافاأل

 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [59]

التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت ملنع دخول اآلفات النباتية ئة )التوصية التاسعة للهياعتمدت  (1)
 (.16املرفق )(026-2018) "خالل حاالت الطوارئ

 جولة تشاور بشأهنا إلجراجماملوافقة على توصية هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن "اآلفات امللوِّثة"  2-10

التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت ملنع دخول اآلفات النباتية خالل أن مشروع توصية اهليئة بش إعداد متِ  [60]
وقِدمت جمموعة التخطيط  26افرتاضية، صياغة وجمموعة دولية عمل حلقة خالل من )2019-002 (حاالت الطوارئ

 .املشاورة يف عليها صادقةللم( 2021االسرتاتيجي بعدها توصية بشأهنا إىل اهليئة يف دورهتا اخلامسة عشرة )

 .االقرتاح هلذا املتعاقدة األطراف بدعم المً عاهليئة  وأحاطت [61]
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 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [62]

التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت ملنع دخول اآلفات بشأن تقدمي مشروع توصية اهليئة  اتفقت على (1)
يوليو/متوز  1بني  ،CPM 2021/16_02الوارد يف الوثيقة  ،(002-2019) النباتية خالل حاالت الطوارئ

ن طريق استخدام نظام التعليقات اإللكرتوين، هبدف عرض النسخة النهائية للتوصية ع 2021أيلول /سبتمّب 30و
  .( العتمادها2022اهليئة يف دورهتا السادسة عشرة ) على

 قدة يف برانمج عمل هيئة تدابري الصحة النباتية األطراف املتعا قدمتهاإدراج أي مواضيع أخرى  3-10

التوصية السادسة  تنقيح اقرتاح كان  ناآل حىت تلقته الذي الوحيد قرتاحاال أبن النباتية الصحة تدابري هيئة األمانة أبلغت [63]
 من جدول األعمال. 11-3البند  يف إطار(، اليت كان من املفرتض البحث فيها البحرية احلاوايتللهيئة )

 .للهيئة جديدة لتوصيات أخرى اقرتاحات أي تُقِدم ومل [64]

 القدرات وتنمية التنفيذ -11

 تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 1-11

وأوجز املسائل اليت نظرت فيها جلنة التنفيذ  2020.27و 2019 يرئيس جلنة التنفيذ وتنمية القدرات تقرير اللجنة لعامعرض  [65]
 املعين املهام وفريق النباتية، الصحة ملراقبة العاملي ابلّبانمج املتصل لعملايف ذلك  وتنمية القدرات خالل هذه الفرتة، مبا

 ونظام وتسويتها، النزاعات تاليف وبرانمج الوطنية، التقارير تقدمي والتزامات اإللكرتونية، والتجارة البحرية، ابحلاوايت
 شكر ا،ختامً و . النباتية الصحة جمال يف القدرات وتقييم والتقييم، والرصد التوجيهية، واملواد واألدلِة التنفيذ، ودعم االستعراض

 Olga السيدة السابقة، الرئيسة إىل ابلشكر توِجه كما  اجلدد، ابألعضاء ورِحب غادروها، الذين اللجنة أعضاء

LAVRENTJEVA واألمانة. 

 األمانة توفر أن ضرورة مشلت وقد. قدراتال وتنمية التنفيذ أنشطة جوانب خمتلف على تعليقاتاألطراف املتعاقدة  وأبدت  [66]
 النبااتت لوقاية اإلقليمية واملنظمات املتعاقدة، األطراف تشجيع وضرورة القدرات؛ وتنمية التنفيذ جلنة لعمل الكايف الدعم

 شاريعامل توجهه نشاط من التنفيذ ودعم االستعراض نظام حتويل من املتأتية واملنافع املوارد؛ توفري على أخرى ومؤسسات
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. ومِت تسليط الضوء على قيمة تقييم القدرات يف جمال الصحة  أوساط وجههت نظام إىل

 .النباتية، مع اإلقرار يف الوقت ذاته بضرورة الرتويج هلذا التقييم

 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [67]

على عملهم  2020انتهت واليتهم عام  نوتنمية القدرات الذي األعضاء التالية أمساؤهم يف جلنة التنفيذ شكرت (1)
 ومسامهاهتم اهلامة يف عمل هذه اللجنة:

 )نيوزيلندا(، Sally JENNINGSالسيدة  -

 )األردن(، مأمون البكريالسيد  -
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 )نيبال(، Dilli Ram SHARMAالسيد  -

 )الياابن(، Yuji KITAHARAالسيد  -

 )جزر كوك(، Ngatoko NGATOKOالسيد  -

 )كينيا( Philip KARONJO NJOROGE دالسي -

دليل االتفاقية ويف  الدليل إلقامة املناطق اخلالية من اآلفات واحملافظة عليها إعداد اخلّباء الذين سامهوا يف شكرتو  (2)
 (؛ 9املرفق ) الدولية لوقاية النبااتت بشأن اإلبالغ عن خماطر اآلفات

 التجارة اإللكرتونية؛ابألنشطة املنفذة للتقدم يف برانمج  اأخذت علمً و  (3)

 الوطنية؛ اإلبالغابألنشطة املنفذة للتقدم يف برانمج التزامات  اأخذت علمً و  (4)

اتفقت قد موعة التخطيط االسرتاتيجي، جملجلنة التنفيذ وتنمية القدرات، ابالستناد إىل توصية  كونب اأخذت علمً و  (5)
 السنة الدولية للصحة النباتية؛على تعليق العمل على تاليف النزاعات وتسويتها إىل حني انتهاء 

تبحث هيئة تدابري الصحة النباتية يف ختصيص كي ابلطلب الوارد من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ل اأخذت علمً و  (6)
األموال لتنقيح إجراءات تسوية النزاعات اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اليت وافقت عليها اهليئة لضمان 

 ا؛وضوحها واتساقه

 ا يف العمل يف نظام استعراض ودعم التنفيذ؛ابألنشطة املنِفذة للمضي قدمً ا أحاطت علمً و  (7)

من نظام توجهه األنشطة إىل نظام بنِية أمانة االتفاقية الدولية حتويل نظام استعراض ودعم التنفيذ ا أحاطت علمً و  (8)
 ت ماحنة عديدة؛االتفاقية الدولية مع خطة عمل طويلة األجل ستمِول من جها وساطخاص أب

أهنا متوائمة إىل أبنه مِت استعراض املشاريع الثالثة التالية من جانب جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وأشارت أقرِت و  (9)
 :تنافسيةاألهداف االسرتاتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، وأهنا تتمتع بقيمة اسرتاتيجية ومبيزة  مع

ألمانة السوق املشرتكة  نظمة األغذية والزراعة بعنوان "مشروع تيسري التجارةملوع ن الصحة النباتية يف مشر مكوِ  -
 ؛(GCP /INT/387/COM الوثيقة) (2023-2019لدول أفريقيا الشرقية واجلنوبية" )

مشروع االحتاد األورويب بعنوان "دعم اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت: السلع األساسية و  -
ساراهتا، نظم اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا وإصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" وم
 (GCP/GLO/040/EC الوثيقة) (2020-2022)

 الوثيقة) (2022-2020مشروع االحتاد األورويب بعنوان "دعم تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )و  -

GCP/GLO/040/EC)؛ 

تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية يشكل أداًة مفيدة للمساعدة يف تقييم القدرات الوطنية يف  نِ على أاتفقت و  (10)
 ؛تهاوتنمي جمال الصحة النباتية

عمليات تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية اليت أجرهتا أطراف متعاقدة عديدة وإبجنازات با أحاطت علمً و  (11)
 العمليات؛ األطراف املتعاقدة حيث ُأجريت هذه

( اليت قِدمها رئيس اللجنة 2020و 2019ابألنشطة اخلاصة بلجنة التنفيذ وتنمية القدرات )عامي ا أحاطت علمً و  (12)
 تقرير اللجنة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية. يف
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 القدرات وتنمية ابلتنفيذ اخلاصة املواضيع قائمة اعتماد 2-11

وكانت جلنة  28.القدرات وتنمية ابلتنفيذ اخلاصة املواضيع قائمةت املقرتحة على األمانة الوثيقة اليت تعرض التعديال قِدمت [68]
التنفيذ وتنمية القدرات قد استعرضت القائمة ابالستناد إىل األولوايت والروابط احملتملة بني املواضيع اخلاصة ابلتنفيذ وتنمية 

ميكن دجمها مع مواضيع  إذ اموضوعً  13ة حبذف الستعراض، أوصت اللجنل. ونتيجة وغري ذلك من أعمال جاريةالقدرات 
 مواضيع سبعة اأخرى أو ألهنا مل تعد ضرورية أو ذات الصلة، وإبزالة ستة مواضيع ألهنا اسُتكملت. واقرتحت اللجنة أيضً 

 .مواضيع أربعة أولوايت غرِيت قد القدرات وتنمية التنفيذ جلنة كانت  ذلك، إىل إضافةً . جديدة

 يصف حيث :أعمدةلدى تقدمي جدول بقائمة املواضيع يف املستقبل، البحث يف إمكانية إضافة ثالثة ، ينبغيأنه  واقرُتح [69]
 .التمويل مصدر إىل الثالث يشريو  املتوقع الزمين اإلطار إىلالثاين  يشريالرئيسية لكل موضوع، و  نجزاتإبجياز امل أحدها

 ابلتنفيذ اخلاصة األنشطة لبعض التمويل ستوفِر أهناكوراي   بتأكيد مجهورية اهيئة تدابري الصحة النباتية علمً  وأحاطت [70]
 .القدرات وتنمية

 .جناح عمل كل من جلنة التنفيذ وجلنة املعايرييف واعرتفت اهليئة كذلك مبسامهة الذين يعملون يف الكواليس"  [71]

 الصحة النباتية: تدابري هيئة إن [72]

أجرهتا جلنة التنفيذ وتنمية القدرات كما هي  ، اليتاضيعمو  أربعة يف األولوية مستوى يف ابلتغيريات اعلمً  أحاطت (1)
 ؛11 املرفق مفِصلة يف

وإزالة ستة مواضيع وإضافة  ا،حلذف ثالثة عشر موضوعً  القدرات وتنمية التنفيذ مواضيع قائمةتعديل  على اتفقتو  (2)
 ؛10سبعة مواضيع، كما هي مفصلة يف املرفق 

 ؛11هي مفصلة يف املرفق  كمارات قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القد اعتمدتو  (3)
الرئيسية لكل  نجزاتاملإضافة ثالثة أعمدة )" لدى تقدمي جدول بقائمة املواضيع يف املستقبلوطلبت من األمانة  (4)

 "(.التمويل مصدر"و "املتوقع الزمين اإلطار"، و"موضوع

 

 معلومات حمّدثة عن فريق املهام املعين ابحلاوايت البحريّة 11-3
 2020.29و 2019نة الوثيقة اليت توجز عمل فريق املهام املعين ابحلاوايت البحريِة )فريق املهام( خالل عامي قدمت األما [73]

وسِلطت هذه الوثيقة الضوء على الصعوابت اليت تعرتض مجع البياانت بشأن نظافة احلاوايت البحريِة وخمتلف األنشطة اليت 
ومن بني القضااي املعروضة على الدورة  ات الصلة حبركة احلاوايت البحريِة.يضطلع هبا فريق املهام للتوعية مبخاطر اآلفات ذ

( للنظر فيها، االقرتاح أبن تتم مراجعة التوصية السادسة الصادرة عن اهليئة 2021اخلامسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية )
 ( لكي تعكس العمل الذي أجراه فريق املهام.احلاوايت البحريِة)
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طراف املتعاقدة على أمهية نظافة احلاوايت البحريِة، معرتفة أبهنا مسألة معِقدة وصعبة وأبنه ال يزال هناك حاجة وعِلقت األ [74]
هناك قيود حتِد من مجع البياانت؛ ولكنه ال يزال من املمكن  توأشارت اهليئة إىل أنه كان إىل مزيد من التعاون الدويل.

 حلاوايت البحريِة تتنقل يف مجيع أحناء العامل.استخالص استنتاجات مفيدة نظرًا إىل أن ا
، نظرت اهليئة يف خمتلف االقرتاحات 2021ويف ما يتعِلق بعمل فريق املهام يف األشهر املتبقية حىت انتهاء واليته يف هناية عام  [75]

لة االسرتاتيجية الرئيسية ومشلت هذه االقرتاحات اقرتاًحا أبن يعاجل فريق املهام بعض األسئ اليت قدمتها األطراف املتعاقدة.
ومت االتفاق على أن  .2022يف أواخر عام  مشاورة فنية مفتوحة العضوية(أو )وأن ينظر يف إمكانية عقد حلقة عمل دولية 

(، يف كيفية املضي قدًما يف هذا 2022بعد عرض تقرير فريق املهام وتوصياته على دورهتا السادسة عشرة ) ،تنظر اهليئة
تطبيق النهج املتفق عليه، أو مراجعة التوصية السادسة  دفع ذلك: إنشاء جمموعة تركيز اتبعة للهيئة من أجل املوضوع، مبا يف

 الصادرة عن اهليئة، أو استئناف وضع مسودة معيار دويل لتدابري الصحة النباتية بشأن نظافة احلاوايت البحريِة.
 ،خارج نطاق الدورةمن مِث مة يف اجتماع أصدقاء الرئيس الذي عقد واقرتح رئيس اهليئة أن تشارك األطراف املتعاقدة املهت [76]

ونظرت اهليئة يف هذه القرارات ووافقت  30وأدى إىل االتفاق على القرارات املنقحة اليت عرضت على اهليئة للنظر فيها.
 عليها.

 وإِن هيئة تدابري الصحة النباتية: [77]
 بنتائج اجتماع أصدقاء الرئيس؛ أخذت علمًا (1)
خلطوط اب، لدى القيام بذلك، االســـــتعانةو األطراف املتعاقدة أبمهية إجراء مســـــوح بشـــــأن احلاوايت البحريِة  وأبلغت (2)

التوجيهية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشـــــــــــــأن مســـــــــــــوح احلاوايت البحريِة اخلاصـــــــــــــة ابملنظمات الوطنية لوقاية 
 د إجراء أي مسح؛وتشجيع تقدمي أي معلومات ذات صلة إىل األمانة عن 31النبااتت

 (؛12مبوجز "االستبيان عن رصد نظافة احلاوايت البحريِة" )املرفق  وأخذت علمًا (3)
ابلعمل الذي تضــــطلع به األمانة وفريق املهام لتشــــجيع إدراج نظافة احلاوايت البحريِة ضــــمن معايري وأخذت علمًا  (4)

 برامج تفتيش وحدات نقل الشحنات اخلاصة ابملنظمة البحرية الدولية؛
إىل أنه جيوز لألطراف املتعاقدة أن تتصـــــل اهات االتصـــــال الوطنية التابعة هلا يف املنظمة البحرية الدولية  أشـــــارتو  (5)

من أجل دعم إدراج نظافة احلاوايت البحريِة ضـــمن معايري برامج تفتيش وحدات نقل الشـــحنات اخلاصـــة ابملنظمة 
 البحرية الدولية؛

 املعتمديناســـــتكشـــــاف إمكانية اســـــتخدام إطار املشـــــغلني االقتصـــــاديني  أن تواصـــــل األمانة وفريق املهام وطلبت (6)
لدمج معايري الصــــــــحة النباتية وإدراج جماالت إضــــــــافية يف منوذج البياانت اخلاص مبنظمة اجلمارك العاملية لتعِقب 

 نظافة احلاوايت؛
بشــــــــــــــأن تعبئة وحدات نقل برتتيبات األمانة وفريق املهام الرامية إىل حتديث مدونة املمارســــــــــــــات  وأخذت علًما (7)

الشــــــــــــحنات املشــــــــــــرتكة بني املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية واللجنة االقتصــــــــــــادية ألورواب، وإمكانية 
 مشاركة منظمة األغذية والزراعة يف رعاية مدونة املمارسات هذه؛
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 (؛احلاوايت البحريِةاألطراف املتعاقدة على استخدام التوصية السادسة الصادرة عن اهليئة ) وشجِعت (8)
ســــــالســــــل األطراف املتعاقدة على اســــــتخدام الوثيقة التوجيهية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشــــــأن  وشــــــجِعت (9)

إرشادات حول أفضل ممارسات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن تدابري  إمدادات احلاوايت البحريِة ونظافتها:
 ؛32احلد من التلوث ابآلفات

 ؛33احلد من انتشار اآلفات الغازية بواسطة احلاوايت البحريِةمبنشور االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن  ت علمًاوأخذ (10)
على األهداف الرئيســـية التالية اليت ســـيســـعى فريق املهام إىل حتقيقها خالل الفرتة املتبقية من واليته )اليت  وصـــادقت (11)

( واليت سيتم رفع تقرير بشأهنا إىل الدورة السادسة عشرة للهيئة يف عام 2021متتد حىت هناية ديسمّب/كانون األول 
، القيام قدر اإلمكان خالل الوقت املتبقي فريق املهامويف هذا الصـــــدد، يُطلب إىل  ابلنيابة عن فريق املهام. 2022

 مبا يلي: وحتت إشراف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات،
املعنونة  CPM 2021/INF/13سرتاتيجية الرئيسية املطروحة يف الوثيقة دراسة وحتضري ردود على األسئلة اال -

اقرتاح طريق إىل األمام لفريق املهام املعين ابحلاوايت  -"معلومات حمِدثة عن فريق املهام املعين ابحلاوايت البحريِة
احملتملة يف هذا  وقد يقوم فريق املهام أيًضا ابستعراض مصادر إضافية للمعلومات ذات القيمة البحريِة".

الصدد، مثل املعلومات اليت مجعتها سابًقا جمموعة العمل التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اليت وضعت 
 التوصية بشأن اآلفات امللِوثة؛

سة وحتديد اجلوانب الرئيسية احملتملة اليت يعتّبها فريق املهام مهمة إلدراجها يف )أ( تنقيح حمتمل للتوصية الساد -
الصادرة عن اهليئة بشأن احلاوايت البحريِة، )ب( ومعيار دويل حمتمل لتدابري الصحة النباتية يتعِلق ابحلاوايت 
 البحريِة، مع االعرتاف أبنه ال يزال على اهليئة أن حتدد ما إذا كان جيب الشروع يف تطوير أي من النهجني؛

تملة لعقد حلقة عمل دولية )أو مشاورة فنية مفتوحة( والنظر يف واإلبالغ عن وجهات النظر بشأن األمهية احمل -
رهن موافقة اهليئة يف دورهتا السادسة عشرة، على أن تقوم جمموعة تركيز اتبعة للهيئة  2022يف أواخر عام 

)أ( مناقشة التقرير النهائي لفريق املهام  بتنظيمها على النحو املبنِي أدانه، ما يسمح ابلقيام ابألمور التالية:
 وأي توصيات ذات صلة؛ )ب( وتبادل الدروس املستفادة، واآلراء، واخلّبات، والتوصيات ذات الصلة؛ 

)ج( وحتديد العناصر احلامسة اليت جيب النظر فيها ابلتزامن مع أي أنشطة مستقبلية ذات صلة أو تطوير 
ج حلقة العمل على الدورة وميكن توقع عرض نتائ توجيهات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ذات الصلة.

 ؛2023السابعة عشرة للهيئة يف عام 
دورهتا  لدىوتطوير أي اعتبارات أو توصيات أو خيارات أخرى قد ترغب اهليئة يف أخذها يف االعتبار  -

 ؛2022السادسة عشرة عند اختاذ القرارات ذات الصلة يف عام 
تكون مكِلفة بتنظيم حلقة عمل أو مشاورة حمتملة  ووضع مسودة الختصاصات جمموعة تركيز حمتملة اتبعة للهيئة -

(، وامع املعلومات أو التوصيات 2022أو أبي مهام أخرى تقررها الدورة السادسة عشرة للهيئة ) 2022يف عام 
وستعرض مسودة اختصاصات جمموعة  ( هبا يف ما بعد.2023ذات الصلة إلبالغ الدورة السابعة عشرة للهيئة )

الستعراضها وتقدميها يف ما بعد إىل الدورة  2021جمموعة التخطيط االسرتاتيجي يف عام الرتكيز هذه على 
  ( لكي تنظر فيها وتتخذ قرارًا بشأن عقد حلقة العمل أو املشاورة.2022السادسة عشرة للهيئة )
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 التقرير املايل وامليزانية -12

 (2020و 2019) التقرير املايل من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 12-1
ملوارد املتاحة من ميزانية الّبانمج العادي للمنظمة ا تفِصلعرضت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تقاريرها املالية اليت  [78]

 ، مت تقدمي2020ومبا أن اهليئة مل تتمكن من االجتماع يف عام  34خارج امليزانية واملوارد العينية )غري املالية(.من ومن مصادر 
 انحية عاًما قياسًيا ابلنسبة إىل األمانة من 2019ولقد كان عام  .2020خر عن عام اآلو  2019عن عام  األولتقريرين: 

، قدمت أربعة أطراف متعاقدة فقط مسامهات يف حساب األمانة 2020في عام ف املسامهات الواردة من خارج امليزانية.
قاية النبااتت، ولكنه مت التعويض عن هذا الرتاجع يف املسامهات بزايدة متويل املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية لو 

ولقد بلغ جمموع املسامهات العينِية يف عامي  واخنفاض نفقات السفر نتيجًة للجائحة. ،الّبانمج العادي من جانب املنظمة
 على السواء، حوايل مليون دوالر أمريكي. 2020و 2019

نه طلب إىل األمانة أن تؤكد استمراره إال أمتويل الّبانمج العادي للمنظمة،  يف زايدةلاملتعاقدة ابرِحب بعض األطراف فيما و  [79]
 من جدول األعمال(. 2-12نظر أيًضا البند اعند هذا املستوى املرتفع وعِّبت عن خوفها من أن التمويل ال يزال غري كاٍف )

حلاالت الطوارئ نظرًا إىل الرتاجع األخري يف املخصصة  الوفورات مبالغوأخذت اهليئة علًما ابقرتاح يقضي بوجوب زايدة  [80]
 .اليت يشوهبا عدم اليقني املسامهات واألوقات الراهنة

 2021ورِحبت اهليئة بتأكيد مجهورية كوراي أبن مسامهتها يف حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة ستكون نفسها يف عام  [81]
 .2021العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية آلسيا يف عام وأبهنا ستدعم حلقة  2020كما يف عام 

 وإِن هيئة تدابري الصحة النباتية: [82]
 ؛2019ابلتقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  اأخذت علمً  (1)
ت )حســـــــــاب األمانة التقرير املايل حلســـــــــاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية لوقاية النباات واعتمدت (2)

 ؛CPM 2021/23بصيغته املعروضة يف الوثيقة  2019اخلاص لالتفاقية الدولية( لعام 
 ؛2020ابلتقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  اوأخذت علمً  (3)
النبااتت )حســـــــــاب األمانة  التقرير املايل حلســـــــــاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية لوقاية واعتمدت (4)

 ؛CPM 2021/23بصيغته املعروضة يف الوثيقة  2020اخلاص لالتفاقية الدولية( لعام 
دوالر أمريكي من األموال غري املخصـــصـــة يف حســـاب األمانة  650 000ملكتب اهليئة ختصـــيص مبلغ قدره  وأجازت (5)

لتمويل  2021ب األمانة اخلاص لالتفاقية الدولية( لعام املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )حســـا
 األولوايت اليت وضعتها اهليئة يف دورهتا اخلامسة عشرة واحتياجات األمانة ذات األولوية من أجل دعم عملياهتا؛

ة األطراف املتعاقدة على املســــــــــــامهة يف حســــــــــــاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية لوقاي وشــــــــــــجِعت (6)
ل أن تكون املســامهة على  النبااتت )حســاب األمانة اخلاص لالتفاقية الدولية( ويف مشــاريع االتفاقية الدولية، ويفضــِ

 أساس مستمر؛
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األطراف املتعاقدة اليت ســــــــــــــامهت يف برانمج عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف عامي  وشــــــــــــــكرت (7)
 .2020و 2019

  2021ة ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام برانمج العمل وامليزاني 12-2
ويتسق برانمج العمل وامليزانية مع  2021.35عرضت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت برانمج عملها وميزانيتها لعام  [83]

مسية، ويراعيان مجيع وخطة االستثمار اخل 2030-2020لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة  ياالسرتاتيجاإلطار 
 األنشطة الرئيسية اليت تضطلع هبا األمانة.

واقرتح بعض األطراف املتعاقدة أبن تقوم اهليئة يف ختام هذا االجتماع، بتقدير زايدة املسامهة اليت قدمتها منظمة األغذية  [84]
ذه الزايدة يف مسامهتها بصورة ، وبدعوة املنظمة إىل احلفاظ على ه2021-2020والزراعة من برانجمها العادي يف الفرتة 

 ت اهليئة على هذا االقرتاح.  قدائمة. وواف
ومتثلت االقرتاحات األخرى اليت قدمتها األطراف املتعاقدة يف إسناد األولوية لألنشطة املتعِلقة ابلقضااي املهمة ابلنسبة إىل  [85]

دام الوفورات النامجة عن تراجع السفر لدعم ؛ واستخواالستجابة حلاالت تفشي اآلفاتالصحة النباتية مثل نظم اإلنذار 
أنشطة من قبيل اجتماعات جلنة املعايري أو مشاريع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات اليت تفتقر إىل املوارد؛ وتقدمي مساعدة 

 خاصة لّبانمج إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية.
 وإِن هيئة تدابري الصحة النباتية: [86]

 ؛2021مج العمل وامليزانية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام على بران وافقت (1)
من املنظمـة جعـل مســــــــــــــتوى  وطلبـت 2021عن تقـديرهـا للمنظمـة لزايدة متويـل الّبانمج العـادي يف عـام  وأعربـت (2)

 التمويل هذا دائًما.

 إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية -13

 ألجل الطويل االستدامة املالية يف ا 13-1
عرضت األمانة الوثيقة بشأن كيفية حتمل األعباء املالية املرتتبة عن حل إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية التابع  [87]

ودعيت اهليئة إىل النظر يف أي من اخليارات احملتملة السبعة الواردة يف الوثيقة جيب  36لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.
 مبزيد من التفصيل.استكشافها 

ومت اقرتاح خيار إضايف يتمثل يف تضمني إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية يف اتفاق إضايف مبوجب املادة  [88]
 السادسة عشرة من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

اليت تستخدم الشهادات اإللكرتونية النظر يف بعض املبادئ األساسية، مبا يف ذلك إعفاء البلدان  ضرورةوأشارت اهليئة إىل  [89]
من الرسوم إذ أن املدفوعات تستند إىل قيمة الصادرات  ،للصحة النباتية مبعدالت متدنية أو اليت تعتّب من أقل البلدان منًوا

يدعم  لتمويل أنل ينبغيوليس الواردات )إذا استندت املدفوعات إىل حجم الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية(، وإىل أنه 
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حل إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية من غري أن يستخدم كمسار متويل ألنشطة أخرى تضطلع هبا االتفاقية 
وأشارت اهليئة إىل أنه بغض النظر عن اآللية اليت توافق عليها اهليئة يف النهاية، ليس من الضروري  الدولية لوقاية النبااتت.

 استناًدا إىل التجارب املكتسبة. إعادة النظر فيهبل ميكن  أن يشكل ذلك ترتيًبا دائًما
ويف غضون ذلك، أكدت األمانة وجلنة املالية  وأرجأت اهليئة مواصلة املناقشات وعادت إليها يف وقت الحق من االجتماع. [90]

 2021للصحة النباتية يف عامي  التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت توافر األموال الكافية إلصدار الشهادات اإللكرتونية
 ابلتايل، نظرت اهليئة يف اقرتاح إلنشاء جمموعة تركيز اتبعة هلا من أجل تطوير حِل بشأن التمويل من مرحلتني.و  .2022و

توفري التمويل أو حل متعدد يف األطراف الراغبة  بنيوستكون املرحلة األوىل مبثابة حل مؤقت قد يعتمد على حتالف 
ل املرحلة شكِ سيتيح ذلك املزيد من الوقت للتوصل إىل حل دائم )مثل اتفاق إضايف أو خطة لفرض الرسوم( يُ ف التعهدات.

  وستستمر املرحلة املؤقتة إىل أن يتم تنفيذ احلل الطويل األجل. الثانية.
من التفصيل وعن  للنظر يف بعض اخليارات مبزيد مصِغرة عن دعمها إلنشاء جمموعة عملوأعرب بعض األطراف املتعاقدة  [91]

احلاجة إىل وجود متثيل  الحظتو  نظرت اهليئة يف عضوية جمموعة الرتكيز املقرتحة.و . استعدادها للمشاركة يف هذه اجملموعة
وقدمت األطراف املتعاقدة اقرتاحات عديدة  تفادي أن تكون اجملموعة كبرية جًدا. معمتوازن بني مجيع أقاليم املنظمة 

إىل أنه مل تكن هناك حاجة إىل البت هبذه املسألة يف  أشارت اهليئة غري أنة الرتكيز وتركيبتها، بشأن عدد أعضاء جمموع
وأخذت اهليئة علًما ابالقرتاح الذي يقضي بضرورة أن تتضمن اجملموعة أشخاًصا يتمتعون ابخلّبة يف جمال  هذا االجتماع.

 اإلدارة والتمويل.
صلة متويل إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية إىل أن يصبح من املمكن وعرضت الوالايت املتحدة األمريكِية موا [92]

ستوفر وأضافت نيوزيلندا أهنا  تنفيذ هذه اخلطة الطويلة األجل، فيما اقرتح االحتاد األورويب النظر يف كيفية مسامهته يف ذلك.
 إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية. امؤقتً  متوياًل  أيًضا

 وإِن هيئة تدابري الصحة النباتية: [93]
حل من مرحلتني لتمويل إصــدار الشــهادات اإللكرتونية للصــحة النباتية اخلاصــة ابالتفاقية  الســعي إىلعلى  وافقت (1)

الدولية لوقاية النبااتت، على أن تعتمد املرحلة األوىل على متويل األطراف املتعاقدة املهتمة وأن توفِر املرحلة الثانية 
 امة املالية يف األجل الطويل؛االستد

لتعرض على  أن تتوىل األمانة صــــــــياغة اختصــــــــاصــــــــات جمموعة الرتكيز التابعة للهيئة، مبا يف ذلك تركيبتها، طلبتو (2)
 على أن تتضمن العضوية ممثاًل واحًدا على األقل عن كل إقليم؛ ووافقت مكتب اهليئة الستعراضها واملوافقة عليها،

موعة الرتكيز إبعداد وثيقة قرار بشـــــــــأن حل متويل املرحلة الثانية لعرضـــــــــها على اهليئة يف كِلف جمعلى أن تُ  ووافقت (3)
 .2023عام لدورهتا 
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 أنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املتعّلقة ابالتصاالت -14

 معلومات حمّدثة عن االتصاالت يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 14-1
، واليت تعرض خطة 2020و 2019والدعوة اليت اضطلعت هبا يف عامي  االتصاليت توجز أنشطة قدمت األمانة الوثيقة ال [94]

ومشلت األنشطة نشر املطبوعات واألخبار الرئيسية، وتنقيح البوابة الدولية  2021.37والدعوة لعام  االتصالعمل يف جمايل 
االجتماعي، والنشر اإلعالمي، والرتويج للموضوع  للصحة النباتية، وحتديث نظام التعليقات اإللكرتوين، ووسائل التواصل

وهو "الصحة النباتية وتنمية القدرات"، وخمتلف املبادرات اليت مت إطالقها للرتويج للسنة الدولية للصحة  2019السنوي لعام 
 .2020النباتية يف عام 

ق من االجتماع يف ما يتعِلق مبجموعة وشكرت اهليئة األمانة على عملها اجلاري وذِكرت ابلقرار الذي اختذ يف وقت ساب [95]
من جدول األعمال( والذي يقضي أبن يشكل اليوم الدويل للصحة  3-8الرتكيز التابعة للهيئة املعنية ابالتصاالت )البند 

 النباتية حمور تركيز اسرتاتيجية االتصاالت لالتفاقية الدولية للصحة النباتية.
 حمدد لنقل البوابة الدولية للصحة النباتية إىل النطاق اإللكرتوين للمنظمة ألنوأوضحت األمانة أنه ال يوجد جدول زمين  [96]

 .2021يف عام  لن تتم عملية النقل بيد أنإعادة هيكلتها،  قيد هذه األخرية
 وإِن هيئة تدابري الصحة النباتية: [97]

لدولية لوقاية النبااتت يف والدعوة اليت اضــــــــطلعت هبا أمانة االتفاقية ا االتصــــــــالابلتقرير عن أنشــــــــطة  أخذت علمًا (1)
 ؛2020و 2019عامي 

 ؛2021والدعوة لعام  التصالخبطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف جمايل ا وأخذت علمًا (2)
برعاية  2030-2022على وضــــــــع اســــــــرتاتيجية اتصــــــــاالت جديدة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة  ووافقت (3)

 ابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية ابالتصاالت؛جمموعة الرتكيز الت
األطراف املتعاقدة على مواصــلة رفع التقارير عن األنشــطة املضــطلع هبا على املســتوى الوطين واليت ميكن  وشــجِعت (4)

 ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. التصالمن خالل قنوات ا الرتويج هلا
 سنة الدولية للصحة النباتيةمعلومات حمّدثة عن ال 14-2

 Ralf LOPIAN.38مع رئيس اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للصحة النباتية، السيد  ابلتعاونعرضت األمانة الوثيقة  [98]
، واخلطط 19-، والتغيريات اليت كانت ضرورية لالستجابة جلائحة كوفيد2020وخِلصت الوثيقة أنشطة السنة الدولية لعام 

وما بعد، مبا يف ذلك اقرتاح تغيري موعد املؤمتر الدويل األول للصحة النباتية الذي مت أتجيله ومن مث  2021لعام  املوضوعة
 .19-إلغاؤه بسبب كوفيد

وتقِدمت أطراف متعاقدة عديدة ابلشكر والتهنئة إىل اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للصحة النباتية، ورئيسها  [99]
 على التزامهم ابلسنة الدولية وعلى اإلجنازات اليت حققوها خالهلا. ،واألمانة Ralf LOPIAN السيد
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 وإِن هيئة تدابري الصحة النباتية: [100]
 ؛2020ابلتقرير عن السنة الدولية للصحة النباتية لعام  اأخذت علمً  (1)
 ع هبا يفاليت ســـــــــيتم االضـــــــــطال 2020مبا تبقى من أنشـــــــــطة الســـــــــنة الدولية للصـــــــــحة النباتية لعام وأخذت علمًا  (2)

 ؛2021عام 
عقد املؤمتر الدويل األول للصــــــــــــــحة النباتية كحدث خاص ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف على أن يُ  ووافقت (3)

 ؛2022مايو/أاير  12 الذي يقع فيه يوم سبوعاأل
ي اتبع أبن يعمل كجهاز حتضـــــــري  2020اجلهاز االســـــــتشـــــــاري الفين للســـــــنة الدولية للصـــــــحة النباتية لعام  وكلِفت (4)

 الندوات اإللكرتونيةلالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من أجل ختطيط وتنظيم املؤمتر الدويل األول للصــــــــحة النباتية و 
 ؛املعقودة حتضريًا له

األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إىل التطوِع الســــــتضــــــافة املؤمتر الدويل األول للصــــــحة  ودعت (5)
 ؛2022يف عام النباتية 

)رئيس  Ralf LOPIANإىل اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للصحة النباتية، والسيد  وتقِدمت ابلشكر والتهنئة (6)
 .19-اللجنة( واألمانة، على جهودهم إلحياء السنة الدولية ابلرغم من التحدايت اليت طرحتها جائحة كوفيد

 م دويل للصحة النباتيةمعلومات حمّدثة عن اقرتاح ختصيص يو  14-3
يوم دويل  بتخصيص منظومة األمم املتحدة قيامعرضت األمانة الوثيقة اليت قدمت معلومات حمِدثة عن التقدم احملرز ابجتاه  [101]

 39للصحة النباتية.
 وإِن هيئة تدابري الصحة النباتية: [102]

 12يل للصـــــــــــحة النباتية" يف "يوم دو بـــــــــــــــــــــــــآبخر املعلومات عن عملية احتفال منظومة األمم املتحدة  أخذت علمًا (1)
 مايو/أاير من كل عام؛

إىل زامبيا على جهودها ودعمها املســــتمرين هبدف ختصــــيص يوم دويل للصــــحة النباتية وكذلك  وتوجِهت ابلشــــكر (2)
 إىل احلكومات اليت أعربت عن دعمها هلذا االقرتاح؛

احتفال منظومة  الداعي إىل قرتاحالعم ااألطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على د وشــــــــــــــِجعت (3)
ــــــــــــــاألمم املتحدة  من خالل النظر يف التعهدات اليت مت  ،مايو/أاير من كل عام 12"يوم دويل للصحة النباتية" يف  بـ

التقدم هبا لدعم االحتفال هبذا احلدث والتنســيق مع نظرائها يف مؤمتر املنظمة واجلمعية العامة لألمم املتحدة لتيســري 
 هم النهائي.إقرار 
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 التعاون اخلارجي -15

 معلومات حمّدثة عن التعاون الدويل  15-1
املنظمات اإلقليمية  مع 2020و 2019قدمت األمانة التقرير الذي يبنِي أنشطة التعاون الرئيسية اليت اضطلعت هبا يف عامي  [103]

 40املنظمات الدولية.و  لوقاية النبااتت
 وإِن هيئة تدابري الصحة النباتية: [104]

 2019ابلتقرير عن أنشــــــــــــــطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف جمال التعاون الدويل يف عامي  مًاأخذت عل (1)
 .2020و

 تقارير خطية من املنظمات الدولية 15-2
 41رفعت املنظمات الدولية التالية تقارير خطية: [105]

 اتفاقية األسلحة البيولوجية؛ -
 التنوع البيولوجي؛ اتفاقيةأمانة  -
 ال املشرتكة بني أورواب وأفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ؛جلنة االتص -
 التحالف العاملي لتسهيل التجارة؛ -
 املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس؛ -
 اجملموعة الدولية لبحوث خماطر اآلفات؛ -
 لنووية يفالّبانمج املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التقنيات ا -

 األغذية والزراعة؛
 أمانة األوزون لّبوتوكول مونرتايل املتعلق ابملواد املستنفدة لطبقة األوزون؛ -
 جمموعة أحباث تدابري الصحة النباتية؛ -
  مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة؛ -
 منظمة اجلمارك العاملية؛ -
 منظمة التجارة العاملية. -

 وإِن هيئة تدابري الصحة النباتية: [106]
 ابلتقارير اخلطية اليت قدمتها املنظمات الدولية. ذت علمًاأخ (1)
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 أنشطة شبكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -16

 معلومات حمّدثة عن التعاون الفين بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت 16-1
 Juliet GOLDSMITH)اجمللس األفريقي للصحة النباتية( والسيدة  Jean Gérard MEZUI M’ELLAقدم السيد  [107]

)وكالة الصحة الزراعية وسالمة األغذية يف الكارييب( تقارير االجتماع احلادي والثالثني واالجتماع الثاين والثالثني للمشاورة 
فرتاضية الا وابلوسائل 2019الفنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت اللذين عقدا يف نيجرياي يف أكتوبر/تشرين األول 

االجتماع الثاين والثالثني، ورود  جمرايتومن أبرز  42، على التوايل.2021وفّباير/شباط  2020يسمّب/كانون األول بني د
 9كمنظمة إقليمية لوقاية النبااتت مبوجب املادة   هبذه األخريةطلب من اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لالعرتاف 

تم النظر يف هذا الطلب خالل االجتماع الثالث والثالثني للمشاورة الفنية بني وسي من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.
 .2021فرتاضية يف أكتوبر/تشرين األول ونوفمّب/تشرين الثاين الا ابلوسائلاملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت الذي سيعقد 

وميكن حتقيق  النباتية يف هنج الصحة الواحدة. الصحة أوساطواقرتح بعض األطراف املتعاقدة إيالء االعتبار لزايدة إشراك  [108]
ذلك من خالل قيام األمانة بعقد مناقشات مع اجلهات الفاعلة الدولية الرئيسية يف جمال الصحة الواحدة، مثل منظمة 

راج املوضوع يف األغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لصحة احليوان، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، وإد
 جدول أعمال جمموعة التخطيط االسرتاتيجي.

 وأقِرت اهليئة أيًضا بدور الصحة النباتية يف األمن البيولوجي، والسالمة البيولوجية، ومحاية البيئة. [109]
 وإِن هيئة تدابري الصحة النباتية: [110]

لمشــاورة الفنية بني املنظمات اإلقليمية بتقارير االجتماع احلادي والثالثني واالجتماع الثاين والثالثني ل أخذت علمًا (1)
 لوقاية النبااتت؛

مدى إشــراك الصــحة  مناقشــة عنأن يتضــمن جدول أعمال االجتماع املقبل جملموعة التخطيط االســرتاتيجي  وطلبت (2)
، من النباتية يف هنج الصـــــــحة الواحدة، ودور الصـــــــحة النباتية يف األمن البيولوجي، والســـــــالمة البيولوجية، ومحاية البيئة

 .هبذا الشأن مستنري لقرار هليئةاآخر واختاذ  أجل إاتحة الفرصة إلجراء تقييم

 أتكيد األعضاجم ومن ميكن أن حيّل حمّلهم يف األجهزة الفرعية هليئة تدابري الصحة النباتية -17

لك انتخاب رئيس وانئب قام رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية بدعوة اهليئة إىل املصادقة على أعضاء مكتب اهليئة )مبا يف ذ [111]
 19-وأوضحت األمانة أيًضا أنه بسبب جائحة كوفيد رئيس جديدين للهيئة( وجلنة املعايري ومن ميكن أن حيِل حملهم.

، مدد مكتب اهليئة لألعضاء الذين 2020وأتجيل الدورة اخلامسة عشرة للهيئة اليت كان من املزمع عقدها أساًسا يف عام 
وقدمت األمانة قوائم الرتشيحات إىل  سنة واحدة إضافية لضمان استمرارية العمل. 2020عام  كانت ستنتهي واليتهم يف

 43اهليئة.
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وأوضح ممثل عن مكتب الشؤون القانونية يف املنظمة أنه مبوجب املادة الثانية من الالئحة الداخلية للهيئة، يعمل أعضاء مكتب  [112]
وجيوز يف حاالت استثنائية ألي إقليم من أقاليم  44لواليتني إضافيتني متتاليتني. اهليئة لوالية مِدهتا سنتني وجيوز إعادة انتخاهبم

 املنظمة تقدمي طلب إىل اهليئة إلعفائه من هذه املادة والسماح لعضو من األعضاء أبن خيدم لوالية إضافية أو أكثر.
التابعة  العمل املؤلفة من سبعة أعضاء موعةوذِكرت األمانة أبن والية األعضاء اجلدد يف جلنة املعايري تبدأ بعد اجتماع جم [113]

ابلتايل، شِجعت األمانة األعضاء اجلدد يف جلنة املعايري على تسجيل أمسائهم كمراقبني يف االجتماع الذي و  .املعايري للجنة
 التسليم.و  عملية التسِلم لضمان سالسة 2021سيعقد يف مايو/أاير 

وأوضحت أنه مت متديد  45ء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ومن ميكن أن حيِل حملهم،ودعت األمانة اهليئة إىل أخذ العلم أبعضا [114]
 .19-بسبب جائحة كوفيد 2020إىل نوفمّب/تشرين الثاين  2020والية أعضاء اللجنة من مايو/أاير 

ًسا )أفريقيا( على انتخابه رئي Lucien KOUAME KONANوبعد االنتخاابت، هِنأت أطراف متعاقدة عديدة السيد  [115]
 )أمريكا الشمالية( على انتخابه انئًبا للرئيس. John GREIFERوالسيد  ملكتب اهليئة

 وإِن هيئة تدابري الصحة النباتية: [116]
 )أفريقيا( رئيًسا ملكتب اهليئة؛ Lucien KOUAME KONANالسيد  انتخبت (1)
 )أمريكا الشمالية( انئًبا لرئيس مكتب اهليئة؛ John GREIFERالسيد  وانتخبت (2)
 (؛13األعضاء يف مكتب اهليئة من أقاليم املنظمة اليت ال ميثلها أي من الرئيس وانئب الرئيس )املرفق  توانتخب (3)
 (؛13من حيل حمل أعضاء مكتب اهليئة )املرفق  وانتخبت (4)
 (؛13ابألعضاء احلاليني يف جلنة املعايري ومن ميكن أن حيِل حمِلهم فيها )املرفق  وأخذت علمًا (5)
جلدد ومن ميكن أن حيِل حمِلهم يف جلنة املعايري وعلى الرتتيب الذي ســــتتم على أســــاســــه على األعضــــاء ا وصــــادقت (6)

 (؛13احملتملني ابلنسبة إىل كل إقليم )املرفق  ءدعوة األعضاء البدال
 (.14هلم ومن حيل حملهم )املرفق  ءالبدالأبعضاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات واألعضاء  وأخذت علمًا (7)

 ما يستجد من أعمال -18

)شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت يف منظمة األغذية والزراعة( معلومات حمدثة عن تفشي  شوقي الدبعي قِدم السيد [117]
هي املنظمة العاملية التابعة لألمم املتحدة األغذية والزراعة وأوضح أِن منظمة  46نظمة،املاستجابة عن اجلراد الصحراوي و 

وهي آفة هلا القدرة على إحلاق الضرر مبا  -املبكر والتنبؤ بتفشي اجلراد الصحراوي  املسؤولة عن تنسيق الرصد واإلنذار
يف املائة من األراضي يف مجيع أحناء العامل، من غرب أفريقيا إىل جنوب شرق آسيا. وتقوم املنظمة أيًضا، إىل  20يصل إىل 

  إقليمية للجراد الصحراوي. جانب تنسيق االستجابة للجراد على املستوي العاملي، بدعم ثالث هيئات
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عاًما، بدأت نتيجة  70أسوأ موجة لتفشي اجلراد الصحراوي منذ أكثر من  الشرقية أفريقيا بلدانالراهن، تواجه يف الوقت  [118]
أفريقيا . وانتشرت موجات تفشي اجلراد الصحراوي إىل جنوب غرب آسيا و 2018العربية يف عام ضراب املنطقة إعصارين 

، وكذلك جمموعات اجلراد الصغري 2020و 2019موجات تفشي اجلراد إىل ذروهتا عدة مرات يف عامي . ووصلت يةشرقال
العربية، وجنوب غرب آسيا، غري أِن األرقام  واملنطقةالقرن األفريقي،  منطقة ، وقد أحلقت األضرار ببلدان2020يف عام 

هذا االجتاه الذي يعزى سببه  . ويؤمل يف أن يتواصل2020مقارنة ابلفرتة ذاهتا من عام  2021آخذة يف الرتاجع خالل عام 
 إىل اخنفاض مستوايت هطول األمطار.

اخلطة العاملية ملنظمة األغذية والزراعة لالستجابة لتفشي اجلراد الصحراوي، وهي ترتكز إىل ثالثة أركان  الدبعي السيد وقِدم [119]
تشجيع التعايف املبكر؛ والتنسيق والتأهب. وتوِجه ابلشكر وهي: كبح مجاح انتشار اجلراد الصحراوي؛ ومحاية سبل العيش و 

إىل الشركاء الكثريين الذين قدموا الدعم الستجابة املنظمة لفورة اجلراد الصحراوي، ووصف جمموعة املدخالت الالزمة 
يدانية، واملركبات املزودة يشمل الطائرات، ومعدات املراقبة األرضية، ومبيدات اآلفات، والفرق امل لعمليات املسح واملراقبة، مبا

الرصد واإلبالغ. وسلط الضوء أيًضا على االبتكارات اليت مت تطويرها خالل  برشاشات حممولة، والدراجات النارية، وأدوات
الطفرة األخرية، ابستخدام تكنولوجيات مثل األدوات الرقمية، والطائرات امليِسرة بدون طيار، والسواتل، والنماذج احلاسوبية، 

نظم املعلومات اجلغرافية. وختم بيانه بتلخيص أتثري استجابة املنظمة يف منطقة القرن األفريقي الكّبى واليمن، حيث متت و 
مليون لرت من  786مليون طِن من حماصيل احلبوب و 3.99معاجلة حوايل مليوين هكتار من األراضي: فقد مت تفادي فقدان 

، ما يضمن ابلتايل األمن الغذائي 2020دوالر أمريكي( منذ يناير/كانون الثاين  مليون 1.53احلليب )بقيمة جتارية قدرها 
 مليون نسمة. 33.99لـلسكان البالغ عددهم 

االطالع على أحدث املعلومات عن احلالة الراهنة على املنصات اإللكرتونية التابعة للمنظمة واخلاصة ابجلراد  وميكن [120]
 47.الصحراوي

أِن مبيدات اآلفات املستخدمة هي منتجات جتارية أوصى هبا  الدبعي رحها احلاضرون، أِكد السيدوردًّا على األسئلة اليت ط [121]
الكلوربرييفوس، والفنيرتوتيون، واملاالتيون، والدلتامثرين، ومبيد اآلفات الفريق املعين ابجلراد الصحراوي لدى املنظمة: 

إِن املنظمة تقوم برصد وتشجيع البلدان على مجع براميل و . مات النمِو مثل التفلوبنزورون، ومنظِ Novacridالبيولوجي 
مبيدات اآلفات الفارغة وختزينها يف مكان آمن لكي يتم تنظيفها والتخلص منها. وأِكد أنه ال يوجد حالًيا أي هتديد بغزو 

 لسنغال أو موريتانيا من بلدان أخرى.لاجلراد الصحراوي 

  2021اهليئة العمل نيابة عنها خالل سنة ترخيص هيئة تدابري الصحة النباتية ملكتب  -19

يعمل مكتب اهليئة ابلنيابة عن اهليئة يف أوقات الطوارئ أو تقضي أبن اهليئة الوثيقة اليت تقدم اقرتاحات  سعرض رئي [122]
 أن القرارات مثل اعتماد املعايري الدولية لتدابري ثيقةوأوضحت الو  19.48-األزمات، كما هي احلال اآلن مع جائحة كوفيد

ومت اقرتاح فرتة أسبوعني بني  الصحة النباتية أو توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية ستبقى خاضعة لسلطة اهليئة احلصرية.

                                                      
 ؛hqfao.hub.arcgis.com-hub-https://locust/ املنصات اإللكرتونية التابعة للمنظمة واخلاصة ابجلراد الصحراوي: 47

/http://www.fao.org/ag/locusts/en ؛info/info/index.html؛ dashboard/en-overview-http://www.fao.org/locusts/response 
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https://locust-hub-hqfao.hub.arcgis.com/؛
http://www.fao.org/ag/locusts/en/؛%20info/info/index.html
http://www.fao.org/locusts/response-overview-dashboard/en
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جراءات بشأنه، على أن حيِق ملكتب اهليئة أن يشرع بعد انقضاء هذه املهلة يف تنفيذ صدور قرار عن مكتب اهليئة واختاذ اإل
 ء أي اعرتاضات عليها.اإلجراءات يف حال مل يتم إبدا

وأعرب بعض األطراف املتعاقدة عن دعمه لالقرتاحات الواردة يف الوثيقة وشكر مكتب اهليئة على قيادته القوية والنشطة  [123]
"فرتة املوافقة الضمنية" من أسبوعني إىل  إطالةاألطراف املتعاقدة  بعضواقرتح  واملتواصلة خالل األشهر االثين عشر املاضية.

 بيع للسماح إبجراء مشاورات داخلية.أربعة أسا
األطراف املتعاقدة، من خالل جهات االتصال التابعة هلا،  ابطالعوأشارت اهليئة إىل احلاجة إىل أن يقوم مكتب اهليئة  [124]

  على املسائل اليت يعاجلها ابلنيابة عن اهليئة.
 هيئة تدابري الصحة النباتية  إنِ  [125]

موافقة اهليئة بشـــكل  لتماساســـتثنائية، عن طريق أمانة االتفاقية الدولية، ابوافقت على أن يقوم مكتب اهليئة بصـــفة  (1)
اســـة مبا فيه الكفاية لطلب إعالم اهليئة ومشـــاركتها رات أو املســـائل اليت قد يعتّبها إلكرتوين حول القرا هامة أو حســـِ

 ؛()ابللجوء إىل إجراء املوافقة الضمنية بعدم إبداء أي اعرتاض يف مهلة أربعة أسابيع

وطلبت إىل املكتب رفع تقرير إىل اهليئة يف دورهتا الســـــــــادســـــــــة عشـــــــــرة عن أي قرارات متت املوافقة عليها عن طريق  (2)
  .املوافقة الضمنيةإجراء 

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -20

نتظار مصادقة املنظمة اب 2022أبريل/نيسان  8إىل  4ًيا عقد الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية من ئتقرر مبد [126]
 وضع اجلائحة.ب مرتبطًا األمر سيكون بيد أن هذاويؤمل أن تُعقد الدورة حبضور األشخاص،  على ذلك.

 لبنود العالقةاللمسات األخرية على اوضع  -21

 من جدول األعمال )ما يستجد من أعمال( ضمن هذا البند. 18البند  ابلتطرق إىلقامت اهليئة  [127]

 اعتماد التقرير -22

 تماد التقرير.مت اع [128]
 ألمانة املسائل املتعلقة ابلرتمجة إىل أقسام الرتمجة يف املنظمة.ا ستحيل [129]

 الدورة اختتام -23

ا منها مبناسبة انعقاد آخر دورة له قبل التقاعد، اعرتافً )فنلندا(  Ralf LOPIANاهليئة عن أحِر هتانيها إىل السيد  أعربت [130]
، الذي توىل منصب انئب LOPIAN وتوِجه السيد .لية لوقاية النبااتتاالتفاقية الدو  أوساط بسنوات خدمته العديدة يف

 شريًا إىلإىل اهليئة مشكر ابلهيئة تدابري الصحة النباتية، مث انئب رئيس تدابري الصحة النباتية، لاهليئة املؤقتة  ورئيس رئيس
 مسامهته يف االتفاقية الدولية خالل السنوات الثالثني املاضية.
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 عن شكرها للرئيس املنتهية واليته ورِحبت ابلرئيس وانئب الرئيس اجلديدين.وأعربت اهليئة  [131]
 ومت اختتام الدورة.  [132]
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 جدول األعمال التفصيلي -01املرفق 

 ، الساعة العاشرة صباًحا إىل الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت أورواب الوسطى(2021مارس/آذار  16اجللسة األوىل )

 املقّدمون اإلجراجم عنوان الوثيقة رقم الوثيقة لالبند على جدول األعما
 ال يوجد افتتاح الدورة -1

)خطاابت مباشرة من منظمة 
 األغذية والزراعة(

 افتتـــــاح دورة هيئـــــة تـــــدابري  -  افتتاح الدورة
 الصحة النباتية.

، Beth BECHDOLالســــــــــيدة 
انئب املدير العام ملنظمة األغذية 

 والزراعة
 ، Jingyuan XIAالســـــــــــــــــــــيــــــــد 

دير شـــــــعبة اإلنتاج النبايت ووقاية م
 النبااتت

 ال يوجد الكلمة الرئيسية -2
)كلمة مباشرة وكلمة مسجلة 

 دقائق( 10، مسبًقا عّب الفيديو
CPM 2021/INF/15 

يـــــديل رئيس هيئـــــة تـــــدابري  - 
الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة مبالحظــات 
اســــــــــــــتهالليـــــــة موجزة ويقـــــــِدم 
الكلمة الرئيســــــــــية لوزير الزراعة 

 ندي.والغاابت الفنل

 Francisco Javierالســــــــــــــيـــــد 

TRUJILLO ARRIAGA ،
 رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية.

ـــــــــــد  ، Jari LEPPA الســــــــــــــــــــــــي
 وزير الزراعة والغاابت يف فنلندا.

 CPM 2021/01_REV_01 اعتماد جدول األعمال -3
CPM 2021/02 

CPM 2021/CRP 
CL 2021/INF/01 

CPM 2021/INF/21 

 اخلامســــــــــــــة  جدول األعمال املؤقت للدورة
  عشرة للهيئة

  جدول األعمال التفصـيلي للدورة اخلامسة
 عشرة للهيئة

 قائمة الواثئق للدورة اخلامسة عشرة للهيئة 

يـــــديل رئيس هيئـــــة تـــــدابري  -
الصــــــــــــــحـــــــة النبـــــــاتيـــــــة ببعض 
التصـــــــاريح ويتم اعتماد جدول 
األعــــمـــــــال املــــؤقـــــــت لــــلـــــــدورة 

 Francisco Javierالســــــــيد  -

TRUJILLO ARRIAGA ،
 .رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية
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  اخلطوط التوجيهيـــة الســــــــــــــتخـــدامZoom 
 للمشاركني

وتقِدم  -ة للهيئة اخلامسة عشر 
 اخلطوط التوجيهية.

بيان االختصــــــــــاصــــــــــات املقدم من  3-1
 االحتاد األورويب

CPM 2021/CRP   بيان االختصــــــــــاصــــــــــات املقدم من االحتاد
 األورويب

يقــدم االحتــاد األورويب بيــان  -
 اختصاصاته.

 وفد االحتاد األورويب -

ترشيح مقرر الدورة اخلامسة  -  ال يوجد انتخاب املقرر -4
عشــــــــــــرة هليئة تدابري الصــــــــــــحة 

 النباتية وانتخابه.

 Francisco Javierالســــــــــــــيـــــد 

TRUJILLO ARRIAGA ،
 رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية.

تقرير مكتب هيئة تدابري الصاااااااحة  -5
  النباتية عن أوراق التفويض

  يوجدال
 )إبالغ املعلومات شفهًيا(

يقـــــِدم رئيس هيئـــــة تـــــدابري  – 
الصــــــــــــحة النباتية تقرير مكتب 

 اهليئة عن أوراق التفويض.

 Francisco Javierالســــــــــــــيـــــد 

TRUJILLO ARRIAGA ،
 رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية.

تقرير رئيس هيئة تدابري الصااااااااااحة  -6
النباااتيااة ) ااا يف ذلاات معلومااات حمااّدثااة 

موعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري عن جم
ية بشااااااااااااأن تعزيز نظم  بات الصاااااااااااحة الن
اإلنذار واالساااااااااتجابة حلاالت تفشاااااااااي 

 اآلفات(

CPM 2021/13 
 دقائق( 5)

  تقرير صادر عن رئيس هيئة تدابري الصحة
 النباتية

تتســـــِلم هيئة تدابري الصـــــحة  -
النباتية تقريرًا صـــادرًا عن رئيس 

 اهليئة لإلحاطة علًما به.

 Francisco Javierالســــــــــــــــــيـــــــد

TRUJILLO ARRIAGA ،
 رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية.

تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية  -7
النبااتت ) ا يشااااااااااامل معلومات حمدثة 
عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية 

 الدولية لوقاية النبااتت(

CPM 2021/24 
 دقائق( 5)

  ليــــة لوقــــايــــة تقرير ألمــــانــــة االتفــــاقيــــة الــــدو
 النبااتت

تتســـــلم هيئة تدابري الصـــــحة  -
النباتية تقريرًا من أمانة االتفاقية 
الـــــــدوليـــــــة لوقـــــــايـــــــة النبـــــــااتت 

 لإلحاطة علًما به.

ـــــــــــــــد -  Avetik الســــــــــــــــــــــــــــي

NERSISYAN أمني االتفاقية ،
الـــدوليـــة لوقـــايـــة النبـــااتت املكلف 

 ابلشؤون اليومية.
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  احلوكمة واالسرتاتيجية -8
ار االســــــــــــــرتاتيجي اعتمـــــــاد اإلطـــــــ 8-1

لالتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة النبــااتت للفرتة 
2020-2030 

CPM 2021/03 

CPM 2021/INF/14   اإلطــار االســــــــــــــرتاتيجي لالتفــاقيــة الــدوليــة
 2030-2020لوقاية النبااتت للفرتة 

تقدمي اإلطار االســــــــرتاتيجي  -
لالتفــــــاقيــــــة الــــــدوليــــــة لوقــــــايــــــة 

 2030-2020النبــااتت للفرتة 
 ألجل اعتماده 

، أمانة Arop DENGالســــيد  -
 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

اعتمـــــاد النســــــــــــــخـــــة املراجعـــــة من  8-2
اختصــــــــــــــــاصــــــــــــــــات جلنــة التنفيــذ وتنميــة 

 القدرات والئحتها الداخلية

CPM 2021/09 
 

  اختصـــاصـــات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات
ـــيـــــــة  ـــــــداخـــل ـــهـــــــا ال نســــــــــــــــخـــــــة  -والئـــحـــت

 معروضة العتمادهامنقحة

اد النســــــــــــــخــــة تقــــدمي اعتمــــ -
املراجعة من اختصـاصـات جلنة 
الــتــنــفــيـــــــذ وتــنــمــيـــــــة الــقـــــــدرات 
والئحتهــــــا الــــــداخليــــــة ألجــــــل 
اعتمــــادهــــا. ومن املتوقع هليئــــة 
ـــاتيـــة أن  تـــدابري الصــــــــــــــحـــة النب
تبحث يف االختصــاصــات وأن 

 تعتمدها

، Brent LARSONالســــــــــــــيـــــد 
أمـــانـــة االتفـــاقيـــة الـــدوليـــة لوقـــايـــة 

  النبااتت

ــــخــــطــــيــــط  8-3 ــــت ــــر جمــــمــــوعـــــــة ال ــــقــــري ت
  سرتاتيجياال
  اعـــتـــمـــــــاد الصــــــــــــــــيـــغـــــــة املـــراجـــعـــــــة

الختصـــــــاصـــــــات جمموعة التخطيط 
 االسرتاتيجي

  إنشـــــــــــــــاء جمموعــة تركيز اتبعــة هليئــة
تدابري الصــحة النباتية بشــأن خطط 
تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية 

CPM 2021/19 
   

CPM 2021/06 
 
 
  
 

CPM 2021/08 
CPM 2021/INF/14 

 
 

 تقرير جمموعـــة التخطيط االســــــــــــــرتاتيجي- 
ير جمموعة التخطيط االسرتاتيجي موجز تقر 

 2020لعام 
  تـعــزيـز الـرتكـيــز االســـــــــــــــرتاتـيــجــي جملـمــوعـــــــة

التخطيط االســــــــرتاتيجي وقيمتها ابلنســــــــبة 
  إىل املكتب وهيئة تدابري الصحة النباتية

  اختصـــــاصـــــات جملموعة الرتكيز التابعة هليئة
تدابري الصــــــــــــــحة النباتية املعنية بتنفيذ بنود 

تقـــــدمي تقرير من جـــــانـــــب  -
جمموعة التخطيط االسرتاتيجي 

 لإلحاطة علًما به. 
من املتوقع هليئـــــــة تـــــــدابري  -

الصـــــحة النباتية أن حتيط علًما 
ابلوثيقـــة املتعلقـــة بتعزيز الرتكيز 
االسرتاتيجي جملموعة التخطيط 
االســرتاتيجي وبقيمتها ابلنســبة 

 Lucien KUAMEالســــــيد  -

KONAN رئـــــيـــــس جمـــــمـــــوعـــــــة ،
 التخطيط االسرتاتيجي.
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الـــــدوليـــــة لوقـــــايـــــة النبــــــااتت للفرتة 
2020-2030 

  جمموعــة تركيز اتبعــة هليئــة إنشـــــــــــــــاء
اتيــــة معنيــــة تــــدابري الصــــــــــــــحــــة النبــــ

  ابالتصاالت
  إنشـــــــــــــــاء جمموعــة تركيز اتبعــة هليئــة

تــــدابري الصــــــــــــــحــــة النبــــاتيــــة معنيــــة 
 بتــأثريات تغري املنــاخ على صــــــــــــــحــة

 النبات

 
   
 

CPM 2021/07 
 
   
 

CPM 2021/14 

ـــــلـــــفـــــ   رتةجـــــــدول األعـــــمـــــــال اإلمنـــــــائـــــي ل
لـإلطـــــــار االســـــــــــــــرتاتـيـجــي  2020-2030

 لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
  اختصـــــاصـــــات جمموعة الرتكيز التابعة هليئة

  تدابري الصحة النباتية املعنية ابالتصاالت
  اختصـــــاصـــــات جمموعة الرتكيز التابعة هليئة

املعنية بتأثريات تغري  تدابري الصحة النباتية
 املناخ على صحة النبااتت

إىل املكتـــــــب وهيئـــــــة تـــــــدابري 
  الصحة النباتية

ن املتوقع هليئـــــــة تـــــــدابري م -
الصــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة أن تنـــاقش 
االختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــات اجلــديــدة 
جملموعة التخطيط االسرتاتيجي 

  وأن تعتمدها.
من املتوقع هليئـــــــة تـــــــدابري  -

الصــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة أن تنـــاقش 
اختصــــــاصــــــات جمموعة الرتكيز 
املعنيـــــــة بتنفيـــــــذ بنود جـــــــدول 
األعـمـــــــال اإلمنـــــــائـي لـإلطـــــــار 

ولية االســــــرتاتيجي لالتفاقية الد
 لــــوقـــــــايـــــــة الــــنــــبـــــــااتت لــــلــــفــــرتة

2020-2030 . 
من املتوقع هليئـــــــة تـــــــدابري  -

الصــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة أن تنـــاقش 
االختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــات اجلــديــدة 
ـــــــة  جملـــمـــوعـــــــة الـــرتكـــيـــز املـــعـــنـــي

 ابالتصاالت وأن تعتمدها
من املتوقع هليئـــــــة تـــــــدابري  -

الصــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة أن تنـــاقش 
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 ، الساعة الثالثة بعد الظهر إىل السادسة مساجم حسب توقيت أورواب الوسطى(2021مارس/آذار  16اجللسة الثانية )
 

 املقدمون إلجراجما عنوان الوثيقة رقم الوثيقة البند على جدول األعمال
 احلوكمة واالسرتاتيجية )اتبع( -8
 وضع املعايري -9
 CPM 2021/17  تقرير من جلنة املعايري 9-1

)شريط فيديو مسجل 
 دقيقة( 15 مسبًقا،

CPM 2021/INF/17 

 يقـــــدم رئيس جلنـــــة املعـــــايري  - تقرير من جلنة املعايري
 تقريرًا لإلحاطة علًما به.

 Ezequielالســـــــــــــــــــــــيــــــــــد -

FERRO ، رئــــــيــــــس جلــــــنـــــــة
 املعايري

االختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــات اجلــديــدة 
ت جملموعة الرتكيز املعنية بتأثريا

 تغري املناخ على صحة النبات
إقرار اإلطـــــــار احملـــــــِدث للمعـــــــايري  8-4

 والتنفيذ
CPM 2021/11  من املتوقع هليئـــــــة تـــــــدابري  - إقرار اإلطار احملِدث للمعايري والتنفيذ

الصــــــــــــــحة النباتية إقرار اإلطار 
 والتنفيذ.احملِدث للمعايري 

 Avetikالســـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد -

NERSISYAN أمني االتفاقية ،
الـــدوليـــة لوقـــايـــة النبـــااتت املكلف 

 ابلشؤون اليومية.
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  اعتمــاد املعــايري الــدوليــة لتــدابري الصـــــــــــــحــة
 النباتية

  فرادى املعـــايري الـــدوليـــة لتـــدابري الصــــــــــــــحـــة
 النباتية ومعامالت الصحة النباتية:

o  مشــــــــــــــروع تنقيح املعيـــــار الـــــدويل لتـــــدابري
حتديد حالة آفة يف  :8رقم الصحة النباتية 

 (005-2009) منطقة ما
o  مشــــــــــــــروع معيــار دويل لتــدابري الصــــــــــــــحــة

 متطلبات استخدام معاجلات اجلو النباتية:
-2014)املعِدل كتدابري للصـــــــــحة النباتية 

006) 
o  على املعيار  2018مســـــودة تعديالت عام

 :5الــدويل لتــدابري الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة رقم 
 مســــــــــــرد مصــــــــــــطلحات الصــــــــــــحة النباتية

(1994-001) 
o شـــــــــــــروع املعيار الدويل لتدابري الصـــــــــــــحة م

ــــــة:  ــــــاتي ــــــات املفروضـــــــــــــــــــة على النب املتطلب
طنية لوقاية النبااتت يف حال املنظمات الو 

الــرتخــيــص لــكــيـــــــاانٍت لــتــنــفــيـــــــذ إجــراءات 
 (002-2014) للصحة النباتية

دى املعايري الدولية تقدمي فرا -
لتــــــدابري الصــــــــــــــحــــــة النبــــــاتيــــــة 
ومعامالت الصـــحة النباتية إىل 
هيئـة تـدابري الصــــــــــــــحـة النبـاتيـة 

 ألجل اعتمادها.

ـــــــدة -  Adriana الســــــــــــــــــــي

MOREIRA أمـــــــــــــانــــــــــــة ،
االتفـــــاقيـــــة الـــــدوليـــــة لوقـــــايـــــة 

 النبااتت.
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o  مشــــــــــــــروع ملحق للمعيـــار الـــدويل لتـــدابري
معــاجلــة ذاببــة  :28الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة رقم 

ــفـــــــاكــهـــــــة الشـــــــــــــــرقــيـــــــة  Bactrocera ال

dorsalis (015-2017) ابإلشعاع 
o  مشـــــــــــــروع ملحق للمعيــــار الــــدويل لتــــدابري

معــاجلــة ذاببــة  :28الصـــــــــــــحــة النبــاتيــة رقم 
 Ceratitis capitataالفاكهة املتوســــــطية 

 Prunus aviumابلّبودة يف مثــــار الكرز 
 Prunus salicinaوالــــّبقــــوق الــــيـــــــاابين 

 Prunus persicaخلــوخ والــنــكــتـــــــاريــن وا

(2017-022A) 
o  مشـــــــــــــروع ملحق للمعيــــار الــــدويل لتــــدابري

معــاجلــة ذاببــة   :28الصـــــــــــــحــة النبــاتيــة رقم 
 Bactrocera tryoniفـــاكهـــة كوينزالنـــد 

 Prunus aviumابلّبودة يف مثــــار الكرز 
 Prunus salicinaوالـــــّبقـــــوق الـــــيـــــــاابين 
  Prunus persicaواخلــوخ والــنــكــتـــــــاريــن 

(2017-022B) 
o  مشــــــــــــــروع ملحق للمعيـــار الـــدويل لتـــدابري

معــاجلــة ذاببــة  :28الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة رقم 
 Ceratitis capitataالفاكهة املتوســطية 

https://www.ippc.int/en/publications/89319/
https://www.ippc.int/en/publications/89319/
https://www.ippc.int/en/publications/89319/
https://www.ippc.int/en/publications/89319/
https://www.ippc.int/en/publications/89319/
https://www.ippc.int/en/publications/89319/
https://www.ippc.int/en/publications/89322/
https://www.ippc.int/en/publications/89322/
https://www.ippc.int/en/publications/89322/
https://www.ippc.int/en/publications/89322/
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CPM 2021/15_09 
 

 

 
 
 

CPM 2021/15_10 
 

 
 

CPM 2021/15_11 
 

 

  Vitis viniferaعــلــى نــبـــــــات الــكــرمـــــــة 
(2017-023A) 
o  مشــــــــــــــروع ملحق للمعيـــار الـــدويل لتـــدابري

معــاجلــة ذاببــة  :28الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة رقم 
 tryoni Bactroceraفــاكهــة كوينزالنــد 

 vinifera Vitis لــكــرمـــــــةعــلــى نــبـــــــات ا
(2017-023B) 
o  مشــــــــــــــروع ملحق للمعيـــار الـــدويل لتـــدابري

معــاجلــة ذاببــة  :28الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة رقم 
 ابإلشـــــــعاع Carposina sasakiiاخلوخ 

(2017-026) 
o  مشــــــــــــــروع ملحق للمعيـــار الـــدويل لتـــدابري

معاجلة جنس  :28الصــــــــــــــحة النباتية رقم 
ابإلشــــــــــــــعاع  Anastrephaذاببة الفاكهة 

(2017-031) 
 CPM 2021/22الوثيقة 

CPM 2021/INF/12 

 
 

  اعتمــاد املعــايري الــدوليــة لتــدابري الصـــــــــــــحــة
التعديالت التحريرية على املعايري  -النباتية 

 الدولية لتدابري الصحة النباتية املعتمدة

تقــــدمي النســـــــــــــخــــة املعتمــــدة  -
للتعــــديالت التحريريــــة للمعــــايري 
الدولية لتدابري الصـــــــــــــحة النباتية 

اإلحاطة علًما هبا من من أجل 
 قبل هيئة تدابري الصحة النباتية.

ـــــــدة -  Adriana الســــــــــــــــــــي

MOREIRA أمـــــــــــــانــــــــــــة ،
االتفـــــاقيـــــة الـــــدوليـــــة لوقـــــايـــــة 

 النبااتت
 

https://www.ippc.int/en/publications/89322/
https://www.ippc.int/en/publications/89323/
https://www.ippc.int/en/publications/89323/
https://www.ippc.int/en/publications/89323/
https://www.ippc.int/en/publications/89323/
https://www.ippc.int/en/publications/89323/
https://www.ippc.int/en/publications/89323/
https://www.ippc.int/en/publications/89323/
https://www.ippc.int/en/publications/89324/
https://www.ippc.int/en/publications/89324/
https://www.ippc.int/en/publications/89324/
https://www.ippc.int/en/publications/89324/
https://www.ippc.int/en/publications/89324/
https://www.ippc.int/en/publications/89324/
https://www.ippc.int/en/publications/89325/
https://www.ippc.int/en/publications/89325/
https://www.ippc.int/en/publications/89325/
https://www.ippc.int/en/publications/89325/
https://www.ippc.int/en/publications/89325/
https://www.ippc.int/en/publications/89346/
https://www.ippc.int/en/publications/89346/
https://www.ippc.int/en/publications/89346/


CPM-15 Report  Appendix 01 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 149 من 42 الصفحة

توصيات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري  9-3
)مبا يف ذلك اعتماد قائمة الصحة النباتية

 املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية(

توصــــــــــــــيـــات جلنـــة املعـــايري إىل هيئـــة تـــدابري  CPM 2021/18 الوثيقة 
)مبا يف ذلك اعتماد قائمة  الصـــحة النباتية

 املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية(

تقدمي توصـــــــيات جلنة املعايري  -
إىل هيئة تدابري الصـــــــــحة النباتية 
للنظر فيها واختاذ القرار بشــأهنا، 

 واعتماد قائمة املواضيع.

 Ezequielالســـــــــــــــــــــــيــــــــــد -

FERRO ، رئــــــيــــــس جلــــــنـــــــة
 املعايري.

   
 ، الساعة العاشرة صباًحا إىل الواحدة بعد الظهر حسب توقيت أورواب الوسطى(2021مارس/آذار  18اجللسة الثالثة )

 

 املقّدمون اإلجراجم عنوان الوثيقة رقم الوثيقة البند على جدول األعمال
     وضع املعايري )اتبع( -9

     النباتيةتوصيات هيئة تدابري الصحة  -10

اعتماد مشــــــــــــــروع توصــــــــــــــية هيئة تدابري  10-1
 الصحة النباتية بشأن "املعونة الغذائية"

CPM 2021/16 
CPM 2021/16_01 

 
CPM 2021/INF/16 

 

 :توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية 
  التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من

املــــعــــوانت اإلنســــــــــــــــــــانــــيـــــــة ملــــنــــع دخــــول 
ة خالل حــــاالت الطوارئ اآلفــــات النبــــاتيــــ

(2018-026) 

قيام هيئة تدابري الصــــــــــــــحة  -
النباتية ابلنظر يف هذه التوصية 

 واعتمادها.

 Adrianaالســــــــــــــــــــــيـــــــــدة -

MOREIRA أمـــــــــــــانــــــــــــة ،
االتفـــــاقيـــــة الـــــدوليـــــة لوقـــــايـــــة 

 النبااتت

املوافقة على توصـــية هيئة تدابري الصـــحة  10-2
النبــاتيــة بشـــــــــــــــأن "اآلفــات امللوِرثــة" ألول جولــة 

 بشأهناتشاور 

CPM 2021/16 
02_16/2021CPM  

 

 توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية 
  احلد من حاالت اإلصـــــــــابة ابآلفات امللوثة

املرتبطة ابملواد اخلاضـــعة للوائح والســـلع غري 
اخلاضـــــــــعة للوائح من أجل محاية الصـــــــــحة 

 (002-2019النباتية وتيسري التجارة )

تنظر هيئة تدابري الصــــــــــــــحة  -
هذه التوصية وتوافق النباتية يف 

عليهـــــا من أجـــــل التشــــــــــــــــــاور 
 بشأهنا. 

ـــــــدة -  Adriana الســــــــــــــــــــي

MOREIRA أمـــــــــــــانــــــــــــة ،
االتفـــــاقيـــــة الـــــدوليـــــة لوقـــــايـــــة 

 النبااتت.
 



CPM-15 Report  Appendix 01 

 149 من 43 الصفحة النبااتت االتفاقية الدولية لوقاية

إدراج أي مواضــــــــــــــيع أخرى أحـــــالتهـــــا  10-3
األطراف املتعــاقــدة يف برانمج عمــل هيئــة تــدابري 

 الصحة النباتية

CPM 2021/16 
 

 تنظر هيئة تدابري الصــــــــــــــحة  - ةتوصيات هيئة تدابري الصحة النباتي
النباتية يف أي مواضـــــــيع أخرى 
تتعلق بتوصــيات اهليئة، مقدمة 
 من جانب األطراف املتعاقدة 

ـــــــدة -  Adriana الســــــــــــــــــــي

MOREIRA أمـــــــــــــانــــــــــــة ،
االتفـــــاقيـــــة الـــــدوليـــــة لوقـــــايـــــة 

 النبااتت
)إعطـــــــاء الكلمـــــــة لألطراف 
املتعاقدة اليت ترغب يف اقرتاح 
مواضــــــــــــــيع جـــــــديـــــــدة تتعلق 

 يئة(بتوصيات اهل
   التنفيذ وتنمية القدرات -11

 CPM 2021/26  تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 11-1
 فيديو مسجل مسبًقا

 دقيقة( 15)

 
CPM 2021/INF/18 

 يرفع رئيس جلنـــــــة التنفيـــــــذ  - تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات
تقريرًا إىل هيئة تدابري الصــــــــحة 
النباتية بشـــــــــأن األنشـــــــــطة اليت 

 هبا جلنته. تضطلع
يرد موجز ابلقرارات يف هناية  -

 هذه الوثيقة.
من املتوقع هليئـــــــة تـــــــدابري  -

الصــــــــــــــحة النباتية أن تنظر يف 
 نقاط عدة للقرارات. 

 Dominqueالســـــــــــــــيـــــــد  -
PELLETIER رئيس جلنة ،

 التنفيذ.
 

اعتماد قائمة املواضـــــيع اخلاصـــــة ابلتنفيذ  11-2
 وبتنمية القدرات 

CPM 2021/29  ائمــة املواضــــــــــــــيع املتعلقــة ابلتنفيــذ اعتمــاد قــ
 تعديالت -وبتنمية القدرات 

تنظر هيئة تدابري الصــــــــــــــحة  -
النبـــــاتيـــــة يف التعـــــديالت على 
قائمة املواضيع اخلاصة ابلتنفيذ 

، Brent LARSONالسيد 
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 النبااتت.
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وبتنميــــــة القــــــدرات، وتعتمــــــد 
 التغيريات

عن فريق املهام املعين معلومات حمِدثة  11-3
  ابحلاواِيت البحريِة

CPM 2021/27 

 

 

CPM 2021/INF/13 

CPM 2021/INF/14 

  معلومـــــات حمـــــِدثـــــة عن فريق املهـــــام املعين
  ابحلاواِيت البحريِة

تتلقى هيئة تدابري الصــــــــــحة  -
النبـــاتيـــة معلومـــات حمـــِدثـــة عن 
فريق املهـــــام املعين ابحلـــــاواِيت 

 البحريِة من جانب األمانة. 
من املتوقع هليئـــــــة تـــــــدابري  -

الصــــــــــــــحة النباتية أن تنظر يف 
 نقاط عدة للقرارات.

 Artur الســـــــــــــــــــــــــيــــــــــــد -

SHAMILOV أمـــــــــانـــــــــة ،
االتفـــــاقيـــــة الـــــدوليـــــة لوقـــــايـــــة 

 النبااتت.

    التقرير املايل وامليزانية -12

التقرير املايل من أمانة االتفاقية الدولية  12-1
 (2020و 2019لوقاية النبااتت )

CPM 2021/23 
 

  التقرير املـــايل من أمـــانـــة االتفـــاقيـــة الـــدوليـــة
 (2020و 2019لوقاية النبااتت )

حتيط هيئة تدابري الصــــــــــــحة  -
النباتية علًما ابلتقرير املايل من 
أمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة 

( 2020و 2019الـــنـــبـــــــااتت )
وتعتمد التقرير املايل حلســـــــــاب 
األمانة املتعدد اجلهات املاحنة 

الــــــدوليــــــة لوقــــــايــــــة  لالتفــــــاقيــــــة
 (. 2020و 2019النبااتت )

 Markoالســـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــد 

BENOVIC أمـــــــــــــانـــــــــــــة ،
االتفـــــاقيـــــة الـــــدوليـــــة لوقـــــايـــــة 

 النبااتت.

برانمج العمل وامليزانية ألمانة االتفاقية  12-2
 2021الدولية لوقاية النبااتت لعام 

CPM 2021/25   خطــة عمــل أمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايـة
 2021ام النبااتت وميزانيتها لع

توافق هيئة تدابري الصــــــــــــحة  -
النباتية على خطة عمل أمانة 
االتفــــــاقيــــــة الــــــدوليــــــة لوقــــــايــــــة 

 Marko الســـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــد

BENOVIC أمانة اللجنة ،
 الدولية لوقاية النبااتت.
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ــــة  النبــــااتت وتقر ميزانيــــة أمــــان
 .2021االتفاقية الدولية لعام 

   

 بعد الظهر إىل السادسة بعد الظهر حسب توقيت أورواب الوسطى( ، الساعة الثالثة2021مارس/آذار  18اجللسة الرابعة )
 
 

 املقّدمون اإلجراجم البند/عنوان الوثيقة رقم الوثيقة البند على جدول األعمال
 إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية -13
 CPM 2021/31 االستدامة املالية يف األجل الطويل  13-1

CPM 2021/INF/14 

 
 

 ســــــــــــــتــدامــة املــاليــة يف األجــل الطويــل اال- 
 الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية

تنظر هيئة تدابري الصــــــــــــــحة  -
النباتية يف االســــتدامة املالية يف 
األجــل الطويــل للشــــــــــــــهــادات 
اإللكرتونيــة للصــــــــــــــحــة النبــاتيــة 
وتبدي توجيهات وإرشـــــــــادات 
بشـــأن أفضـــل الســـبل للمضـــي 

 قدًما.

 Craigالســـــــــــــــــــــــــيــــــــــــد  -

FEDCHOCKة ، أمـــــــــانـــــــــ
االتفـــــاقيـــــة الـــــدوليـــــة لوقـــــايـــــة 

 النبااتت.

   أنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املتعلقة ابالتصاالت -14

معلومــات حمــِدثــة عن االتصـــــــــــــــاالت يف  14-1
 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

CPM 2021/20   ــــة عن االتصـــــــــــــــــاالت يف معلومــــات حمــــِدث
رير تق -االتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة النبــااتت 

عن أنشــــــــــــــطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 
 النبااتت يف جمايل التواصل والدعوة

تتلقى هيئة تدابري الصــــــــــحة  -
النباتية تقريرًا عن أنشــــطة أمانة 
االتفــــــاقيــــــة الــــــدوليــــــة لوقــــــايــــــة 
النبــااتت يف جمــايل التواصـــــــــــــــل 

 والدعوة وحتيط علًما به. 

 Mirko الســــــــــــــــــــــــيـــــــــــد -

MONTUORI أمـــــــــانـــــــــة ،
ليـــــة لوقـــــايـــــة االتفـــــاقيـــــة الـــــدو 

 النبااتت.

معلومــات حمــِدثــة عن الســــــــــــــنــة الــدوليــة  14-2
 للصحة النباتية

CPM 2021/04   تتلقى هيئة تدابري الصــــــــــحة  - 2020السنة الدولية للصحة النباتية
النبـــاتيـــة معلومـــات حمـــدثـــة عن 

، Ralf LOPIANالســيد  -
رئــيــس الــلــجــنـــــــة الــتــوجــيــهــيـــــــة 



CPM-15 Report  Appendix 01 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 149 من 46 الصفحة

الســـــنة الدولية للصـــــحة النباتية 
وحتيط هبـــــــا، وتتخـــــــذ  2020

 قرارات ذات صلة. 

الدولية للســنة الدولية للصــحة 
 Mirko النبــــاتيــــة؛ الســـــــــــــيــــد

MONTUORI أمـــــــــانـــــــــة ،
االتفـــاقيـــة الـــدوليـــة للصـــــــــــــحـــة 

 النباتية.
معلومات حمِدثة عن اقرتاح ختصــــــــــيص  -14-3

 يوم دويل للصحة النباتية
CPM 2021/05  الصـــــــــــــحة تتلقى هيئة تدابري - اقرتاح ختصيص يوم دويل للصحة النباتية 

النبـــاتيـــة معلومـــات حمـــدثـــة عن 
اقــرتاح ختصـــــــــــــــيـــص يــوم دويل 
 للصحة النباتية وحتيط علًما هبا

، Arop DENGالســـــــيد  -
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 النبااتت

   التعاون اخلارجي -15

ية تقرير عن أنشــــــــــــــطة أمانة االتفاقية الدول CPM 2021/28  معلومات حمِدثة عن التعاون الدويل 15-1
 لوقاية النبااتت يف جمال التعاون الدويل

تتلقى هيئة تدابري الصـــــــــــــحة  -
النباتية تقريرًا عن أنشـــــــطة أمانة 
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
يف جمال التعاون الدويل صــــــادر 
عن أمــــانــــة االتفــــاقيــــة الــــدوليــــة 

 وحتيط علًما به.

، Arop DENGالســـــــيد  -
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 لنبااتت.ا

 CL 2021/INF/02 تقارير خطِية من املنظمات الدولية 15-2
CL 2021/INF/03 
CL 2021/INF/04 
CL 2021/INF/05 
CL 2021/INF/06 
CL 2021/INF/07 

  معلومـــات حمـــدثـــة من املنظمــــات الـــدوليــــة
 )واثئق املعلومات( 

الصــــــــــحة تتلقى هيئة تدابري  -
النبـــاتيـــة معلومـــات حمـــدثـــة من 
ـــــــدوليـــــــة )واثئق  املنظمـــــــات ال

 املعلومات( وحتيط علًما هبا.

، Arop DENGالســـــــيد  -
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 
 النبااتت )شرحية ابوربوينت(.
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CL 2021/INF/08 
CL 2021/INF/09 
CL 2021/INF/10 

   أنشطة شبكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -16

معلومــات حمــِدثــة عن التعــاون الفين بني  16-1
املشـــــــــاورة  -املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت 

 التقنية احلادية والثالثون والثانية والثالثون

10/2021CPM  
 

CPM 2021/INF/19 

 

CPM 2021/INF/20 
 
 
 

CPM 2021/33 

ابإلضافة إىل شريطي 
 فيديو مسجلني مسبًقا

مدة الواحد منهما )
 دقائق( 5

 ادية معلومات حمِدثة عن املشاورة التقنية احل
والثالثني بني املنظمــــات اإلقليميــــة لوقــــايـــة 

  التقرير املوجز -النبااتت 
  معلومات حمدثة عن املشــــاورة التقنية الثانية

والثالثني بني املنظمــــات اإلقليميــــة لوقــــايـــة 
 التقرير املوجز -النبااتت 

عرض شــــريط فيديو موجز.  -
تتلقى هيئـــة تـــدابري الصــــــــــــــحـــة 
النبـــاتيـــة معلومـــات حمـــدثـــة عن 

شـــــــــــــــــــاورة التقنيـــــة احلـــــاديـــــة امل
والـــثـــالثـــني بـــني املـــنـــظـــمـــــــات 
اإلقليميـــــة لوقـــــايـــــة النبـــــااتت، 

 وحتيط علًما هبا. 
عرض شــــريط فيديو موجز.  -

تتلقى هيئـــة تـــدابري الصــــــــــــــحـــة 
النبـــاتيـــة معلومـــات حمـــدثـــة عن 
املشاورة التقنية الثانية والثالثني 
بني املنظمات اإلقليمية لوقاية 

 النبااتت وحتيط علًما هبا.

، Brent LARSONسيد ال
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 النبااتت
 
رســـــالتان بواســـــطة الفيديو  -

 Jean Gérardللســــــــــــــيـــــــد 

MEZUI M'ELLA  مــــــن
اجمللس األفريقي للصــــــــــــــحـــــــة 

 Julietالنباتيةــــــــــــــــ، والســيدة 

GOLDSMITH  من وكالة
الصــــــــــــحة الزراعية وســــــــــــالمة 

  األغذية يف الكارييب.

أن حيااّل  أتكيااد األعضاااااااااااااجم ومن ميكن -17
حمّلهم يف األجهزة الفرعية ملكتب هيئة تدابري 
الصاااااااااااحة النباتية ) ا يف ذلت اختيار رئيس 
جديد هليئة تدابري الصاااااحة النباتية( واألجهزة 

 الفرعية هليئة تدابري الصحة النباتية

CPM 2021/30 
)ابإلضافة إىل واثئق قاعة 

 املؤمتر ذات الصلة(
 
 
 
 
 

  أتكيد األعضـــــــاء ومن ميكن أن حيلِ حمِلهم
يف األجهزة الفرعيــة هليئــة تــدابري الصـــــــــــــحـة 
النبــاتيــة )مبــا يف ذلــك اختيــار رئيس جــديــد 

مكتـب  -هليئــة تــدابري الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة( 
 اهليئة

تؤكد هيئة تدابري الصــــــــــــــحة  -
النباتية األعضاء ومن ميكن أن 
حيــــل حملهم يف مكتــــب اهليئــــة 
)مبـــــا يف ذلـــــك اختيـــــار رئيس 

 جديد للهيئة( 

 Francisco الســــــــــــــــيـــــــد -

Javier TRUJILLO 

ARRIAGA رئيس هيئـــــة ،
 تدابري الصحة النباتية

 

ـــــــدة -  Adriana الســــــــــــــــــــي

MOREIRA أمـــــــــــــانــــــــــــة ،
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CPM 2021/21 
 واثئق قاعة )ابإلضافة إىل

 املؤمتر ذات الصلة(
 
 
 

CPM 2021/32 
 

  أتكيد األعضـــــــاء ومن ميكن أن حيلِ حمِلهم
فرعيــة هليئــة تــدابري الصـــــــــــــحـة يف األجهزة ال

 جلنة املعايري -النباتية 
  أتكيد األعضـــــــاء ومن ميكن أن حيلِ حمِلهم

 يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات

لصــــــــــــــحة تؤكد هيئة تدابري ا -
النباتية األعضاء ومن ميكن أن 

 حيل حملهم يف جلنة املعايري.
حتيط هيئة تدابري الصــــــــــــحة  -

النباتية علًما ابألعضــــــــــــاء ومن 
ميكن أن حيــــل حملهم يف جلنــــة 

 .التنفيذ وتنمية القدرات

االتفـــــاقيـــــة الـــــدوليـــــة لوقـــــايـــــة 
 النبااتت

 

، Brent LARSONالسيد 
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 النبااتت

رهن جدول األعمال النهائي،  - رهن جدول األعمال النهائي  ال يوجد ما يستجد من أعمال -18
تنظر هيئة تدابري الصـــــحة النباتية 
يف ما يســـتجد من أعمال أخرى 

 دمة إىل اهليئة.مق

 Franciscoالســـــــــــــــــــــيــــــــد -

Javier TRUJILLO 

ARRIAGA رئيس هيئـــــة ،
 تدابري الصحة النباتية.

ترخيص هيئة تدابري الصاااااااااااحة النباتية  -19
ملكتب اهليئة العمل نيابة عنها خالل سااااااااااانة 

2021 

CPM 2021/12 
CPM 2021/INF/14 

 

  تفويض هيئة تدابري الصــــحة النباتية ملكتب
ــــة للعمــــل اب ــــة عنهــــا خالل عــــام اهليئ ــــاب لني

دور مكتب اهليئة وأمانة االتفاقية  - 2021
الدولية لوقاية النبااتت يف أوقات الطوارئ 

 واألزمات

تناقش هيئة تدابري الصـــــــحة  -
النبــــــاتيــــــة دور مكتــــــب اهليئــــــة 
وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية 
النبااتت يف أوقات الطوارئ أو 
األزمـــــــات، وترِخص ملكتـــــــب 

ل نيابة عنها خالل اهليئة العم
 .2021عام 

 Franciscoالســــــــــــــــيـــــــد  -

Javier TRUJILLO 

ARRIAGA رئيس هيئـــــة ،
 تدابري الصحة النباتية.

تتبلغ هيئة تدابري الصــــــــــــــحة  - ابملوعد وابملكان الحًقايتم التبليغ   ال يوجد موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -20
النبـــاتيـــة مبوعـــد انعقـــاد الـــدورة 

 املقبلة ومكاهنا

 Franciscoالســــــــــــــــيـــــــد  -

Javier TRUJILLO 
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ARRIAGA رئيس هيئـــــة ،
 تدابري الصحة النباتية.

 

 ، الساعة العاشرة صباًحا إىل الواحدة بعد الظهر حسب توقيت أورواب الوسطى(2021أبريل/نيسان  1اجللسة اخلامسة )

 املقّدمون اإلجراجم البند/عنوان الوثيقة رقم الوثيقة البند على جدول األعمال
 وضع اللمسات األخرية على البنود العالقة )إذا دعت احلاجة( -21
 

 ، الساعة الثالثة بعد الظهر إىل السادسة حسب توقيت أورواب الوسطى(2021أبريل/نيسان  1اجللسة السادسة )

 املقّدم اإلجراجم البند/عنوان الوثيقة رقم الوثيقة البند على جدول األعمال
روع تقرير الدورة اخلامســــــة عشــــــرة هليئة مشــــــ   اعتماد التقرير -22

 النباتية الصحةتدابري 
مراجعـــــة مشــــــــــــــروع تقرير  -

الدورة اخلامســــــة عشــــــرة هليئة 
ـــــة  ـــــاتي ـــــدابري الصــــــــــــــحـــــة النب ت

 واعتماده من قبل اهليئة

 Francisco Javierالســـــــــيد

TRUJILLO 

ARRIAGA رئيس هيئـــــــة ،
 تدابري الصحة النباتية.

ت شــــــــــــــفهيـــة لرئيس هيئـــة تـــدابري مالحظـــا  ال يوجد اختتام الدورة -23
 الصحة النباتية

  الدورةاختتام 

اختتـــام دورة هيئـــة تـــدابري  -
  الصحة النباتية

 Franciscoالســــــــــــــــــــيـــــــد  -

Javier TRUJILLO 

ARRIAGA رئيس هيئـــــــة ،
 تدابري الصحة النباتية.
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 قائمة الواثئق - 02 املرفق

البنــــــد من  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
جــــــــــــــــدول 

 األعمال

 الرابط املتاحةاللغات 

CPM 2021/01_Rev 01 اإلنكليزية / الفرنســــــية /  03 جدول األعمال املؤقت
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89254/ 

CPM 2021/02 اإلنكليزية / الفرنســــــية /  03 صيليجدول األعمال التف
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89526/ 

CPM 2021/03  اعتماد اإلطار االســــــــــــــرتاتيجي لالتفاقية الدولية
 2030-2020لوقاية النبااتت للفرتة 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  8-1
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89170/ 

CPM 2021/04 اإلنكليزية / الفرنســــــية /  2-14 السنة الدولية للصحة النباتية
ســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / اإل

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89277/ 

CPM 2021/05 اإلنكليزية / الفرنســــــية /  3-14  اقرتاح ختصيص يوم دويل للصحة النباتية
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 ينيةالروسية / الص

https://www.ippc.int/en/publications/89278/ 

https://www.ippc.int/en/publications/89254/
https://www.ippc.int/en/publications/89526/
https://www.ippc.int/en/publications/89170/
https://www.ippc.int/en/publications/89277/
https://www.ippc.int/en/publications/89278/
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البنــــــد من  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
جــــــــــــــــدول 

 األعمال

 الرابط املتاحةاللغات 

CPM 2021/06 تعزيز  -تقرير جمموعـــة التخطيط االســــــــــــــرتاتيجي
الــرتكــيــز االســـــــــــــــرتاتــيــجــي جملــمــوعـــــــة الــتــخــطــيــط 
االســــرتاتيجي وقيمتها ابلنســــبة إىل املكتب وهيئة 

 النباتيةتدابري الصحة 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  8-3
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89279/ 

CPM 2021/07 تــقــريــر جمــمــوعـــــــة الــتــخــطــيــط االســـــــــــــــرتاتــيــجــي- 
بعة هليئة تدابري اختصـــــاصـــــات جمموعة الرتكيز التا
 الصحة النباتية املعنية ابالتصاالت

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  8-3
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89280/ 

CPM 2021/08 االســــــــــــــرتاتيجي  تقرير جمموعـــــــة التخطيط- 
اختصـــــاصـــــات جملموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري 
الصــــــــــــــحــــة النبــــاتيــــة املعنيــــة بتنفيــــذ بنود جــــدول 

لإلطـــار  2030-2020األعمـــال اإلمنـــائي للفرتة 
 االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  8-3
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89281/ 

CPM 2021/09  اختصــــــــــــــاصــــــــــــــات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات
معروضـــــــــة نســـــــــخة منقحة -والئحتها الداخلية 

 العتمادها

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  8-2
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 سية / الصينيةالرو 

https://www.ippc.int/en/publications/89283/ 

CPM 2021/10  املشـــــــــــاورة التقنية احلادية والثالثني بني املنظمات
 التقرير املوجز -اإلقليمية لوقاية النبااتت 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  14-2
انيــة / العربيــة / اإلســــــــــــــبــ

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89284/ 

https://www.ippc.int/en/publications/89279/
https://www.ippc.int/en/publications/89280/
https://www.ippc.int/en/publications/89281/
https://www.ippc.int/en/publications/89283/
https://www.ippc.int/en/publications/89284/
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البنــــــد من  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
جــــــــــــــــدول 

 األعمال

 الرابط املتاحةاللغات 

CPM 2021/11 اإلنكليزية / الفرنســــــية /  6-8 اإلطار احملِدث للمعايري والتنفيذ
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89285/ 

CPM 2021/12  تفويض هيئة تدابري الصـــــحة النباتية ملكتب اهليئة
دور  - 2021للعمــل ابلنيــابــة عنهــا خالل عــام 

مكتـــب اهليئـــة وأمـــانـــة االتفـــاقيـــة الـــدوليـــة لوقـــايـــة 
 أوقات الطوارئ واألزماتالنبااتت يف 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  19
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89364/ 

CPM 2021/13  تقرير رئيس هيئة تدابري الصـــــــــــــحة النباتية )مبا يف
معلومات حمِدثة عن جمموعة الرتكيز التابعة  ذلك

هليئة تدابري الصــــــــــــحة النباتية بشــــــــــــأن تعزيز نظم 
 اإلنذار واالستجابة حلاالت تفشي اآلفات(

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  6
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89301/ 

CPM 2021/14 إنشــــــاء  - تقرير جمموعة التخطيط االســــــرتاتيجي
جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصــــــــــــــحة النباتية 

 معنية بتأثريات تغري املناخ على صحة النبات

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  8-3
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89305/ 

CPM 2021/15 اإلنكليزية / الفرنســــــية /  2-9 اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89327/ 

https://www.ippc.int/en/publications/89285/
https://www.ippc.int/en/publications/89364/
https://www.ippc.int/en/publications/89301/
https://www.ippc.int/en/publications/89305/
https://www.ippc.int/en/publications/89327/
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البنــــــد من  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
جــــــــــــــــدول 

 األعمال

 الرابط املتاحةاللغات 

CPM 2021/15_01  مشـــــــــــــروع تنقيح املعيار الدويل لتدابري الصـــــــــــــحة
: حتــديــد حــالــة آفــة يف منطقــة مــا 8النبــاتيــة رقم 

(2009-005) 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  9-2
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89328/ 

CPM 2021/15_02  :مشـــــــــــــروع معيار دويل لتدابري الصـــــــــــــحة النباتية
متطلبات استخدام معاجلات اجلو املعِدل كتدابري 

 (006-2014للصحة النباتية )

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  9-2
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89329/ 

CPM 2021/15_03  على املعيار الدويل  2018مســودة تعديالت عام
: مسرد مصطلحات 5لتدابري الصحة النباتية رقم 

 (001-1994تية )الصحة النبا

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  9-2
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89330/ 

CPM 2021/15_04 يةالصـــــــــحة النبات ريالدويل لتداب يارشـــــــــروع املعم :
 يةلوقا يةت املفروضة على املنظمات الوطناملتطلبا

 يـــــذلتنف يـــــاانتٍ لك يصالنبـــــااتت يف حـــــال الرتخ
 (002-2014) يةإجراءات للصحة النبات

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  9-2
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89331/ 

CPM 2021/15_05  مشـــــــــروع ملحق للمعيار الدويل لتدابري الصـــــــــحة
: معاجلة ذاببة الفاكهة الشــــــــــــــرقية 28النباتية رقم 

Bactrocera dorsalis ( 2017ابإلشــــــــــــعاع-
015) 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  9-2
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89319/ 

https://www.ippc.int/en/publications/89328/
https://www.ippc.int/en/publications/89329/
https://www.ippc.int/en/publications/89330/
https://www.ippc.int/en/publications/89331/
https://www.ippc.int/en/publications/89319/
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البنــــــد من  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
جــــــــــــــــدول 

 األعمال

 الرابط املتاحةاللغات 

CPM 2021/15_06  مشـــــــــروع ملحق للمعيار الدويل لتدابري الصـــــــــحة
: معاجلة ذاببة الفاكهة املتوســــطية 28النباتية رقم 

Ceratitis capitata  ابلّبودة يف مثـــــــار الكرز
Prunus avium ليــــــاابين والّبقوق اPrunus 

salicina  واخلــــــوخ والــــــنــــــكــــــتـــــــاريــــــنPrunus 

persica (2017-022A) 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  9-2
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89320/ 

CPM 2021/15_07  مشـــــــــروع ملحق للمعيار الدويل لتدابري الصـــــــــحة
 : معاجلة ذاببة فاكهة كوينزالند28النباتية رقم 

Bactrocera tryoni ابلّبودة يف مثــــار الكرز 

Prunus avium والّبقوق اليـــــــاابين Prunus 

salicina واخلوخ والنكتارين Prunus persica 

(2017-022B) 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  9-2
ة / العربيــة / اإلســــــــــــــبــانيــ

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89321/ 

CPM 2021/15_08  مشـــــــــروع ملحق للمعيار الدويل لتدابري الصـــــــــحة
: معاجلة ذاببة الفاكهة املتوســــطية 28النباتية رقم 

Ceratitis capitata  على نبات الكرمةVitis 

vinifera  (2017-023A) 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  9-2
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89322/ 

CPM 2021/15_09 دويل لتدابري الصـــــــــحة مشـــــــــروع ملحق للمعيار ال
: معــاجلــة ذاببــة فــاكهــة كوينزالنــد 28النبــاتيــة رقم 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  9-2
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89323/ 

https://www.ippc.int/en/publications/89320/
https://www.ippc.int/en/publications/89321/
https://www.ippc.int/en/publications/89322/
https://www.ippc.int/en/publications/89323/
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 149 من 55 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

البنــــــد من  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
جــــــــــــــــدول 

 األعمال

 الرابط املتاحةاللغات 

Bactrocera tryoni عــلــى نــبـــــــات الــكــرمـــــــة 
Vitis vinifera (2017-023B) 

CPM 2021/15_10  مشـــــــــروع ملحق للمعيار الدويل لتدابري الصـــــــــحة
مـــعـــــــاجلـــــــة ذاببـــــــة اخلـــوخ  :28الـــنـــبـــــــاتـــيـــــــة رقـــم 

posina sasakiiCar ( 2017ابإلشــــــــــــــعـــاع-
026) 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  9-2
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89324/ 
 

CPM 2021/15_11  مشـــــــــروع ملحق للمعيار الدويل لتدابري الصـــــــــحة
معـــاجلـــة جنس ذاببـــة الفـــاكهـــة  :28النبـــاتيـــة رقم 

Anastrepha ( 031-2017ابإلشعاع) 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  9-2
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 سية / الصينيةالرو 

https://www.ippc.int/en/publications/89325/ 

CPM 2021/16 اإلنكليزية / الفرنســــــية /  10 توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89313/ 

CPM 2021/16_01  التوفري املـــــأمون للمعونـــــة الغـــــذائيـــــة وغريهـــــا من
اآلفات النباتية  املعوانت اإلنســــــــــــــانية ملنع دخول

 (026-2018خالل حاالت الطوارئ )

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  10
ربيــة / اإلســــــــــــــبــانيــة / الع
 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89314/ 

CPM 2021/16_02  احلد من حاالت اإلصابة ابآلفات امللوثة املرتبطة
ابملواد اخلاضـــــــــعة للوائح والســـــــــلع غري اخلاضـــــــــعة 

صـــــــــحة النباتية وتيســـــــــري للوائح من أجل محاية ال
 (002-2019التجارة )

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  10
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89315/ 

https://www.ippc.int/en/publications/89324/
https://www.ippc.int/en/publications/89324/
https://www.ippc.int/en/publications/89324/
https://www.ippc.int/en/publications/89324/
https://www.ippc.int/en/publications/89324/
https://www.ippc.int/en/publications/89324/
https://www.ippc.int/en/publications/89324/
https://www.ippc.int/en/publications/89325/
https://www.ippc.int/en/publications/89325/
https://www.ippc.int/en/publications/89325/
https://www.ippc.int/en/publications/89325/
https://www.ippc.int/en/publications/89325/
https://www.ippc.int/en/publications/89313/
https://www.ippc.int/en/publications/89314/
https://www.ippc.int/en/publications/89315/
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 149 من 56 الصفحة

البنــــــد من  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
جــــــــــــــــدول 

 األعمال

 الرابط املتاحةاللغات 

CPM 2021/17 يزية / الفرنســــــية / اإلنكل 1-9 تقرير من جلنة املعايري
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89307/ 

CPM 2021/18  توصـــــــــيات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصـــــــــحة
اضيع ملعايري )مبا يف ذلك اعتماد قائمة املو  النباتية

 االتفاقية الدولية(

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  9-3
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89308/ 

CPM 2021/19 موجز  -تقرير جمموعــة التخطيط االســــــــــــــرتاتيجي
 2020تقرير جمموعة التخطيط االسرتاتيجي لعام 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  8-3
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89316/ 

CPM 2021/20  يف االتفاقية معلومات حمِدثة عن االتصــــــــــــــاالت
تقرير عن أنشــطة أمانة  -الدولية لوقاية النبااتت 

االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف جمايل التواصل 
 والدعوة

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  14-1
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89317/ 

CPM 2021/21  أتكيــد األعضـــــــــــــــاء ومن ميكن أن حيـِل حمِلهم يف
 -األجهزة الفرعية هليئة تدابري الصــــــــــــــحة النباتية 

 جلنة املعايري

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  17
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89318/ 

CPM 2021/22  اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصــــــــحة النباتية- 
التعديالت التحريرية على املعايري الدولية لتدابري 

 الصحة النباتية املعتمدة

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  9-2
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 ة / الصينيةالروسي

https://www.ippc.int/en/publications/89346/ 

https://www.ippc.int/en/publications/89307/
https://www.ippc.int/en/publications/89308/
https://www.ippc.int/en/publications/89316/
https://www.ippc.int/en/publications/89317/
https://www.ippc.int/en/publications/89318/
https://www.ippc.int/en/publications/89346/
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 149 من 57 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

البنــــــد من  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
جــــــــــــــــدول 

 األعمال

 الرابط املتاحةاللغات 

CPM 2021/23  التقرير املــايل من أمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة
 (2020و 2019النبااتت )

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  12-1
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 ية / الصينيةالروس

https://www.ippc.int/en/publications/89603/ 

CPM 2021/24 اإلنكليزية / الفرنســــــية /  7 تقرير ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89366/ 

CPM 2021/25  خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 2021وميزانيتها لعام 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  12-2
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89372/ 

CPM 2021/26 اإلنكليزية / الفرنســــــية /  1-11 تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89406/ 

CPM 2021/27  معلومات حمِدثة عن فريق املهام املعين ابحلاواِيت
 البحريِة 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  11-3
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89374/ 

CPM 2021/28 اإلنكليزية / الفرنســــــية /  1-15 معلومات حمدثة عن التعاون الدويل
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89412/ 

https://www.ippc.int/en/publications/89603/
https://www.ippc.int/en/publications/89366/
https://www.ippc.int/en/publications/89372/
https://www.ippc.int/en/publications/89406/
https://www.ippc.int/en/publications/89374/
https://www.ippc.int/en/publications/89412/
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 149 من 58 الصفحة

البنــــــد من  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
جــــــــــــــــدول 

 األعمال

 الرابط املتاحةاللغات 

CPM 2021/29  اعتماد قائمة املواضـــــــــــــيع املتعلقة ابلتنفيذ وبتنمية
 تعديالت –القدرات 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  11-2
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89375/ 

CPM 2021/30  أتكيــد األعضـــــــــــــــاء ومن ميكن أن حيـِل حمِلهم يف
األجهزة الفرعية هليئة تدابري الصـــــــــحة النباتية )مبا 
يف ذلك اختيار رئيس جديد هليئة تدابري الصــحة 

 مكتب اهليئة -النباتية( 

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  17
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89432/ 

CPM 2021/31  الشهادات  -االستدامة املالية يف األجل الطويل
 اإللكرتونية للصحة النباتية

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  13-1
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89434/ 

CPM 2021/32  أتكيــد األعضـــــــــــــــاء ومن ميكن أن حيـِل حمِلهم يف
 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  17
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89498/ 

CPM 2021/33  معلومات حمِدثة عن التعاون الفين بني املنظمات
معلومات حمدثة عن  -اإلقليمية لوقاية النبااتت 

املشــــــــــــــاورة التقنية الثانية والثالثني بني املنظمات 
 ااتتاإلقليمية لوقاية النب

اإلنكليزية / الفرنســــــية /  16-1
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

 الروسية / الصينية

https://www.ippc.int/en/publications/89559/ 

https://www.ippc.int/en/publications/89375/
https://www.ippc.int/en/publications/89432/
https://www.ippc.int/en/publications/89434/
https://www.ippc.int/en/publications/89498/
https://www.ippc.int/en/publications/89559/
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 149 من 59 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

البنــــــد من  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
جــــــــــــــــدول 

 األعمال

 الرابط املتاحةاللغات 

CPM 2021/INF/01  اخلــطــوط الــتــوجــيــهــيـــــــة الســـــــــــــــتــخـــــــدامZoom 
 للمشاركني

ســــــية / اإلنكليزية / الفرن 3
اإلســــــــــــــبــانيــة / العربيــة / 

  الروسية

https://www.ippc.int/en/publications/89362/ 

CPM 2021/INF/02 Written reports from relevant 
international organizations - FAO-
IAEA_JointProgramme 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89269 نكليزية فقطابللغة اإل 15-2

CPM 2021/INF/03 Written reports from relevant 
international organizations  - 
Report_ISO 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89270 ابللغة اإلنكليزية فقط 15-2

CPM 2021/INF/04 Written reports from relevant 
international organizations – 
COLEACP 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89334 ابللغة اإلنكليزية فقط 15-2

CPM 2021/INF/05 Written reports from relevant 
international organizations  WCO 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89335 ابللغة اإلنكليزية فقط 15-2

CPM 2021/INF/06 Written reports from relevant 
international organizations  - 
ISU_BWC 

ابلــلــغـــــــات اإلنــكــلــيــزيـــــــة  15-2
 والفرنسية واإلسبانية

https://www.ippc.int/en/publications/89378/ 

CPM 2021/INF/07 Written reports from relevant 
international organizations – STDF 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89436 ابللغة اإلنكليزية فقط 15-2

CPM 2021/INF/08 Written reports from relevant 
international organizations  - Ozone 
Secretariat 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89447 ابللغة اإلنكليزية فقط 15-2

CPM 2021/INF/09 Written reports from relevant 
international organizations  - WTO 

نــكــلــيــزيـــــــة ابلــلــغـــــــات اإل 15-2
 والفرنسية واإلسبانية

https://www.ippc.int/en/publications/89503/ 

CPM 2021/INF/10 Written reports from relevant 
international organizations  - IPRRG 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89505 ابللغة اإلنكليزية فقط 15-2

https://www.ippc.int/en/publications/89362/
https://www.ippc.int/en/publications/89269/
https://www.ippc.int/en/publications/89270/
https://www.ippc.int/en/publications/89334/
https://www.ippc.int/en/publications/89335/
https://www.ippc.int/en/publications/89378/
https://www.ippc.int/en/publications/89436/
https://www.ippc.int/en/publications/89447/
https://www.ippc.int/en/publications/89503/
https://www.ippc.int/en/publications/89505/
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البنــــــد من  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
جــــــــــــــــدول 

 األعمال

 الرابط املتاحةاللغات 

CPM 2021/INF/11 Adoption of International Standards 
for Phytosanitary Measures – 
Objections to draft ISPMs presented 
for adoption by CPM-15 (2021) 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89523 كليزية فقطابللغة اإلن 9-2

CPM 2021/INF/12 Adoption of standards and noting of 
ink amendments (Referring to paper 
CPM 2021/22) 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89565 ابللغة اإلنكليزية فقط 9-2

CPM 2021/INF/13 Update from the Sea Containers Task 
Force  - Proposal for a Path Forward 
for the Sea Container Task Force 

ابلــلــغـــــــات اإلنــكــلــيــزيـــــــة  11-3
 ةوالفرنسية واإلسباني

https://www.ippc.int/en/publications/89566/ 

CPM 2021/INF/14 New Zealand Statements on Selected 
Agenda Items 

؛ 8-1
؛ 8-3

؛ 11-3
؛ 13
؛ 13-1
19 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89570 ابللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2021/INF/15 Keynote Address - Speech by H.E. 
Jari Leppä, Minister of Agriculture 
and Forestry of Finland 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89580 ابللغة اإلنكليزية فقط 2

CPM 2021/INF/16 Pacific Plant Protection Organisation 
(PPPO) and its members statements 
on Selected Agenda Item 

ابلـــلـــغـــتـــني اإلنـــكـــلـــيـــزيـــــــة  10-1
 واإلسبانية

https://www.ippc.int/en/publications/89581/ 

CPM 2021/INF/17 Report from Standards Committee - 
Speech by the Chairperson of the 
Standards Committee 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89582 ابللغة اإلنكليزية فقط 9-1

CPM 2021/INF/18 Report from Implementation and 
Capacity Development Committee - 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89583 ابللغة اإلنكليزية فقط 11-1

https://www.ippc.int/en/publications/89523/
https://www.ippc.int/en/publications/89565/
https://www.ippc.int/en/publications/89566/
https://www.ippc.int/en/publications/89570/
https://www.ippc.int/en/publications/89580/
https://www.ippc.int/en/publications/89581/
https://www.ippc.int/en/publications/89582/
https://www.ippc.int/en/publications/89583/
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البنــــــد من  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
جــــــــــــــــدول 

 األعمال

 الرابط املتاحةاللغات 

Speech by the Chairperson of the 
Capacity Development Committee 

CPM 2021/INF/19 Updates on Technical Cooperation 
among regional plant protection 
organizations - Update on 31st 
Technical Consultation among 
regional plant protection 
organizations 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89584 ابللغة اإلنكليزية فقط 16-1

CPM 2021/INF/20 Updates on Technical Cooperation 
among regional plant protection 
organizations - Update on 32nd 
Technical Consultation among 
regional plant protection 
organizations 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89585 ابللغة اإلنكليزية فقط 16-1

CPM 2021/INF/21 Adoption of the Agenda - CPM-15 
App 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89589 ابللغة اإلنكليزية فقط 3

CPM 2021/INF/22 Written reports from international 
organizations - Phytosanitary 
Measures Research Group (PMRG) 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89595 ابللغة اإلنكليزية فقط 15-2

CPM 2021/INF/23 Written reports from international 
organizations - Statement from the 
Global Alliance for Trade 
Facilitation (the Alliance) 

 /https://www.ippc.int/en/publications/89596 ابللغة اإلنكليزية فقط 15-2

 

https://www.ippc.int/en/publications/89584/
https://www.ippc.int/en/publications/89585/
https://www.ippc.int/en/publications/89589/
https://www.ippc.int/en/publications/89595/
https://www.ippc.int/en/publications/89596/
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 قائمة املشاركني - 03املرفق 

 
 

MEMBER COUNTRIES 

(CONTRACTING PARTIES) 

PAYS MEMBRES (PARTIES 

CONTRACTANTES) 

 

PAÍSES MIEMBROS (PARTES 

CONTRATANTES) 

 

AFGHANISTAN - AFGANISTÁN 

 

Representative 

Mr Ahmad Feraidon KAKAR 

Directorate of Planning and Coordination 

Ministry of Agriculture 

Kabul 

Phone: 0093799213295 

Email: ahmad.faridon@mail.gov.af 

 
Alternate(s) 

Mr Khwaja Sardar Ali ABASI 

Directorate of Plants Quarantine 

Ministry of Agriculture 

Kabul 

Phone: 0093785347384 

Email: khawajaak1984@gmail.com 

 
Mr Rahman Nazar BELIM 

Second Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Rome 

Email: r.belim@mfa.af 

 
Mr Quratullah SAHIBI 

Head of Pathology 

Directorate of Animal Health 

Ministry of Agriculture 

Kabul 

Phone: 0093749374868 

Email: qudrat.sahebi@gmail.com 

 

ARGENTINA – ARGENTINE 

 

Representante 

Sr. Diego QUIROGA 

Director Nacional de Protección Vegetal 

SENASA 

Buenos Aires 

Email: dquiroga@senasa.gov.ar 

 
Suplente(s) 

Sr. Ezequiel FERRO 

Coordinador General de Asuntos Fitosanitarios 

 Internacionales 

Dirección Nacional de Protección Vegetal 

Buenos Aires 

Email: eferro@senasa.gov.ar 

 
ARMENIA – ARMÉNIE 

 

Representative 

Mr Gerogi AVETISYAN 

Head of Food Safety Inspection Body 

Ministry of Foreign Affairs 

Yerevan 

Email: gerogiavetisyan@gmail.com 

 
Alternate(s) 

Mr Artur NIKOYAN 

Head of Phytosanitary Department 

Food Safety Inspection Body 

Ministy of Foreign Affairs 

Yerevan 

Email: nikoyanartur@mail.ru 

 
AUSTRALIA – AUSTRALIE 

 

Representative 

Ms Gabrielle VIVIAN-SMITH 

Acting Chief Plant Protection Officer 

Australian Department of Agriculture, Water 

and the Environment 

Canberra 

Phone: +61 2 6272 4671 

Email: gabrielle.vivian-smith@awe.gov.au 

 

mailto:dquiroga@senasa.gov.ar
mailto:eferro@senasa.gov.ar
mailto:gerogiavetisyan@gmail.com
mailto:nikoyanartur@mail.ru
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Alternate(s) 

Ms Sophie PETERSON 

Standards Committee Member 

Australian Department of Agriculture, Water 

and the Environment 

Canberra 

Phone: +61 2 6272 3769 

Email: sophie.peterson@awe.gov.au 

 
Mr Christopher DALE 

Implementation and Capacity Development 

Committee Member 

Australian Department of Agriculture, Water 

and the Environment 

Canberra 

Phone: +61 2 6272 5192 

Email: chris.dale@awe.gov.au 

 
Ms Joanne PEARCE 

Director for Strategic Planning and 

Engagement 

Australian Department of Agriculture, Water 

and the Environment 

Canberra 

Phone: +61 2 6272 5663 

Email: joanne.pearce@awe.gov.au 

 
AUSTRIA - AUTRICHE 

 

Representative 

Mr Maximilian POCK 

Senior Expert  

Federal Ministry of Agriculture, Regions and 

Tourism 

Vienna 

Phone: (+43) 1 71100 60 2754 

Email: maximilian.pock@bmlrt.gv.at 

 
AZERBAIJAN - AZERBAÏDJAN - 

AZERBAIYÁN 

 

Representative 

Mr Jamal GULIYEV 

Advisor to the Chairman 

Food Safety Agency of the Republic of 

Azerbaijan 

Baku 

Phone: +99450 311 07 11 

Email: jamal.guliyev@afsa.gov.az 

 

Alternate(s) 

Ms Anela ISMAYILOVA 

Advisor 

International Relations Division  

Food Safety Agency of the Republic of 

Azerbaijan 

Baku 

Phone: +99470 625 87 57 

Email: anela.ismayilova@afsa.gov.az 

 
Mr Jafar MAHARRAMOV 

Deputy Chairman of the Agro Services 

Agency 

Ministry of Agriculture 

Baku 

Phone: +99455 656 36 25 

Email: c.maharramov@axa.gov.az 

 
Mr Safarali NASIROV 

Deputy Head of the Plant Health Department 

Food Safety Agency of the Republic of 

Azerbaijan 

Baku 

Email: safarali.nasirov@afsa.gov.az 

 
Mr Taleh SHAMIYEV 

Head of the Central Phytosanitary Laboratory 

Food Safety Agency of the Republic of 

Azerbaijan 

Baku 

Phone: +99450 417 01 20 

Email: taleh.shamiyev@afsa.gov.az 

 
BAHAMAS 

 

Representative 

Mr Mark HUMES 

Chairman of Bahamas Agricultural Health and 

Food Safety Authority  

Ministry of Agriculture and Marine Resources 

Nassau 

Email: markhumes@bahamas.gov.bs 

 
Alternate(s) 

Mr Ezra BARTHOLOMEW 

Phytosanitary Officer 

Ministry of Agriculture and Marine Resources 

Nassau 

Email: ezrabartholomew@bahamas.gov.bs 

 

mailto:anela.ismayilova@afsa.gov.az
mailto:c.maharramov@axa.gov.az
mailto:safarali.nasirov@afsa.gov.az
mailto:taleh.shamiyev@afsa.gov.az
mailto:markhumes@bahamas.gov.bs
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Ms Josefina CURRY 

Agricultural Superintendent 

Ministry of Agriculture and Marine Resources 

Nassau 

Email: josefinaadderley-

curry@bahamas.gov.bs 

 
Ms Yasmin JOHNSON 

Director of Plant Protection 

Ministry of Agriculture and Marine Resources 

Nassau 

Email: yasminjohnson@bahamas.gov.bs 

 
BAHRAIN - BAHREÏN - BAHREIN 

 

Representative 

Mr AbdulAziz Mohamed ABDULKAREM 

Assistant Undersecretary For Agriculture 

Affairs 

Ministry of Works, Municipalities and Urban 

Planning 

Manama 

Email: amamohamed@MUN.GOV.BH 

 
Alternate(s) 

Mr Hussain Jawad ALLAITH 

Director of Plant Wealth 

Ministry of Works, Municipalities and Urban 

Planning 

Manama 

Email: hallaith@MUN.GOV.BH 

 
Mr Ahmed Saeed EID 

Chief of Plant Protection & Quarantine 

Ministry of Works, Municipalities and Urban 

Planning 

Manama 

Email: asahmed@MUN.GOV.BH 

 
BELARUS - BÉLARUS - BELARÚS 

 

Representative 

Mr Aliaksandr PISKUN 

Director 

State Institution of Inspectorate for Seed 

Breeding, Quarantine and Plant Protection 

Minsk 

Email: rasten@tut.by 

 

Alternate(s) 

Ms Tatsiana BALASHOVA 

Deputy Head of Plant Quarantine  

State Inspectorate for Seed Breeding, 

Quarantine and Plant Protection 

Minsk 

Email: rastenfito@tut.by 

 
BELGIUM - BELGIQUE – BÉLGICA 

 

Représentant 

M. Lieven VAN HERZELE 

Conseiller  

SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne 

Alimentaire et Environnement  

Direction générale Animaux, Végétaux et 

Alimentation 

Bruxelles 

Phone: (+32) 25247323 

Email: 

Lieven.VanHerzele@gezondheid.belgie.be 

 
BENIN – BÉNIN 

 

Représentant 

M. Eric ADOSSOU 

Chef du Service Protection des Vegetaux et 

Contrôle Phytosanitaire  

Ministère de l'Agriculture de l'Élevage et e la 

Pêche 

Cotonou 

Email: eadossou@gouv.bj 

 
Suppléant(s) 

M. Dassouki SIDI ISSIFOU 

Directeur de la Normalisation et de la 

Promotion de l'Infrastructure Qualité 

Agence nationale de Normalisation, de 

Métrologie et du Contrôle de la Qualité 

Cotonou 

Email: issifousididassouki@yahoo.fr 

 

mailto:rasten@tut.by
mailto:rastenfito@tut.by
mailto:eadossou@gouv.bj
mailto:issifousididassouki@yahoo.fr
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BHUTAN - BHOUTAN - BHUTÁN 

 

Representative 

Mr Tashi SAMDUP 

Director General 

Agriculture and Food Regulatory 

Ministry of Agriculture and Forests 

Thimphu 

Email: tsamdup@moaf.gov.bt 

 
Alternate(s) 

Mr Sonam DORJI 

Senior Regulatory and Quarantine Officer 

Agriculture and Food Regulatory 

Ministry of Agriculture and Forests 

Thimphu 

Email: sdorjin@moaf.gov.bt 

 
Mr Namgay OM 

Principal Plant Protection Officer 

Agriculture and Food Regulatory 

Ministry of Agriculture and Forests 

Thimphu 

Email: omnamgay@gmail.com 

 
BOTSWANA 

 

Representative 

Ms Velleminah SZWILE PELOKGALE 

Chief Plant Protection Officer 

Ministry of Agricultural Development and 

Food Security 

Gaborone 

Email: vpelokgale@gov.bw 

 
BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL 

 

Representative 

Mr Fernando José MARRONI DE ABREU 

Ambassador 

Permanent Representative of Brazil to FAO 

Rome 

Email: fernando.abreu@itamaraty.gov.br 

 

Alternate(s) 

Mr Rodrigo ESTRELA DE CARVALHO 

Counsellor 

Alternate Permanent Representative of Brazil 

to FAO 

Rome 

Email: rodrigo.estrela@itamaraty.gov.br 

 
Mr Leonardo WERLANG ISOLAN 

Agricultural Attaché 

Alternate Permanent Representative of Brazil 

to FAO 

Rome 

Email: leonardo.isolan@agricultura.gov.br 

 
Mr Carlos GOULART 

Director of the Department of Plant Health and 

Agricultural Inputs 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply 

Brasilia 

Email: carlos.goulart@agricultura.gov.br 

 
Mr André Felipe CARRAPATOSO 

PERALTA DA SILVA 

Federal Inspector 

Brazilian National Plant Protection 

Organization 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply 

Brasilia 

Email: andre.peralta@agricultura.gov.br 

 
Ms Edilene CAMBRAIA SOARES 

General Coordinator of International 

Phytosanitary Inspection and Certification 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply 

Brasilia 

Email: edilene.cambraia@agricultura.gov.br 

 
Ms Debora Maria RODRIGUES CRUZ 

Head of the Quarantine Treatment Inspection 

Division 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply 

Brasilia 

Email: debora.cruz@agricultura.gov.br 

 

mailto:rodrigo.estrela@itamaraty.gov.br
mailto:andre.peralta@agricultura.gov.br
mailto:debora.cruz@agricultura.gov.br
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Mr Tiago Rodrigo LOHMANN 

Head of the Plant Quarantine Division 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply 

Brasilia 

Email: tiago.lohmann@agricultura.gov.br 

 
Mr Eduardo Henrique PORTO MAGALHÃES 

Head of the Phytosanitary Certification 

Division 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply 

Brasilia 

Email: eduardo.henrique@agricultura.gov.br 

 
Ms Graciane GONÇALVES MAGALHÃES 

DE CASTRO 

General Coordinator of Plant Protection 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply 

Brasilia 

Email: graciane.castro@agricultura.gov.br 

 
BULGARIA - BULGARIE 

 

Representative 

Ms Mariya TOMALIEVA TODOROVA 

Chief Expert 

Plant Protection and Quality Control of Fresh 

Fruits and Vegetables Directorate 

Bulgarian Food Safety Agency 

Sofia 

Phone: (+359) 29173739 

Email: m.tomalieva@bfsa.bg 

 
BURKINA FASO 

 

Représentant 

M. Diakalia SON 

Directeur de la Protection des Végétaux et du 

Conditionnement 

Ministère de l'Agriculture, des Aménagements 

Hydro-agricoles et de la Mécanisation 

Ouagadougou 

Email: sondiakalia@yahoo.fr 

 

Suppléant(s) 

Mme Mariam SOME DAMOUE 

Ingénieur d'Agriculture 

Chargée du contrôle phytosanitaire 

Direction de la Protection des Végétaux et du 

Conditionnement 

Ouagadougou 

Phone: (+226) 25361915/70278524 

Email: mariamsome@yahoo.fr 

 
M. B. Clovis NABIE 

Ingénieur d'agriculture 

Service de la Surveillance Phytosanitaire et 

des Interventions 

Ouagadougou 

Email: bekouananclovisnabie@yahoo.fr 

 
CABO VERDE 

 

Représentant 

Mme Elsa SIMOES 

Conseillère 

Représentante permanente suppléant auprès de 

la FAO 

Rome 

Email: elsa.simoes@ambcapoverde.com 

 
Suppléant(s) 

Mme Carla TAVARES 

Technicienne des Services Nationaux de 

Protection des Végétaux 

Ministère de l'agriculture et de 

l'environnement 

Praia 

Email: carla.h.tavares@maa.gov.cv 

 
M. Celestino TAVARES 

Technicienne des Services Nationaux de 

Protection des Végétaux 

Ministère de l'agriculture et de 

l'environnement 

Praia 

Email: Celestino.Tavares@maa.gov.cv 

 

mailto:mariamsome@yahoo.fr
mailto:bekouananclovisnabie@yahoo.fr
mailto:elsa.simoes@ambcapoverde.com
mailto:carla.h.tavares@maa.gov.cv
mailto:Celestino.Tavares@maa.gov.cv
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CAMEROON - CAMEROUN - 

CAMERÚN 

 

Représentant 

M. Charles NYING SHEY 

Directeur de la Réglementation et du Contrôle 

de Qualite des Intrants et des Produits 

Agricoles 

Ministère de l'agriculture et du développement 

rural 

Yaoundé 

Email: nyingcha@yahoo.com 

 
Suppléant(s) 

M. Moungui MEDI 

Deuxième Conseiller 

Représentant permanent adjoint auprès de la 

FAO 

Rome 

Phone: 064403644 

Email: medimoungui@yahoo.fr 

 
M. Edouard NYA 

Chef de Laboratoire National d'Analyse 

Diagnostique des Produits et des Intrants 

Agricoles 

Ministère de l'agriculture et du développement 

rural 

Yaoundé 

Email: nyaedouard@yahoo.fr 

 
M. Collince NGUELO 

Sous-Director des Internventions 

Phytosanitaires par intérim 

Ministère de l'agriculture et du développement 

rural 

Yaoundé 

Email: nguelo12cm@gmail.com 

 
CANADA - CANADÁ 

 

Representative 

Mr Gregory WOLFF 

Director of Plant Import/Export Division 

Canadian Food Inspection Agency 

Ottawa 

Phone: +1-613-7737060 

Email: greg.wolff@canada.ca 

 

Alternate(s) 

Mr Steve COTE 

National Manager, International Phytosanitary 

Standards Section 

Canadian Food Inspection Agency 

Ottawa 

Phone: +1-613-7737368 

Email: steve.cote@canada.ca 

 
Mr Dominique PELLETIER 

Senior International Plant Standards Officer 

Canadian Food Inspection Agency 

Ottawa 

Phone: +1-6137736492 

Email: dominique.pelletier2@canada.ca 

 
Mr Rajesh RAMARATHNAM 

Senior Specialist of International 

Phytosanitary Standards 

Canadian Food Inspection Agency 

Ottawa 

Phone: 613-773-7122 

Email: rajesh.ramarathnam@canada.ca 

 
Mr Fuyou DENG 

Senior Specialist of International 

Phytosanitary Standards 

Canadian Food Inspection Agency 

Ottawa 

Phone: +1-613-773-7453 

Email: fuyou.deng@canada.ca 

 
 

 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

 

Représentant 

M. Francis DOUI 

Directeur Général de l'Agriculture 

Ministère de l'agriculture et du développement 

rural 

Bangui 

Email: douifrancis@hotmail.com 

 

mailto:greg.wolff@canada.ca
mailto:steve.cote@canada.ca
mailto:dominique.pelletier2@canada.ca
mailto:rajesh.ramarathnam@canada.ca
mailto:fuyou.deng@canada.ca
mailto:douifrancis@hotmail.com
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Suppléant(s) 

M. Jean Benoit BOROHOUL 

Expert en protection des végéteaux 

Ministère de l'agriculture et du développement 

rural 

Bangui 

Email: Jbmborohoul@yahoo.fr 

 
M. Paul DOKO 

Chargé de Mission de l'Agriculture 

Ministère de l'agriculture et du développement 

rural 

Bangui 

Email: dokopaul62@gmail.com 

 
M. Firmin Matthieu GONENGAO 

Directeur de la Protection des Végéteaux 

Ministère de l'agriculture et du développement 

rural 

Bangui 

Email: gonengaofm@gmail.com 

 
CHILE - CHILI 

 

Representante 

Sr. Rodrigo ASTETE ROCHA 

Jefe División protección Agrícola y Forestal 

Servicio Agrícola y Ganadero 

Santiago 

Email: rodrigo.astete@sag.gob.cl 

 

 
Suplente(s) 

Sr. Marcos MUÑOZ FUENZALIDA 

Jefe de Departamento Sanidad Vegetal 

Servicio Agrícola y Ganadero 

Santiago 

Email: marco.munoz@sag.gob.cl 
 

 
Sr. Alvaro SEPÚLVEDA LUQUE 

Encargado Temas Agrícolas Multilaterales 

Servicio Agrícola y Ganadero 

Santiago 

Emial: alvaro.sepulveda@sag.gob.cl 
 

 

CHINA – CHINE 

 

Representative 

Mr Enlin ZHU 

Deputy Director-General 

Crop Production Department, Ministry of 

Agriculture and Rural Affairs 

Beijing 

Phone: +86 10 59191451 

Email: zhuenlin64@163.com 

 
Alternate(s) 

Ms Xueyan CHANG 

Division Director  

Crop Production Department 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 

Beijing 

Email: cnippccp@126.com 

 
Ms Wan Yuen Alice CHIU 

Acting Senior Agricultural Officer 

Agriculture, Fisheries and Conservation 

Department 

Hong Kong 

Phone: +852 21507039 

Email: alice_wy_chiu@afcd.gov.hk 

 
Mr Xiaodong FENG 

Director of Plant Quarantine Division 

National Agro-Tech Extension and Service 

Centre 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 

Beijing 

Email: fengxdong@agri.gov.cn 

 
Mr Fei Lek KUOK 

Head of Division of Conservation of Nature 

Department of Green Areas and Gardens 

Municipal Affairs Bureau 

Macao 

Email: flkuok@iam.gov.mo 

 
Ms Jialiang PAN 

Engineer 

General Station of Forest and Grassland Pest 

Management 

National Forestry and Grassland 

Administration 

Shenyang 

Email: panjialiang1987@126.com 
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Mrs Shuangyan SUN 

Senior Agronomist 

Research Center of International Inspection, 

Quarantine Standards and Technical 

Regulations 

General Administration of Customs 

Beijing 

Email: sunshyan2008@163.com 

 
Mr Fuxiang WANG 

Deputy Director-General 

National Agro-Tech Extension and Service 

Centre 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 

Beijing 

Email: wangfuxiang@agri.gov.cn 

 
Mr Yiyu WANG 

Deputy Director-General 

Department of Animal and Plant Quarantine 

General Administration of Customs 

Beijing 

Email: pqdgacc@126.com 

 
Mr Rujie ZHONG 

Second Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Rome 

Phone: 3286005956 

Email: zhongrujie@chinamission.it 

 
COLOMBIA - COLOMBIE 

 

Representante 

Sr. Santiago AVILA 

Primer Secretario 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Roma 

Email: santiago.avila@cancilleria.gov.co 

 
CONGO 

 

Représentant 

Mme Alphonsine LOUHAOUARI 

TOKOZABA 

Responsable de l'ORPV Afrique 

Ministère de la pêche et de l'élevage 

Brazzaville 

Email: louhouari@yahoo.fr 

 

COOK ISLANDS - ÎLES COOK - ISLAS 

COOK 

 

Representative 

Mr Ngatorok Ta NGATOKO 

Director 

Biosecurity Service 

Ministry of Agriculture 

Phone: (+682) 28711 

Email: ngatoko.ngatoko@cookislands.gov.ck 

 
COSTA RICA 

 

Representante 

Sr. Federico Zamora CORDERO 

Embajador 

Representante Permanente ante la FAO 

Roma 

Email: fzamora@rree.go.cr 

 
Suplente(s) 

Sra. Fanny SANCHEZ OVIEDO 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de 

Costa Rica 

San José 

Email: fsanchez@sfe.go.cr 

 
Sra. Amarilli VILLEGAS CORDERO 

Ministra Consejera  

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Roma 

Email: avillegas@rree.go.cr 

 
Sr. Fernando Araya ALPÍZAR 

Director 

Servicio Fitosanitario del Estado 

San José 

Email: faraya@sfe.go.cr 

 
Sr. Hernando Morera GONZÁLEZ 

Jefe de Unidad de Riesgo de Plagas 

Servicio Fitosanitario del Estado 

San José 

Email: hmorera@rree.go.cr 
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Sra. Magda GONZÁLEZ ARROYO 

Jefa de las Normas y Reglamentos 

Servicio Fitosanitario del Estado 

San José 

Email: mgonzalez@rree.go.cr 

 
Sr. Christian KANDLER RODRIGUEZ 

Departemento de Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

San José 

Email: ckandler@rree.go.cr 

 
CROATIA - CROATIE - CROACIA 

 

Representative 

Ms Ksenija BISTROVIC 

Expert Associate 

Croatian Agency for Agriculture and  Food 

Zagreb 

Email: ksenija.bistrovic@hapih.hr 

 
Alternate(s) 

Ms Sandra ANDRLIC 

Senior Expert Advisor 

Directorate for Agricultural Land, Crop 

Production and Market 

Zagreb 

Email: sandra.andrlic@mps.hr 

 
CUBA 

 

Representante 

Sr. Gilberto Hilario DIAZ LOPEZ 

Director de Sanidad Vegetal  

Ministerio de Agricultura 

La Habana 

Phone: 053 78815089 

Email: r.internacionales@sv.minag.gob.cu 

 
CYPRUS - CHYPRE - CHIPRE 

 

Representative 

Mr Marios GEORGIADES 

Agricultural Attaché 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Rome 

Email: mgeorgiades@da.moa.gov.cy 

 

Alternate(s) 

Mr Anthemis MELIFRONIDOU-

PANTELIDOU 

Head of Plant Health and Marketing Standards 

of Agricultural Products Sector 

Department of Agriculture 

Nicosia 

Email: amelifronidou@da.moa.gov.cy 

 
CZECHIA - TCHÉQUIE - CHEQUIA 

 

Representative 

Mr Michal HNIZDIL 

Head of Section of Seed, Planting Material and 

Plant Health 

Central Institute for Supervising and Testing in 

Agriculture 

Prague 

Email: michal.hnizdil@ukzuz.cz 

 
Alternate(s) 

Mr Jiri JILEK 

Counsellor 

Permanent Representative to FAO 

Rome 

Email: jiri_jilek@mzv.cz 

 
CÔTE D'IVOIRE 

 

Représentant 

Mme Amenan Angèle Epse YAO BEDI 

Directeur de la Protection des Végétaux, du 

Contrôle et de la Qualité 

Ministère de l'Agriculture et du 

Développement Rural 

Abidjan 

Email: yaoaangele02@gmail.com 

 
Suppléant(s) 

M. Lucien KOUAME 

Inspecteur Technique 

Ministère de l'Agriculture et du 

Développement Rural 

Abidjan 

Phone: +225 07903754 

Email: l_kouame@yahoo.fr 
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M. Bah BONI 

Sous-directeur de la Protection des Cultures  

Ministère de l'Agriculture et du 

Développement Rural 

Abidjan 

Email: bahboni@yahoo.fr 

 
Mme Mamissi Epse KARAMOKO 

COULIBALY 

Chef de Service de la Protection Phytosanitaire 

Ministère de l'Agriculture et du 

Développement Rural 

Abidjan 

Email: karamokomamissi@yahoo.fr 

 
M. Sibiri OUEDRAOGO 

Chef du Service des Agréments 

Phytosanitaires 

Ministère de l'Agriculture et du 

Développement Rural 

Abidjan 

Email: sibiri81@gmail.com 

 
M. N'Guessan KOUASSI 

Sous-directeur de l'Inspection Phytosanitaire 

Ministère de l'Agriculture et du 

Développement Rural 

Abidjan 

Email: ngnissan143@gmail.com 

 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC 

OF KOREA - RÉPUBLIQUE POPULAIRE 

DÉMOCRATIQUE DE CORÉE - 

REPÚBLICA POPULAR 

DEMOCRÁTICA DE COREA 

 

Representative 

Mr Jon KYONG DOK 

Third Secretary 

Alternate Representative to FAO 

Rome 

Email: hujohn53@gmail.com 

 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 

CONGO - RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE DU CONGO - 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 

CONGO 

 

Représentant 

M. Damas MAMBA MAMBA 

Directeur de la Protection des Végétaux  

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Kinshasa 

Email: damasmamba@yahoo.fr 

 
Suppléant(s) 

M. Gauthier BUSHABU BOPE 

Attaché de Bureau de la Surveillance 

Phytosanitaire 

Ministère de l'agriculture 

Kinshasa 

Email: gauthierbush2009@yahoo.fr 

 
M. Justin CISHUGI MURHULA 

Inspecteur Semencier 

Ministère de l'agriculture 

Kinshasa 

Email: jcishugim@gmail.com 

 
DENMARK - DANEMARK – 

DINAMARCA 

 

Representative 

Ms Lise Kjærgaard STEFFENSEN 

Head of Section 

Academic Officer 

Danish Agricultural Agency 

Copenhagen 

Phone: +45 61 88 78 96 

Email: likste@lbst.dk 

 
DOMINICA – DOMINIQUE 

 

Representative 

Mr Nelson LAVILLE 

Plant Quarantine Officer 

Ministry of Blue and Green Economy, 

Agriculture and National Food Security 

Roseau 

Email: nelson.laville@gmail.com 
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DOMINICAN REPUBLIC - 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Representante 

Sr. José CRISTINO CASTILLO 

Subdirector Tecnico Sanidad Vegetal 

Ministerio de Agricultura 

Santo Domingo 

Email: castillojosec@hotmail.com 

 
Suplente(s) 

Sr. Viktor RODRIGUEZ 

Director Oficina de Tratados Comerciales 

Agricolas 

Ministerio de Agricultura 

Santo Domingo 

Email: vrodriguez@otca.gob.do 

 
Sra. Berioska MORRISON 

Ministra Consejera 

Representante Permanente Alterna ante la 

FAO 

Roma 

Email: berioska.morrison@rdroma.org 

 
Sra. Liudmila KUZMICHEVA 

Consejera 

Representante Permanente Alterna ante la 

FAO 

Roma 

Email: liudmila.kuzmicheva@rdroma.org 

 
Sra. Patricia RODRÍGUEZ 

Consejera 

Representante Permanente Alterna ante la 

FAO 

Roma 

Email: patricia.rodriguez@rdroma.org 

 
Sr. José CONCEPCIÓN 

Analisis de Riesgos Sanidad Vegetal 

Ministerio de Agricultura 

Santo Domingo 

Email: ConceQcionsanchez22@hotmail.com 

 

Sra. Yanela Patricia SANTOS 

Analista de Comercio Agropecuario 

Ministerio de Agricultura 

Santo Domingo 

Email: vsantoseaotca.aob.do 

 
ECUADOR – ÉQUATEUR 

 

Representante 

Sra. Mónica GALLO LARA 

Coordinadora General de Sanidad Vegetal 

Ministerio de Agricultura e Granadería 

Quito 

Email: monica.gallo@agrocalidad.gob.ec 

 
Suplente(s) 

Sr. Ernesto Marcelo PÀEZ PAREDES 

Director de Estudios de Comercializaciòn 

Agropecuaria 

Ministerio de Agricultura e Granadería 

Quito 

Email: epaez@mag.gob.ec 

 
Sr. Juan Fernando TINOCO CÓRDOVA 

Segundo Secretario 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Roma 

Email: jtinoco@cancilleria.gob.ec 

 
Sra. Patricia LINCANGO 

Analista de Análisis de Riesgo de Plagas 

AGROCALIDAD 

Ministerio de Agricultura e Granadería 

Quito 

Email: patricia.lincango@agrocalidad.gob.ec 

 
EGYPT - ÉGYPTE – EGIPTO 

 

Representative 

Mr Ahmed Kamal EL-ATTAR 

Head of Central Administration of Plant 

Quarantine 

Ministry of Agriculture and Land Reclamation  

Giza 

Phone: +20 100 660 2373 

Email: ahmadkamal-arc@hotmail.com 
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Alternate(s) 

Mr Ramzy Gorge STENO 

Agricultural Attaché 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Rome 

Phone: (+39) 3333677255 

Email: egypt@agrioffegypt.it 

 
Mr Mohamed MAGDY 

Supervisor of Phytosanitary Unit 

Central Administration of Plant Quarantine 

Giza 

Email: moazsps2020@gmail.com 

 
ERITREA - ÉRYTHRÉE 

 

Representative 

Mr Tekleab MESHGHENA 

Director General 

Regulatory Services Department 

Asmara 

Email: tekleabketema@gmail.com 

 
ESTONIA - ESTONIE 

 

Representative 

Ms Olga LAVRENTJEVA 

Adviser of the Plant Health Department 

Ministry of Rural Affairs 

Tallinn 

Email: olga.lavrentjeva@agri.ee 

 
ESWATINI 

 

Representative 

Mr Similo George MAVIMBELA 

Chief Research Officer of Phytosanitary 

Services 

Ministry of Agriculture 

Mbabane 

Email: seemelo@yahoo.com 

 
ETHIOPIA - ÉTHIOPIE - ETIOPÍA 

 

Representative 

Mr Mulatu ABATE 

Delegated Director 

Director of Plant Health and Quality Control 

Addis Ababa 

Email: mulatuaba@yahoo.com 

 

EUROPEAN UNION (MEMBER 

ORGANIZATION) - UNION 

EUROPÉENNE (ORGANISATION 

MEMBRE) - UNIÓN EUROPEA 

(ORGANIZACIÓN MIEMBRO) 

 

Representative 

Ms Dorothée ANDRE 

Head - Plant Health 

Directorate General for Health and Food 

Safety 

European Commission 

Brussels 

Email: dorothee.andre@ec.europa.eu 

 
Alternate(s) 

Mr Harry ARIJS 

Deputy Head of Unit  

Plant Health 

Directorate-General Health and Food Safety 

European Commission 

Brussels 

Email: harry.arijs@ec.europa.eu 

 
Mr Damien KELLY 

First Secretary 

Permanent Representation to FAO 

Rome 

Email: damien.kelly@eeas.europa.eu 

 
Ms Rosalinda SCALIA 

Policy Officer - Plant Health 

Directorate-General Health and Food Safety 

European Commission 

Brussels 

Email: rosalinda.scalia@ec.europa.eu 

 
Mr Roman VÁGNER 

Plant Health Administrator - IPPC Desk 

Officer 

Directorate-General Health and Food Safety 

European Commission 

Brussels 

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

 

Representative 

Mr Surend PRATAP 

Acting Chief Executive Officer 

Biosecurity Authority of Fiji 

Suva 

Phone: +6793312512 

Email: spratap@baf.com.fj 

 
Alternate(s) 

Mr Nilesh Ami CHAND 

Chief Plant Protection Officer 

Biosecurity Authority of Fiji 

Suva 

Phone: +6793312512 

Email: nachand@baf.com.fj 

 
Mr Nitesh DATT 

Principal Plant Protection Officer 

Biosecurity Authority of Fiji 

Suva 

Email: ndatt@baf.com.fj 

 
Mr Visoni Motofaga TIMOTE 

Advisor for Plant Pathology 

Pacific Community SPC 

Suva 

Email: visonit@spc.int 

 
Mr Mereia FONG 

Proncipal Research Officer 

Ministry of Agriculture 

Suva 

 
FINLAND - FINLANDE - FINLANDIA 

 

Representative 

Mr Ralf LOPIAN 

Special Advisor 

Food Department 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Helsinki 

Email: Ralf.Lopian@mmm.fi 

 

FRANCE – FRANCIA 

 

Représentant 

Mme Anne-Cécile COTILLON 

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

la protection des végétaux 

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation 

Paris 

Email: anne-

cecile.cotillon@agriculture.gouv.fr 

 
Suppléant(s) 

Mme Laurence BOUHOT-DELDUC 

Experte internationale en santé des végétaux 

Direction générale de l'alimentation 

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation 

Paris 

Paris 

Phone: (+33) 1495549 55 

Email: laurence.bouhot-

delduc@agriculture.gouv.fr 

 
Mme Delphine BABIN-PELLIARD 

Conseillère agricole 

Représentation permanente auprès de la FAO 

Rome 

Email: delphine.babin-

pelliard@diplomatie.gouv.fr 

 
Mme Anne CHAN HON TONG 

Cheffe du Bureau de la santé des végétaux 

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

protection des végétaux 

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation 

Paris 

 
Mme Céline GERMAIN 

Cheffe du Bureau des négociation européennes 

et multilatérales 

Sous-direction des affaires sanitaires 

européennes et internationales 

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation 

Paris 
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GABON - GABÓN 

 

Représentant 

Mme Seraphine ADA MINKO 

Secrétaire Permanente du Comité National de 

Gestion des Pesticides 

Ministère de l'agriculture, de l'élevage, de la 

pêche et de l'alimentation 

Libreville 

Email: minkoseraphine@yahoo.fr 

 
Suppléant(s) 

Mme Shella BIKET MEBIAME 

Directrice de l'evaluation des risques sanitaires 

et phytosanitaires 

Ministère de l'agriculture, de l'élevage, de la 

pêche et de l'alimentation 

Libreville 

Email: shellabiketmebiame@gmail.com 

 
M. Davy Franck NGOUESSI 

Directeur de l'inspection et des contrôles 

sanitaire et phytosanitaires 

Ministère de l'agriculture, de l'élevage, de la 

pêche et de l'alimentation 

Libreville 

Email: davyfranckn@gmail.com 

 
Mme Reine Léticia NTSAME OVONO 

Ingénieur Agronome  

Autorité nationale de protection contre les 

risques phytosanitaires 

Ministère de l'agriculture, de l'élevage, de la 

pêche et de l'alimentation 

Libreville 

Email: ovonoleticia777@gmail.com 

 
M. Bertony OTORO 

Délégué provincial de l'Ogooué maritime 

Ministère de l'agriculture, de l'élevage, de la 

pêche et de l'alimentation 

Libreville 

Email: bertony.otoro@yahoo.fr 

 

GEORGIA - GÉORGIE 

 

Representative 

Mr Zurab CHEKURASHVILI 

Head of LEPL 

National Food Agency of Georgia 

Ministry of Environmental Protection and 

Agriculture 

Tbilisi 

Email: zurab.chekurashvili@nfa.gov.ge 

 
GERMANY - ALLEMAGNE - 

ALEMANIA 

 

Representative 

Mr Bernhard Carl SCHÄFER 

Head of Institute 

Julius Kühn Institute 

Federal Research Institute for Cultivated 

Plants 

Braunschweig 

Phone: 00495312994300 

Email: bernhard.carl.schaefer@julius-

kuehn.de 

 
Alternate(s) 

Ms Christine HERMENING 

Plant Health Department 

Federal Ministry for Food and Agriculture 

Bonn 

Phone: 0049228995294484 

Email: christine.hermening@bmel.bund.de 

 
Ms Katharina PFOHL 

Julius Kühn Institute 

Federal Research Centre for Cultivated Plants 

Braunschweig 

Phone: 00495312994317 

Email: katharina.pfohl@julius-kuehn.de 

 
GHANA 

 

Representative 

Mr Prudence ATTIPOE 

Deputy Director 

Ministry of Food and Agriculture 

Accra 

Phone: 00233 209793292 

Email: tonattipoe@yahoo.co.uk 
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Alternate(s) 

Mr Eric DJAMSON 

Pllant Protection Services 

Ghana National Plant Protection Organization 

Accra 

Email: ericdjamson1@gmail.com 

 
Mr Raymund ETU 

Ministry of Food And Agriculture 

Accra 

Email: robertquarshie@yahoo.com 

 
Mr William LAMPTEY 

Pllant Protection Services 

Ghana National Plant Protection Organization 

Accra 

Email: williamlamptey26@yahoo.com 

 
GREECE - GRÈCE - GRECIA 

 

Representative 

Ms Annoula MAVRIDOU 

Head of the National Plant Protection 

Organization 

Ministry of Rural Development and Food 

Athens 

Phone: +302109287221 

Email: amavridou@minagric.gr 

 
Alternate(s) 

Ms Stavroula IOANNIDOU 

Regulatory Expert on Plant Health 

Ministry of Rural Development and Food 

Athens 

Phone: +302109287133 

Fax: +302109212090 

Email: stioannidou@minagric.gr 

 
Mr Christos ARAMPATZIS 

Head of the Department of Phytosanitary 

Control 

Ministry of Rural Development and Food 

Athens 

Phone: +302109287235 

Email: charampatzis@minagric.gr 

 

GUATEMALA 

 

Representante 

Sr. Jorge Mario GÓMEZ 

Director de Sanidad Vegetal 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación 

Ciudad de Guatemala 

Email: magec2007@gmail.com 

 
Suplente(s) 

Sr. Eduardo MEJÍA CALITO 

Ministro Consejero 

Representante Permanente Adjunto ante la 

FAO 

Roma 

Email: emejia@minex.gob.gt 

 
HUNGARY - HONGRIE - HUNGRÍA 

 

Representative 

Ms Angéla BODOR-ZANKER 

Phytosanitary Expert 

National Food Chain Safety Office 

Ministry of Agriculture 

Budapest 

Email: zankera@nebih.gov.hu 

 
INDONESIA - INDONÉSIE 

 

Representative 

Mr Caka Alverdi AWAL 

Counsellor 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Rome 

Email: caka.awal@kemlu.go.id 

 
Alternate(s) 

Mr Abdul RAHMAN 

Plant Quarantine Coordinator for Seeds 

Centre for Plant Quarantine and Biosafety 

Ministry of Agriculture 

Jakarta 

Email: rahman1970uni@gmail.com 
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Ms Aulia NUSANTARA 

Sub Coordinator for Plant Seed Export and 

Intra Region 

Centre for Plant Quarantine and Biosafety 

Ministry of Agriculture 

Jakarta 

Email: aburayhan88@gmail.com 

 
Mr Kemas USMAN 

Sub-Coordinator for Non Seeds Plant Products 

Export and Intra Region 

Centre for Plant Quarantine and Biosafety 

Ministry of Agriculture 

Jakarta 

Email: usman.kiemas@gmail.com 

 
Ms Agnes Rosari DEWI 

Third Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Rome 

Email: agnes.rosari@kemlu.go.id 

 
Ms Ida Ayu RATIH 

Agriculture Attaché 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Rome 

Email: attani.roma@kemlu.go.id 

 
Ms Gina Yolanda SARI 

Analyst Plant Quarantine 

Agency for Agriculture Quarantine 

Ministry of Agriculture 

Jakarta 

Email: gina.yolandasari@gmail.com 

 
Mr Suwardi SURYANINGRAT 

Analyst Plant Quarantine 

Centre for Plant Quarantine and Biosafety 

Ministry of Agriculture 

Jakarta 

Email: suwardi.suryaningrat@gmail.com 

 
Mr Selamet SELAMET 

Data Processor and Compiler 

Agency for Agriculture Quarantine 

Ministry of Agriculture 

Jakarta 

Email: auliyaselamet@gmail.com 

 

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - IRAN 

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') - IRÁN 

(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

 

Representative 

Ms Maryam JALILI MOGHADAM 

Director General  

Plant Health and Quarantine Plant Protection 

Orgnization 

Teheran 

Email: jalili@ppo.ir 

 
Alternate(s) 

Mr Farhad GOHARZAD 

Head of International Affairs and Specialized 

Organizations  

Plant Protection Organization 

Teheran 

Email: f_sahargah@yahoo.com 

 
IRAQ 

 

Representative 

Mr Sadek ABBASS 

IPPC Contact Point 

Ministry of Agriculture 

Baghdad 

Email: sadekabbass@yahoo.com 

 
IRELAND - IRLANDE - IRLANDA 

 

Representative 

Mr Barry DELANY 

Chief Plant Health Officer 

National Plant Protection Organisation of 

Ireland 

Kildare 

Phone: +353 15058759 

Email: barry.delany@agriculture.gov.ie 

 
ISRAEL - ISRAËL 

 

Representative 

Mr Gera ABED 

Director 

National Plant Protection Organisation 

Tel Aviv 

Email: abedg@moag.gov.il 
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Alternate(s) 

Mr David OPATOWSKI 

Minister Counselor Agricultural Affairs 

Permanent Representation to EU and NATO 

Brussels 

Email: agriculture@brussels.mfa.gov.il 

 
ITALY - ITALIE - ITALIA 

 

Representative 

Ms Mariangela CIAMPITTI 

Central Phytosanitary Service 

Ministry of Agricultural, Food and Forestry 

Policies 

Rome 

Email: 

mariangela_ciampitti@regione.lombardia.it 

 
Alternate(s) 

Mr Federico SÒRGONI 

Central Phytosanitary Service 

Ministry of Agricultural, Food and Forestry 

Policies 

Rome 

Email: f.sorgoni@politicheagricole.it 

 
JAMAICA - JAMAÏQUE 

 

Representative 

Ms Sanniel WILSON GRAHAM 

Chief Plant Quarantine Inspector 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Kingston 

Email: sanniel.wilsongraham@moa.gov.jm 

 
JAPAN - JAPON - JAPÓN 

 

Representative 

Mr Hirofumi UCHIDA 

Director of International Affairs Office 

Food Safety and Consumer Affairs Bureau 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Tokyo 

Email: hirofumi_uchida070@maff.go.jp 

 

Alternate(s) 

Ms Tomoko ISHIBASHI 

Director of International Standards Office 

Food Safety and Consumer Affairs Bureau 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Tokyo 

Email: tomoko_ishibashi240@maff.go.jp 

 
Mr Teppei SHIGEMI 

Deputy Director of International Affairs Office 

Food Safety and Consumer Affairs Bureau 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Tokyo 

Email: shigemi_teppei780@maff.go.jp 

 
Mr Noriyoshi OJIMA 

Deputy Director of International Standards 

Office 

Food Safety and Consumer Affairs Bureau 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Tokyo 

Email: noriyoshi_ojima230@maff.go.jp 

 
Ms Kaori IWASAWA 

Section Chief of International Standards 

Office 

Food Safety and Consumer Affairs Bureau 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Tokyo 

Email: kaori_iwasawa970@maff.go.jp 

 
JORDAN - JORDANIE - JORDANIA 

 

Representative 

Mr Imad ALAWAD 

Assistant Director of Plant Protection and 

Phytosanitary Directorate 

Ministry of Agriculture 

Amman 

Email: alawademad@yahoo.com 

 
Alternate(s) 

Ms Lama ABU - HASSAN 

Phytosanitary Measures Division 

Ministry of Agriculture 

Amman 

Email: lama_abuhassan@yahoo.com 
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KENYA 

 

Representative 

Mr Theophilus  M. MUTUI 

Managing Director 

Kenya Plant Health Inspectorate Service 

Nairobi 

Email: director@kephis.org 

 
Alternate(s) 

Mr Isaac MACHARIA 

General Manager of Phytosanitary Services 

Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries, 

and Cooperatives 

Nairobi 

Email: macharia.isaac@kephis.org 

 
KUWAIT - KOWEÏT 

 

Representative 

Ms Amal ABDULKAREEM ABDALLAH 

Supervisor of Agricultural Research and 

Experiments 

Public Authority of Agriculture Affairs and 

Fish Resources 

Kuwait City 

Email: amal_paafr@yahoo.com 

 
Alternate(s) 

Ms Fatima AL KANDARI 

Head of Plant Protection Research Department 

Public Authority of Agriculture and Fish 

Resources 

Kuwait City 

Email: dr.f.a.h.alkandari@gmail.com 

 
Mr Yousef JUHAIL 

Counsellor 

Permanent Representative of Kuwait to FAO 

Rome 

Email: juhail@hotmail.com 

 
Ms Jeehan ALESTAD 

First Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Rome 

Email: jeehanalostad@gmail.com 

 

Mr Ziad AMMAR 

Support Staff 

Permanent Representation to FAO 

Rome 

Email: kuwait_fao@tiscali.it 

 
KYRGYZSTAN - KIRGHIZISTAN - 

KIRGUISTÁN 

 

Representative 

Mr Ilich Marsbek UULU 

Deputy director of the Plant Quarantine 

Department 

Ministry of Agriculture, Water Resources and 

Rural Development 

Bishkek 

Email: bolot.jumanaliev@gmail.com 

 
LATVIA - LETTONIE - LETONIA 

 

Representative 

Ms Gunita SKUPELE 

Director of the Plant Quarantine Department 

State Plant Protection Service of Latvia 

Riga 

Email: gunita.skupele@vaad.gov.lv 

 
LITHUANIA - LITUANIE - LITUANIA 

 

Representative 

Mr Sergejus FEDOTOVAS 

Director of The State Plant Service  

Ministry of Agriculture of Lithuania 

Vilnius 

Phone: +37060737651 

Email: sergejus.fedotovas@vatzum.lt 

 
LUXEMBOURG - LUXEMBURGO 

 

Représentant 

Mme Monique FABER-DECKER 

Directrice de santé des végéteaux 

Ministère de l'agriculture, de la viticulture et 

du développement rural 

Luxembourg 

Email: monique.faber@asta.etat.lu 
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MADAGASCAR 

 

Représentant 

M. Lahatra Hery Zo RABEMIAFARA 

Directeur de la Protection des Végéteaux 

Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage 

Antananarivo 

Phone: 00261341018102 

Email: lrabemiafara@gmail.com 

 
Suppléant(s) 

Mme Saholy RAMILIARIJAONA 

Point de Contact CIPV 

Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage 

Antananarivo 

Email: lyhosa@gmail.com 

 
M. Suzelin RATOHIARIJANONA 

Conseiller 

Représentant permanent adjoint auprès de la 

FAO 

Rome 

Phone: 00393442385089 

Email: ratohiarijaonasuzelin@gmail.com 

 
Mme Onipatsa Helinoro TIANAMAHEFA 

Chargée d'affaires 

Représentation permanente auprès de la FAO 

Rome 

Phone: 00393297248 

Email: otiamahefa@gmail.com 

 
MALAWI 

 

Representative 

Mr David KAMANGIRA 

Senior Deputy Director 

Agricultural Research Services and IPPC 

Contact Point 

Department of Agricultural Research Services 

Lilongwe 

Email: davidkamangira1@gmail.com 

 
Alternate(s) 

Ms Elisa MAZUMA 

Deputy Director of Agricultural Research 

Plant Protection  

Lilongwe 

Email: elisamazuma@gmail.com 

 

MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA 

 

Representative 

Mr Zahimi HASSAN 

Deputy Director General of Agriculture 

Managememnt and Regulatory 

Department og Agriculture 

Putrajaya 

Email: zahimi@doa.gov.my 

 
Alternate(s) 

Ms Rosmawati SELAMAT 

Director of Plant Biosecurity Division 

Department og Agriculture 

Putrajaya 

Email: rosmawatis@doa.gov.my 

 
MALI - MALÍ 

 

Représentant 

M. Demba DIALLO 

Directeur general  

Office de la protection des végétaux 

Koulouba 

Phone: (+223) 76339198 

Email: demba.diallom@gmail.com 

 
Suppléant(s) 

Mme Halimatou KONE TRAORE 

Deuxième Conseiller 

Représentante permanente adjointe auprès de 

la FAO 

Rome 

Phone: (+39) 3510521750 

Email: halimatoutraore@yahoo.fr 

 
MALTA - MALTE 

 

Representative 

Ms Marica GATT 

Director General 

Veterinary and Phytosanitaiy Regulation 

Department 

Ministry of Agriculture, Fisheries and Animal 

Rights 

Valletta 

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

Mr John Baptist CASSAR 

Principal Agricultural Officer 

Ministry of Agriculture, Fisheries and Animal 

Rights 

Valletta 

Email: john-baptist.cassar@gov.mt 

 
Ms Josephine Carmen SCHEMBRI 

Principal Scientific Officer 

Ministry of Agriculture, Fisheries and Animal 

Rights 

Valletta 

Email: josephine.b.schembri@gov.mt 

 
Mr Dennis SCIBERRAS 

Director of Plant Protection 

Ministry of Agriculture, Fisheries and Animal 

Rights 

Valletta 

Email: dennis.sciberras@gov.mt 

 
MEXICO - MEXIQUE - MÉXICO 

 

Representante 

Sr. Francisco Javier TRUJILLO ARRIAGA 

Director en Jefe del Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Ciudad de México 

Email: trujillo@senasica.gob.mx 

 
Suplente(s) 

Sr. Francisco RAMÌREZ Y RAMÌREZ 

Director General de Sanidad Vegetal 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Ciudad de México 

Email: francisco.ramirez@senasica.gob.mx 

 
Sr. Jose Luis DELGADO CRESPO 

Consejero 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Roma 

Email: jldelgado@sre.gob.mx 

 

Sr. Israel CUETO ESPINOSA 

Director de Regulación Fitosanitaria 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Ciudad de México 

Email: israel.cueto@senasica.gob.mx 

 
Sra. Maria De Los Angeles GÓMEZ 

AGUILAR 

Primera Secretaria 

Representante Permanente Alternna ante la 

FAO 

Roma 

Email: mgomeza@sre.gob.mx 

 
Sra. Ana Lilia MONTEALEGRE LARA 

Subdirectora de Armonización y Evaluación 

Internacional 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Ciudad de México 

Email: ana.montealegre@senasica.gob.mx 

 
MOZAMBIQUE 

 

Representative 

Ms Antonia VAZ TOMBOLANE 

Head  

Department of Plant Health 

Maputo 

Email: avaz5099@gmail.com 

 
Alternate(s) 

Ms Florencia MASSANGO CIPRIANO 

National Director of Agricultural Health and 

Biosafety 

Department of Plant Health 

Maputo 

Email: flor.cipriano@gmail.com 

 
Mr Afonso Ernesto SITOLE 

Focal point SPS 

Department of Plant Health 

Maputo 

Email: afonsostl@gmail.com 
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NEPAL - NÉPAL 

 

Representative 

Mr Sahadev Prasad HUMAGAIN 

Chief  

Plant Quarantine and Pesticide Management 

Center 

Ministry of Agriculture and Livestock 

Development 

Kathmandu 

Email: sphumagain2014 @gmail.com 

 
Alternate(s) 

Mr Madhav BHATTA 

Plant Protection Officer 

Plant Quarantine and Pesticide Management 

Center 

Ministry of Agriculture and Livestock 

Development 

Kathmandu 

Email: madhavppo@gmail.com 

 
Mr Mahesh CHANDRA ACHARYA 

Senior Plant Protection Officer 

Plant Quarantine and Pesticide Management 

Center 

Ministry of Agriculture and Livestock 

Development 

Kathmandu 

Email: msggacharya @gmail.com 

 
NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAÍSES 

BAJOS 

 

Representative 

Mr Marco TRAA 

Senior Staff Officer for Phytosanitary Affairs  

Ministry of Agriculture, Nature and Food 

Quality 

The Hague 

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

 
Alternate(s) 

Mr Thorwald GEUZE 

Project Manager Implementation OCRIPHR 

Phytosanitary Import 

Netherlands Food and Consumer Product 

Safety Authority 

Utrecht 

Email: t.geuze@nvwa.nl 

 

NEW ZEALAND - NOUVELLE-

ZÉLANDE - NUEVA ZELANDIA 

 

Representative 

Mr Peter THOMPSON 

Director Animal and Plant Health 

Biosecurity New Zealand 

Ministry for Primary Industries 

Wellington 

Email: peter.thompson@mpi.govt.nz 

 
Alternate(s) 

Ms Lihong ZHU 

Portfolio Manager IPPC 

International Policy, Policy & Trade 

Ministry for Primary Industries 

Wellington 

Email: lihong.zhu@mpi.govt.nz 

 
NICARAGUA 

 

Representante 

Sr. Fernando LEAL RUIZ 

Director de Planificación y Proyectos  

Instituto de Protección y Sanidad 

Agropecuaria lPSA 

Manauga 

Phone: (+505) 85607693 

Email: fernando.lealoipsa.gob.ni 

 
Suplente(s) 

Sr. Junior ESCOBAR FONSECA 

Agregado 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Roma 

 
Sr. Martín ROSALES MONDRAGÓN 

Responsable del Departamento de Vigilancia 

Fitosanitaria y Campañas  

Instituto de Protección y Sanidad 

Agropecuaria (IPSA) 

Managua 

Email: martin.rosales@ipsa.gob.ni 
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NIGERIA - NIGÉRIA 

 

Representative 

Mr Yaya Olaitan OLANIRAN 

Minister 

Permanent Representative to FAO 

Rome 

Phone: +39-3493598124 

Email: nigeriapermrep@email.com 

 
Alternate(s) 

Mr Ebenezer IDACHABA 

Adviser 

Narional Plant Protection Organization  

Abuja 

Email: idnezer@yahoo.com 

 
NORTH MACEDONIA - MACÉDOINE 

DU NORD - MACEDONIA DEL NORTE 

 

Representative 

Ms Nadica DZERKOVSKA 

Head of Plant Health Department at the 

Phytosanitary Directorate 

Ministry of Agriculture, Forestry and Water 

Economy 

Skopje 

Phone: 00389 2 3134 477 

Email: nadica.dzerkovska@mzsv.gov.mk 

 
Alternate(s) 

Mr Ivica ANGELOVSKI 

Advisor for Monitoring and Diseases of 

Harmful Organisms on Agricultural Crops 

Phytosanitary Directorate 

Ministry of Agriculture, Forestry and Water 

Economy 

Skopje 

Phone: 0038923134477 

Email: ivica.angelovski@mzsv.gov.mk 

 
Ms Kalina ALTANDZIEVA 

Collaborator at the Phytosanitary Directorate 

Ministry of Agriculture, Forestry and Water 

Economy 

Skopje 

Phone: 0038923134477 

Email: kalina.altandzieva@mzsv.gov.mk 

 

NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA 

 

Representative 

Ms Hilde PAULSEN 

Senior Advisor  

Norwegian Food Safety Authority 

Brumunddal 

Email: hilde.paulsen@mattilsynet.no 

 
Alternate(s) 

Ms Eva GRENDSTAD 

Deputy Director General  

Norwegian Ministry of Agriculture and Food 

Department of Food Policy 

Oslo 

Email: eva.grendstad@lmd.dep.no 

 
OMAN - OMÁN 

 

Representative 

Mr Ahmed Bin Salim BIN MOHAMED 

BAOMAR 

Ambassador 

Permanent Representative to FAO 

Rome 

Email: drbaomar44@yahoo.com 

 
Alternate(s) 

Mr Said AL ADAOUI 

Director 

Agriculture Affairs Department 

Muscat 

Email: sadwany77@gmail.com 

 
Mr Said AL HASHMI 

Head  

Pest Risk Analysis and Permits Department 

Muscat 

Email: said.alhashmi@maf.gov.om 

 
Mr Nasr AL SHAMSI 

Director of Department of Plant Protection 

Ministry of Agriculture, Fisheries Wealth and 

Water Resources 

Muscat 

Email: nasir.alshamsi@maf.gov.om 
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Mr Rashed AL SHIDI 

Director of the Plant Protection Research 

Center 

Ministry of Agriculture, Fisheries Wealth and 

Water Resources 

Muscat 

Email: shidi_rashid@yahoo.com 

 
Mr Nasser MARSHUDI 

Director of the Department of Agriculture and 

Livestock 

Ministry of Agriculture, Fisheries Wealth and 

Water Resources 

Muscat 

Email: nasseralmarshoudi70@gmail.com 

 
Ms Fadia ALJAMAL 

Coordinator to the UN Agencies 

Permanent Representation to FAO 

Rome 

Phone: (+39) 0636300545 

Email: aljamalfadia@gmail.com 

 
PANAMA - PANAMÁ 

 

Representante 

Sr. Arquimedes BARAHONA 

Coordinador de Programas Fitosanitarios 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Panamá 

Email: abarahona@mida.gob.pa 

 
Suplente(s) 

Sr. Luis ALVARADO 

Jefe de la Coordinación de Servicios Técnicos 

de Detección y Diagnostico Fitosanitario 

Ministerio de Desarrollo Agropecuniario 

Panamá 

Email: lalvarado@mida.gob.pa 

 
Sr. Tomas DUNCAN 

Consejero 

Representante Permanente ante la FAO 

Roma 

Email: tduncan@mire.gob.pa 

 

PARAGUAY 

 

Representante 

Sr. Ernesto GALLIANI GRANADA 

Director de Protección Vegetal 

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 

Vegetal y de Semillas 

Asunción 

Email: ernesto.galliani@senave.gov.py 

 
Suplente(s) 

Sra. Fátima Elena ALFONSO FERNÁNDEZ 

Ingeniera Agrónoma 

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 

Vegetal y de Semillas 

Asunción 

Phone: +5955 445769 

Email: fatima.alfonso@senave.gov.py 

 
PERU - PÉROU - PERÚ 

 

Representante 

Sr. Gustavo Eduardo MOSTAJO OCOLA 

Agregado 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Roma 

Email: gmostajo555@gmail.com 

 
Suplente(s) 

Sr. Harold CARRASCO ALARCÓN 

Especialista en la Subdirección de Cuarentena 

Vegetal 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú 

Lima 

Email: hcarrasco@senasa.gob.pe 

 
Sr. Luis AQUINO CAMPOS 

Especialista en la Subdirección de Cuarentena 

Vegetal 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú 

Lima 

Phone: (51) 313-3300 Anexo 6143 

Email: laquino@senasa.gob.pe 
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Sra. Maria Carolina CARRANZA NUNEZ 

Consejera 

Representante Permanente Alterna ante la 

FAO 

Roma 

Email: carranza@ambasciataperu.com 

 
PHILIPPINES - FILIPINAS 

 

Representative 

Mr Lupino, Jr. LAZARO 

Agriculture Attaché 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Rome 

Email: lupinolazaro@yahoo.com 

 
Alternate(s) 

Mr Gerald Glenn PANGANIBAN 

Assistant Director for Operations and 

Administration 

Bureau of Plant Industry 

Department of Foreign Affairs 

Metro Manila 

Email: gfpanganiban@gmail.com 

 
Mr Jonar YAGO 

Assistant Director for Research and 

Development and Pest Management 

Department of Foreign Affairs 

Metro Manila 

Email: jyago2002@yahoo.com 

 
Mr Ariel BAYOT 

Officer-in-Charge 

National Plant Quarantine Services Division 

Department of Agriculture 

Metro Manila 

Email: ajbayot111@gmail.com 

 
Ms Maria Luisa GAVINO 

Agricultural Assistant 

Permanent Representation to FAO 

Rome 

Email: maris.gavino@gmail.com 

 

Ms Joan May TOLENTINO 

Supervising Agriculturist 

Department of Agriculture 

Metro Manila 

Email: jomatolents@yahoo.com 

 
POLAND - POLOGNE - POLONIA 

 

Representative 

Ms Sylwia JURKIEWICZ 

Director of the Central Laboratory 

Main Inspectorate of Plant Health and Seed 

Inspection 

Warsaw 

Phone: + 48 56 623 56 98 

Email: slab-tor@piorin.gov.pl 

 
PORTUGAL 

 

Representative 

Ms Ana Paula DE CARVALHO 

Deputy Director General 

General Directorate of Food and Veterinary 

Lisbon 

Phone: +351963387895 

Email: pcarvalho@dgav.pt 

 
Alternate(s) 

Ms Maria Teresa AFONSO 

Head of Plant Health Department 

General Directorate of Food and Veterinary 

Lisbon 

Phone: +351213239500 

Email: tafonso@dgav.pt 

 
Ms Maria Cláudia ARAÚJO E SÁ 

Senior Officer of Plant Health Department 

General Directorate of Food and Veterinary 

Lisbon 

Phone: +351213239500 

Email: claudiasa@dgav.pt 

 
Mr João Nuno BARBOSA 

Head of Plant Health Inspection and 

Propagating Material Unit 

General Directorate of Food and Veterinary 

Lisbon 

Phone: +351213239500 

Email: nuno.barbosa@dgav.pt 
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Ms Andreia PORTO 

Phyto, Food Safety and Veterinarian Attaché  

Permanent Representation to the European 

Union 

Brussels 

Phone: +3222864345 

Email: aap@reper-portugal.be 

 
Mr José RODRIGUES 

Counsellor 

Permanent Repersentation to FAO 

Rome 

Phone: +393474795065 

Email: jose.arodrigues@mne.pt 

 
Ms Pilar VELAZQUEZ-GAZTELU 

General Secretariat of the Council of the 

European Union 

Brussels 

Phone: +3222864345 

Email: pilar.velazquez@consilium.europa.eu 

 
QATAR 

 

Representative 

Mr Mohammed A. ALYAFEI 

Head of Plant Quarantine and Protection 

Section 

Ministry of Municipality and Environment 

Doha 

Email: makhallaqi@mme.gov.qa 

 
REPUBLIC OF KOREA - RÉPUBLIQUE 

DE CORÉE - REPÚBLICA DE COREA 

 

Representative 

Mr Jung Bin KIM 

Director of the Export Management Division 

Animal and Plant Quarantine Agency 

Ministry of Agriculture, Food and Rural 

Affairs 

Sejong-si 

Email: koyim@korea.kr 

 

Alternate(s) 

Ms Kyu-ock YIM 

Senior Researcher 

Animal and Plant Quarantine Agency 

Ministry of Agriculture, Food and Rural 

Affairs 

Sejong-si 

Email: clavibacter@korea.kr 

 
Ms Do Nam KIM 

Assistant Director of the Export Management 

Division 

Animal and Plant Quarantine Agency 

Ministry of Agriculture, Food and Rural 

Affairs 

Sejong-si 

Email: dongam75@korea.kr 

 
REPUBLIC OF MOLDOVA - 

REPUBLIQUE DE MOLDOVA - 

REPÚBLICA DE MOLDOVA 

 

Representative 

Ms Veronica TERTEA 

Head of Department of Plant Protection and 

Food Safety of Plant origin 

Ministry of Agricuture, Regional Development 

and Environment 

Chisinau 

Email: veronica.tertea@madrm.gov.md 

 
Alternate(s) 

Ms Mihaela GORBAN 

First Secretary 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Rome 

Email: mihaela.gorban@mfa.gov.md 

 
Ms Svetlana LUNGU 

Head of Department for Plant Protection 

National Agency for Food Safety 

Chisinau 

Email: svetlana.lungu@ansa.gov.md 
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ROMANIA - ROUMANIE - RUMANIA 

 

Representative 

Ms Elena IZADI 

Head of Office 

Plant Protection and Phytosanitary Office 

National Phytosanitary Authority 

Bucharest 

Email: elena.izadi@madr.ro 

 
Alternate(s) 

Ms Adina Pompilia OPREA 

Senior Counsellor 

National Phytosanitary Authority 

Bucharest 

Email: adina.oprea@anfdf.ro 

 
Mr Vlad MUSTACIOSU 

Counsellor 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Rome 

Email: vlad.mustaciosu@mae.ro 

 
RUSSIAN FEDERATION - FÉDÉRATION 

DE RUSSIE - FEDERACIÓN DE RUSIA 

 

Representative 

Ms Yulia SHVABAUSKENE 

Deputy Head  

Federal Service for Veterinary and 

Phytosanitary Supervision 

Ministry of Agriculture 

Moscow 

Email: priemnaya-ja@yandex.ru 

 
Alternate(s) 

Mr Kirill ANTYUKHIN 

First Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Rome 

Email: kirill.888@mail.ru 

 
Ms Alexandra FEDOTOVA 

Head of Phytosanitary Risks Department and 

International Interaction  

All-Russian Plant Quarantine Center 

Ministry of Agriculture 

Moscow 

Email: intervniikr@gmail.com 

 

Ms Natalia SOLOVYEVA 

Acting Head of the Phytosanitary Surveillance 

Department and Seed Control 

Federal Service for Veterinary and 

Phytosanitary Supervision 

Moscow 

Email: natsol@mail.ru 

 
RWANDA 

 

Représentant 

Ms Beatrice UWUMUKIZA 

Director General 

Rwanda lnspectorate, Competition and 

Consume Protection Authority 

Kigali 

Email: buwumukiza@rica.gov.rw 

 
SAINT LUCIA - SAINTE-LUCIE - SANTA 

LUCÍA 

 

Representative 

Ms Hannah DUPAL-ROMAIN 

Chief Plant Research Officer 

Department of Agriculture, Fisheries, Natural 

Resources and Cooperatives 

Castries 

Email: pssecretary.agriculture@govt.lc 

 
SAMOA 

 

Representative 

Mr Tilafono David HUNTER 

Chief Executive Officer  

Ministry of Foreign Affairs and Trade 

Apia 

Email: tilafono@maf.gov.ws 

 
Alternate(s) 

Mr Talei FIDOW-MOORS 

Principal Technical Officer 

Ministry of Foreign Affairs and Trade 

Apia 

Email: talei.fidow@maf.gov.ws 

 
Ms Segiali'i Marie MALAKI 

Assistant Chief Executive Officer 

Ministry of Foreign Affairs and Trade 

Apia 

Email: mariem.malaki@maf.gov.ws 
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Ms Nafanua MALELE 

Principal Border Operations Officer 

Ministry of Foreign Affairs and Trade 

Apia 

Email: nafanua.malele@maf.gov.ws 

 
SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE - 

ARABIA SAUDITA 

 

Representative 

Mr Bin Mohammed ABDELAZIZ 

Adviser  

Agriculture Department 

Ministry of Environment, Water and 

Agriculture 

Riyadh 

Email: e1048@mewa.gov.sa 

 
Alternate(s) 

Mr Ayman Bin Saad ALGHAMDI 

Director 

Plant Health Protection 

Ministry of Environment, Water 

and Agriculture 

Riyadh 

Email: agorganic@mewa.gov.sa 

 
SENEGAL - SÉNÉGAL 

 

Représentant 

M. Abdoulaye NDIAYE 

Chef Division Legislation Phytosanitarie 

Ministere de l'Agriculture et de l'Équipement 

Rural 

Dakar 

Phone: (+221) 338340397 

Email: layedpv@gmail.com 

 
SIERRA LEONE - SIERRA LEONA 

 

Representative 

Ms Raymonda JOHNSON 

Head of the Crop Production 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Freetown 

Email: raymonda.johnson@yahoo.it 

 

SLOVAKIA - SLOVAQUIE - 

ESLOVAQUIA 

 

Representative 

Mr Julius STRBA 

Phytosanitary Inspector 

The Central Control and Testing Institute in 

Agriculture 

Bratislava 

Email: julius.strba@uksup.sk 

 
SLOVENIA - SLOVÉNIE - ESLOVENIA 

 

Representative 

Ms Anita BENKO BELOGLAVEC 

Administrative Secretary for Food Safety, 

Veterinary sector and Plant Protection 

Ministry of Agriculture, Forestry and Food 

Dunajska 

Email: anita.benko@gov.si 

 
Alternate(s) 

Ms Milena KOPRIVNIKAR BOBEK 

Counsellor 

Permanent Representation to FAO 

Rome 

Email: milena.koprivnikar@gov.si 

 
Mr Primoz PAJK 

Undersecretary 

Food Safety, Veterinary Sector and Plant 

Protection 

Ministry of Agriculture, Forestry and Food 

Dunajska 

Email: primoz.pajk@gov.si 

 
Ms Simona PERME 

Attaché 

Permanent Representation to FAO 

Rome 

Email: simona.perme@gov.si 
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SPAIN - ESPAGNE - ESPAÑA 

 

Representante 

Sr. José María COBOS SUÁREZ 

Subdirector General de Sanidad e Higiene 

Vegetal y Forestal  

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

Madrid 

Email: jcobossu@mapa.es 

 
Suplente(s) 

Sra. Belén MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Jefa de Área 

Subdirección General de Sanidad e Higiene 

Vegetal y Forestal 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

Madrid 

Email: bmartin@mapa.es 

 
Sra. Cristina VILLALOBOS TOLMOS 

Asistente Técnica 

Representación Permanente ante la FAO  

Roma 

Email: c.villalobostolmos@gmail.com 

 
SRI LANKA 

 

Representative 

Mr W.A.R.Thushara 

WICKRAMAARACHCHI 

Addictional Director 

National Plant Quarantine Service (NPQS) 

Department of Agriculture 

Katunayake 

Email: wartwa@gmail.com 

 
Alternate(s) 

Ms Ameina SHAFI MOHIN 

Minister 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Rome 

Email: minister.comselemrome2@gmail.com 

 

SURINAME 

 

Representative 

Mr Sadhana JANKIE 

Department of Plant Protection and Quality 

Controls 

Ministry of Agriculture, Animal Husbandry 

and Fisheries  

Suriname 

Email: sadjan349@yahoo.com 

 
Alternate(s) 

Mr Samuel MEGLIN 

Senior Plant Quarantine Officer 

Ministry of Agriculture, Animal Husbandry 

and Fisheries 

Paramaribo 

Email: meggu-5@outlook.com 

 
SWEDEN - SUÈDE - SUECIA 

 

Representative 

Mr Kristof CAPIEAU 

Chief Plant Health Officer 

Swedish Board of Agriculture 

Jönköping 

Email: kristof.capieau@jordbruksverket.se 

 
Alternate(s) 

Ms Catharina ROSQVIST 

Senior Administrative Officer 

Ministry of Enterprise and Innovation 

Stockholm 

Phone: +46730802245 

Email: catharina.rosqvist@regeringskansliet.se 

 
SYRIAN ARAB REPUBLIC - 

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE - 

REPÚBLICA ÁRABE SIRIA 

 

Representative 

Mr Eyad MOHAMMED 

Plant Protection Director  

Ministry of Agriculture and Agrarian Reform  

Damascus 

Email: ppdsyr@gmail.com 

 



CPM-15 Report  Appendix 03 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 149 من 90 الصفحة

THAILAND - THAÏLANDE - TAILANDIA 

 

Representative 

Mr Sarute SUDHI-AROMNA 

Director 

Plant Protection Research and Development 

Office 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

Bangkok 

Phone: (+66) 25795583 

Email: sarutes@yahoo.com 

 
Alternate(s) 

Ms Chonticha RAKKRAI 

Director, Plant Quarantine Research Group 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

Bangkok 

Email: rakkrai@yahoo.com 

 
Ms Chortip SALYAPONGSE 

Senior Agricultural Research Specialist 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

Bangkok 

Email: annsalya@gmail.com 

 
Mr Prateep ARAYAKITTIPONG 

Standard Officer 

Office of Standard Development 

National Bureau of Agricultural Commodity 

and Food Standards 

Bangkok 

Email: prateep_ming@hotmail.com 

 
Mr Thanawat TIENSIN 

Minister (Agriculture)  

Permanent Representative to FAO 

Rome 

Email: ttiensin@gmail.com 

 
TOGO 

 

Représentant 

M. Kokouvi KOUNOUTCHI 

Ched de division des organismes nuisibles et 

de la quarantine phyrosanitaire 

Direction de la Protection des Végéteaux 

Lomé 

Email: kounlaurent@yahoo.fr 

 

TONGA 

 

Representative 

Ms Siutoni TUPOU 

Acting Head of Quarantine and Quality 

Management Division 

Ministry of Agriculture, Food, and Forests 

Nuku'alofa 

Email: siutonit@gmail.com 

 
TRINIDAD AND TOBAGO - TRINITÉ-

ET-TOBAGO - TRINIDAD Y TABAGO 

 

Representative 

Ms Deanne RAMROOP 

Deputy Director for Research Crops 

Ministry of Agriculture, Land and Fisheries 

Chaguanas 

Email: dramroop@hotmail.com 

 
TUNISIA - TUNISIE - TÚNEZ 

 

Représentant 

M. Mohamed Lahbib BEN JAMÂA 

Directeur général de la Santé Végétale et du 

Contrôle des Intrants Agricoles 

Ministère de l'agriculture, des ressources 

hydrauliques et de la pêche 

Tunis 

Email: benjamaaml@gmail.com 

 
TURKEY - TURQUIE - TURQUÍA 

 

Representative 

Mr Yunus BAYRAM 

Deputy Director General 

General Directorate of Food and Control 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Ankara 

Email: yunusbayram@tarimorman.gov.tr 

 
UGANDA - OUGANDA 

 

Representative 

Ms Caroline Mary NAKINGA KUKIRIZA 

Assistant Commissioner 

Phytosanitary and Quarantine Inspection 

Services Division 

Entebbe 

Email: cmnankinga@gmail.com 
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Alternate(s) 

Ms Joyce Brenda KISINGIRI 

Senior Agricultural Inspector 

Phytosanitary and Quarantine Inspection 

Services Division 

Entebbe 

Email: brenda.kisingiri@agriculture.go.ug 

 
UKRAINE - UCRANIA 

 

Representative 

Mr Vladyslav SEDYK 

First Deputy Head 

State Service of Ukraine on Food Safety and 

Consumer Protection 

Kyiv 

Phone: 3895652852 

Email: v.sedyk@dpss.gov.ua 

 
Alternate(s) 

Mr Andrii CHELOMBITKO 

Director 

Department of Phytosanitary Security, Control 

in Seed Production and Seedling  

Food Safety and Consumer Protection 

Kyiv 

Phone: 3895652852 

Email: a.chelombitko@dpss.gov.ua 

 
Mr Maksym MANTIUK 

First Secretary 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Rome 

Phone: 3895652852 

Email: maksym.mantiuk@mfa.gov.ua 

 

UNITED KINGDOM OF GREAT 

BRITAIN AND NORTHERN IRELA - 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-

BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NOR - 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 

IRLANDA DEL NORTE 

 

Representative 

Ms Nicola SPENCE 

UK Chief Plant Health Officer 

Department for Environment, Food and Rural 

Affairs 

York 

Phone: (+44) 20800262480 

Email: Nicola.Spence@defra.gov.uk 

 
Alternate(s) 

Mr Sam BISHOP 

Head of International Plant Health Policy 

Department for Environment, Food and Rural 

Affairs 

York 

Phone: (+44) 2080262506 

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

 
UNITED STATES OF AMERICA - 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA 

 

Representative 

Mr Osama EL-LISSY 

Deputy Administrator 

Plant Protection and Quarantine  

Animal and Plant Health Inspection Service 

Department of Agriculture 

Washington, DC 

Phone: (+202) 7997163 

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

 
Alternate(s) 

Ms Patricia ABAD 

Technical Advisor 

Plant Protection and Quarantine, Animal 

Health Inspection Service 

Department of Agriculture 

Washington, DC 

Email: patricia.v.abad@usda.gov 
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Mr Wendell DENNIS 

Senior Policy Advisor 

Foreign Agricultural Service 

Department of Agriculture 

Washington, DC 

Email: wendell.dennis@usda.gov 

 
Mr Sean COX 

Agricultural Attache' 

Permanent Representative to FAO 

Rome 

Email: coxs2@state.gov 

 
Ms Stephanie DUBON 

International Phytosanitary Standards 

Coordinator 

Plant Protection and Quarantine, Animal and 

Plant Health Inspection Service 

Department of Agriculture 

Washington, DC 

Phone: (+1) 3018512180 

Email: stephanie.m.dubon@usda.gov 

 
Mr John GREIFER 

Assistant Deputy Administrator 

Plant Protection and Quarantine, Animal and 

Plant Health Inspection Service 

Department of Agriculture 

Washington, DC 

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 

Washington, DC 

Phone: (+1) 3018512200 

Email: marina.a.zlotina@usda.gov 

 

URUGUAY 

 

Representante 

Sr. Leonardo OLIVERA 

Director General de la Dirección General de 

Servicios Agrícolas 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

Montevideo 

Phone: 064821776 

Email: lanolivera@mgap.gub.uy 

 
Suplente(s) 

Sra. Beatrriz MELCHÓ 

Encargada 

Departamento de Certificación y Verificación 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

Montevideo 

Phone: 064821776 

Email: bmelcho@mgap.gub.uy 

 
Sr. Mario DE LOS SANTOS 

Director de la División de Protección Agrícola 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

Montevideo 

Phone: 064821776 

Email: msr@mgap.gub.uy 

 
UZBEKISTAN - OUZBÉKISTAN - 

UZBEKISTÁN 

 

Representative 

Mr Ibrohim ERGASHEV 

Head  

State Plant Quarantine Inspection under 

Cabinet of Ministers 

Tashkent 

Email: glavkaruz@mail.ru 

 
Alternate(s) 

Mr Sultanmakhmud SULTANOV 

Head of Department for International 

Relations, Investments and Innovative 

Development 

State Plant Quarantine Inspectorate 

Tashkent 

Email: ird@karantin.uz 
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VANUATU 

 

Representative 

Mr Meriam TOALAK 

Director 

Biosecurity Vanuatu 

Port Vila 

Email: mtoalak@vanuatu.gov.vu 

 
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 

OF) - VENEZUELA (RÉPUBLIQUE 

BOLIVARIENNE DU) - VENEZUELA 

(REPÚBLICA BOLIVARIANA DE) 

 

Representante 

Sr. Elias Rafael ELJURI 

Embajador 

Representante Permanente ante la FAO 

Roma 

Email: eljuri@gmail.com 

 
Suplente(s) 

Sra. Giomar BLANCO 

Presidenta 

Instituto Nacional De Investigaciones 

Agrícolas 

Ministerio Del Poder Popular Para Agricultura 

Productiva Y Tierra 

Caracas 

Email: gioma@hotmail.com 

 
Sra. Rosaima GARCÍA 

Directora 

Instituto Nacional De Investigaciones 

Agrícolas 

Ministerio Del Poder Popular Para Agricultura 

Productiva Y Tierra 

Caracas 

Email: merida,rosaimagarcia24@gmail.com 

 
Sr. Franklin MORILLO 

Director 

Instituto Nacional De Investigaciones 

Agrícolas 

Ministerio Del Poder Popular Para Agricultura 

Productiva Y Tierra 

Caracas 

Email: franklinelias@gmail.com 

 

Sra. Marycel PACHECO GUTIÈRREZ 

Primera Secretaria 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Roma 

Email: marycel.pg@gmail.com 

 
Sr. Porfirio PESTANA DE BARROS 

Ministro Consejero 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Roma 

Email: porfiriomppre@gmail.com 

 
Sr. Luis Geronimo REYES VERDE 

Primero Secretario 

Representante Permanente Alterno ante la 

FAO 

Roma 

Email: luisgrv@gmail.com 

 
Sra. María SOTO MEZA 

Directora De Salud Vegetal  

Instituto Nacional De Salud Agrícola Integral 

Ministerio Del Poder Popular Para Agricultura 

Productiva Y Tierra 

Caracas 

Email: saludvegetal.insai2017@gmail.com 

 
VIET NAM 

 

Representative 

Mr Ha Thanh HUONG 

Deputy Director of Plant Quarantine Division 

Ministry of Agriculture and Rural 

Development 

Hanoi 

Email: ppdhuong@gmail.com 

 
YEMEN - YÉMEN 

 

Representative 

Mr Ali SAIF 

Ministry of Agriculture, Irrigation and Fish 

Wealth 

Al-Kuwait Street 

Email: binsaif2009@hotmail.com 
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ZAMBIA - ZAMBIE 

 

Representative 

Mr Kenneth Kajarayekha MSISKA 

Principal Agriculture Research Officer 

Zambia Agriculture Research Institute   

Chilanga 

Phone: (+260) 211278141/130 

Email: msiska12@yahoo.co.uk 

 
ZIMBABWE 

 

Representative 

Mr Nhamo MUDADA 

Head of Institute 

Plant Quarantine Services Institute 

Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, 

Water, Climate and Rural Resettlement 

Mazowe 

Email: mudadan@yahoo.com 

 
Alternate(s) 

Mr Claid MUJAJU 

Acting Director 

Research Services Department 

Mazowe 

Email: mujajuclaid@gmail.com 
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OBSERVER COUNTRIES (NON-CONTRACTING PARTIES) 

PAYS OBSERVATEURS (PARTIES NON CONTRACTANTES) 

PAÍSES OBSERVADORES (PARTES NO CONTRATANTES) 

 

PALESTINE - PALESTINA 

 

Representative 

Mr Ahmed FATTOUM 

Director General of Plant Protection and Agricultural Quarantine 

Ministry of Agriculture 

Ramallah 

Email: ahmadfattum@yahoo.com 

 

Alternate(s) 

Mr Salamah SHABIB 

Director of the Department of Agricultural Pest Control 

Ministry of Agriculture 

Ramallah 

Email: salamshbib@gmail.com 

 

Mr Shadi DARWEESH 

Director of Agricultural Quarantine and Plant Health 

Ministry of Agriculture 

Ramallah 

Email: shadidarweesh@gmail.com 

 

Mr Mamoun BARGHOUTHI 

Office of the Observer to FAO 

Rome 

Email: m.barghouthi@yahoo.it 
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REGIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATIONS 

ORGANISATIONS RÉGIONALES DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX 

ORGANIZACIONES REGIONALES DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA 

 

 

CARIBBEAN AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY AGENCY 

 

Ms Juliet GOLDSMITH 

Plant Health Specialist  

Paramaribo 

Phone: (+597) 7252922 

Email: juliet.goldsmith@cahfsa.org 

 

COMUNIDAD ANDINA 

Camilo Beltran Montoya 

Responsable de Sanidad Vegetal 

Secretaría General de la Comunidad Andina 

Avenida Paseo de la República 3895  

 San Isidro Lima Peru 

Email:cbeltran@comunidadandina.org 

 

 

ASIA AND PACIFIC PLANT PROTECTION COMMISSION 

COMMISSION PHYTOSANITAIRE POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN VEGETAL PARA  ASIA Y EL PACÍFICO 

 

Mr G. C. YUBAK 

Senior Agricultural Officer 

Bangkok 

Email: Yubak.GC@fao.org 

 

COMITÉ REGIONAL DE SANIDAD VEGETAL DEL CONO SUR  
 

Mr James PAZO ALVARADO 

Coordinating Secretary 

Lima 

Email: secretaria_tecnica@cosave.org 

 

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION 

ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES PLANTES 

ORGANIZACIÓN EUROPEA Y MEDITERRÁNEA DE PROTECCIÓN DE LAS PLANTAS 

 

Mr Nico HORN 

Director General 

Paris 

Phone: (+33) 145207794 

Email: nh@eppo.int 

 

Mr Valerio LUCCHESI 

Scientific Officer 

Paris 

Phone: (+33) 1452077 94 

Email: vl@eppo.int 

 

mailto:juliet.goldsmith@cahfsa.org
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INTER AFRICAN PHYTOSANITARY COUNCIL 

CONSEIL PHYTOSANITAIRE INTERAFRICAIN 

CONSEJO FITOSANITARIO INTERAFRICANO 

 

Ms Jovita AKIUMBENI 

Finance and Administration Officer 

Inter-African Phytosanitary Council of the African Union 

Yaounde 

Email: akiumnenij@africa-union.org 

 

Ms Maryben CHIATOH KUO 

Scientific Officer 

Inter-African Phytosanitary Council of the African Union 

Yaounde 

Email: kuoC@africa-union.org 

 

Mr Chipiiro KANSILANGA 

Information and Commuinication Officer 

Inter-African Phytosanitary Council of the African Union 

Yaounde 

Email: kansilangaC@africa-union.org 

 

Ms Luiza Mbura MUNYUA 

Senior Scientific Officer 

Inter-African Phytosanitary Council of the African Union 

Yaounde 

Email: MunyuaL@africa-union.org> 

 

Mr Flaubert SANI NANA 

Assistant Senior Scientific Officer 

Inter-African Phytosanitary Council of the African Union 

Yaounde 

Email: saniF@africa-union.org 

 

NEAR EAST PLANT PROTECTION ORGANIZATION 

ORGANISATION POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX AU PROCHE-ORIENT 

ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓNADE LAS PLANTAS DEL CERCANO ORIENTE 

 

Mr Mekki CHOUBANI 

Executive Director 

Rabat 

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  

Raleigh 

Phone: (+919) 6174040 

Email: stephanie.bloem@nappo.org 
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Ms Maribel HURTADO SEPÚLVEDA 

Scientific Officer 

Raleigh 

Email: Maribel.Hurtado@nappo.org 

 

Mr Alonso SUAZO 

Technical Director 

Raleigh 

Email: Alonso.suazo@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 Efrain MEDINA GUERRA 

Executive Director 

San Salvador 

Phone: (+203) 22631127 

Email: emedina@oirsa.org 

 

Mr Carlos Ramón URÍAS MORALES 

Plant Health Regional Director 

San Salvador 

Phone: (+503) 22099200 

Email: curias@oirsa.org 

 

Mr Oscar Antonio ZELAYA ESTRADÉ 

Technical Director  

San Salvador 

Email: dtecnica@oirsa.org 

 

PACIFIC PLANT PROTECTION ORGANISATION 

ORGANISATION DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX POUR LE PACIFIQUE 

ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA DEL PACIFICO 

 

Mr Viliami KAMI 

Secretariat 

Port Vila 

Email: viliamik@spc.int 

Ms Ana TUNABUNA BULI 

Secretariat 

Port Vila 

Email: AnaT@spc.int 

Mr Timote VISONI 

Executive Secretary 

Port Vila 

Email: visonit@spc.int 
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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 

 

Mr Neil PRATT 

Senior Programme Management Officer 

Montreal 

Email: neil.pratt@cbd.int 

 

FAO REGIONAL OFFICES 

BUREAUX RÉGIONAUX DE LA FAO 

OFICINA REGIONALES DE LA FAO 

 

Mr Piotr WLODARCZYK 

Agricultural Officer 

FAO REU Office 

Budapest 

Email: Piotr.Wlodarczyk@fao.org 

 

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 

 

Mr Rui CARDOSO PEREIRA 

Head Insect Pest Control Section 

Joint FAO/IAEA Division of Nuclear  

Techniques in Food and Agriculture 

Vienna 

Phone: (+43) 1 2600 26077 

Email: r.cardoso-pereira@iaea.org 

 

Mr Walther ENKERLIN 

Insect Pest Control Section 

Joint FAO/IAEA Division of Nuclear 

Vienna 

Email: W.R.Enkerlin@iaea.org 
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OBSERVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

 

CABI INTERNATIONAL CENTRE FOR AGRICULTURE AND BIOSCIENCE 

 

Mr Roger DAY 

CABI Africa Representative 

Wallingford 

Phone: +254 20 7224450 

Email: r.day@cabi.org 

 

Ms Ulrich KUHLMANN 

Executive Director 

Wallingford 

Phone: +41 (0)32 421 4882 

Email: u.kuhlmann@cabi.org 

 

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD 

FAUNA AND FLORA 

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET 

DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D'EXTINCTION 

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 

AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

 

Ms Isabel CAMARENA OSORNO 

Email: isabel.camarena@cites.org 

 

Mr Haruko OKUSU 

Email: haruko.okusu@cites.org 

 

Ms Virginia ROTHENBUHLER-RODRIGUEZ 

Executive Assistant to the Secretary-General 

Geneva 

Email: virginia.rothenbuhler@un.org 

 

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 Benoit GBEMENOU GNONLONFIN 

Senior Standards Advisor 

Lagos 

Email: bgnonlonfin74@gmail.com 
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WORLD BANK GROUP 

GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 

GRUPO DEL BANCO MUNDIAL 

 

Mr Shane SELA 

Senior Trade Facilitiation Specialist 

Trade and Regional Integration 

Washington, DC 

Phone: (+12) 022907321 

Email: ssela@worldbank.org 

 

EURASIAN ECONOMIC COMMISSION 

 

Mr Evgeny Vladimirovich STRELKOV 

Consultant 

Phytosanitary Measures Department 

Moscow 

Email: strelkov@eecommission.org 

 

INTER-AMERICAN INSTITUTE FOR COOPERATION IN AGRICULTURE 

 

INSTITUT INTERAMÉRICAIN DE COOPÉRATION POUR L'AGRICULTURE 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA 

 

Ms Ana Marisa CORDERO 

Head 

Agricultural Health and Food Safety Program 

San José 

Email: ana.cordero@iica.int 

 

Ms Lourdes FONALLERAS 

Technical Specialist 

Agricultural Health and Food Safety Program 

San José 

Email: lourdes.fonalleras@iica.int 

 

Ms Janet LAWRENCE 

Technical Specialist 

Agricultural Health and Food Safety Program 

San José 

Email: janet.lawrence@iica.int 

 

INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION 

ASSOCIATION INTERNATIONALE D'ESSAIS DE SEMENCES 

 

Mr Andreas WAIS 

Secretary General 

Bassersdorf 

Email: andreas.wais@ista.org 
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WORLD CUSTOMS ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS 

 

Ms Ozlem SOYSANLI 

Technical Officer 

Compliance & Facilitation Directorate 

Brussels 

Email: ozlem.soysanli@wcoomd.org 

 

WORLD TRADE ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

 

Mr Rolando ALCALA 

Economic Affairs Officer  

Agriculture and Commodities Division 

Geneva 

Phone: (+41) 22739 65 83 

Email: rolando.alcala@wto.org 

 

Mr Melvin SPREIJ 

Counsellor 

Head, Standards and Trade Development Facilities 

Geneva 

Email: melvin.spreij@wto.org 
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NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

ORGANISATIONS NON GOUVERNMENTALES 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 

EUROPE-AFRICA-CARIBBEAN-PACIFIC LIAISON COMMITTEE FOR THE 

PROMOTION OF TROPICAL FRUITS, OFF-SEASON VEGETABLES, FLOWERS, 

ORNAMENTAL PLANTS AND SPICES 

 

Ms Marie-Helene KESTEMONT 

Email: marie-helene.kestemont@coleacp.org 

 

Ms Morag WEBB 

Head of Science and Policy 

Brussels 

Email: morag.webb@coleacp.org 

 

IMPERIAL COLLEGE LONDON 

 

Ms Megan QUINLAN 

Senior Research Fellow 

Ascot 

Email: m.quinlan@imperial.ac.uk 

 

INTERNATIONAL GRAIN TRADE COALITION 

 

Ms Katy LEE 

Secretariat 

Geneva 

Email: secretariat@igtcglobal.org 

 

Mr Gerard MCMULLEN 

Grain Trade Australia  

Sydney 

Email: gerardmcmullen@optusnet.com.au 

 

INTERNATIONAL INSTITUTE OF TROPICAL AGRICULTURE 

INSTITUT INTERNATIONAL D'AGRICULTURE TROPICALE 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL  

 

 

Mr Lava KUMAR 

Head 

Germplasm Health, Virology and Diagnostics 

Ibadan 

Email: L.Kumar@cgiar.org 
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INTERNATIONAL SEED FEDERATION 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SEMENCES 

 

Ms Rosineide SOUZA RICHARDS 

Seed Health Manager 

Nyon 

Phone: +41 22 365 4420 

Email: r.souzarichards@worldseed.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 

 

Mr Rick DUNKLE 

Email: RDunkle@betterseed.org 

 

Mr Diego RISSO 

Email: drisso@saaseed.org 

 

ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 

 

Mr Erin CADWALADER 

Director of Strategic Initiatives 

Lanham 

Email: ECadwalader@entsoc.org 
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تنفيذ بنود جدول أعمال التنمية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية  -االختصاصات  -04 ملرفقا
 2030-2020النبااتت للفرتة 

 معلومات أساسية

اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية  2019صحة النباتية )اهليئة( يف عام الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابري ال أقِرت -1
تشغيلية  هذا اإلطار بيئةً  وفِر. وي2020اخلامسة عشرة يف عام  هتاكي تعتمده دور  2030-2020لوقاية النبااتت للفرتة 

تلك لتشغيلية املتوقعة اليت من شأن التصدي للتغيريات اهليكلية وا يفويدعم املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت  ،جديدة
وينطوي اإلطار على ثالثة أنشطة جوهرية وثالثة أهداف اسرتاتيجية،  .2030-2020أن تواجهها خالل الفرتة املنظمات 

فضاًل عن بنود جدول أعمال للتنمية مع مثانية برامج رئيسية جملاالت عمل جديدة تتماشى مع رؤية االتفاقية الدولية لوقاية 
  بااتت )االتفاقية( ورسالتها وأهدافها االسرتاتيجية.الن
تنفيذها يعتمد يف  تقدمتتيح برامج جدول أعمال التنمية فرًصا هامة للنهوض مبهمة االتفاقية، فإن ال ماوفي -2

ئة التشغيلية اليت أحدثت تغيريًا كبريًا يف البي 19-ومعاجلة التحدايت األخرى املتصلة بتداعيات كوفيد ،أتمني موارد كافية على
وستكون هلذا األمر تداعيات  بدرجة كبرية. ااهبً مش 2021كون احلال يف عام يمع التوقع أبن ، 2020العاملية عام 

وعالوة على ذلك، فإن بنود جدول أعمال  عمليات هيئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة( وعلى تنفيذ مهمة االتفاقية. على
  ضيع معقدة تتطلب مزيًدا من التوسع فيها ومن التمويل.التنمية الثمانية هي مبثابة موا

اجتماعها املنعقد يف أكتوبر/تشرين  خاللوابلتايل، قامت اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي )اجملموعة(  -3
اقية تنفيذ بنود جدول أعمال التنمية لإلطار االسرتاتيجي لالتفلتسلسل  واضحٍ  وضع ترتيبٍ  بتحديد ضرورة 2020األول 
، فضاًل إاتحتها تتوجباليت تلك و  حالًيا سيمِكن ذلك من تقييم املوارد املتاحةف .وتنظيمها)البنود(  2030-2020للفرتة 

  مجيع بنود جدول أعمال التنمية. تنفيذ عن فرصة حتديد اسرتاتيجيات ممكنة حلشد املوارد ل
فإن اجملموعة قد شددت على ضرورة معاجلة مجيع  نسبة كبرية من العمل بشأن بعض البنود، إجنازوعلى الرغم من  -4

بغية تفادي التنفيذ املتزامن للبنود الذي قد يفضي إىل االستخدام  بناء على التخطيط اجلِيدبنود جدول أعمال التنمية 
  . وسوء حتقيق النتائجالكفؤ للموارد املتاحة  غري

منظم  نقاشإجراء جمموعة تركيز من قبل اهليئة ملواصلة مكتب اهليئة بضرورة إنشاء هبذا الصدد أوصت اجملموعة  وقد -5
 . 2023-2020حول تسلسل بنود جدول أعمال التنمية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية للفرتة 

 الغاية

حتتوي  2023-2020بوضع خطة تنفيذ شاملة جلميع بنود جدول أعمال التنمية لإلطار االسرتاتيجي للفرتة  -6
حل مفصلية وخطة زمنية معقولة وإطارًا للرصد والتقييم وتقديرًا مناسًبا ملا يلزم من ميزانية وموظفني تواريخ واضحة للبدء ومرا

 استخدامها لغاايت حشد املوارد.  ميكن
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 العضوية
 وجوب ني بوالية االتفاقية وأنشطتها، معلمِ عضًوا على أن يكونوا م 11يصل عدد أعضاء جمموعة الرتكيز إىل  -7

 غرايف والتوازن بني اجلنسني كالتايل: مراعاة التمثيل اجل
  .سبعة أعضاء ميثلون املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت يف كل من األقاليم السبعة ملنظمة األغذية والزراعة 
 منظمات ها عشروممثل واحد عن كل من املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت البالغ عدد. 
 وممثل واحد عن مكتب اهليئة.   
 حد عن جلنة املعايريوممثل وا.  
 .وممثل واحد عن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 

 وظائفها
 ستقوم جمموعة الرتكيز مبا يلي:  -8

  حتدد املراحل املفصلية اليت جيب بلوغها يف غضون عشر سنوات.  للبنود،وضع خطة تنفيذ 
  وإبالغ اهليئة ابلتقدم احملرز.  اخلطةوإسداء املشورة بشأن تنفيذ تلك 
 شورة إىل أوساط االتفاقية بشأن اجلوانب الفنية الرئيسية املتصلة ابألهداف املعملية و التوجيهات الء وإسدا

اإلنتاجية زايدة استدامة و  العاملي تعزيز األمن الغذائي اليت من شأهنااالسرتاتيجية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية، 
 . ، وتيسري التجارة اآلمنة والتنمية والنمو االقتصاديلنباتيةاآلفات ا أتثريات البيئة منو  الغاابت الزراعية ومحاية

 العملية
نشر نداء لتقدمي الرتشيحات وسيُ . 2021للهيئة هبذا الشأن يف دورهتا عام  يف أعقاب قرارإنشاء جمموعة الرتكيز  سيتم -9

ية لوقاية النبااتت برتشيح ممثليها على املوقع اإللكرتوين لالتفاقية من أجل السماح لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليم
  للمشاركة يف جمموعة الرتكيز.

واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت ومكتب اهليئة وجلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية من األقاليم وسيقوم كل  -10
  . يئةمكتب اهل يقرِهبتقدمي ترشيح واحد ، القدرات

 التمويل
وبدل معيشته  املشارك عن متويل سفر مسؤولةً  حد املشاركني يف اجتماع االتفاقيةأ لديهااملنظمة اليت يعمل  تكون -11

ع شجِ من ختصيص األموال الكافية، يُ  صاحبة العملويف حال مل تتمكن املنظمة  اليومي لتمكينه من حضور االجتماع.
ساعيهم املثبتة يف احلصول ويف حال فشل م املشاركون أواًل على التماس املساعدة من مصادر غري أمانة االتفاقية.

تقدمي طلب للمساعدة )مثاًل ألجل السفر وتكاليف املعيشة( من أمانة االتفاقية. بيد أن أي دعم هلم مساعدة، جيوز  على
وسوف تنظر أمانة االتفاقية يف مساعدة املشاركني عّب متويلهم تبًعا ملعايري االتفاقية بشأن  يكون رهن إاتحة األموال.س

ميكن االطالع على التفاصيل الكاملة هلذه املعايري على البوابة الدولية للصحة النباتية و  التمويل.
(https://www.ippc.int/publications/criteria-used-prioritizing-participants-receive-travel-

assistance-attend-meetings). 

https://www.ippc.int/publications/criteria-used-prioritizing-participants-receive-travel-assistance-attend-meetings
https://www.ippc.int/publications/criteria-used-prioritizing-participants-receive-travel-assistance-attend-meetings
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 املدة

 ،إىل حني وضع خطة لتنفيذ بنود جدول أعمال التنمية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية تبقى جمموعة الرتكيز انفذةً  -12
 (.2022واعتمادها من قبل اهليئة )من املتوقع أن يكون ذلك يف عام 
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 معنية ابالتصاالتاختصاصات جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصحة النباتية  -05ق املرف

 معلومات أساسية

، اعتمدت هيئة تدابري الصـــــحة النباتية )اهليئة( اســـــرتاتيجية االتصـــــاالت اخلاصـــــة ابالتفاقية الدولية 2012يف عام  -1
ة املعنية ابلتخطيط االســـــــرتاتيجي التابعة للهيئة يف فرصـــــــة . مث نظرت اجملموع2018-2013لوقاية النبااتت اخلاصـــــــة للفرتة 

ق ومِتســـق وفِعال  جتديد هذه االســـرتاتيجية، واعتّبت أنِه من الضـــروري حتديثها وجتديدها من أجل مواصـــلة اتِباع هنج منســـِ
 يف جمال االتصاالت اليت تقوم هبا االتفاقية الدولية.

لتخطيط االســـرتاتيجي ابلشـــروع يف عملية بلورة اســـرتاتيجية اتصـــاالت ، أوصـــت اجملموعة املعنية اب2019ويف عام  -2
، وخباصـــــة من أجل النظر يف الدروس املســـــتفادة من إحياء 2020جديدة لالتفاقية الدولية خالل اجتماع اجملموعة يف عام 

 السنة الدولية للصحة النباتية )السنة الدولية(.
-ي أمهية أكّب يف ضوء التجارب املكتسبة يف سياق جائحة كوفيدوقد ابت جتديد اسرتاتيجية االتصاالت يكتس -3

 اليت كان هلا أتثري عميق يف العديد من اجملاالت، مبا يف ذلك االتصاالت. 19
، أقِرت اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي اقرتاًحا يقضي بوضع اسرتاتيجية 2020ويف أكتوبر/ تشرين األول  -4

. 2030-2020صــــة ابالتفاقية الدولية، تتماشــــى مع اإلطار االســــرتاتيجي لالتفاقية الدولية للفرتة جديدة لالتصــــاالت اخلا
وأوصت كذلك هذه اجملموعة أبن تقوم اهليئة إبنشاء جمموعة تركيز معنية ابالتصاالت اتبعة هلا لتكون مسؤولة عن صياغة 

 .( ودعم تنفيذها2030-2022اسرتاتيجية االتصاالت اجلديدة اخلاصة ابالتفاقية الدولية )

 الغرض

( 2018-2013ستستعرض جمموعة الرتكيز املعنية ابالتصاالت اسرتاتيجية االتصاالت اخلاصة ابالتفاقية الدولية ) -5
بغية مواصــــــــــلة التوعية أبمهية الصــــــــــِحة  2030-2020من أجل مواءمتها مع اإلطار االســــــــــرتاتيجي لالتفاقية الدولية للفرتة 

تفاقية الدولية الذي ال يقتصــــــر على إحياء الســــــنة الدولية فحســــــب، والقيام مبا يِتصــــــل بذلك من أنشــــــطة النباتية ودور اال
 الدعوة.

 العضوية

تتأِلف جمموعة الرتكيز من اثين عشر عضًوا كحِد أقصى يتمِتعون ابملهارات واخلّبات الالزمة يف جمال االتصاالت  -6
عن األنشــــــطة ذات الصــــــلة اليت تضــــــطلع هبا مجاعة االتفاقية الدولية. وســــــيقوم واملعارف املتصــــــلة ابالتفاقية الدولية فضــــــالً 

مكتب اهليئة، ابلتشـــــاور مع أمانة االتفاقية الدولية، ومبراعاة التوازن بني املهارات والتجارب املطلوبة، والتوازن بني اجلنســـــني 
 والتمثيل اجلغرايف، ابختيار األعضاء وتعيينهم.
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 الوظائف

 ملهام الرئيسية جملموعة الرتكيز يف ما يلي:سوف تتمِثل ا -7
( اليت 2030-2022توفري التوجيهات وقيادة عملية وضـــع اســـرتاتيجية االتصـــاالت اخلاصـــة ابالتفاقية الدولية ) (1)

( العتمادها، مبا يف ذلك من 2022ســــــُتعرض على اهليئة يف دورهتا الســــــادســــــة عشــــــرة )املزمع عقدها يف عام 
ت، واجلمهور املســـــتهدف، والرســـــائل الرئيســـــية، والقنوات واألدوات، واملوارد، خالل حتديد أهداف االتصـــــاال

 ومؤشرات األداء الرئيسية؛
 دعم تنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية؛و  (2)
ا يشــمل أصــحاب لتوعية اجلماهري املســتهدفة املختارة مب وتنفيذها حبســب االقتضــاء ،واقرتاح مبادرات ومحالت (3)

املصـــــــلحة على الصـــــــعيدين الداخلي واخلارجي واجلمهور العام، بشـــــــأن الصـــــــحة النباتية وعمل أمانة االتفاقية 
 الدولية، والقيام أبنشطة الدعوة ذات الصلة؛

شــأن كيفية ختطيط أنشــطة االتصــال اليت تضــطلع ب مناســبةإجراءات وعمليات أو اقرتاح عند االقتضــاء، وضــع  (4)
 املقبلة؛ يةصحة النباتلوتنفيذها يف األايم الدولية ل الدولية لوقاية النبااتت االتفاقيةهبا 

التـأكـد من مشــــــــــــــاركـة األطراف املتعـاقـدة يف االتفـاقيـة الـدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة لوقـايـة النبـااتت، وأمـانة و  (5)
جلهات املاحنة الرئيسية مشاركًة االتفاقية الدولية، وممثلي الُشعب املعنية يف املنظمة، وسائر املنظمات الدولية، وا

 فاعلة لضمان مسامهتها يف التخطيط السرتاتيجية االتصاالت اخلاصة ابالتفاقية الدولية وتنفيذها؛
 حتديد املوارد الالزمة لتنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت اخلاصة ابالتفاقية الدولية وطلب توفريها وحشدها؛و  (6)
 ة ابالتفاقية الدولية من خالل مؤشرات أدائها الرئيسية؛رصد تنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت اخلاصو  (7)
 أتدية مهام أخرى ذات الصلة حسب االقتضاء. (8)

 العملية املّتبعة

. وسُتنشر 2021سيجري إنشاء جمموعة الرتكيز بناء على قرار تتخذه اهليئة بشأن هذا املوضوع يف دورهتا يف عام  -8
ين لالتفـاقيـة الـدوليـة، تتيح لألطراف املتعـاقـدة واملنظمـات اإلقليميـة لوقاية دعوة لتقـدمي الرتشــــــــــــــيحـات على املوقع اإللكرتو 

النبااتت تســـــمية ممثليها ليكونوا أعضـــــاء يف جمموعة الرتكيز. مثِ ســـــيســـــتعرض فريق إدارة أمانة االتفاقية الدولية الرتشـــــيحات 
ايف، وســــــيعرض األمساء على مكتب اهليئة وســــــيختار أعضــــــاء فريق الرتكيز مبا يضــــــمن املســــــاواة بني اجلنســــــني والتوازن اجلغر 

 إلقرارها.

 التمويل
تكون املنظمة اليت توظف أحد املشــــــاركني يف اجتماع االتفاقية الدولية مســــــؤولة عن متويل تكاليف ســــــفره وبدل  -9

 إقامته. ويف حال مل يتمكن صــــــاحب العمل من ختصــــــيص أموال كافية هلذا الغرض، يشــــــِجع املشــــــاركون أوالً على التماس
املساعدة من مصادر غري أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. وجيوز للمشاركني، يف حال ابءت جهودهم املبذولة لتأمني 
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غري أِن أي دعم املساعدة ابلفشل، تقدمي طلبات املساعدة )لتسديد تكاليف السفر واإلقامة( من أمانة االتفاقية الدولية. 
. وسوف تنظر أمانة االتفاقية الدولية يف إمكانية تقدمي املساعدة املالية للمشاركني وفًقا ملعايري سيكون رهًنا ابألموال املتاحة

التمويل اخلاصــــــــــــــة ابالتفاقية الدولية. وميكن االطالع على تفاصــــــــــــــيل هذه املعايري على البوابة الدولية للصــــــــــــــحة النباتية 
(-travel-receive-participants-prioritizing-used-https://www.ippc.int/publications/criteria

meetings-attend-assistance.) 

 املّدة

من أجل بلورة مســـــــودة اســـــــرتاتيجية  2021يو/ حزيران ســـــــيقوم املكتب إبنشـــــــاء جمموعة الرتكيز حبلول شـــــــهر يون -10
(. وســــــتظِل جمموعة الرتكيز فاعلة حىت انعقاد 2022االتصــــــاالت اجلديدة متهيًدا النعقاد الدورة الســــــادســــــة عشــــــرة للهيئة )

 (، رهًنا ابلقرارات الالحقة اليت قد يِتخذها املكتب بشأن متديد واليتها.2021الدورة السابعة عشرة للهيئة )
 

https://www.ippc.int/publications/criteria-used-prioritizing-participants-receive-travel-assistance-attend-meetings
https://www.ippc.int/publications/criteria-used-prioritizing-participants-receive-travel-assistance-attend-meetings
https://www.ippc.int/publications/criteria-used-prioritizing-participants-receive-travel-assistance-attend-meetings
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اختصاصات جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصحة النباتية معنية بتغري املناخ واملسائل املتعلقة  -06املرفق 
 ابلصحة النباتية

 معلومات أساسية

تشري املعارف العلمية املتاحة إىل أن تغري املناخ له أتثري كبري على الصحة النباتية، ال سيما بسبب التوِسع الفعلي  -1
يف توزِع اآلفات وشـــِدهتا، والتغريات يف علم أوبئة اآلفات ودورة احلياة. وســـيشـــِكل التخفيف من وطأة هذه اآلاثر واحملتمل 

 حتداًي كبريًا للمنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية لوقاية النبااتت.
ثريات تغري املناخ على تقييم أت 2030-2020ويشمل اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة  -2

جدول أعمال التنمية اليت ســــــــــــــيعاجلها اجملتمع العاملي  علىالصــــــــــــــحة النباتية وإدارهتا ابعتبارها أحد البنود الثمانية املدرجة 
 للصحة النباتية خالل العقد احلايل.

، 2030حبلول عام  ،راءاهلدف احملدد يف اإلطار االســـــــــرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت فيتمثل يف إجأما  -3
والتجارة اآلمنة للنبااتت واملنتجات النباتية، ال ســــــــــــيما يف ما  ،( تقييم منتظم لتأثريات تغري املناخ على الصــــــــــــحة النباتية1)

املســــائل املتعلقة ابلصــــحة النباتية يف النقاش بصــــورة كافية عن  والتعبري( 2) ؛يتعلق بتحليل خماطر اآلفات واملســــائل اإلدارية
  من جانب اهليئة احلكومية الدولية لتغري املناخ.ويل حول تغري املناخ والنظر فيها على حنو أفضل مثاًل الد
إبعداد تقرير  2020ولتعزيز فهم هذه املسألة، كلفت اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للصحة النباتية لعام  -4

خالل حدث  2021شــر تقرير الدراســة يف األول من يونيو/ حزيران دراســة عن أتثري تغري املناخ على الصــحة النباتية. وســُين
افرتاضــي رفيع املســتوى ســُتعرض خالله نتائج الدراســة والتوصــيات املنبثقة عنها. وســيشــكل تقرير الدراســة، الذي ســيقرتن 

النتائج والتوصيات ، وستوفر 2020السياسات، إحدى الرتكات الرئيسية للسنة الدولية للصحة النباتية لعام  لواضعيمبوجز 
 املناخ وإدارته. املنبثقة عنه أساًسا علمًيا هاًما لإلجراءات املستقبلية بشأن تقييم أتثري تغري

للســـنة  الدولية ، قررت اللجنة التوجيهية2022ويف ضـــوء إرجاء املؤمتر الدويل للصـــحة النباتية مرة أخرى حىت عام  -5
سار يفضي إىل املؤمتر الدويل األول للصحة النباتية. ويفتتح احلدث يف الدولية عقد سلسلة من الفعاليات من أجل وضع م

حبدث افرتاضـــي إلطالق تقرير الدراســـة عن أتثري تغري املناخ على الصـــحة النباتية. وســـتلي  2021األول من يونيو/ حزيران 
الصــــــــــــــحة النباتية والنظم  ىتركزان على التوايل عل 2021يونيو/ حزيران  30و 29حدث اإلطالق ندواتن إلكرتونيتان يف 

يونيو/ حزيران الفرصـــة ملناقشـــة  30والصـــحة النباتية وتغري املناخ والتنوع البيولوجي. وســـتتيح الدورة اليت ســـتعقد يف  الغذائية
نتائج وتوصــــيات تقرير الدراســــة على املســــتوى الفين. وهتدف إىل االرتقاء مبســــتوى فهم اجلوانب الفنية والعلمية لتأثري تغري 

ناخ على الصحة النباتية ضمن أوساط الصحة النباتية، ال سيما يف ما يتعلق ابلتأثري الفعلي واحملتمل على انتشار اآلفات امل
  وعلم األوبئة ودورة احلياة.

وقِدمت اجملموعة املعنية ابلتخطيط االســــــــرتاتيجي يف اجتماعها املعقود يف أكتوبر/ تشــــــــرين األول، توجيهات إىل  -6
ة بشــــــــــأن ســــــــــبل املضــــــــــي قدًما يف بند جدول أعمال التنمية املبِينة أعاله. ووافقت اجملموعة املعنية ابلتخطيط أمانة االتفاقي

يف ما يتعلق هبذا املوضـــــــوع يتمثل يف االرتقاء مبســـــــتوى فهم املســـــــائل  2021االســـــــرتاتيجي على أِن اهلدف الرئيســـــــي لعام 
 تقرير الدراسة يشِكل أساًسا هاًما هلذا الفهم. املتصلة ابلصحة النباتية واملرتبطة بتغري املناخ، وأنِ 
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وابإلضـــافة إىل ذلك، وافقت اجملموعة املعنية ابلتخطيط االســـرتاتيجي على أن توصـــي اهليئة إبنشـــاء جمموعة تركيز  -7
وضع خطة  معنية بتغري املناخ واملسائل املتصلة ابلصحة النباتية. وستتمثل والية جمموعة الرتكيز يف مجلة من األمور من بينها

، والعضوية والتمويل واملدة اإلضافية مفِصل للغاية والوظائفعمل بشأن تغري املناخ وتنسيق تنفيذها. ويرد يف ما يلي شرح 
 املقرتحة.

 الغاية

خطة عمل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اخلاصــــــة بتغري املناخ ودعم  بلورةز جمموعة الرتكيز على تنســــــيق ســــــرتكِ  -8
 تنفيذها:
 رتقاء مبستوى الوعي حول أتثريات تغري املناخ على الصحة النباتية؛اال 
  تعزيز تقييم خماطر تغري املناخ على الصحة النباتية وإدارهتا؛و 
  تعزيز االعرتاف على حنو كاف مبســائل الصــحة النباتية يف النقاش الدويل بشــأن تغري املناخ، من خالل مجلة من و

 الصلة. األمور من بينها أنشطة الدعوة ذات

 العضوية

املعنية بتغري املناخ واملســــــــائل املتعلقة ابلصــــــــحة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت و  التابعة ســــــــتتألف جمموعة الرتكيز -9
يف جمال أو أكثر من بني اجملاالت التالية: الســــــياســــــات واخلّبات أعضــــــاء كحد أقصــــــى يتمتعون ابملهارات  10النباتية من 

حة النباتية )مبا يشـــــــمل علم األمراض النباتية، وعلم احلشـــــــرات يف جمايل الزراعة والغاابت(، وتدابري واألنظمة املتعلقة ابلصـــــــ
الصــــــــــــــحة النباتية، وفهم العمليات اليت تضــــــــــــــطلع هبا املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت )مبا يشــــــــــــــمل الوظائف التنظيمية( 

 صلة. تاذ تاالغري ذلك من اجمل أوالبيئة  وتفاعالهتا وعالقاهتا مع سائر الوكاالت، وتغري املناخ، علم
وابإلضـــــــــــــافة إىل ذلك، ينبغي للمجموعة أن تضـــــــــــــم خبريًا واحًدا أو خبريين اثنني يف جمال تغري املناخ تقوم اهليئة  -10

 احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بتعيينهما.
 لدولية لوقاية النبااتت وأنشطتها.وابإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يلِم مجيع األعضاء بوالية االتفاقية ا -11

 الوظائف

 ستضطلع جمموعة الرتكيز ابلوظائف التالية: -12
  ملسؤوليات اهليئة يف ما يتعلق ابملسائل املتصلة بتغري املناخ، حسب االقتضاء، مع مراعاة أتثريها على إجراء حتليل

 السياسات املتعلقة ابلصحة النباتية؛
  عرضـــه لكي جيري لية لوقاية النبااتت بشـــأن تغري املناخ، مع جدول زمين وضـــع مشـــروع خطة عمل لالتفاقية الدو

تنظر فيه، اســتناًدا إىل التحليل الوارد أعاله ل( 2022على هيئة تدابري الصــحة النباتية يف دورهتا الســادســة عشــرة )
نة الدولية لوقاية وإىل االســـــــتنتاجات والتوصـــــــيات املنبثقة عن التقرير الصـــــــادر عن اللجنة التوجيهية الدولية للســـــــ

 ؛النبااتت عن أتثريات تغري املناخ على الصحة النباتية
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 اإلجراءات املقبلة لالتفاقية الدولية يف ما يتعلق بتأثريات تغري املناخ على الصــــــحة  وضــــــع توفري التوجيهات وقيادة
 النباتية؛

 تية مع اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري التعاون وتبادل املعلومات عن املســائل املتعلقة بتغري املناخ والصــحة النبا
 املناخ؛

 االتصال أيًضا بسائر اهليئات اليت تعىن بتغري املناخ مثل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي؛ 
 دعم تنفيذ خطة العمل على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية؛ 
 ات اإلقليميــة لوقــايــة النبــااتت، واملنظمــات الــدوليــة ذات دعوة األطراف املتعــاقــدة يف االتفــاقيــة الــدوليــة، واملنظمــ

الصـــــــــلة، واجلهات املاحنة الرئيســـــــــية، إىل املســـــــــامهة على حنو فاعل يف وضـــــــــع خطة عمل االتفاقية الدولية لوقاية 
 النبااتت املتعلقة بتغري املناخ وتنفيذها؛

 عم من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية بد حتديد مصــــــــــادر التمويل وطلب توفريها من أجل متويل تنفيذ خطة العمل
 النبااتت؛

 رصد تنفيذ خطة العمل من خالل مؤشرات أدائها الرئيسية؛ 
 .أتدية مهام أخرى ذات الصلة حسب االقتضاء 

 العملية املّتبعة

 .2021سيتم إنشاء جمموعة الرتكيز يف أعقاب قرار للهيئة هبذا الشأن يف دورهتا عام  -13
  جمموعة الرتكيز وفًقا للخطوط التوجيهية التالية:وسيتم اختيار األعضاء يف -14

 من أجل  2021يف أبريل/ نيســـــــــان  الدولية ســـــــــُينشـــــــــر نداء لتقدمي الرتشـــــــــيحات على املوقع اإللكرتوين لالتفاقية
الســــــــماح لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت برتشــــــــيح ممثليها للمشــــــــاركة يف جمموعة الرتكيز. 

عان ابملهارات املبِينة ضـــمن فقرة يتمتِ  شـــىت التخصـــصـــاتمن  خبريين اثننيمن األقاليم ترشـــيح   على كلوســـيتعني
 "العضوية".

  مثِ ســيســتعرض فريق إدارة أمانة االتفاقية الدولية الرتشــيحات وســيختار أعضــاء جمموعة الرتكيز مبا يضــمن املســاواة
ى مكتب اهليئة إلقرارها. مث خيتار مكتب اهليئة مرشًحا واحًدا بني اجلنسني والتوازن اجلغرايف، وسيعرض األمساء عل

من كـل إقليم من أقـاليم املنظمـة ليمثـل اإلقليم يف جمموعـة الرتكيز، مع الســــــــــــــعي إىل تغطيـة أكّب عـدد ممكن من 
 االختصاصات العلمية. 

  ية املؤلفة من ســـبعة مرشـــحني " جملموعة الرتكيز من اجملموعة املتبقمن ذوي اخلّبةوســـيختار املكتب ثالثة "أعضـــاء
 هبدف تغطية االختصاصات العلمية اليت ال يغطيها املمثلون اإلقليميون السبعة أو يغطوهنا بقدر غري كاف.

، فور نشر نتائج وتوصيات تقرير 2021يوليو/ متوز  وستعقد جمموعة الرتكيز اجتماًعا افرتاضًيا للمرة األوىل حبلول -15
، من أجل اختيار رئيس اجملموعة 2021خ على الصــــــــــــحة النباتية يف األول من يونيو/ حزيران الدراســــــــــــة عن أتثري تغري املنا 

 .3ومناقشة خطة عملها ووظائفها على النحو املبني يف القسم 
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لى مكتب اهليئة وجمموعة التخطيط االســـــرتاتيجي حبلول ديســـــمّب/ كانون عوســـــتعرض خطة العمل ذات الصـــــلة  -16
 .2021األول 

عن أتثريات تغري املناخ على الصـــــحة النباتية من أجل عرض خطة  إلكرتونية تفاقية بتنظيم ندوةوســـــتقوم أمانة اال -17
 العمل املقرتحة.

 (.2022وستعرض خطة العمل على اهليئة يف دورهتا السادسة عشرة ) -18

 التمويل

ســــــفره وبدل  تكون املنظمة اليت توظف أحد املشــــــاركني يف اجتماع االتفاقية الدولية مســــــؤولة عن متويل تكاليف -19
إقامته. ويف حال مل يتمكن صــــاحب العمل من ختصــــيص أموال كافية، يشــــِجع املشــــاركون أوالً على التماس املســــاعدة من 
مصــــــادر غري أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. ويف حال ابءت هذه اجلهود املبذولة لتأمني املســــــاعدة ابلفشــــــل، جيوز 

ة )لتســـديد تكاليف الســـفر واإلقامة( من أمانة االتفاقية الدولية. غري أِن أي دعم يكون للمشـــاركني تقدمي طلبات املســـاعد
تنظر أمانة االتفاقية الدولية يف إمكانية تقدمي املساعدة املالية للمشاركني وفًقا ملعايري التمويل رهًنا ابألموال املتاحة. وسوف 

املعايري على البوابة الدولية للصــــــــــــــحة النباتية  ذههل الكاملة يلتفاصــــــــــــــالاخلاصــــــــــــــة ابالتفاقية الدولية. وميكن االطالع على 
(-travel-receive-ticipantspar-prioritizing-used-https://www.ippc.int/publications/criteria

)meetings-attend-assistance 

 املدة

 (.2025ستظِل جمموعة الرتكيز فاعلة حىت انعقاد الدورة التاسعة عشرة للهيئة ) -20

https://www.ippc.int/publications/criteria-used-prioritizing-participants-receive-travel-assistance-attend-meetings
https://www.ippc.int/publications/criteria-used-prioritizing-participants-receive-travel-assistance-attend-meetings
https://www.ippc.int/publications/criteria-used-prioritizing-participants-receive-travel-assistance-attend-meetings
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 التنويه ابملسامهات يف أنشطة وضع املعايري -07 املرفق

ا يلي من معايري دولية أو مالحق معايري نوِد اإلعراب عن امتناننا خلّباء فرق الصـــــــــياغة ملســـــــــامهاهتم النشـــــــــطة يف وضـــــــــع م
 :2021عام اعتمدت يف 

 (005-2009) حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما :8تنقيح املعيار الدويل رقم  :1اجلدول 
 الدور اسم اخلبري البلد

 مشرف Marina ZLOTINAالسيدة  الوالايت املتحدة األمريكية
 وعة عمل اخلّباءعضو يف جمم Pablo CORTESEالسيد  األرجنتني

 عضو يف جمموعة عمل اخلّباء Wendy ODGERSالسيدة  أسرتاليا
 عضو يف جمموعة عمل اخلّباء Robert FAVRINالسيد  كندا

 فرنســـــــــــــــا )منظمــة وقــايــة النبــااتت يف
 أورواب والبحر املتوسط(

 عضو يف جمموعة عمل اخلّباء Anne Sophie ROYالسيدة 

 عضو يف جمموعة عمل اخلّباء Asenath Abigael KOECHالسيدة  كينيا
 عضو يف جمموعة عمل اخلّباء Kyu Ock YIMالسيدة  مجهورية كوراي

 عضو يف جمموعة عمل اخلّباء Christina DEVORSHAKالسيدة  الوالايت املتحدة األمريكية
اململكة املتحدة )املركز الدويل للزراعة 

 والعلوم البيولوجية(
 Lucinda Mary Francesالســــــــــــــيــدة 

CHARLES 
 خبري مدعو

 مضيف Ho Thi Xuan HUONGالسيدة  فييت انم
 مضيف Le THI Ngoc ANHالسيدة  فييت انم

 
 للصاااحة النباتية متطلبات اساااتخدام معاجلات اجلو املعّدل كتدابري املعيار الدويل لتدابري الصاااحة النباتية: :2اجلدول 

(2014-006) 
 الدور اسم اخلبري البلد

 Alvaroســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــد ال شيلي

SEPULVEDA LUQUE 
 (2019-05مشرف )

 (2017-11مشرف )  Nico HORNالسيد  هولندا
الـــــــوالايت املـــــــتـــــــحـــــــدة 

 األمريكية
 (2016-11مشرف ) Marina ZLOTINAالسيدة 

الـــــــوالايت املـــــــتـــــــحـــــــدة 
 األمريكية

  (2014-05(/ مشرف )2016-11مشرف مساعد )  Scott W. MYERSالسيد 

 مشرف الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِية David OPATOWSKIالسيد  إسرائيل
 عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِية  Yuejin WANGالسيد  الصني

 عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِية Michael ORMSBYالسيد  نيوزيلندا
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 الدور اسم اخلبري البلد
الـــــــوالايت املـــــــتـــــــحـــــــدة 

 األمريكية
  عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِية Guy HALLMANيد الس

 عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِية Eduardo WILLINKالسيد  األرجنتني
 عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِية Matthew SMYTHالسيد  أسرتاليا
  عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِية Glenn BOWMANالسيد  أسرتاليا
 عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِية Daojian YUالسيد  الصني
 عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِية Toshiyuki DOHINOالسيد  الياابن

الـــــــوالايت املـــــــتـــــــحـــــــدة 
 األمريكية

 عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِية Patrick GOMESلسيد ا

الوكــالــة الــدوليــة للطــاقــة 
 الذرية

 عضو يف الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِية Andrew PARKERالسيد 

 

 
فروضاااااة على املنظمات الوطنية مشاااااروع املعيار الدويل لتدابري الصاااااحة النباتية: املتطلبات امل :4 اجلدول :3اجلدول 

 (2014-002لوقاية النبااتت يف حال الرتخيص هليئاٍت لتنفيذ إجراجمات للصحة النباتية )
 الدور اسم اخلبري البلد
 (2016-05مشرف ) Rajesh RAMARATHAMالسيد كندا

 مشرفة مساعدة Marina ZLOTINAالسيدة  الوالايت املتحدة األمريكية
 (2014-05مشرفة ) Marie-Claude FOREST السيدة كندا

 عضو يف جمموعة عمل اخلّباء Paula MENDYالسيدة  األرجنتني
 عضو يف جمموعة عمل اخلّباء Nancy FURNESS السيدة كندا

 عضو يف جمموعة عمل اخلّباء Thorwald GEUZE السيد هولندا
 عضو يف جمموعة عمل اخلّباء Peter JOHNSTON السيد نيوزيلندا

 عضو يف جمموعة عمل اخلّباء Robert M. BISHOP السيد األمريكية املتحدة والايتال
 عضو يف جمموعة عمل اخلّباء Le Son HA السيد انم فييت
 مضيفة Sarah HEBERT السيدة كندا
 منظم Gordon HENRY السيد كندا
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 5 على املعياااار الااادويل رقم 2018ت عاااام املعياااار الااادويل لتااادابري الصاااااااااااحاااة النبااااتياااة املتعّلق بتعاااديال: 4اجلااادول 
  (1994-001( )مصطلحات الصحة النباتية مسرد)

 الدور اسم اخلبري البلد
-Laurence BOUHOTالسيدة  فرنسا

DELDUC 
 مشرف الفريق الفين املعين ابملسرد

الفريق الفين املعين ابملســــــــــــــرد للغـــــــة  Stephanie BLOEMالسيدة  الوالايت املتحدة األمريكية
 إلنكليزيةا

الفريق الفين املعين ابملســــــــــــــرد للغـــــــة   John HEDLEYالسيد  نيوزيلندا
 اإلنكليزية

الفريق الفين املعين ابملســــــــــــــرد للغـــــــة  Beatriz MELCHOالسيدة  أوروغواي
 اإلسبانية

الفريق الفين املعين ابملســــــــــــــرد للغـــــــة  Hong NINGالسيدة  الصني
 الصينية

يق الفين املعين ابملســــــــــــــرد للغـــــــة الفر  Ebbe NORDBOالسيد  الدامنرك
 اإلنكليزية، مشرف مساعد 

 الفريق الفين املعين ابملسرد للغة العربية السيدة شذى رشدي عمر مجهورية مصر العربية
الفريق الفين املعين ابملســــــــــــــرد للغـــــــة  Andrei ORLINSKIالسيد  فرنسا

 الروسية
 

 بروتوكوالت إبعداد املعين الفين اخلرباجم فريق وضاااااااااااعها اليت يةالنبات الصاااااااااااحة لتدابري الدولية املعايري: 5 والناجلد
 ()بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 27الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  ابملعيار كمالحق  التشخيص
 فريق اخلرباجم الفين املعين إبعداد بروتوكوالت التشخيص: امشرف :لفأ-5اجلدول 

 اسم املشرف البلد
 Jayani Nimanthika WATHAKURAGEالسيدة  نكاسري ال

 Álvaro SEPÚLVEDA LUQUEالسيد  شيلي
 

 Bactrocera dorsalis (2006-026) ذاببة الفاكهة الشرقية :29بروتوكول التشخيص  ابجم:-5اجلدول 
 الدور اسم اخلبري البلد

الـــــــوالايت املـــــــتـــــــحـــــــدة 
 األمريكية

فريق اخلّباء الفين املعين  أخصائي رئيسي وعضو يف Norman BARRالسيد 
 إبعداد بروتوكوالت التشخيص

فريق اخلّباء الفين املعين إبعداد يف  وعضــــــــــــــوحكم  Juliet GOLDSMITHالسيدة  جامايكا
 بروتوكوالت التشخيص

 رئيس فريق التأليف Kenji TSURUTAالسيد  الياابن
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 الدور اسم اخلبري البلد
 مشارك يف التأليف Sujinda THANAPHUMالسيد  اتيلند

املـــــــتـــــــحـــــــدة الـــــــوالايت 
 األمريكية

 مشارك يف التأليف Luc LEBLANCالسيد 

 خبري  Jane Royerالسيدة  أسرتاليا
 خبري  Mark Schutzeالسيد  أسرتاليا

 خبري Josephine Moraa Songa السيدة كينيا
 خبري  George Momanyiالسيد  كينيا

 خبري Sharon Reidالسيدة  اململكة املتحدة
 خبري  Yuji Kitaharaالسيد  الياابن
 خبري  Ken Hong Tanالسيد  ماليزاي
 خبري  Alvin Heeالسيد  ماليزاي
 خبري  Dijstraالسيد  هولندا
 خبري Elizabeth Minchintonالسيدة  أسرتاليا

 
كمالحق   تيةالنبا  عاجلات الصحةاملعين الفريق التقين املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اليت وضعها : 6 جلدول

 (الزراعي احلجر لقواعد اخلاضعة لآلفات النباتية الصحة معامالت) 28ابملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
 الدور اسم اخلبري البلد

 لفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِيةلمشرف  David OPATOWSKI السيد إسرائيل
 لفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِيةعضو يف ا Yuejin WANGالسيد  الصني

 لفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِيةعضو يف ا Michael ORMSBYالسيد  نيوزيلندا
 املـــــــتـــــــحـــــــدة الـــــــوالايت
 األمريكية

 لفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِيةعضو يف ا Guy HALLMANالسيد 

 لفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِيةعضو يف ا Eduardo WILLINKالسيد  األرجنتني
 لفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِيةعضو يف ا  Matthew SMYTHالسيد  أسرتاليا
 لفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِيةعضو يف ا Glenn BOWMANالسيد  أسرتاليا
 لفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِيةاعضو يف  Daojian YUالسيد  الصني
 لفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِيةعضو يف ا Toshiyuki DOHINOالسيد  الياابن
 للطــاقــة الــدوليــة الوكــالــة
 الذرية

 لفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِيةعضو يف ا Andrew PARKER السيد

 املـــــــتـــــــحـــــــدة الـــــــوالايت
 مريكيةاأل

 لفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِيةعضو يف ا Scott MYERSالسيد 
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 الدور اسم اخلبري البلد
 للطــاقــة الــدوليــة الوكــالــة
 الذرية

 Walther ENKERLINالســــــــــيد 

HOEFLICH 
 لفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِيةعضو يف ا

 Peter Llewellynالســـــــــــــــــــــــيــــــــــد  أسرتاليا

LEACH 
 عين مبعاجلات الصحة النباتِيةلفريق التقين املعضو يف ا

 املـــــــتـــــــحـــــــدة الـــــــوالايت
 األمريكية

 لفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتِيةعضو يف ا  Andrea Beam السيدة
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 االعرتاف  سامهات األعضاجم يف الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي على مدى السنوات السابقة - 08 املرفق
 ليون والسابقون يف الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي: األعضاجم احلا1اجلدول 

 الدور اخلبري اسم البلد

 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي -مشرفة  Marina ZLOTINAالسيدة  الوالايت املتحدة األمريكية
 Piotrالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــد  بولندا

WLODARCZYK 
 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي-مشرف سابق 

 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي -مشرفة سابقة  Julie ALIAGAالسيدة  املتحدة األمريكيةالوالايت 
 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي -مشرف مساعد  Masahiro SAIالسيد  الياابن
 Marie-Claudeالســـــــــــــــــــــيــــــــدة  كندا

FOREST 
الفريق التقين املعين ابحلجر  -مشـــــرفة مســـــاعدة ســـــابقة

 احلرجي
 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي -عضو Victor AGYEMANالسيد  غاان

 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي -عضو Michael ORMSBYالسيد  نيوزيلندا
 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي -عضو Mamoru MATSUIالسيد  الياابن

 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي -ضوع John Tyrone JONESالسيد  الوالايت املتحدة األمريكية
 Lucioالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــد  إيطاليا

MONTECCHIO 
 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي -عضو

 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي -عضو Zong SHIXIANGالسيد  الصني
 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي -عضو سابق  Eric ALLENالسيد  كندا
 Marcos Beécheيـــــــد الســــــــــــــــ شيلي

CISTERNAS 
 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي -عضو سابق 

 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي -عضو سابق  Edson Tadeu IEDEالسيد  الّبازيل
 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي -عضو سابق  Shane SELAالسيد  كندا

 Sven Christerالســــــــــــــــــــــيـــــــــد  النرويج

MAGNUSSON 
 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي -عضو سابق 

 Thomasالســـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد  أملانيا

SCHRÖDER 
 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي -عضو سابق 

 الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي -عضو سابق  Fuxiang Wangالسيد  الصني
 Krzysztofالســــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــد  بولندا

SUPRUNIUK 
  املعين ابحلجر احلرجيالفريق التقين -عضو سابق 
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قائمة اخلرباجم الذين سامهوا يف إعداد األدلّة حول إنشاجم مناطق خالية من اآلفات واحملافظة  - 09 املرفق
 عليها، والدليل الصادر عن االتفاقية الدولية اخلاص ابإلبالغ عن خماطر اآلفات

إىل اخلّباء الذين سـامهوا يف إعداد الدليلني  ابلشـكر( 2021هيئة تدابري الصـحة النباتية يف دورهتا اخلامسـة عشـرة ) توجِهت
 التاليني:

 :وهممناطق خالية من اآلفات واحملافظة عليها،  الدليل إلنشاء -1
o  السيدRoberto Carlos RAZERA PAPA ،)الّبازيل( 
o ،)والسيد أمحد حسني )مجهورية مصر العربية 
o  والسيدةAlies Van SAUERS-MULLER ،)سورينام( 
o يد والسKenneth A. BLOEM ،)الوالايت املتحدة األمريكية( 
o  والسيدWalther ENKERLIN HOEFLICH  الشعبة املشرتكة بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة(

 الذرية(
 :وهمالدليل اخلاص ابإلبالغ عن خماطر اآلفات،  -2

o  السيدMichael MANDER ،)كندا( 
o  والسيدةAndrea SISSONS ،)كندا( 
o والسيدة Melanie NEWFIELD )نيوزيلندا( 
o  والسيدةLeanne STEWART )نيوزيلندا( 
o  والسيدAlan MACLEOD )اململكة املتحدة( 
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 التعديالت على قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات  - 10 املرفق

 القدرات: التعديالت التالية على قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية على وافقت هيئة تدابري الصحة النباتية [1]

 حذف املواضيع الثالثة عشر التالية: -1

 (005-2001)جتنب النزاعات وتسويتها  (1)
 (050-2017)التجارة اإللكرتونية  (2)
 (017-2016)املراقبة، دراسة حالة عن ذابب مثار الفاكهة  (3)
 (018-2016)املراقبة، دراسة حالة عن النمل الغازي  (4)
 Xylella fastidiosa (2016-019)املراقبة، دراسة حالة عن بكترياي  (5)
 (020-2016)احلزام الواحد والطريق الواحد، ندوات رفيعة املستوى  (6)
 (034-2004)جتنب النزاعات وتسويتها، دليل  (7)
 املعاجلات ابســـــــــــــتخدام التســـــــــــــخني ابلعزل احلراري: دليل 15املعيار الدويل لتدابري الصـــــــــــــحة النباتية رقم  (8)

(2012-015) 
، خطوط توجيهية للتنفيذ يف حال عدم االمتثال، دليل 15ية رقم املعيار الدويل لتدابري الصــــــــــــــحة النبات (9)

(2018-012) 
 (040-2017) دليلإجراءات الصحة النباتية لذابب مثار الفاكهة،  (10)
 (041-2017) املعايري املتعلقة بذابب مثار الفاكهة، دليل بشأن جمموعة من املعايري (11)
اآلفات  ( واملناطق اخلالية من1؛ الضميمة 5حة النباتية تطبيق املكافحة الرمسية )املعيار الدويل لتدابري الص (12)

 (007-2018)(. دليل 4)املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
جلميع أصـــحاب املصـــلحة املعنيني ونظام  Xylella fastidiosaتطبيق على اهلاتف الذكي ملراقبة بكترياي  (13)

-2018)وقع اإللكرتوين للبوابة الدولية للصـــحة النباتية أداة متاحة يف امل-لتتبع توزيعه على مســـتوى العامل 

023) 

 حذف املواضيع الستة التالية اليت مت إجنازها:  -2

 (037-2017)األدلة واملواد التدريبية، االسرتاتيجية والسياسات والعملية  (1)
 (038-2017)أداة تقييم قدرات الصحة النباتية، االسرتاتيجية والسياسات املتعلقة ابلتنفيذ  (2)
 (045-2017)املناطق اخلالية من اآلفات، دليل  (3)
 (046-2017)اإلبالغ عن خماطر اآلفات، دليل  (4)
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 (053-2017)املناطق اخلالية من اآلفات واملراقبة، ندوة  (5)
 (042-2017)املعايري املتعلقة بذابب مثار الفاكهة، معلومات مصورة  (6)

 ايت املرتبطة هبا: إضافة املواضيع السبعة اجلديدة التالية، مع مالحظة األولو  -3

 ؛1(، األولوية 012-2019)التخطيط للطوارئ، دليل  (1)
 ؛2(، األولوية 022-2018)التفتيش القائم على املخاطر للشحنات املستوردة، دليل  (2)
 ؛1(، األولوية 002-2020)حتليل خماطر اآلفات، دورة تعلم إلكرتوين  (3)
 ؛1(، األولوية 003-2020) يننظام شهادات الصحة النباتية للصادرات، دورة تعلم إلكرتو  (4)
 ؛1(، األولوية 011-2020)التفتيش والتشخيص، دورة تعلم إلكرتوين  (5)
 ؛1(، األولوية 012-2020)التزامات املراقبة واإلبالغ، دورة تعلم إلكرتوين  (6)
 .1(، األولوية 010-2020)الوقاية من دودة احلشد اخلريفية، خطوط توجيهية ومواد تدريبية  (7)

ت مسااتوى األولوية ىل اإلشااارة إجتدر  -4 ملواضاايع األربعة إىل ا املسااندةأن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات قد غرير
 التالية: 

  دليــــــلالتجــــــارة اإللكرتونيــــــة يف النبــــــااتت واملنتجــــــات النبــــــاتيــــــة واملواد األخرى اخلــــــاضــــــــــــــعــــــة للوائح،  (1)
 ؛1إىل األولوية  3( من األولوية 2017-039)

 ؛ 3إىل األولوية  2( من األولوية 047-2017)إدارة خماطر اآلفات، دليل  (2)
 ؛1إىل األولوية  2( من األولوية 054-2017)تدريب موظفي الصحة النباتية، منهج تدرييب  (3)
 .1إىل األولوية  3( من األولوية 049-2017)مراقبة اآلفات النباتية، دليل منقح  (4)
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 قائمة  واضيع التنفيذ وتنمية القدرات  - 11 املرفق

 ألولوية مث احلالةمرتبة حسب ا
رقم 

 الصف

موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع
 القدرات

 1 األولوية )من
 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  49االسرتاتيجي

جهاز 
 50الصياغة

رئيس جلنة التنفيذ وتنمية  اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 51احلالة

دورة حتليل خماطر اآلفات،  2020-002 1
 تعلم إلكرتوين

يف انتظار إضافة املوضوع  جمموعة العمل ألف 1
من جانب الدورة اخلامسة 
عشرة هليئة تدابري الصحة 

 النباتية

املنتج قيد  -Faith NDUNGE 05السيدة 
 التجهيز

مشروع تيسري مقرتحة كجزء من 
التجارة يف السوق املشرتكة لشرق 

 أفريقيا واجلنوب األفريقي

نظام شهادات الصحة  2020-003 2
دورة النباتية للصادرات، 

 تعلم إلكرتونية

يف انتظار إضافة املوضوع  جمموعة العمل ألف، جيم 1
من جانب الدورة اخلامسة 
عشرة هليئة تدابري الصحة 

 النباتية

املنتج قيد  -05 السيد أمحد عبد املطلب 
 التجهيز 

مشروع تيسري مقرتحة كجزء من 
التجارة يف السوق املشرتكة لشرق 

 واجلنوب األفريقيأفريقيا 

، مراقبة اآلفات النباتية 2017-049 3
 منقح دليل

 

االجتماع اخلامس للجنة  جمموعة العمل الف 1
التنفيذ وتنمية القدرات لعام 

2018 

املنتج قيد  -Chris DALE 05السيد 
 التجهيز

 

                                                      
متاحة يف:  ،(SPG_2019_Oct_15)والتنفيذ )املسودة( مبا يتفق مع وثيقة إطار املعايري  2030-2020ُحدِردت األهداف االسرتاتيجية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة   49

/https://www.ippc.int/en/publications/87641.  
 جمموعة العمل؛ واجملموعة الفرعية التابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات؛ وفريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات؛ وغريها.  50
 مت تقدمي املنتج.  -06املنتج قيد التجهيز؛  -05أُنشئت جمموعة العمل؛  -04اعتماد املخطط؛  -03خمطط املسودة قيد التجهيز،  -02أضيف املوضوع إىل قائمة املواضيع؛  -01يف االنتظار؛  - 00  51

https://www.ippc.int/en/publications/87641/
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رقم 
 الصف

موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع
 القدرات

 1 األولوية )من
 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  49االسرتاتيجي

جهاز 
 50الصياغة

رئيس جلنة التنفيذ وتنمية  اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 51احلالة

الوقاية من دودة احلشد  2020-010 4
خطوط توجيهية اخلريفية، 

 ومواد تدريبية

جمموعة العمل  ألف 1
املعنية بدودة 

احلشد اخللفية 
املشرتكة بني 

املنظمة 
واالتفاقية 

الدولية لوقاية 
 النبااتت

يف انتظار إضافة املوضوع 
من جانب الدورة اخلامسة 
عشرة هليئة تدابري الصحة 

 النباتية

املنتج قيد  -Chris DALE 05السيد 
 التجهيز

مُيثِرل ذلك حالة خاصة نظرًا ألن 
العام للمنظمة دعا إىل اختاذ املدير 

 .52إجراء سريع

 برانمجاحلاوايت البحرية،  2016-016 5

 

اجملموعة الفرعية  ابء 1
للجنة التنفيذ 

وتنمية 
القدرات، فريق 

املهام املعين 
ابحلاوايت 

 البحرية

اجتماع جلنة التنفيذ ودعم 
تنمية القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

 Stephanieالسيدة 

BLOEM 
املنتج قيد  -05

 التجهيز
 

 

املعيار الدويل لتدابري  2017-043 6
، 15الصحة النباتية رقم 

  دليلمواد التعبئة اخلشبية، 

اجتماع جلنة التنفيذ ودعم  جمموعة العمل ابء 1
تنمية القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

 Stephanieالسيدة 

BLOEM والسيدة ،Faith 

NDUNGE 

أنشئت  - 04
 عة العملجممو 

 

                                                      
 . control-armyworm-fall-for-action-global-https://www.ippc.int/en/the/ميكن الرجوع إىل معلومات إضافية يف:   52

https://www.ippc.int/en/the-global-action-for-fall-armyworm-control/
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رقم 
 الصف

موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع
 القدرات

 1 األولوية )من
 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  49االسرتاتيجي

جهاز 
 50الصياغة

رئيس جلنة التنفيذ وتنمية  اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 51احلالة

التجارة اإللكرتونية  2017-039 7
النبااتت واملنتجات  يف

النباتية واملواد األخرى 
 دليلاخلاضعة للوائح، 

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية  جمموعة العمل جيم 1
القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

متت  - Thorwald GEUZE 03السيد 
املوافقة على 

 املخطط

: 53التنمية جبدول أعمالمرتبط 
 التجارة اإللكرتونية

 

يف انتظار إضافة املوضوع  جمموعة العمل ألف 1 دليلالتخطيط للطوارئ،  2019-012 8
من جانب الدورة اخلامسة 
عشرة هليئة تدابري الصحة 

 النباتية

 Olgaالسيدة 

LAVRENTJEVA  

 Lalithمساعد الرئيس: السيد 

Bandula 
KUMARASINGHE 

مسودة  -02
يد املخطط ق

 التجهيز

تعزيز جبدول أعمال التنمية: مرتبط 
نظام اإلنذار بتفشي اآلفات 

 واالستجابة هلا

وضع وتنفيذ قواعد ومعايري  2018-008 9
وتشريعات إدارة املخاطر 
املتعلقة ابلصحة النباتية 

على املواد اخلاضعة للوائح 
للمنظمات الوطنية لوقاية 

  دليلالنبااتت، 

الدورة الرابعة عشرة هليئة  عملجمموعة ال ألف، ابء 1
تدابري الصحة النباتية 

(2019) 

مسودة  -Chris DALE 02السيد 
املخطط قيد 

 التجهيز

 

دورة التفتيش والتشخيص،  2020-011 10
 تعلم إلكرتوين

يف انتظار إضافة املوضوع  جمموعة العمل ألف، جيم 1
من جانب الدورة اخلامسة 
عشرة هليئة تدابري الصحة 

 تيةالنبا

أضيف  -Thorwald GEUZE 01السيد 
املوضوع إىل قائمة 

 املواضيع

مشروع تيسري اقرتحت كجزء 
التجارة يف السوق املشرتكة لشرق 

 أفريقيا واجلنوب األفريقي

                                                      
 .(2030-2020)بنود جدول أعمال التنمية مأخوذة عن اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت   53
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 149 من 127 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

رقم 
 الصف

موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع
 القدرات

 1 األولوية )من
 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  49االسرتاتيجي

جهاز 
 50الصياغة

رئيس جلنة التنفيذ وتنمية  اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 51احلالة

تفتيش الشحنات للتحقق  2018-038 11
من وجود بكترياي  

Xylella fastidiosa  عند
 دليلنقاط الدخول، 

ة الرابعة عشرة هليئة الدور  مل حتدد بعد ألف 1
تدابري الصحة النباتية 

(2019) 

أضيف  -01 السيد أمحد عبد املطلب
املوضوع إىل قائمة 

 املواضيع

تعزيز جبدول أعمال التنمية: مرتبط 
نظام اإلنذار بتفشي اآلفات 

 واالستجابة هلا

تدريب موظفي الصحة  2017-054 12
 منهج تدرييبالنباتية، 

ماع جلنة التنفيذ وتنمية اجت مل حتدد بعد ألف 1
القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

 Lalith Bandula  السيد

KUMARASINGHE 

 الرؤساء املساعدون: 

 Franciscoالسيد 

GUTIERREZ ، 

 Magdaوالسيدة 

GONZALEZ 

ARROYO والسيد أمحد ،
 عبد املطلب

أضيف  -01
املوضوع إىل قائمة 

 املواضيع

ريب مت ربطه ليكون جزءاً من تد
ميسري تقييم قدرات الصحة النباتية 

(2014-008.) 

تعزيز نُظم اإلنذار بتفشي  2017-051 13
اآلفات واالستجابة هلا، 

 برانمج

 

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية  مل حتدد بعد ألف 1
القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

 Olgaالسيدة 

LAVRENTJEVA 
أضيف  -01

املوضوع إىل قائمة 
 املواضيع

: تعزيز جبدول أعمال التنميةمرتبط 
نظام اإلنذار بتفشي اآلفات 

 واالستجابة هلا

التزامات املراقبة واإلبالغ،  2020-012 14
 دورة إلكرتونية

يف انتظار إضافة املوضوع  جمموعة العمل ألف 1
من جانب الدورة اخلامسة 
عشرة هليئة تدابري الصحة 

 النباتية

أضيف  -Chris DALE 01السيد 
املوضوع إىل قائمة 

 املواضيع

مشروع تيسري اقرتحت كجزء من 
التجارة يف السوق املشرتكة لشرق 

 أفريقيا واجلنوب األفريقي
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 149 من 128 الصفحة

رقم 
 الصف

موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع
 القدرات

 1 األولوية )من
 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  49االسرتاتيجي

جهاز 
 50الصياغة

رئيس جلنة التنفيذ وتنمية  اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 51احلالة

 Xylellaمراقبة بكترياي  2018-037 15

fastidiosa ،دليل 
الدورة الرابعة عشرة هليئة  مل حتدد بعد ألف 1

تدابري الصحة النباتية 
(2019) 

أضيف  -Chris DALE 01السيد 
املوضوع إىل قائمة 

 املواضيع

تعزيز  جبدول أعمال التنمية:مرتبط 
نظام اإلنذار بتفشي اآلفات 

 واالستجابة هلا

تقييم خماطر إدخال آفات  2018-036 16
  دليلمع البذور، 

الدورة الرابعة عشرة هليئة  مل حتدد بعد ألف 1
تدابري الصحة النباتية 

(2019) 

 Stephanieالسيدة

BLOEM  

 الرئيس املساعد:

  Thorwald GEUZEالسيد

يف انتظار املناقشات بشأن إعادة  يف االنتظار -00
تنظيم معايري حتليل خماطر اآلفات 

(2020-001) 

وضع إجراءات أمنية يف  2018-028 17
 دليلجمال الصحة النباتية، 

الدورة الرابعة عشرة هليئة  مل حتدد بعد ألف 1
تدابري الصحة النباتية 

(2019) 

يف انتظار تنقيح دليل شهادات  يف االنتظار -Kyu-Ock YIM 00السيدة 
 التصدير ودليل العبور.

مرتبط مبوضوع إدارة الشحنات 
 (027-2018املعاجلة غري املمتثلة )

 بوابةمراقبة الصحة النباتية،  2015-015 18

 

الفريق املشرتك  ألف  1
بني جلنة التنفيذ 
وتنمية القدرات 

 ايريوجلنة املع

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية 
القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

يف انتظار تطوير هذه البوابة من  يف االنتظار -Chris DALE 00السيد
جانب املنظمة األسرتالية لوقاية 

 النبااتت، وستقدرم كمورد مساهم به.

يذ وتنمية اجتماع جلنة التنف جمموعة العمل ألف 2 حالة اآلفات 2017-048 19
القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

 Franciscoالسيد

GUTIERREZ 
املنتج قيد  -05

 التجهيز

سُينشر بعد اعتماد هيئة تدابري الصحة 
، حتديد حالة 8النباتية لتنقيح املعيار 

 (005-2009منطقة ما ) اآلفات يف

املناطق اخلالية من اآلفات،  2017-044 20
 دورة تعلم إلكرتوين

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية   جمموعة العمل ألف 2
القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

 Dominiqueالسيد

PELLETIER  

 

أضيف  -01
املوضوع إىل قائمة 

 املواضيع
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 149 من 129 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

رقم 
 الصف

موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع
 القدرات

 1 األولوية )من
 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  49االسرتاتيجي

جهاز 
 50الصياغة

رئيس جلنة التنفيذ وتنمية  اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 51احلالة

ترخيص الكياانت لتنفيذ  2018-040 21
إجراءات الصحة النباتية، 

 دليل

الدورة الرابعة عشرة هليئة  مل حتدد بعد جيم 2
ري الصحة النباتية تداب

(2019) 

 Dominiqueالسيد

PELLETIER  

 

يف انتظار قرار هيئة تدابري الصحة  يف االنتظار -00
النباتية بشأن مشروع املعيار الدويل 

لتدابري الصحة النباتية املتعلق 
ابملتطلبات املفروضة على املنظمات 

الوطنية لوقاية النبااتت يف حالة 
اءات ترخيص لكياانت لتنفيذ إجر 

 (027-2018للصحة النباتية )

إدارة النبااتت واملنتجات  2018-017 22
النباتية اليت حيملها الركاب 

 مواد للتوعيةالداخلون، 

الدورة الرابعة عشرة هليئة  جمموعة العمل جيم 2
تدابري الصحة النباتية 

(2019) 

جيهية الدولية يف انتظار قيام اللجنة التو  يف االنتظار -Faith NDUNGE 00السيدة 
للسنة الدولية للصحة النباتية بوضع 

املواد املرتبطة ابلركاب الداخلني كجزء 
 من خطة عمل التوعية للمسافرين

إدارة الشحنات املعاجلة غري  2018-027 23
 دليلاملمتثلة، 

الدورة الرابعة عشرة هليئة  مل حتدد بعد جيم 2
تدابري الصحة النباتية 

(2019) 

يف انتظار تنقيح دليل شهادات  يف االنتظار -00 دد بعدحيمل 
التصدير ودليل التحقق من 

 الواردات.
مرتبط بوضع إجراءات أمنية يف جمال 

 (028-2018الصحة النباتية )

التفتيش القائم على  2018-022 24
املخاطر للشحنات 

  دليلاملستوردة، 

يف انتظار إضافة املوضوع  مل حتدد بعد ألف 2
ة اخلامسة من جانب الدور 

عشرة هليئة تدابري الصحة 
 النباتية

 Stephanieالسيدة

BLOEM 
   يف االنتظار -00

تدريب ميسري تقييم  2014-008 25
قدرات الصحة النباتية، 

 مواد تدريبية

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية  مل حتدد بعد جيم 3
القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

 Magdaالسيدة: 

GONZALEZ ARROYO 
أضيف  -01

املوضوع إىل قائمة 
 املواضيع

مرتبط مبنهج تدريب موظفي الصحة 
( الذي ميكن 054-2017النباتية )

 استخدامه كجزء أول هلذا التدريب.
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 149 من 130 الصفحة

رقم 
 الصف

موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع
 القدرات

 1 األولوية )من
 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  49االسرتاتيجي

جهاز 
 50الصياغة

رئيس جلنة التنفيذ وتنمية  اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 51احلالة

أداة تقييم قدرات الصحة  2017-052 26
 حتديثالنباتية، 

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية  مل حتدد بعد جيم 3
القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

 Magdaالسيدة 

GONZALEZ ARROYO 
أضيف  -01

املوضوع إىل قائمة 
 املواضيع

 

تنقيح تسوية النزاعات، " 1999-005 27
 اإلجراجمات"

اجملموعة الفرعية  جيم 3
التابعة للجنة 
التنفيذ وتنمية 

 القدرات

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية 
القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

 Stephanieالسيدة

BLOEM 
يف انتظار هناية السنة الدولية للصحة  يف االنتظار -00

 النباتية 

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية  جمموعة العمل ألف 3 دليلإدارة خماطر اآلفات،  2017-047 28
القدرات املنعقد 

 2018مايو/أاير  يف

 Álvaroالسيد

SEPÚLVEDA LUQUE 
الدويل  يف انتظار وضع مشروع املعيار يف االنتظار -00

لتدابري الصحة النباتية بشأن إدارة 
 (.001-2014خماطر اآلفات احلجرية )

تصميم خمتّبات احلجر  2018-013 29
 مواد مرجعيةالنبايت، 

الدورة الرابعة عشرة هليئة  مل حتدد بعد ألف 4
تدابري الصحة النباتية 

(2019) 

 السيد
 Lalith Bandula 

KUMARASINGHE 

انتظار تنقيح دليل تقدمي خدمات يف  يف االنتظار -00
 تشخيص الصحة النباتية.

البند  جبدول أعمال التنمية:مرتبط 
 املتعلق بشبكة خمتّبات التشخيص.

حيدد تشخيص اآلفات،  2016-015 30
 الحًفا

 

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية  مل حتدد بعد ألف 4
القدرات املنعقد 

 2018مايو/أاير  يف

  السيد
 Lalith Bandula 

KUMARASINGHE 

 

دارسة نظام يف انتظار االنتهاء من  يف االنتظار -00
منفعة بشأن  استعراض ودعم التنفيذ

بروتوكوالت التشخيص يف االتفاقية 
نظام ) الدولية لوقاية النبااتت
-2019: استعراض ودعم التنفيذ

 (1؛ األولوية 014
البند  جبدول أعمال التنمية:مرتبط 

 ت التشخيص.املتعلق بشبكة خمتّبا
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 موجز ونبذة عن نتائج االستبيان بشأن احلاوايت البحرية املتعلق برصد نظافة احلاوايت البحرية   - 12املرفق 

 وجزامل
تتنقل اآلفات الغازية حول العامل ضمن املنتجات الزراعية واحلرجية اليت نتاجر هبا وعلى سطحها. كما تتنقل أيًضا على منت  [1]

سكك احلديد والعرابت وحاوايت الشحن البحري اليت تعّب احمليطات والقارات جيئة وذهااًب بواسطة املاليني من مقطورات 
 القطارات والشاحنات والسفن. 

وقد أنشئ فريق املهام املعين ابحلاواِيت البحريِة من أجل دعم تنفيذ "اخلطة التكميلية خلفض خماطر اآلفات املرتبطة حبركة  [2]
قرهتا اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة. وقد وزِع فريق املهام استبيااًن على املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت احلاوايت البحرية" اليت أ

من أجل تقييم مستواها احلايل يف رصد احلاوايت البحرية ونتائجه، وتنفيذها للخطوط التوجيهية الراهنة، وحتديد ماهية 
 حة لتقييمها من قبل فريق املهام. البياانت اليت جيري تسجيلها واليت ستكون متا

وقد صيغ االستبيان ونِفذ على اإلنرتنت بواسطة برجميات البنك الدويل للمسوح. وقد أرسلت دعوة بواسطة الّبيد اإللكرتوين  [3]
ملتعاقدة طرفًا حملًيا ومراكز معلومات اتبعة لألطراف غري ا 40يف االتفاقية الدولية وكذلك إىل  183إىل األطراف املتعاقدة الـ

 16مع حتديد موعد  2019مارس/آذار  20و 18تضمنت رابطًا ابالستبيان على اإلنرتنت. وقد أرسلت الدعوات ما بني 
 أغسطس/آب كمهلة هنائية لإلجابة.

وعلى الرغم من التذكري شهراًي ابالستبيان، والطلب إىل مكتب اهليئة أبن تشِجع األطراف املتعاقدة على املشاركة، كان  [4]
جزئي.  طرفًا( إبكمال االستبيان بشكل اتم أو 66يف املائة فقط من األطراف املتعاقدة ) 36ى املشاركة متدنًيا مع قيام مستو 

جهة اتصال على بريد إلكرتوين يستفسر عن أسباب عدم االستجابة. فأفادت أكثر الردود عن عدم توفر  32وأجابت 
لك الغاية )مثل تغيري املوظفني(. وقالت سبع منظمات وطنية لوقاية الوقت الكايف وعدم وجود عدد كاف من املوظفني لت

النبااتت إهنا مل جتب ألهنا مل تعتّب أن املوضوع ذو صلة هبا )لكوهنا من الدول غري الساحلية( فيما أعربت مخس منظمات 
بياانت ولكن ليس من قبلها وطنية لوقاية النبااتت عن اهتمامها ابملوضوع. وأجابت منظمة وطنية واحدة أنه قد مت مجع 

 بل من قبل إحدى سلطات امليناء. 
ويعين تدين عدد اإلجاابت أن النتائج ال تعكس جممل آراء املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت وأنشطتها املتعلقة ابحلاوايت  [5]

 البحرية ومحوالهتا، ولذا ينبغي تفسريها بتأِن.
(، فيما كان الشرق 2أمريكا الشمالية أعلى نسبة مشاركة )بلدين من أصل وقد تفاوتت املشاركة حبسب األقاليم، فسجلت  [6]

يف املائة فقط من جممل األطراف املتعاقدة من الشرق األدىن ابإلجابة(. ومن حيث  20األدىن هو األقل مشاركة )مع قيام 
( وابلتايل ميارس 14لبلدان األوروبية )( وتالها مشاركون من ا22األرقام املطلقة، صدرت معظم األجوبة عن البلدان األفريقية )

 هذان اإلقليمان أتثريًا أكّب يف النتائج اإلمجالية الواردة يف هذا التقرير. ونظرًا إىل العدد املتدين لعمليات املراقبة، 
 ليم(. مل تُعرض النتائج لكل إقليم بشكل مستقل )ألن هذه األرقام تستند إىل عمليات مراقبة قليلة جًدا يف بعض األقا

 النتائج
 عند أسفل املوجز. 1اجلدول ترد النتائج الرئيسية أدانه مع عرضها يف  [7]
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اعتّبت مجيع املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت اجمليبة تقريًبا أن احلاوايت ومحولتها متثل خماطرة، ولكن حوايل ربع تلك  [8]
اوايت اليت تنقل مواِد خاضعة للوائح. ووحدها ثالثة ( اعتّب أن األمر ينطبق فقط على احل68بلًدا من أصل  18املنظمات )

بلدان مل تعتّب أن احلاوايت ومحولتها تشكل خماطرة، غري أن بلدين منها بِررا رِديهما بكوهنما من البلدان غري الساحلية 
البلدان غري الساحلية  وابلتايل فهما ال يستقبالن احلاوايت البحرية بصورة مباشرة. وقد يبنِي ذلك ضرورة تعزيز التوعية لدى

وإضافة توضيحات إىل االستبياانت املستقبلية أبن احلاوايت البحرية اليت تدخل بلًدا ما بصورة غري مباشرة قد تنطوي على 
 خماطرة بكل األحوال. 

خاطرة اليت ( أن لديها لوائح معمول هبا تتيح هلا التعامل مع امل68بلًدا من أصل  32وذكر حوايل نصف املنظمات اجمليبة ) [9]
متثلها احلاوايت البحرية ومحولتها. واألرجح أن هذا التقدير غري واف إذ يبدو أن بعض البلدان أساءت فهم السؤال فاعتّبت 
أنه يعين فقط وجود لوائح تتعلق خصيًصا ابحلاوايت بداًل من أي لوائح تسمح بتفتيش احلاوايت واختاذ إجراءات حبق 

 اآلفات اليت يعثر عليها.
منظمة إهنا تفتش احلاوايت ومحولتها يف إطار  54اليت أجابت عن هذا السؤال، قالت  66بني املنظمات الوطنية الـ ومن [10]

منظمة(، وأهنا تقوم بذلك أيًضا يف إطار عمليات للتفتيش ال  32عمليات تفتيش خمصصة هلذا اهلدف يف معظم احلاالت )
قوم املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت بتفتيش احلاوايت تطبيًقا منظمة(. وعادة ما ت 22تستهدف احلاوايت مباشرًة )

بلًدا بتفتيش احلاوايت(. وقد أتى جميب واحد فقط  46بلًدا من أصل  30إلجراءات أو خطوط توجيهية وطنية )حيث قام 
الشحنات، على ذكر وجود خطوط توجيهية انفذة حالًيا يف القطاع مثل مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل 

واخلطوط التوجيهية املشرتكة للقطاع بشأن نظافة احلاوايت. وقد نِفذت عمليات التفتيش بشكل رئيسي يف ميناء للتحميل 
 أو للتفريغ أو يف خمزن للحاوايت أو يف موقع لتوضيب البضائع أو تفريغها.

تلك اإلجراءات بشأن حاوايت مستوردة  إنه قد مت اختاذ إجراءات أو إصدار تصاريح ابختاذ 62بلًدا من أصل  51وقال  [11]
منظمة وطنية لوقاية النبااتت إهنا مارست ذلك على حاوايت جاهزة للتصدير. ومن بني البلدان  43أو محوالهتا، فيما قالت 

الثمانية اليت قالت إهنا ال تتخذ أي إجراءات أشار بعضها أنه ال يرى وجود أي خماطرة، فيما أشار بلد واحد إىل أن 
يعاته ال تنطوي على أحكام يف هذا الشأن. أما اإلجراء األكثر شيوًعا خبصوص احلاوايت املستوردة فهو رفض تسلمها، تشر 

مع أن التنظيف و/أو معاجلة احلاوايت قد وردا بني الردود الشائعة. ويعِد تنظيف و/أو معاجلة احلاوايت اإلجراء األكثر 
اوى عدد اجمليبني الذين ذكروا أبهنم قد يقومون بذلك مع تفريغ احلاوايت من شيوًعا للحاوايت اجلاهزة للتصدير، وقد تس

 حمتواها أوالً أو بدون تفريغها )وأفاد معظم اجمليبني أهنم يقومون بكال اخلطوتني(. 
ا( قد بلًدا جميبً  61من ًأصل  46وإن حوايل ثالثة أرابع املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت اليت أجابت عن هذا السؤال ) [12]

املتبقية فقالت إهنا مل جتد شيًئا أو أهنا مل تقم  16لـعثرت على آفات أو كائنات أو أنواع أخرى للتلوث. أما املنظمات ا
واليت انتقاها ما ال يقل عن نصف  -بتفتيش احلاوايت. وكانت األجوبة اجلاهزة اليت اختارها اجمليبون أكثر من سواها 

 : املنظمات اجمليبة، هي التالية
  )54بلًدا 39اختارها  –احلشرات )اخلنافس والذابب وما شاهبها 
  بلًدا  36اختارها  -الرتبة 

                                                      
(." وقد "حشرات أخرى )مبا فيها اخلنافس والذابب وغريها بند يف االستبيان خيار اإلجابة هذا تقريًبا يف أسفل قائمة األجوبة اجلاهزة حتتورد   54
 درج النمل والسوس والداببري والنحل ضمن خيارات أجوبة جاهزة أخرى، ولذا فهي ال ترد حتت هذه اإلجابة. ان
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  بلًدا  31اختارها  -النبااتت/املنتجات النباتية/بقااي النبااتت 
  بلًدا  30اختارها  -البذور 

جابت عن سؤال املتابعة هذا، إن من اليت وجدت آفات يف احلاوايت واليت أ -ابستثناء أربعة  - 43وقال مجيع البلدان الـ [13]
منظمة وطنية  28بلًدا(، فيما ذكرت  35بلًدا( وآفات غري خاضعة له ) 32األخرية تتضمن آفات خاضعة للحجر الزراعي )

لوقاية النبااتت عثورها على كال النوعني. وترد قائمة كاملة بتلك اآلفات يف املالحق. ومل يظهر وجود الكثري من اآلفات 
، كما مل يقم أكثر من ثالثة جميبني بذكر آفات خاضعة للحجر الزراعي، أما ابلنسبة إىل اآلفات غري اخلاضعة املشرتكة

للحجر الزراعي فقد ذكرها أربعة جميبني. وقد وجدت معظم اآلفات حيًة، أو بعضها حي واآلخر ميت. ومل يذكر أي جميب 
 تقريًبا العثور على عينات ميتة آلفات.

منظمة إهنا ال متلك نظاًما إلدارة املعلومات ميكنها أن  36اليت أجابت عن هذا السؤال، قالت  58مات الـومن أصل املنظ [14]
تودع فيه املعلومات بشأن احلاوايت ومحوالهتا. وتقوم البلدان اليت متلك نظاًما كهذا عادًة إبدخال معلومات عن وجود 

قام أكثر من نصف البلدان اليت متلك نظام معلومات أيًضا إبدخال بلًدا(. وقد  17بلًدا( وعن نوع التلِوث ) 18اآلفات )
بلدان( فيما  9بلًدا( ولكن مستوى التلوث )مثاًل مرتفع/منخفض( يسِجل بدرجة أقل يف تلك النظم ) 14موقع التلِوث )
اانت ممارسة غري بلدان( تسِجل معلومات عن غياب التلوث، مع اإلشارة إىل أن التسجيل املنظم للبي 5أن أقلية فقط )

شائعة مع أهنا ضرورية لتحديد نسبة احلاوايت اليت حتتوي على آفات. وأعرب معظم البلدان اليت لديها نظام إلدارة املعلومات 
 بلًدا(.  17عن استعدادها ملشاركة هذه املعلومات مع فريق املهام )
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 موجز ابلنتائج الرئيسية - 1جدول 
 

 عدد البلدان سئلةاأل
 68 هل يُنظر إىل احلاوايت ومحولتها كمصدر حمتمل النتشار اآلفات؟ 

 47 نعم، بغض النظر عن نوع احلمولة
 18 نعم، ولكن فقط إن كانت حتمل مواد خاضعة للوائح

 3 ال
 68 هل توجد لوائح معمول هبا ملعاجلة خماطر احلاوايت ومحولتها؟ 

 32 نعم
 15 بالً يزمع وضعها مستق

 21 ال
 66 هل ختضع احلاوايت واحلموالت لعمليات تفتيش؟ 

 32 نعم، ويرِكز التفتيش حتديًدا على احلاوايت ومحولتها
 22 نعم، ولكن ليس بشكل عمليات هادفة ترِكز على احلاوايت حتديًدا

 17 ال
 62 هل تُتخذ تدابري يف حال اكتشاف خماطر يف احلاوايت ومحولتها؟

 51 ال احلاوايت املستوردةنعم، حب
 43 نعم، حبال احلاوايت اجلاهزة للتصدير

 8 ال
 61 هل مت العثور على آفات أو كائنات أخرى أو تلّوث يف احلاوايت واحلموالت؟

 32 نعم، مبا فيها آفات خاضعة للحجر الزراعي
 35 نعم، مبا فيها آفات غري خاضعة للحجر الزراعي

 16 ت أو أن احلاوايت واحلمولة مل ختضع للتفتيشال، مل يعثر على أي آفا
 58 هل هناك نظام إلدارة املعلومات املتعلقة ابحلاوايت؟ 

 36 ال
 22 نعم )بدرجات متفاوتة(
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 املعايري األعضاجم يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية وجلنة - 13املرفق 

مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية )عقب القرارات الصادرة  األعضاجم احلاليون ومن ميكن أن حيّل حمّلهم يف -أّواًل 
 عن اهليئة يف دورهتا اخلامسة عشرة(

 يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية األعضاجم احلاليون - 1اجلدول 
 التعيني / االسم البلد اإلقليم

 إعادة التعيني
الوالية/ املدة 

 احلالية
انتهاجم 
 الوالية

 أفريقيا

 Lucien KOUAMEلســـــــيد ا كوت ديفوار

KONAN 
 (2012الدورة السابعة للهيئة )
 (2014الدورة التاسعة للهيئة )

 (2016الدورة احلادية عشرة للهيئة )
 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة )

 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

الوالية اخلامســــــــــة/ 
 سنتان

 
2023 

 آسيا
 (2018لثة عشرة للهيئة )الدورة الثا Fuxiang WANGالسيد  الصني

 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )
الواليـــــــة الثـــــــانيـــــــة/ 

 سنتان
2023 

 أورواب
 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة ) Marica GATTالسيدة  مالطة

 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )
الواليـــــــة الثـــــــانيـــــــة/ 

 سنتان
2023 

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

 Francisco Javierالســـــــــــــــيــــد  املكسيك

TRUJILLO ARRIAGA 
 (2016الدورة احلادية عشرة للهيئة )
 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة )

 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

الواليـــــــة الثـــــــالثـــــــة/ 
 سنتان

2023 

مجهورية مصـــــــــــر  الشرق األدىن
 العربية

الـــــــــواليـــــــــة األوىل/  (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة ) السيد أمحد كمال العطار
 سنتان

2023 

 أمريكا الشمالية

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالايت 
املــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــدة 

 األمريكية

 (2010الدورة اخلامسة للهيئة ) John GREIFERالسيد 
 (2012الدورة السابعة للهيئة )
 (2014الدورة التاسعة للهيئة )

 (2016الدورة احلادية عشرة للهيئة )
 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

ة اخلامســــــــــة/ الوالي
 سنتان

2023 

جنوب غرب 
 احمليط اهلادئ

 (2014الدورة التاسعة للهيئة ) Peter THOMSONالسيد  نيوزيلندا
 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

الواليـــــــة الثـــــــانيـــــــة/ 
 سنتان

2023 
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 من ميكن أن حيّل حمّل األعضاجم احلاليني يف مكتب اهليئة - 2اجلدول 

 تعيني /ال االسم البلد اإلقليم
 إعادة التعيني

الوالية/ املدة 
 احلالية

انتهاجم 
 الوالية

 أفريقيا
 Kgabo الســــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــد  جنوب أفريقيا 1

MATLALA 
 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة )

 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )
 2023 الوالية الثانية/ سنتان

 شاغر 2
   

 آسيا

 شاغر 1
   

    شاغر 2

 أورواب

 (2017الدورة الثانية عشـــــــــــــرة للهيئة ) Samuel BISHOPالسيد  كة املتحدةاململ 1
 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة )

 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

 2023 الوالية الثالثة/ سنتان

 2023 الوالية األوىل/ سنتان (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة ) Marco TRAA السيد هولندا 2

ا الالتينية أمريك
 والبحر الكارييب

 Diegoالســـــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد  األرجنتني  1
QUIROGA 

 (2016الدورة احلادية عشرة للهيئة )
 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة )

 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

 2023 الوالية الثالثة/ سنتان

 Francisco الســـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــد بليز 2
GUTIÉRREZ 

 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة )
 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

 2023 الوالية الثانية/ سنتان

 الشرق األدىن

 2023 الوالية األوىل/ سنتان (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة ) السيد احلبيب بن مجعة تونس 1

الســــــــــــــيد ســــــــــــــامل عبد القادر  ليبيا 2
 هارون

 2023 سنتان الوالية األوىل/ (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

 أمريكا الشمالية
 2023 الوالية األوىل/ سنتان (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة ) Gregory WOLFF السيد كندا  1

    شاغر 2

جنوب غرب 
 احمليط اهلادئ

 Gabrielleالســـــــــــــــــــــــــيـــــــــــدة  أسرتاليا 1

Vivian  SMITH 
 2023 الوالية األوىل/ سنتان (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

    شاغر 2
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)عقب القرارات الصااااااااادرة عن اهليئة يف دورهتا اخلامساااااااة األعضاااااااااجم ومن ميكن أن حيّل حمّلهم يف جلنة املعايري  -اثنًيا
 عشرة(

 األعضاجم يف جلنة املعايري -3اجلدول 

انتهاجم  الوالية/ املدة احلالية التعيني / إعادة التعيني االسم البلد اإلقليم
 الوالية

 أفريقيا

 Theophilusالســـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــد  نياكي

Mwendwa MUTUI 
الواليـــة األوىل/ ثالث  (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

 سنوات

2024 

 Alphonsineالســــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــدة  الكونغو
LOUHOUARI 
TOKOZABA 

 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة )
 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

الواليــة الثــانيــة/ ثالث 
 سنوات

2024 

 Davidالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــد  مالوي
KAMANGIRA 

 (2016الدورة احلادية عشرة للهيئة )
 (2019الدورة الرابعة عشرة للهيئة )

الواليــة الثــانيــة/ ثالث 
 سنوات

2022 
 

الواليـــة األوىل/ ثالث  (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة ) Prudence ATTIPOEالسيد  غاان
 سنوات

2024 

 آسيا

 Chontichaالســــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــدة  اتيلند
RAKKRAI 

الواليـــة األوىل/ ثالث  (2019الدورة الرابعة عشرة للهيئة )
 سنوات

2022 

 .Gerald Glemn Fالســـــــــــــــيــــد  الفلبني

PANGANIBAN 
الواليـــة األوىل/ ثالث  (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

  سنوات
2024 

 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة ) Masahiro SAIالسيد  الياابن
 (2021عشرة للهيئة ) الدورة اخلامسة

الواليــة الثــانيــة/ ثالث 
 سنوات

2024 

 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة ) Xiaodong FENGالسيد  الصني 
 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

الواليــة الثــانيــة/ ثالث 
 سنوات

2024 

 أورواب

 Olgaالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــدة  إستونيا

LAVRENTJEVA 
الواليـــة األوىل/ ثالث  (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

 سنوات
2024 

 Davidالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــد  إسرائيل
OPATOWSKI 

 (2006الدورة األوىل للهيئة )
 (2009الدورة الرابعة للهيئة )

 (2017الدورة الثانية عشرة للهيئة )
 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

الواليــة الرابعــة/ ثالث 
 سنوات

2024 

 Mariangelaالســــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــدة  إيطاليا
CIAMPITTI 

الواليـــة األوىل/ ثالث  (2019الدورة الرابعة عشرة للهيئة )
 سنوات

2022 

 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة ) Samuel BISHOPالسيد  اململكة املتحدة
 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

الواليــة الثــانيــة/ ثالث 
 سنوات

2024 
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انتهاجم  الوالية/ املدة احلالية التعيني / إعادة التعيني االسم البلد اإلقليم
 الوالية

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

 (2013الدورة الثامنة للهيئة ) Ezequiel FERROسيد ال األرجنتني
 (2016الدورة احلادية عشرة للهيئة )
 (2019الدورة الرابعة عشرة للهيئة )

الواليــة الثــالثــة/ ثالث 
 سنوات

2022 

 Andre Felipe الســــــــــــــــــــــــــيـــــــــــد الّبازيل

CARRAPATOSO 
PERALTA DA SILVA 

ثالث  /الواليـــة األوىل (2019الدورة الرابعة عشرة للهيئة )
 سنوات

2022 

 Hernando Moreraالســـــــــــــــيــد  كوستاريكا

GONZÁLEZ 
 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة )

 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )
ثالث  /الثــانيــةالواليــة 
 سنوات

2024 

 Álvaroالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــد  شيلي

SEPÚLVEDA LUQUE 
 (2015الدورة العاشرة للهيئة )

 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة )
 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

الواليــة الثــالثــة/ ثالث 
 سنوات

2024 

 الشرق األدىن

مجهوريـــة مصـــــــــــــــر 
 العربية

الواليـــة األوىل/ ثالث  (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة ) السيد اندر البدري
 سنوات

2024 

مجــــهــــوريــــــــة إيــــران 
 اإلسالمية

 Maryam JALILIالســـــــــــــــيـــدة 

MOGHADEM 
الواليـــة األوىل/ ثالث  (2021امسة عشرة للهيئة )الدورة اخل

 سنوات
2024 

الواليـــة األوىل/ ثالث  (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة ) السيد عماد العواد األردن
 سنوات

2024 

الواليـــة األوىل/ ثالث  (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة ) السيد احلبيب بن مجعة تونس
 سنوات

2024 

 ليةأمريكا الشما

الواليـــة األوىل/ ثالث  (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة ) Steve CÔTEالسيد  كندا
 سنوات

2024 

الوالايت املتحـــدة 
 األمريكية

 (2015الدورة العاشرة للهيئة ) Marina ZLOTINAالسيدة 
 (2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة )

 (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

ثالث  الواليــة الثــالثــة/
 سنوات

2024 

جنوب غرب 
 احمليط اهلادئ

 Sophie Alexiaالســــــــــــــــــــــــيـــــــــدة  أسرتاليا
PETERSON 

الواليـــة األوىل/ ثالث  (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )
 سنوات

2024 

الواليـــة األوىل/ ثالث  (2019الدورة الرابعة عشرة للهيئة ) Joanne WILSONالسيدة  نيوزيلندا
 سنوات

2022 

ـــــــ يــــــــا اببـــــــوا غـــــــيـــــــن
 اجلديدة

 Davidالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــد 
TENAKANAI 

الواليـــة األوىل/ ثالث  (2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )
 سنوات

2024 
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 حمّل أعضاجم جلنة املعايريمن ميكن أن حيّل  - 4اجلدول 
انتهاجم  الوالية احلالية / املدة التعيني / إعادة التعيني االسم البلد اإلقليم

 الوالية
 

 أفريقيا
 Eliakimالســــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــد  يبوروند 1

SAKAYOYA 
 (2016الدورة احلادية عشرة للهيئة )
 (2019الدورة الرابعة عشرة للهيئة )

الواليـــــة الثـــــانيـــــة/ ثالث 
 سنوات

2022 

  شاغر  2
 

 

الــواليــــــــة األوىل/ ثــالث  (2021عشرة للهيئة ) اخلامسةالدورة  Mi Chi YEAة السيد مجهورية كوراي  1 آسيا
 سنوات

2024 

    شاغر 2

الــواليــــــــة األوىل/ ثــالث  (2021عشرة للهيئة ) اخلامسةالدورة  Harry ARIJSالسيد  بلجيكا 1 أورواب
 سنوات

2024 

 Kostantinالســــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد  روسيا 2 
KORNEV 

الــواليــــــــة األوىل/ ثــالث  (2019عشرة للهيئة ) الرابعةالدورة 
 سنوات

2022 

أمريكاااا الالتينياااة 
 والبحر الكارييب

 Melisa Gracielaالســـــــــــــــيـــدة  األرجنتني 1

NEDILSKYJ 
الــواليــــــــة األوىل/ ثــالث  (2021عشرة للهيئة ) اخلامسةالدورة 

 سنوات
2024 

  شاغر 2
  

ة  1 الشرق األدىن اجلـــــــمـــــــهـــــــوريــــــــِ
 العربِية السوريِة

الــواليــــــــة األوىل/ ثــالث  (2021عشرة للهيئة ) اخلامسةالدورة  السيد عياد حممد
 سنوات

2024 

 عدرا إمساعيلعم الســـــــيد عبد املن السودان 2 
 عبد التام

الــواليــــــــة األوىل/ ثــالث  (2021عشرة للهيئة ) اخلامسةالدورة 
 سنوات

2024 

ـــــــــــــــــــــــــد  كندا  1 أمريكا الشمالية  Rajeshالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
RAMARATHNAM 

الــواليــــــــة األوىل/ ثــالث  (2021عشرة للهيئة ) اخلامسةالدورة 
 سنوات

2024 

الـــــــــــــــــــوالايت  2 
 املتحدة األمريكية

 (2016الدورة احلادية عشرة للهيئة ) Stephanie DUBONالسيدة 
 (2019الدورة الرابعة عشرة للهيئة )

الواليـــــة الثـــــانيـــــة/ ثالث 
 سنوات

2022 

جاااااناااااوب غااااارب 
 احمليط اهلادئ

 

ـــيـــحــــــــل حمــــــــل  1 ل
ــــــلــــــنــــــــدا أو  ــــــوزي ــــــي ن

 أسرتاليا

ـــــة األوىل / ثالث  (2021عشرة للهيئة ) اخلامسةالدورة  Susie COLLINSالسيدة  الوالي
 سنوات

2024 

 شاغر 2
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جلنة التنفيذ  -األعضاجم ومن ميكن أن حيّل حمّلهم يف األجهزة الفرعية هليئة تدابري الصحة النباتية  -14املرفق 
 وتنمية القدرات

 : أعضاجم جلنة التنفيذ وتنمية القدرات1اجلدول 
انتهاجم  الوالية/ املدة احلالية االسم البلد/ املنظمة اإلقليم/ الدور

 الوالية

 2023 الوالية الثانية/ ثالث سنوات Faith NDUNGEالسيدة  كينيا اأفريقي

 2023 الوالية األوىل/ ثالث سنوات Kyu-Ock YIMالسيدة  مجهورية كوراي آسيا

 2023 الوالية الثانية/ ثالث سنوات Olga LAVRENTJEVAالسيدة  إستونيا أورواب

 أمريكا الالتينية

 والبحر الكارييب
 2023 الوالية الثانية/ ثالث سنوات Francisco Adrian GUTIERREZالسيد  بليز

 2023 الوالية األوىل/ ثالث سنوات السيد أمحد م. عبدهللا عبد املطالب مجهورية مصر العربية الشرق األدىن

 2023 الوالية الثانية/ ثالث سنوات Dominique PELLETIERالسيد  كندا أمريكا الشمالية )الرئيس(

يط جنوب غرب احمل
 اهلادئ

 2023 الوالية األوىل/ ثالث سنوات Nilesh Ami CHANDالسيد  فيجي

 خبري

 )انئب الرئيس(
 2023 الوالية الثانية/ ثالث سنوات Christopher John DALEالسيد  أسرتاليا

 كوستاريكا خبري
 Magda GONZÁLEZ ARROYOالسيدة 

 
 2023 الوالية الثانية/ ثالث سنوات

 2023 الوالية األوىل/ ثالث سنوات Thorwald GEUZEسيد ال هولندا خبري

 2023 الوالية األوىل/ ثالث سنوات Ruth AREVALO MACIASالسيدة  شيلي خبري

  Lalith Bandulaالسيد  نيوزيلندا خبري

KUMARASINGHE 2023 الوالية األوىل/ ثالث سنوات 

 2021 الوالية األوىل Álvaro SEPÚLVEDA LUQUEالسيد  شيلي ممثل عن جلنة املعايري

ممثل عن املنظمات 
 اإلقليمية لوقاية النبااتت

منظمة وقاية النبااتت 
 أمريكا الشمالية يف

 2023 الوالية الثانية Stephanie BLOEMالسيدة 
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 واألعضاجم البديلون يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات احلاليون األعضاجم املناوبون -2اجلدول 

انتهاجم  الوالية/ املدة احلالية االسم البلد اإلقليم
 الوالية

 2022 الوالية األوىل/ ثالث سنوات Raymonda JOHNSONالسيدة  سرياليون أفريقيا

   شاغر  آسيا

 2022 الوالية األوىل/ ثالث سنوات Ringolds ARNITISالسيد  (1التفيا ) أورواب

 أورواب

 2024 الية األوىل/ ثالث سنواتالو  Stavroula IOANNIDOUالسيدة  (2اليوانن )

اململكة املتحدة 
 2024 الوالية األوىل/ ثالث سنوات Matthew EVERATTالسيد  (3)

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

 2024 الوالية األوىل/ ثالث سنوات Melisa Graciela NEDILSKYJالسيدة  األرجنتني

 الشرق األدىن
مجهورية مصر 

 العربية
 2024 الوالية األوىل/ ثالث سنوات الم فرحات عبد العزيز أبو الليلهالسيد إس

 أمريكا الشمالية
الوالايت املتحدة 

 2023 الوالية الثانية/ ثالث سنوات Wendolyn J. BELTZالسيدة  األمريكية

جنوب غرب احمليط 
 اهلادئ

 2023 الوالية األوىل/ ثالث سنوات Ngatoko TA NGATOKOالسيد  جزر كوك
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 149 من 142 الصفحة

 )ابللغة اإلنكليزية فقط( يف معامالت الصحة النباتية Tephritidالتعديالت احلربية املتعلقة  عامالت التشعيع آلفة ذابب مثار الفاكهة من فصيلة  - 15املرفق  

Table 1: Ink amendments to remove the restriction of the use of the irradiation treatment to commodities that have been stored in modified atmosphere 

ISPM CURRENT TEXT PROPOSED INK AMENDMENT 

ISPM 28 (Phytosanitary treatments 
for regulated pests) - PT 1 
(Irradiation treatment for 
Anastrepha ludens) 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits 
and vegetables stored in modified atmospheres.” […] 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits and 
vegetables stored in modified atmospheres.” […] 

ISPM 28 (Phytosanitary treatments 
for regulated pests) - PT 2 
(Irradiation treatment for 
Anastrepha obliqua) 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits 
and vegetables stored in modified atmospheres.” […] 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits and 
vegetables stored in modified atmospheres.” […] 

ISPM 28 (Phytosanitary treatments 
for regulated pests) - PT 3 
(Irradiation treatment for 
Anastrepha serpentina) 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits 
and vegetables stored in modified atmospheres.” […] 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits and 
vegetables stored in modified atmospheres.” […] 

ISPM 28 (Phytosanitary treatments 
for regulated pests) - PT 4 
(Irradiation treatment for 
Bactrocera jarvisi) 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits 
and vegetables stored in modified atmospheres.” […] 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits and 
vegetables stored in modified atmospheres.” […] 

ISPM 28 (Phytosanitary treatments 
for regulated pests) - PT 5 
(Irradiation treatment for 
Bactrocera tryoni) 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits 
and vegetables stored in modified atmospheres.” […] 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits and 
vegetables stored in modified atmospheres.” […] 

ISPM 28 (Phytosanitary treatments 
for regulated pests) - PT 7 
(Irradiation treatment for fruit flies 
of the family Tephritidae (generic)) 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits 
and vegetables stored in modified atmospheres.” […] 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits and 
vegetables stored in modified atmospheres.” […] 

ISPM 28 (Phytosanitary treatments 
for regulated pests) - PT 14 
(Irradiation treatment for Ceratitis 

capitata) 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits 
and vegetables stored in modified atmospheres.” […] 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits and 
vegetables stored in modified atmospheres.” […] 

ISPM 28 (Phytosanitary treatments 
for regulated pests) - PT 33 
Irradiation treatment for Bactrocera 
dorsalis 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits 
and vegetables stored in modified atmospheres.” […] 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits and 
vegetables stored in modified atmospheres.” […] 
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ISPM CURRENT TEXT PROPOSED INK AMENDMENT 

ISPM 28 (Phytosanitary treatments 
for regulated pests) - PT 39 
Irradiation treatment for the genus 
Anastrepha 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits 
and vegetables stored in modified atmospheres.” […] 

“This irradiation treatment should not be applied to fruits and 
vegetables stored in modified atmospheres.” […] 
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Ink amendments to ensure a consistent use of “commodity class” and its derivatives in adopted ISPMs (English only) 

Table 2: Ink amendments to ISPMs in relation to the use of “commodity class” (2018-004) 

Row ISPM Section / para Current text Proposed text Rationale 

1.  13 Article 6.1 

Required 

information 

(for 

notification) 

Identity of consignment. Consignments should 

be identified by the phytosanitary certificate 

number if appropriate or by references to other 

documentation and including commodity class 

and scientific name (at least plant genus) for 

plants or plant products. 

Identity of consignment. Consignments should be 

identified by the phytosanitary certificate number if 

appropriate or by references to other documentation and 

including commodity classcommodity and scientific 

name (at least plant genus) for plants or plant products. 

Reference to a ‘commodity’ instead of 

‘commodity class’ in the documentation 

accompanying a consignment is enough 

(and even better) for consignment 

identification 

2.  16 Article 4.2 

“Intended use” 

The “intended use” of plants for planting may 

be: - growing for direct production of other 

commodity classes (e.g. fruits, cut flowers, 

wood, grain) - to remain planted (e.g. 

ornamentals) - increasing the number of the 

same plants for planting (e.g. tubers, cuttings, 

seeds). 

The “intended use” of plants for planting may be: - 

growing for direct production of other commodity 

classes commodities (e.g. fruits, cut flowers, wood, 

grain) - to remain planted (e.g. ornamentals) - increasing 

the number of the same plants for planting (e.g. tubers, 

cuttings, seeds). 

Reference to direct production of other 

‘commodities’ instead of ‘commodity 

classes’ is enough for specifying the 

“intended use” of plants for planting. 

3.  16 Article 6.4 

Non-

compliance 

Phytosanitary action taken for non-compliance 

with phytosanitary import requirements for 

RNQPs should be in accordance with the 

principles of non-discrimination and minimal 

impact. Options include: - downgrading 

(change commodity class or intended use) - 

treatment - redirection for another purpose (e.g. 

processing) - redirection to origin or another 

country - destruction. 

Phytosanitary action taken for non-compliance with 

phytosanitary import requirements for RNQPs should be 

in accordance with the principles of non-discrimination 

and minimal impact. Options include: - downgrading 

(change commodity class commodity or intended use) - 

treatment - redirection for another purpose (e.g. 

processing) - redirection to origin or another country - 

destruction. 

‘Change of commodity or intended use’ is 

clearer for understanding than ‘change 

commodity class or intended use’. 

4.  21 Article 1.1 

Intended use 

The intended use of plants for planting may be: 

- growing for direct production of other 

commodity classes (e.g. fruits, cut flowers, 

wood, grain) - increasing the number of the 

same plants for planting (e.g. tubers, cuttings, 

seeds, rhizomes) - to remain planted (e.g. 

ornamentals); this includes plants that are 

intended to be used for amenity, aesthetic or 

other use. 

The intended use of plants for planting may be: - 

growing for direct production of other commodity 

classes commodities (e.g. fruits, cut flowers, wood, 

grain) - increasing the number of the same plants for 

planting (e.g. tubers, cuttings, seeds, rhizomes) - to 

remain planted (e.g. ornamentals); this includes plants 

that are intended to be used for amenity, aesthetic or 

other use. 

Reference to direct production of other 

‘commodities’ instead of ‘commodity 

classes’ is enough for specifying the 

“intended use” of plants for planting. 

5.  24 Outline of 

Require-ments 

2nd para 

Equivalence generally applies to cases where 

phytosanitary measures already exist for a 

specific pest associated with trade in a 

commodity or commodity class. Equivalence 

Equivalence generally applies to cases where 

phytosanitary measures already exist for a specific pest 

associated with trade in a commodityor commodity class. 

Equivalence determinations are based on the specified 

In terms of equivalence of phytosanitary 

measures, it is clearer for understanding 

to consider a ‘pest associated with trade 

in a commodity’ than a ‘pest associated 
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Row ISPM Section / para Current text Proposed text Rationale 

determinations are based on the specified pest 

risk and equivalence may apply to individual 

measures, a combination of measures, or 

integrated measures in a systems approach. 

pest risk and equivalence may apply to individual 

measures, a combination of measures, or integrated 

measures in a systems approach. 

with trade in a commodity or commodity 

class’. 

6.  24 Article 2.3 

Technical 

justification 

for 

equivalence 

2nd para 

Although the alternative measures need to be 

examined, a new complete pest risk assessment 

may not necessarily be required since, as trade 

in the commodity or commodity class is already 

regulated, the importing country should have at 

least some PRA-related data. 

Although the alternative measures need to be examined, 

a new complete pest risk assessment may not necessarily 

be required since, as trade in the commodity or 

commodity classis already regulated, the importing 

country should have at least some PRA-related data. 

In terms of regulation and PRA, it is more 

practical to consider the ‘trade in the 

commodity’ than the ‘trade in the 

commodity or commodity class’. 

7.  24 Article 2.4 

Non-

discrimina-

tion in the 

application of 

the equiva-

lence of 

phyto-sanitary 

measures 

1st para 

The principle of non-discrimination requires 

that when equivalence of phytosanitary 

measures is granted for one exporting 

contracting party, this should also apply to 

contracting parties where the status of the 

relevant pest is the same and similar conditions 

for the same commodity or commodity class 

and/or pest. 

The principle of non-discrimination requires that when 

equivalence of phytosanitary measures is granted for one 

exporting contracting party, this should also apply to 

contracting parties where the status of the relevant pest is 

the same and similar conditions for the same commodity 

or commodity classand/or pest. 

The wording ‘similar conditions for the 

same commodity and/or pest’ is simpler 

and more precise than ‘similar conditions 

for the same commodity or commodity 

class and/or pest’ without changing the 

sense. 

8.  24 Article 2.4 

Non-

discrimina-

tion in the 

application of 

the equiva-

lence of 

phyto-sanitary 

measures 

1st para 

It should be recognized that equivalence of 

phytosanitary measures does not, however, 

mean that when a specific measure is granted 

equivalence for one exporting contracting party, 

this applies automatically to another contracting 

party for the same commodity or commodity 

class or pest. Phytosanitary measures should 

always be considered in the context of the pest 

status and phytosanitary regulatory system of 

the exporting contracting party, including the 

policies and procedures. 

It should be recognized that equivalence of phytosanitary 

measures does not, however, mean that when a specific 

measure is granted equivalence for one exporting 

contracting party, this applies automatically to another 

contracting party for the same commodity or commodity 

classor pest. Phytosanitary measures should always be 

considered in the context of the pest status and 

phytosanitary regulatory system of the exporting 

contracting party, including the policies and procedures. 

The wording ‘for the same commodity or 

pest’ is simpler and more precise than ‘for 

the same commodity or commodity class 

or pest’ without changing the sense. 

9.  24 Article 3.2 

Existing 

measures 

2nd para 

Where new commodities or commodity classes 

are presented for importation and no measures 

exist, contracting parties should refer to ISPM 

11 (Pest risk analysis for quarantine pests) and 

ISPM 21 (Pest risk analysis for regulated non-

quarantine pests) for the normal PRA 

procedure. 

Where new commodities or commodity classesare 

presented for importation and no measures exist, 

contracting parties should refer to ISPM 11 (Pest risk 

analysis for quarantine pests) and ISPM 21 (Pest risk 

analysis for regulated non-quarantine pests) for the 

normal PRA procedure. 

In the context of PRA, it is more precise 

to consider commodities rather than 

‘commodity classes’ as potential pest 

pathways. 
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10.  38 Scope 

1st para 

This standard provides guidance to assist 

national plant protection organizations (NPPOs) 

in identifying, assessing and managing the pest 

risk associated with the international movement 

of seeds (as a commodity class). 

This standard provides guidance to assist national plant 

protection organizations (NPPOs) in identifying, 

assessing and managing the pest risk associated with the 

international movement of seeds (as a commodity class 

commodity). 

It is proposed to replace the term ‘seeds 

(as a commodity class)’ by ‘seeds (as a 

commodity)’ in the Glossary. 

11.  38 Scope 

3rd para 

Under ISPM 5 (Glossary of phytosanitary 

terms) seeds (as a commodity class) are 

intended for planting and not for consumption. 

Viable seeds, which are a sample of a seed lot, 

imported for laboratory testing or destructive 

analysis are also addressed by this standard. 

Under ISPM 5 (Glossary of phytosanitary terms) seeds 

(as a commodity class commodity) are intended for 

planting and not for consumption. Viable seeds, which 

are a sample of a seed lot, imported for laboratory testing 

or destructive analysis are also addressed by this 

standard. 

It is proposed to replace the term ‘seeds 

(as a commodity class)’ by ‘seeds (as a 

commodity)’ in the Glossary. 

12.  Draft 

ISPM 

on Inter-

national 

move-

ment of 

cut 

flowers 

and 

foliage 

BACK-

GROUND 

Cut flowers are a short-lived commodity that 

may be a pathway for pest entry, although this 

may not always lead to establishment. 

Phytosanitary measures such as inspection, 

certification and treatments often involve a 

variety of phytosanitary actions to reduce the 

associated pest risk. Guidelines on how to 

minimize the pest risk from quarantine pests 

present in cut flowers prior to import may 

facilitate international trade in this commodity 

class. 

Cut flowers are a short-lived commodity that may be a 

pathway for pest entry, although this may not always 

lead to establishment. Phytosanitary measures such as 

inspection, certification and treatments often involve a 

variety of phytosanitary actions to reduce the associated 

pest risk. Guidelines on how to minimize the pest risk 

from quarantine pests present in cut flowers prior to 

import may facilitate international trade in this 

commodity class commodity. 

In terms of risk from quarantine pests 

present in cut flowers, it is clearer for 

understanding to consider ‘international 

trade in this commodity’ than 

‘international trade in this commodity 

class’.  

It is proposed to delete the term ‘cut 

flowers and branches (as a commodity 

class)’ from the Glossary. 
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اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ومعاجلات الصحة النباتية والتوصية الصادرة عن  -16املرفق 
 اهليئة

حة النباتية )مرفقة التالية مبا يشمل سبع معاجلات للص اإلحدى عشر النباتيةاعتمدت اهليئة املعايري الدولية لتدابري الصحة  [1]
 :هبذا التقرير(

  (205-2009)( حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما): 8تنقيح املعيار رقم  -
 (001-1994) ( مسرد مصطلحات الصحة النباتية) 5على املعيار الدويل رقم  2018تعديالت عام  -
ات اجلو املعِدل كتدابري للصـــــــــــــحة متطلبات اســـــــــــــتخدام معاجل) 44املعيار الدويل لتدابري الصـــــــــــــحة النباتية رقم  -

 (006-2014)  (النباتية
)املتطلبات املفروضـــــــــــة على املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت يف  45املعيار الدويل لتدابري الصـــــــــــحة النباتية رقم  -

 (002-2014) (حال الرتخيص هليئاٍت لتنفيذ إجراءات للصحة النباتية
ابإلشـــعاع، حتت اســـم  Bactrocera dorsalis جلة ذاببة الفاكهة الشـــرقية: معا33معاجلة الصـــحة النباتية رقم  -

 28رقم  ابملعيار الدويل 33امللحق رقم 
 ابلّبودة يف مثار الكرز Ceratitis capitata معاجلة ذاببة الفاكهة املتوســــــطية: 34معاجلة الصــــــحة النباتية رقم  -

 Prunus avium والــــــّبقــــــوق الــــــيـــــــاابين Prunus salicina خلــــــوخ والــــــنــــــكــــــتـــــــاريــــــنوا Prunus persica  

 28ملعيار الدويل رقم اب 34 رقمامللحق  اسم حتتألف(، 2017-022)
 ابلّبودة يف مثار الكرز Bactrocera tryoni معاجلة ذاببة فاكهة كوينزالند: 35معاجلة الصــــــــــــــحة النباتية رقم  -

 Prunus avium والــــــّبقــــــوق الــــــيـــــــاابين Prunus salicina ريــــــنواخلــــــوخ والــــــنــــــكــــــتـــــــا Prunus persica)  
 28رقم  ابملعيار الدويل 35 رقمامللحق  اسم حتتابء( 022 -2017)

ابلّبودة على نبات  Ceratitis capitata معاجلة ذاببة الفاكهة املتوســــــــــطية: 36معاجلة الصــــــــــحة النباتية رقم  -
 28ابملعيار الدويل  36 امللحق اسم حتتألفVitis vinifera (2017-032 ،) الكرمة

 Vitis نبات الكرمة يف Bactrocera tryoni : معاجلة ذاببة فاكهة كوينزالند37معاجلة الصـــــــــحة النباتية رقم  -

vinifera (2017-032 )28ابملعيار الدويل  37 امللحق اسم حتتابء 
 ابملعيار 38 امللحقابإلشـــــــــــعاع،  Carposina sasakii : معاجلة ذاببة اخلوخ38معاجلة الصـــــــــــحة النباتية رقم  -

 28الدويل 
 امللحق( 031-2017ابإلشـــعاع، ) Anastrepha الفاكهة معاجلة جنس ذاببة: 39معاجلة الصـــحة النباتية رقم  -

 28ابملعيار الدويل  39
 واعتمدت اهليئة التوصية التالية الصادرة عنها )املرفقة هبذا التقرير( [2]

عوانت اإلنســــــــــانية ملنع دخول اآلفات النباتية خالل التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من امل - 9التوصــــــــــية  -
 حاالت الطوارئ
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 8المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 تحديد حالة آفة في منطقة ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمانةعن  صادر

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 2021، نشر في 2019اعتمد في 

 2021، اعةرزمنظمة األغذية وال ©



 

 التنويه المطلوب:

 األغذية . تم نشره من قبل منظمةا. روم8المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم . تحديد حالة آفة في منطقة ما. 2021األغذية والزراعة.  منظمة
 والزراعة نيابة عن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

منظمة األغذية والزراعة لألمم بخاص كان تعبر عن أي رأي  ال ردة فيهواد الواالمستخدمة في هذا المنتج اإلعالمي وطريقة عرض الم المسميات
تخومها. وال و أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها ،أو مدينة ،أو إقليم ،بشأن الوضع القانوني أو اإلنمائي ألي بلد)المنظمة( المتحدة 

  لهااء كانت مشمولة ببراءات االختراع أم ال، أنها تحظى بدعم أو تزكية المنظمة تفضيالتعني اإلشارة إلى شركات أو منتجات محددة لمصنعين، سو
   على أخرى ذات طابع مماثل لم يرد ذكرها.

  المؤلف )المؤلفين( وال تعكس بالضرورة وجهات نظر المنظمة أو سياساتها. تخصوجهات النظر الُمعبر عنها في هذا المنتج اإلعالمي  إن

 2021، اعةزرغذية والمنظمة األ ©

 

 

غير  -بعض الحقوق محفوظة. هذا الُمصنَّف متاح وفقا لشروط الترخيص العام للمشاع اإلبداعي نسب المصنف 
  لفائدة المنظمات الحكومية الدولية 3.0المشاركة بالمثل  -تجاري 

(SA 3.0 IGO-NC-CC BY؛ sa/3.0/igo/legalcode-nc-https://creativecommons.org/licenses/by.)  

العمل على نحو  التنويه بمصدروتكييفه ألغراض غير تجارية، بشرط  ،وإعادة توزيعه ،هذا الترخيص، يمكن نسخ هذا العمل أحكامبموجب 
أو خدمات محددة. وال يسمح  ،أو منتجات ،ي أن يكون هناك أي اقتراح بأن المنظمة تؤيد أي منظمةمناسب. وفي أي استخدام لهذا العمل، ال ينبغ

 إنشاءإذا تم وإذا تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا بموجب نفس ترخيص المشاع اإلبداعي أو ما يعادله. وباستخدام شعار المنظمة. 
: "لم يتم إنشاء هذه الترجمة من قبل منظمة األغذية المطلوب إلى التنويه باإلضافةء المسؤولية التالي إخال بيان تضمنتيجب أن فترجمة لهذا العمل، 

[ األصلية هي الطبعة طبعة اللغةتكون الطبعة ] وسوفأو دقة هذه الترجمة.  حتوىمنظمة ليست مسؤولة عن مالوالزراعة لألمم المتحدة. و
  . "ةعتمدالم

من  8ة بموجب الترخيص التي ال يمكن تسويتها بطريقة ودية عن طريق الوساطة والتحكيم كما هو وارد في المادة تتم تسوية النزاعات الناشئ
ة الترخيص، باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك في هذا الترخيص. وتتمثل قواعد الوساطة المعمول بها في قواعد الوساطة الخاصة بالمنظم

لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة األمم المتحدة للقانون ، وسيتم إجراء أي تحكيم طبقا http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rulesالعالمية للملكية الفكرية 
 (.UNCITRALالتجاري الدولي )

والصور، مسؤولية  ،واألشكال ،ة استخدام مواد من هذا العمل المنسوب إلى طرف ثالث، مثل الجداول. يتحمل المستخدمون الراغبون في إعادمواد الطرف الثالث
 تحديد ما إذا كان يلزم الحصول 

 ثالث طرفمملوك ل مكونالمطالبات الناشئة عن التعدي على أي  تقع تبعةوالنشر. و تأليفعلى إذن إلعادة االستخدام والحصول على إذن من صاحب حقوق ال
  ي العمل على عاتق المستخدم وحده.ف

( http://www.fao.org/publications/ar. يمكن االطالع على منتجات المنظمة اإلعالمية على الموقع الشبكي للمنظمة )والترخيص ،والحقوق ،المبيعات
. request-us/licence-www.fao.org/contact  . وينبغي تقديم طلبات االستخدام التجاري عن طريق:sales@fao.org-publicationsويمكن شراؤها من خالل 

  .copyright@fao.orgوينبغي تقديم االستفسارات المتعلقة بالحقوق والترخيص إلى: 

 .www.ippc.intتالي عند ذكر هذا المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية، تجدر اإلشارة إلى أّن النسخ المعتمدة حاليًا متاحة لتنزيلها من على الموقع ال
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 االعتماد

تشدرين /نوفمبر هدذا المعيدار فدي فدي دورتهدا األولدى لتددابير الصدحة النباتيدةالهيئة المؤقتة اعتمدت 
األول فدي تنقديح الالخامسة عشدرة  تهادور اللهيئة تدابير الصحة النباتية خ . واعتمدت1998الثاني 

 .رالمعيا بشكل هذا 2021آذار مارس/ 

 المقدمة

 النطاق

استخدام سجالت اآلفات وغيرها من المعلومات لتحديد حالدة آفدة فدي منطقدة مدا.  ذا المعيارتناول هي
 .ةإلبالغ عن اآلفغرض الة الستخدام حالة آف اقدم وصفً يوة حدد فئات حالة آفيو

هذا المعيار توجيهات بشأن المصدادر الممكندة للشدكوك المرتبطدة بالمعلومدات المسدتخدمة تيح يكما 
 .ةلتحديد حالة آف

 المراجع

المعدايير هدذه يشير هذا المعيار إلى المعايير الدولية لتددابير الصدحة النباتيدة. ويمكدن االطدالع علدى 
https://www.ippc.int/core-وان التدالي: علدى البوابدة الدوليدة للصدحة النباتيدة علدى العندهذه الدولية 

setting/ispms-activities/standards. 

االتفاقية  أمانة. روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.أمانة 
 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

 التعاريف

يمكددن االطددالع علددى تعدداريف مصددطلحات الصددحة النباتيددة المسددتخدمة فددي هددذا العيددار فددي المعيددار 
 (.مصطلحات الصحة النباتية مسرد) 5الدولي رقم 

 اإلطار العام للمتطلبات

فدات للقيدام بأنشدطة مختلفدة، مثدل تحليدل مخداطر اآلت حالدة تستخدم المنظمات الوطنية لوقاية النباتا
إنشاء واآلفات، ووضع لوائح للصحة النباتية واالمتثال لها، ووضع قوائم باآلفات الخاضعة للوائح، 

مندداطق خاليددة مددن اآلفددات ومندداطق يددنخفض فيهددا انتشددار اآلفددات وأمدداكن إنتددا  خاليددة مددن اآلفددات 
 والمحافظة عليها.ومواقع إنتا  خالية من اآلفات، 

يتم ، ةالة آفحتحدد هي وحدها التي المنظمة الوطنية لوقاية النباتات المسؤولة عن المنطقة المعنية و
 ".عدم وجود اآلفة" أو "اآلفة "وجودضمن تصنيفها 

جودة المعلومات المبلّد  عنهدا وموثوقيدة البياندات وعددم التديقن منهدا اعتبدارات هامدة ينبغدي شكل وت
 ة الوطنية لوقاية النباتات مراعاتها عند تحديد حالة آفة في منطقة ما. على المنظم

 معلومات أساسية

تستخدم المنظمات الوطنية لوقاية النباتات سجالت اآلفات وغيرها من المعلومات لتحديد وجود آفدة 
دة فددي منطقددة مددا. وتحتددا  المنظمددة الوطنيددة لوقايددة النباتددات فددي البلدددان المسددتورعدددم وجودهددا أو 

لتحليل مخداطر اآلفدات، ووضدع لدوائح للصدحة النباتيدة ات فاآلوالمصدرة إلى معلومات بشأن حالة 
إنشداء منداطق خاليدة مدن اآلفدات ومنداطق وواالمتثال لها، ووضع قوائم باآلفدات الخاضدعة للدوائح، 

وغيرهدا ، ينخفض فيها انتشار اآلفات وأماكن إنتا  خالية من اآلفات ومواقع إنتا  خالية من اآلفات
 والمحافظة عليها.من األنشطة 

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
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، عدن طريدقويكمن الغرض من هذا المعيار في توفير توجيهات بشأن تحديد حالة آفة في منطقة ما 
المعلومات الواردة من سجالت اآلفات والمراقبدة علدى نحدو مدا هدو استخدام على وجه الخصوص، 

جزءاً مدن محتدوى التقدارير عدن اآلفدات ة بر حالة آفت(. وتعالمراقبة) 6وارد في المعيار الدولي رقم 
 (.اإلبالغ عن اآلفات) 17على نحو ما هو وارد في المعيار الدولي رقم 

 على التنوع البيولوجي والبيئة المترتبةاآلثار 

قد يسهم هذا المعيار في حماية التنوع البيولوجي والبيئة من خالل مساعدة البلدان على تحديدد حالدة 
علدى نحدو ات يكدون لددخولها وانتشدارها أثدر علدى البيئدة. ويمكدن لتحديدد ووصدف حالدة آفدقدد ات آف

متسق مساعدة البلدان على تحديدد المخداطر المرتبطدة بهدذه اآلفدات وتطبيدق تددابير الصدحة النباتيدة 
 لحماية التنوع البيولوجي والبيئة.

 المتطلبات

 الغرض من تحديد حالة آفة -1

أحكدام مكونًدا حيويًدا لمختلدف األنشدطة التدي يضدطلع بهدا لتنفيدذ مدا منطقدة يشكل تحديد حالة آفة في 
مبدادا ) 1االتفاقية الدولية لوقايدة النباتدات والتدي تغطيهدا المبدادا الدواردة فدي المعيدار الددولي رقدم 

( والمفّصدلة فدي النباتيدة فدي التجدارة الدوليدة النباتدات وتطبيدق تددابير الصدحة الصحة النباتية لوقاية
 يير دولية أخرى.معا

 عند إجراء أنشطة من قبيل ما يلي:ة ويمكن للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات استخدام حالة آف

 تحليل مخاطر اآلفات -

 النظر في طلبات الوصول إلى األسواق -

 تخطيط البرامج الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية المتعلقة بمراقبة اآلفات وإدارتها -

 اتية واالمتثال لهاوضع لوائح للصحة النب -

 وضع قوائم باآلفات الموجودة في منطقة ما والمحافظة عليها -

 وضع قوائم باآلفات الخاضعة للوائح وتحديثها -

إنشاء مناطق خالية من اآلفات ومناطق ينخفض فيها انتشار اآلفدات وأمداكن إنتدا  خاليدة مدن  -
 اآلفات ومواقع إنتا  خالية من اآلفات، والمحافظة عليها

 المعلومات على نحو ما هو وارد في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. تبادل -

 مسؤوليات المنظمة الوطنية لوقاية النباتات -2

 ،)أ(( 1-8االتفاقيددة الدوليددة لوقايددة النباتددات )المددادة بموجددب  ،تقددع علددى عدداتق األطددراف المتعاقدددة
المنظمددة الوطنيددة لوقايددة النباتددات وبدداإلبالغ عددن "ظهددور أو تفشددي أو انتشددار اآلفددات".  التزامددات

 ة.الة آفحد يتحدهي وحدها التي ينبغي لها المسؤولة عن المنطقة المعنية 

 ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات القيام بما يلي:و

 إلى أكثر المعلومات المتاحة موثوقية وحداثة ةستناد في تحديد حالة آفاال -

الداعمدة، مدع األخدذ فدي االعتبدار إمكانيدة الحاجدة إليهدا  الحفاظ علدى سدجالت اآلفدات واألدلدة -
 ةلدعم تحديد حالة آف

 إذا كان ذلك مناسبا. ةإعادة تقييم حالة آف -
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 ةالمعلومات المستخدمة لتحديد حالة آف -3

حالدة الينبغي استخدام المعلومات الواردة من سجالت اآلفات أو من مصادر أخدرى كأسداس لتحديدد 
 .4الفئات المبيّنة في القسم  ة من بينفالصحيحة آل

 .6وترد المعلومات التي ينبغي إدراجها في سجالت اآلفات في المعيار الدولي رقم 

وتتوافر من مصادر كثيرة معلومات تنطدوي علدى مسدتويات متبايندة مدن الموثوقيدة. ويقدل احتمدال أن 
لمعلومددات الحديثددة بسددبب با تكددون المعلومددات القديمددة موثوقددة عددن الحالددة الراهنددة آلفددة مددا مقارنددةً 

 وتصنيفها وأساليب الكشف عنها. ةيرات في توزيع اآلفيالتغ

. ولكن عندما ال تكون هدذه المصدادر ةوينبغي استخدام مصادر حالية وموثوقة للغاية لتحديد حالة آف
متوافرة، يمكن استخدام مصادر موثوقدة بدرجدة أقدل. وقدد يدؤدي ذلدك إلدى زيدادة عددم اليقدين ولكدن 

أيضا أن يساعد على تحديد الثغرات التي تشوب المعلومات والتدي يمكدن معالجتهدا مدن خدالل يمكن 
 27المعيدددار الددددولي رقدددم  ( وتشدددخيص اآلفدددات )انظدددر6المراقبدددة )انظدددر المعيدددار الددددولي رقدددم 

 ((.بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح)

بسدبب عددم اليقدين ة د حالدة آفدوقد يكون مدن الصدعب أو مدن غيدر الممكدن فدي بعدض األحيدان تحديد
 المرتبط بالمعلومات المتوافرة. ويمكن أن تشمل مصادر عدم اليقين ما يلي:

 ؛معلومات محدودة عن بيولوجيا اآلفة -

 ؛التنقيحات التصنيفية أو االلتباس -

 ؛المعلومات المتناقضة أو القديمة -

 ؛الصعوبات المتصلة بمنهجيات المسح أو عدم موثوقيتها -

 ؛أو عدم موثوقيتها التشخيصمتصلة بمنهجيات الصعوبات ال -

 ؛ةعدم كفاية المعلومات عن مجموعات عوائل اآلف -

 ؛المسببات المرضية غير المعروفة -

 ؛الكشف عن عالمات أو مراقبة األعراض دون العثور على اآلفة -

 ؛في منطقة ماة عدم كفاية المعلومات عن توزيع اآلف -

 عدم موثوقية مصادر المعلومات. -

وطنية لوقاية النباتات تحديد حالة آفة، ينبغي لها اإلشارة إلى أن هدذا هدو ة يتعذر على منظموعندما 
 واقع الحال فعال.

 وصف حالة آفة في منطقة ما -4

ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن تتخذ قرارا بشأن أنسب وصف لحالدة آفدة فدي منطقدة مدا، 
صادر مختلفة تشمل النتائج المنبثقة عن عملية المراقبة )نظر باالستناد إلى المعلومات الواردة من م

 (.6المعيار الدولي رقم 

( على سبيل المثال اآلفات الخاضعة للحجر ألغراض التشخيص أو البحث )في أحد المختبراتإن و
ي منطقدة ة فدأو عمليات اعتراض اآلفات في الشحنات المستوردة قيد االحتجاز، ال تؤثر في حالة آف

 ما.

مثل مجموعة ما، قد ال تال  االمراقبة أنه تالكشف عن آفة في منطقة ما، أكدفإن وعلى نحو مماثل، 
فدي منطقدة مدا أدلدة وحكدم خبيدر بشدأن ة ؤثر على حالة اآلفة في المنطقة. ويستلزم تحديد حالة اآلفدي
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ات المتدوافرة مدن آلفة في المنطقة. وينبغي لهذا الحكم االستناد إلدى تجميدع للمعلومدلالتوزيع الحالي 
 آلفة، حيثما يكون ذلك متاًحا.لمصادر مختلفة، مع األخذ بعين االعتبار أيضا السجالت التاريخية 

منطقة ما تحددها وتعينها المنظمدة الوطنيدة لوقايدة النباتدات. وعنددما يدتم في وينبغي تحديد حالة آفة 
تضددمين التقريددر التدداريخ. ويجددوز تحديددد حالددة اآلفددة، تنبغددي اإلشددارة إلددى المنطقددة المعنيددة وإلددى 

أو مواقدع اإلنتدا  الخاليدة  ة، وأماكن اإلنتا  الخالية مدن اآلفدةمعلومات عن المناطق الخالية من اآلف
( والمعيددار متطلبددات إنشدداء المندداطق الخاليددة مددن اآلفددات) 4)انظددر المعيددار الدددولي رقددم ة مددن اآلفدد

((. ية من اآلفات ومواقع لإلنتا  خالية من اآلفداتمتطلبات إنشاء أماكن لإلنتا  خال) 10الدولي رقم 
 حالة اآلفة وفقًا للفئات المبينة أدناه.لوصف تقديم وينبغي 

 آفة وجود 4-1

موجودة والمعلومات الموثوقة متاحة، ينبغي توصيف حالة اآلفة بشكل أكبدر ات فإحدى اآلإذا كانت 
 .1باستخدام الفئات الواردة في الجدول 

 موجودة -اآلفة  حالة -1الجدول 

 وصف حالة اآلفة حالة اآلفة

موجدددودة: موزعدددة علدددى نطددداق 
 واسع

اآلفة موجودة في مختلف أرجاء المنطقة، حيثما 
 الظروف مناسبة.تكون 

موجدددودة: ليسدددت موزعدددة علدددى 
نطدددددددداق واسددددددددع وال تخضددددددددع 

 للمكافحة الرسمية

اآلفة موجودة في جزء أو أجزاء من المنطقة وال 
 1ا للضميمة سمية" وفقً تخضع "للمكافحة الر

)خطوط توجيهية لتفسير وتطبيق مفهومي "المكافحة 
الرسمية" و "ليست موزعة على نطاق واسع"( 

مسرد مصطلحات الصحة ) 5المعيار الدولي رقم 
 (.النباتية

موجدددودة: ليسدددت موزعدددة علدددى 
نطدداق واسددع وتخضددع للمكافحددة 

 الرسمية

اآلفة موجودة في جزء أو أجزاء من المنطقة 
 1تخضع "للمكافحة الرسمية" وفقا للضميمة و

)خطوط توجيهية لتفسير وتطبيق مفهومي "المكافحة 
الرسمية" و "ليست موزعة على نطاق واسع"( 

مسرد مصطلحات الصحة ) 5المعيار الدولي رقم 
(. وينبغي اإلشارة إلى الغرض من المكافحة النباتية

 ا إلى جنب مع تحديد حالة اآلفة.الرسمية جنبً 

اآلفة موجودة في المنطقة ولكن انتشارها منخفض  موجودة: انتشار منخفض
شروط إنشاء مناطق ) 22ا للمعيار الدولي رقم وفقً 

 (.ينخفض فيها انتشار اآلفات

موجودة: باسثناء منداطق محدددة 
 خالية من اآلفة

اآلفة موجودة في المنطقة باستثناء أجزاء من 
 4عيار الدولي رقم ا للمالمنطقة خالية من اآلفة وفقً 

يتعين  (.متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات)
ا إلى جنب مع تحديد هذه األجزاء جنبً لوصف تقديم 

 حالة اآلفة.

نده إاآلفة موجودة لكن األدلدة تددعم االسدتنتا  القائدل ب موجودة: عابرة
من غير المتوقع أن تتوطن اآلفة ألن الظدروف )مثدل 

ر مناسددبة للتددوطن أو ألندده تددم العوائددل والمندداي( غيدد
 تطبيق تدابير مناسبة للصحة النباتية.



 تحديد حالة آفة في منطقة ما 8المعيار الدولي رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8 - 8رقم المعيار الدولي 

وفي بعض الحاالت، قد يكون من الضروري توفير معلومات إضافية عن وجود اآلفدة، علدى سدبيل 
 المثال:

 ؛مدى التفشي في مكان معين -

 ؛تطبيق تدابير المكافحة الرسمية -

 :اإلبالغ عن اآلفة تحت ظروف محددة، من قبيل ما يلي -

 ؛في عوائل محددة 

 )؛في أماكن مغلقة )مثل الدفيئة 

 ؛في الحدائق النباتية 

 )؛في البيئة ولكن ليس على عائل نباتي )مثال في التربة أو الماء 

 ؛في المناطق الحضرية 

 .في أوقات معينة من السنة 

 آفةعدم وجود  4-2

توصيف حالة اآلفة بشدكل  المعلومات الموثوقة متاحة، ينبغيات غير موجودة وفإحدى اآلإذا كانت 
 .2أكبر باستخدام الفئات الواردة في الجدول 

 غير موجودة -حالة اآلفة  -2الجدول 

 وصف حالة اآلفة حالة اآلفة

: غيددددر موجددددودة
 آفة غير مسجلة

ن اآلفة غيدر موجدودة ولدم تسدجل إتدعم عملية المراقبة االستنتا  القائل ب
 (.(المراقبة) 6)انظر المعيار الدولي رقم 

: غيددددر موجددددودة
 بلد بأكملده خدال  ال

 من اآلفة

 4يعتبددر البلددد بأكملدده منطقددة خاليددة مددن اآلفددة وفقًددا للمعيددار الدددولي رقددم 
 (.المناطق الخالية من اآلفات متطلبات إنشاء)

: غيددددر موجددددودة
سدددددجالت اآلفدددددة 

 غير صالحة

تشددير سددجالت اآلفددات إلددى وجددود آفددة، ولكددن يددتم التوصددل إلددى اسددتنتا  
السددجالت غيددر صددالحة أو لددم تعددد صددالحة، كمددا فددي الحدداالت  مفدداده أن
 التالية:

 ؛حدوث تغييرات في التصنيف -

 ؛حدوث خطأ في عملية التحديد -

 ؛عدم تأكيد السجل أو السجالت -

 ؛وجود أخطاء في السجل أو السجالت -

 حدوث تغييرات في الحدود الوطنية. -



 8المعيار الدولي رقم  تحديد حالة آفة في منطقة ما 

 9 - 8رقم المعيار الدولي   فاقية الدولية لوقاية النباتاتاالت

 وصف حالة اآلفة حالة اآلفة

: غيددددر موجددددودة
فدددددة لدددددم تعدددددد اآل

 موجودة

لكددن ولددى أن اآلفددة كانددت موجددودة فددي الماضددي تشددير سددجالت اآلفددات إ
عملية المراقبة تشير إلى أن اآلفة لم تعد موجودة )انظدر المعيدار الددولي 

 ((. وقد يشمل السبب أو األسباب ما يلي:المراقبة) 6رقم 

 ؛المناي أو عوائق طبيعية أخرى الستمرار وجود اآلفة -

 ؛تغييرات في أنواع أو أصناف العوائل المزروعة -

 يرات في ممارسات اإلنتا .تغي -

: غيددددر موجددددودة
 فة مستأصلةاآل

تشددير سددجالت اآلفددات إلددى أن اآلفددة كانددت موجددودة فددي الماضددي. وتددم 
خطوط ) 9لت بالنجاح )انظر المعيار الدولي رقم تطبيق تدابير موثقة تكلّ 

تؤكدددد عمليدددة المراقبدددة و((. اآلفدددات توجيهيدددة بشدددأن بدددرامج استئصدددال
 ((المراقبة) 6ة )انظر المعيار الدولي رقم اآلف عدم وجوداستمرار 

ا لتحديدد وال يشكل االفتقار إلى المعلومات بسبب عدم كفاية أنشطة المراقبة أو عددم مالءمتهدا أساًسد
 اآلفة. جودوعدم 

 فيما بين المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتة تبادل المعلومات المتعلقة بحالة آف -5

فدي منطقدة مدا فدي التقدارير المتعلقدة باآلفدات )انظدر المعيدار ة حالة آفتسهم المعلومات ذات الصلة ب
( وتتحمل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات مسدؤولية تدوفير سدجالت اآلفدات وغيرهدا 17الدولي رقم 

 بناء على طلب منظمة وطنية أخرى لوقاية النباتات.ة من اآلدلة الداعمة الخاصة بحالة آف

الت التي تكون فيها حالدة آفدة تعلدن عنهدا منظمدة وطنيدة لوقايدة النباتدات وقد تكون هناك بعض الحا
موضع تساؤل من جانب منظمة وطنية أخرى )مدثال عنددما تحددث عمليدات اعتدراض متكدررة مدن 
جانب البلدان المستوردة أو تكدون هنداك سدجالت آفدات متناقضدة(. وفدي مثدل هدذه الحداالت، ينبغدي 

ظمات الوطنيدة لوقايدة النباتدات مدن أجدل توضديح الوضدع، وينبغدي، إجراء اتصاالت ثنائية بين المن
عند االقتضاء، مراجعة حالة اآلفة من جانب المنظمة الوطنية لوقاية النباتات المسؤولة عن المنطقة 

 المعنية.

 وينبغي للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات القيام بما يلي:

ة عند تبدادل المعلومدات عدن حالدة آفدة فاآلحالة  فئاتمن مبيّن في هذا المعيار ما هو استخدام  -
 ؛من أجل تعزيز االتساق والشفافية

القيددام، فددي الوقددت المناسددب، بددإبالغ المنظمددات الوطنيددة األخددرى لوقايددة النباتددات والمنظمددة  -
ا، بالتغييرات ذات الصلة في حالدة اإلقليمية لوقاية النباتات التابعة لها، حيثما يكون ذلك مناسبً 

 .17وفقا للمعيار الدولي رقم اآلفة 
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 والزراعة نيابة عن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. األغذية
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 االعتماد

 /في مارسالمعقودة المامستتتتة عشتتتترة تأا دورفي تدابير الصتتتتحة النباتية هذا المعيار  هيرةاعتمدت 
 .2021آذار

 المقدمة

 النطاق

النباتات )المنظمات الوطنية( بشتتتتتتلن يقد ع هذا المعيار توجيأات فنية  لر المنظمات الوطنية لوقاية 
تطبي  معال ات ال و المعد   )بما في ذلك معال ات ال و المالعة للتحكم( كتدابير للصحة النباتية، 

 .بما في ذلك الترخيص لمقدمي المعال ات ورصدهم و جراة مراجعة لأم

جداو  زمنية محددة آلفات وال يقد ع هذا المعيار تفاصتتتتتين عن معال ات جو محددة معد لة، من قبين 
محددة خالعة للوادس في سلن محددة، وال يشمن استمداع ال و المعد   ألغراض ال تتعل  بالصحة 
النباتية م ن التقلين من قابلية تلف المواد النذادية أو غير ذلك من استتتتتتتمدامات ال و المعد   ذات 

 .الصلة بال ودة

 المراجع

المعايير هذن لدولية لتدابير الصتتتتتحة النباتية. ويمكن االطالظ علر يشتتتتتير هذا المعيار  لر المعايير ا
https://www.ippc.int/core-علر البوابة الدولية للصتتتتتتحة النباتية علر العنوان التالي: هذن الدولية 

.setting/ispms-tandardsactivities/s 

 التعاريف

عيار في المعيار ميمكن االطالظ علر تعاريف مصتتتتتطلحات الصتتتتتحة النباتية المستتتتتتمدمة في هذا ال
 (.مصطلحات الصحة النباتية مسرد) 5 الدولي رقم

 اإلطار العام للمتطلبات

ويحدد  للصحة النباتية. يقد ع هذا المعيار توجيأات فنية بشلن معال ات ال و المعد   وتطبيقأا كتدابير
لة. ويعرض المتطلبات التشتتنيلية لتطبي  تأا عند تطبي  معال ات ال و المعد  االمعايير الواجب مراع

 .المعال ات، بما في ذلك األماكن و جراةات المعال ات ونظم المعال ات

و جراة ويقدع توجيأات  لر المنظمات الوطنية بشتتتتتتتلن الترخيص لمقدمي المعال ات ورصتتتتتتتدهم 
يات الم مراجعة لأم. ية ومقدمي لكما يعرض األدوار والمستتتتتتؤول عات  المنظمات الوطن قاة علر 
 .المعال ات

 معلومات أساسية

شلن تطبي  معال ات ال و المعد   كتدابير للصحة النباتية، خاصةً   يقد ع هذا المعيار متطلبات عامة ب
)معامالت الصتتتتتتحة النباتية لقفات لقواعد الح ر  28تلك المعتمدة تحا  طار المعيار الدولي رقم 

 .الزراعي(

وتشتتتتتتمن معال ات ال و المعد   تنيير تركيزات الناز في الأواة المحيح، والتي تتحق  عن طري  
زيادة محتوي ثاني أكستتتيد الكربون )فرط ثاني أكستتتيد الكربون( أو تقلين محتوى األكستتت ين )نقص 

المعال ة، أو كليأما، لمل  جو مألك لقفات المستتتتتتتأدفة.  األكستتتتتت ين أو غياب األكستتتتتت ين( لبيرة
 ومعال ة ال و المتحكم فيه هو نوظ من معال ة ال و المعد  .

وك يرا ما تستتتتتتتمدع معال ات ال و المعد   باالقتران من تعدين معايير أخرى، م ن درجة الحرارة 
 والرطوبة.

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
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 على التنوع البيولوجي والبيئة المترتبةاآلثار 

شارها وبالتالي  وي وز ستمداع معال ات ال و المعد   للحؤو  دون دخو  اآلفات المالعة للوادس وانت ا
ويتيس استمداع معال ات ال و المعد   كبدين لتبمير بروميد  يمكن أن يعود بالنفن علر التنوظ البيولوجي.

المي ين منفعة  لافية بالنسبة  لر البيرة عن طري  تقلين انبعاثات بروميد المي ين التي تؤدي  لر استنفاد 
الكربون أو تركيز منمفض  أكستتتتتتيتتدطبقتتة األوزون. وبينمتتا قتتد تكون لبيرتتة ذات تركيز مرتفن ل تتاني 

 .كان المعال ة آثار لارة، فإن هذا التطبي  ينطوي علر آثار بيرية قليلةلألكس ين داخن م

 المتطلبات

 هدف المعالجات -1

يتم ن الأدف من استتتتتمداع معال ات ال و المعد   كتدابير للصتتتتحة النباتية، في التوصتتتتن  لر نفوق 
 .الفعالية اآلفات بمستوى محدَّد من

 تطبيق المعالجات -2

المعد    ما من قبن موظفي المنظمة الوطنية ومقدمي المعال ات المرخص ت رى معال ات ال و 
ويمكن تطبي  معال ات  لأم من المنظمة الوطنية للبلد الذي يتم فيه  جراة المعال ة أو الشتتروظ فيأا.

خال  النقن أو عند نقطة الدخو  في ظن  ال و المعد   كتدابير للصتتتتتتحة النباتية قبن التصتتتتتتتدير أو
 .مناسبة ظروف اتتواة

 وي وز تعدين تركيزات األكس ين وثاني أكسيد الكربون بالطرق التالية:

تنيير نسبة األكس ين وثاني أكسيد الكربون في ال و بإلافة غاز )م ن ثاني أكسيد الكربون  -
 ؛أو النيتروجين( والحفاظ علر هذا ال و

 ؛ لافة مادة )م ن أكسيد الحديد( الذي يلتقح األكس ين -

 ؛ لر ثاني أكسيد الكربون عن طري  ترق هيدروكربون األكس ينتحوين  -

تمزين السلعة بشكن محكم أو شبه محكم، يقوع فيه تنفس السلعة واآلفات التي تصيبأا باستنفاد  -
 ؛الكربون أكسيدوزيادة مستوى ثاني س ين كاألمستوى 

 .خل  فراغ جزدي يمفض تركيزات جمين النازات ال وية بشكن تناسبي -

 ايير المعالجاتمع 2-1

 :تشمن المعايير الرديسية الواجب مراعاتأا عند تنفيذ معال ات ال و المعد   ما يلي

 ؛تركيزات غازات ال و )األكس ين وثاني أكسيد الكربون( -

 ؛مدة المعال ة -

 ؛درجة ترارة )الأواة والسلعة( -

 .الرطوبة -

غرفة فارغة أو تاوية شتتتتحن أو ت رى معال ات ال و المعد   في مكان منل  )علر ستتتتبين الم ا ، 
مستتتودظ أو عنبر ستتفينة شتتحن أو التعبرة(. وينبني التوصتتن  لر تالة ال و المألكة لقفات والحفاظ 

 .عليأا في ممتلف جمين أنحاة المكان المنل  لمدة زمنية محددة تسبما يقت يه جدو  المعال ة

ر تركيزات تمايزية للنازات داخن وقد يؤدي تنفس الستتتلعة وامتصتتتاص النازات ال وية وتعبرتأا  ل
 فعالية معال ة جو معد لة. وينبني مراعاة ذلك عند تطبي  المعال ة. رثير عللالمكان المنل  والت

وعنتتدمتتا ال يتم الحفتتاظ علر تركيزات النتتاز عنتتد المستتتتتتتوى المطلوب للمتتدة المحتتددة، ينبني بتتدة 
 المعال ة من جديد.



 بير للصحة النباتيةاكتد متطلبات استمداع معال ات ال و المعد   44المعيار الدولي رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-44المعيار الدولي رقم 

عاملين ي ب مراعاتأما لتحقي  الفعالية المطلوبة لمعال ات ال و وتشتتتتكن درجة الحرارة والرطوبة 
ا ل دو  ألنأما يؤثران في معد  تنفس اآلفة المستتتتأدفة، وينبني الحفاظ عليأما وفقً  المعد  ، خاصتتتةً 

 المعال ة.

 األماكن المستخدمة لمعالجات الجو المعّدل -3

ي عبوة تعبرة أو هيكن محمو  أو ثابا مصمم قد يم ن المكان المستمدع لمعال ات ال و المعد    ما ف
 . ما كنظاع للتدف  المستمر للناز أو كنظاع ثابا

المواد ونستتتتتتبة مستتتتتتاتة  ةوتتلثر القدرة علر الحفاظ علر تركيزات غاز محددة لمدة المعال ة بنفاذي
الستتتتتتطس  لر الح م لمكان المعال ة، وفعالية التوصتتتتتتيالت أو الوصتتتتتتالت الأيكلية وفتحات مكان 

 المعال ة.

وينبني تصميم أماكن المعال ة وبناؤها للحفاظ علر معايير المعال ة. وتشمن سمات أماكن المعال ة 
 المصممة والمبنية، ال ابتة والمحمولة علر السواة ما يلي:

 ؛للناز كتيمةللناز أو صمامات  كتيمةأبواب  -

 ؛مراقبة تركيز الناز -

 ؛مراقبة درجة الحرارة -

 ؛مراقبة الرطوبة -

 ؛مراقبة ال نح -

 ؛ عادة تدوير النازات ال وية داخن مكان المعال ة -

 ؛نظم العادع -

 .نظم تنبيه المشنلين عندما يكون هنا  عطب تقني )م ن التسرب( -

 األكستتتتت ينيمكن لمعال ات ال و المعد   التي تعتمد علر  دخا  غازات خاملة للحد من مستتتتتتويات 
للناز أو أماكن غير مصتتتتممة  كتيمةغير استتتتتمداع أماكن  نقص األكستتتت ينظروف التالي تحقي  بو

ا لمعال ات ال و ا لمعال ات ال و المعد  . وعند استتتتمداع أماكن غير مصتتتممة خصتتتيصتتتً خصتتتيصتتتً 
ينبني  يالة اهتماع خاص لمستتتتتوى ال تتتتنح الالزع للحفاظ علر معايير المعال ة علر نحو المعد  ، 

 ما هو محدد في ال دو  الزمني للمعال ة.

 قياس معايير المعالجات -4

فترات مناستتتتبة ل تتتتمان  ردو  الزمني للمعال ة وتستتتت يلأا علينبني قياس المعايير المحددة في ال 
فات. اآلاستتتتتتيفاة معايير المعال ة المطلوبة والحفاظ عليأا طوا  فترة المعال ة للتوصتتتتتن  لر نفوق 

  في تركيزات األكستتتتتت ين وثاني أكستتتتتتيد ما تتم ن المعايير الحرجة لمعال ات ال و المعد   وعادةً 
  .الكربون ودرجة الحرارة ومدة تعرض السلعة

ا قياستتتأا وتستتت يلأا ا للمعال ة وبالتالي ينبني أي تتتً ا مأمً تبر الرطوبة معيارً وفي بعض الحاالت، تع
  .خال  فترن المعال ة

قد يكون مأمً  ية المعال ة ولكن  مان تحقي  ظروف المعال ة وال يؤثر ال تتتتتتنح علر فعال ا ل تتتتتت
ابي ستت ين أو عندما يستتتمدع ال تتنح اإلي كيستتتمدع ال تتنح الستتلبي إلزالة األالمطلوبة،  ما عندما 

ا لتحقي  ظروف العالج المطلوبة، فإنه س ين. و ذا كان ال نح مأمً كلتنظيف مكان المعال ة من األ
 .ا قياسه وتس يلهينبني أي ً 

ا لتعليمات المصتتتن ن، ينبني معايرة جمين المعدات المستتتتمدمة لقياس وتستتت ين معايير المعال ة وفقً 
 .لنباتاتوعند االقت اة، مواصفات المنظمة الوطنية لوقاية ا
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 قياس تركيزات الغاز 4-1

ينبني أن تتمتن المعدات المستتتتتتمدمة لقياس تركيزات الناز داخن مكان المعال ة بما يكفي من الدقة 
 في المادة من تركيزات الناز التي يتعين تحقيقأا طوا  فترة المعال ة(. 5± )م ال 

 قياس وتحديد درجة الحرارة 4-2

وال و داخن مكان المعال ة وتس يلأا ل مان التوصن  لر درجة  ينبني قياس درجة ترارة السلعة
 .الحرارة المطلوبة

ا  لر جنب من معال ة بالحرارة، قد يكون من ال تتتتتروري   جنبً  ذا تم استتتتتتمداع معال ة ال و المعد  
تحديد درجة ترارة مكان المعال ة لتحديد تباين درجة الحرارة في الظروف التشنيلية العادية )علر 

 .ن الم ا  في ما يتعل  بالحموالت والتعبرة(سبي

 النظم المناسبة لمرافق المعالجة -5

  كتدابير للصحة النباتية في المقاع األو  علر لمان تقوع ال قة في مدى كفاية معال ات ال و المعد  
أن فعالية المعال ات لمكافحة اآلفات المستتتتتتتأدفة في ظن ظروف محددة، وأن المعال ات قد طبقا 
بشتتتكن صتتتحيس. وينبني تصتتتميم هذن المعال ات واستتتتمدامأا ورصتتتدها ل تتتمان التنفيذ المناستتتب 

  .المعال ة للمعال ات وتماية السلن من اإلصابة باآلفات وتلوثأا بعد

وتتحمن المنظمة الوطنية في البلد الذي ت رى أو تستتتتتتتأن فيه المعال ة، المستتتتتتؤولية عن لتتتتتتمان 
 .استيفاة متطلبات النظاع

 الترخيص لمقدمي المعالجات 5-1

تتحمن المنظمة الوطنية في البلد الذي ت رى أو تستتتتتتأن فيه المعال ة مستتتتتؤولية الترخيص لمقدمي 
 ما يت تتتتتتمن الترخيص الموافقة علر مراف  المعال ة ومقدميأا. وينبني للمنظمة المعال ات. وعادةً 

ن تدريب الموظفين و جراةات يشتتتتتتم أن تحدد متطلبات منس ترخيص لمقدع المعال ة، بما الوطنية
وينبني أي تتتتتتتاً للمنظمة الوطنية الموافقة علر  المعال ة والمعدالت المناستتتتتتبة وظروف التمزين.

 . جراةات محددة مناسبة لكن مرف  ومقدع معال ة ومعال ة سلعة

وينبني للمنظمات الوطنية أن تحافظ علر قادمة بمقدمي المعال ات المرخص لأم إلجراة معال ة 
 .  ، بما في ذلك، عند االقت اة، المراف  المعتمدةمعد  جو 

 الرصد والمراجعة 5-2

تتحمن المنظمة الوطنية في البلد الذي ت رى أو تستتتأن فيه المعال ة مستتؤولية  جراة رصتتد لمراف  
ومن غير المفترض أن يكون هنا  ما يقت تتتتتتي  المعال ة ومقدميأا ومراجعة لأم ولأذن المراف .

المستمر علر المعال ات شريطة أن تكون  جراةات المعال ة مصممة بشكن جيد ويمكن اإلشراف 
من ستتتتتالمة النظاع بالنستتتتتبة  لر المرف  والعملية والستتتتتلعة  التحق  منأا بحي  تكفن مستتتتتتوى عا   

وينبني أن يكون الرصد والمراجعة كافيين الكتشاف أوجه القصور وتصحيحأا علر وجه  المعنية.
 .السرعة

بات الرصتتتتتتتد والمراجعة المحددة من قِّ ويتعي فاة متطل بن المنظمة ن علر مقدمي المعال ة استتتتتتتي
 ويمكن لأذن المتطلبات أن تشمن ما يلي: الوطنية.

ا وغير السماح للمنظمة الوطنية بإجراة عمليات مراجعة، بما في ذلك الزيارات المحددة مسبقً  -
 ؛المعلن عنأا أوكالهما

 ؛الظ عليأالمسك س الت المعال ات وأرشفتأا والسماح للمنظمات الوطنية باالط ِّ  انظامً  -

 اإلجراةات التصحيحية الواجب اتماذها في تالة عدع االمت ا . -



 بير للصحة النباتيةاكتد متطلبات استمداع معال ات ال و المعد   44المعيار الدولي رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-44المعيار الدولي رقم 

 الحيلولة دون اإلصابة باآلفة والتلوث بعد المعالجة 5-3

المعال ة وي وز  يكون صاتب الشحنة مسؤوالً عن الحيلولة دون  صابة السلعة باآلفة والتلوث بعد
له التعاون من مقدع المعال ة بشلن كيفية تحقي  ذلك. وبعد  ن از المعال ة بشكن ناجس، ينبني اتماذ 
تدابير للحيلولة دون  مكانية  صتتتتابة الستتتتلعة التي تم تتتتن للمعال ة باآلفة أو تلوثأا. وي وز تطبي  

 التدابير التالية: 

 ؛من اآلفات  بقاة السلعة في مكان خا    -

 ؛في عبوة واقية من اآلفاتا تعبرة السلعة فورً  -

 ؛الفصن بين السلن التي تم ن للمعال ة وتحديدها -

 . رسا  السلعة بلسرظ ما يمكن -

 التوسيم 5-4

ي وز توسيم السلن باستمداع أرقاع شحنات المعال ة، أو بسمات تعريفية أخرى )م ن مواقن التعبرة، 
والمعال ة(، األمر الذي يتيس تتبن منشتتتتتل الشتتتتتحنات غير الممت لة ومرف  المعال ة، وتواريخ التعبرة 

للشتتروط. وعند استتتمداع التوستتيمات، ينبني أن يكون من الممكن التعرف عليأا بستتأولة وأن تكون 
 .مولوعة في أماكن مردية

 التوثيق -6

اع مقدمي تتحمن المنظمة الوطنية في البلد الذي ت رى أو تستتتتأن فيه المعال ة مستتتؤولية لتتتمان قي
المعال ات بالحفاظ علر مستتتتتتندات اإلجراةات ومستتتتتك الستتتتت الت المناستتتتتبة، م ن البيانات األولية 
المتعلقة بتركيزات الناز ودرجات الحرارة المس لة خال  المعال ات. ويعد  المسك الدقي  للس الت 

 .ا ال غنر عنه إلتاتة القدرة علر تتبن المنشلأمرً 

 توثيق اإلجراءات 6-1

. وينبني تحديد المعال اتا ل دو  توثي  اإلجراةات ل تتمان معال ة الستتلن بشتتكن متستت  وفقً  ينبني
لوابح العملية والمعايير التشنيلية لتوفير التفاصين التشنيلية الالزمة لمنس ترخيص لمقدع معال ة. 

اإلجراةات ويتعي ن علر مقدع المعال ة توثي   جراةات المعايرة ومراقبة ال ودة. وينبني أن تت من 
 الموثقة ما يلي: 

 ؛ جراةات مناولة الشحنة قبن المعال ة وخاللأا وبعدها -

 ؛موقن السلعة وترتيبأا خال  المعال ة -

 ووسادن قياسأا وتس يلأا؛ المعال ةمعايير  -

 ؛معايرة مستشعر الناز ودرجة الحرارة -

 ولتتتتتتن خطح طوارا و جراةات تصتتتتتتحيحية تتمذ في تالة تدوث عطب في المعال ة أو -
 ؛المعال ة مشاكن في ما يتعل  بمعايير

 ؛ جراةات مناولة الشحنات المرفولة -

 ؛متطلبات التوسيم )عند االقت اة(، ومسك الس الت والتوثي  -

 .تدريب الموظفين -

 مسك السجالت 6-2

ينبني لمقدمي المعال ات مستتتتتتتك ستتتتتت الت مناستتتتتتبة لكن عملية معال ة منفذة. وينبني  تاتة هذن 
وطنية للبلد الذي ت رى أو تستتأن فيه المعال ة ألغراض المراجعة والتحق  أو الست الت للمنظمة ال

 عندما يكون من ال روري تتبن المنشل. 



 44المعيار الدولي رقم  بير للصحة النباتيةاكتد متطلبات استمداع معال ات ال و المعد  

 

 9-44المعيار الدولي رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

وينبني لمقدع المعال ة، لمدة ستتتنة واتدة علر األقن، تفظ ستتت الت مناستتتبة خاصتتتة بمعال ات ال و 
من أجن التمكن من تتبن منشل  المعد   كتدابير للصحة النباتية، بما في ذلك س الت معايرة المعدات،

الشتتحنات التي خ تتعا للمعال ة. وي وز للستت الت المتعلقة بفرادى المعال ات أن تت تتمن بيانات 
 بشلن: 

 ؛هوية المرف  ومقدع المعال ة -

 ؛ال دو  المطب  للمعال ة -

 ؛السلعة المعال ة -

 ؛اآلفة المالعة للوادس المستأدفة -

 ؛ومكان  نتاجأاوتصديرها ال أة القادمة بتعبرة السلعة وزراعتأا  -

 ت م الشحنة ومقدارها، بما في ذلك عدد القطن أو العبوات؛ -

 ؛رقم المعال ة أو غير ذلك من العالمات أو المصادص التعريفية للشحنة -

 ؛تاريخ المعال ة واسم الشمص الذي نفذها -

الستتتتلعة )وعند االقت تتتتاة( المعايير ال وية األخرى تركيز أو تركيزات الناز ودرجة ترارة  -
 ؛م ن الرطوبة وال نح

 ا.أي انحراف ملحوظ عن جدو  المعال ة، وتسب االقت اة، اإلجراةات المتمذة التقً  -

 بل المنظمة الوطنية لوقاية النباتاتالتوثيق من ق   6-3

ناستتتب وينبني االتتفاظ لمدة وينبني أن تكون جمين  جراةات المنظمة الوطنية موثقة علر النحو الم
بالس الت، بما فيأا تلك الماصة بعمليات التفتيش والرصد المن زة وشأادات  سنة واتدة علر األقن

شوة تاالت جديدة أو غير متوقعة  الصحة النباتية التي يتم  صدارها. وفي تاالت عدع االمت ا  أو ن
الطلب علر نحو ما هو وارد في المعيار الدولي تتعل  بالصحة النباتية، ينبني  تاتة المستندات عند 

باتية واإلجراةات  13قم ر يد بشتتتتتتروط الصتتتتتتحة الن )خطوط توجيأية لإلبالغ عن تاالت عدع التق
 الطاردة(.

 التفتيش -7

ينبني للمنظمة الوطنية للبلد المصد ر  جراة عملية التفتيش، وي وز للمنظمة الوطنية للبلد المستورد 
عند االستتتيراد، بنية تحديد مدى االمت ا  لمتطلبات االستتتيراد المتعلقة بالصتتحة   جراة عملية تفتيش

ية. وتي ما يتم الع ور علر آفات تية غير مستتتتتتتأدفة بعد المعال ة،  ما من جانب المنظمة  بات الن
الوطنية للبلد المصتتتتدر أو المنظمة الوطنية للبلد المستتتتتورد، ينبني للمنظمة الوطنية أن تنظر في ما 

ا كان بقاة تلك اآلفات يشتتتتتتير  لر فشتتتتتتن المعال ة وما  ذا كان قد يكون من ال تتتتتتروري تطبي   ذ
  جراةات  لافية للصحة النباتية. 

وي وز للمنظمة الوطنية للبلد المستتتتتورد دراستتتتة المستتتتتندات والستتتت الت المتعلقة بالمعال ات التي 
 يراد المتعلقة بالصحة النباتية.أجريا أثناة نقن السلن لتحديد مدى االمت ا  لمتطلبات االست

 المسؤوليات -8

ستأن فيه المعال ة مسؤولية تقييم تطبي  معال ات  تتحمن المنظمة الوطنية في البلد الذي ت رى أو ت
ال و المعد   كتدابير للصتتتتتتحة النباتية والموافقة عليأا ومراجعتأا، بما في ذلك تلك التي تقوع بأا 

ي يقوع بأا مقدمو معال ات مرخص لأم. وتينما يتم  جراة أو  ن از المنظمة الوطنية نفستتتتتتأا أو الت
ما تكون المنظمة الوطنية للبلد المصدر ال أة المسؤولة عن  معال ات أثناة عملية نقن السلعة، عادةً 

منس ترخيص لمقدع معال ة لتطبي  المعال ة خال  عملية النقن، وتكون نظيرتأا في البلد المستتتتتورد 
  ة عن التحق  مما  ذا تم استيفاة متطلبات المعال ة.ال أة المسؤول



 بير للصحة النباتيةاكتد متطلبات استمداع معال ات ال و المعد   44المعيار الدولي رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 10-44المعيار الدولي رقم 

وينبني للمنظمتتة الوطنيتتة،  لر الحتتد الالزع، أن تتعتتاون من الوكتتاالت الوطنيتتة األخرى التنظيميتتة 
المعنية بتطوير معال ة ال و المعد   والموافقة عليأا وبسالمتأا، بما في ذلك تدريب الموظفين الذين 

أادات لأم، ومنس ترخيص لمقدمي المعال ة، والموافقة علر مراف  ينفذون المعال ة و صتتتتتتدار شتتتتتت
ية والوكاالت التنظيمية األخرى،  ن  يات كن من المنظمة الوطن المعال ة. وينبني تحديد مستتتتتتؤول
وجدت، لتفادي وجود متطلبات متداخلة أو مت تتتتتتاربة فيما بينأا أو غير متستتتتتتقة أو ليس هنا  ما 

 .يبررها
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المتطلبات المفروضة علا المنظمات الوينية  45 رقم النباتية الصحة لتدابير الدول  المعيار
لوقاية النباتات    حال الترخيص لكيانات لتنفيذ 

 إجراءات للصحة النباتية

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 4-45 رقم الدول  المعيار

 االعتماد

آذار    مارس/  إلذا المعيارالاامسةةةةةة عشةةةةةرة  ت ادور إليئة تدابير الصةةةةةحة النباتية خرل اعتمدت
2021. 

 المقدمة

 النطاق

   حال قررت  يعر  إلذا المعيار المتطلبات المفروضةةةةةةة علا المنظمات الوينية لوقاية النباتات
 الترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات محددة للصحة النباتية بالنيابة عن ا.

)ا( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ال يشةةةةةمل إلذا المعيار إصةةةةةدار شةةةةة ادات  2-5 للمادةوو دا 
 .الصحة النباتية.  كما ال يشمل وضق واتااذ تدابير للصحة النباتية

 المراجع

المعايير إلذ  يار إلا المعايير الدولية لتدابير الصةةةةةحة النباتية. ويمكن االير  علا يشةةةةةير إلذا المع
ية  لدول تال ش إلذ  ا ية علا العنوان ال بات حة الن ية للصةةةةةة لدول بة ا www.ippc.int//شcore/https-علا البوا

setting/ispms-activities/standards. 

 االتفاقية أمانة روما، .النباتات لوقاية الدولية االتفاقية .1997 .النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة

 .والزراعة األغذية منظمة النباتات، لوقاية الدولية

 التعاريف

عيار    المعيار مالمسةةةةتادمة    إلذا اليمكن االير  علا تعاريف مصةةةةطلحات الصةةةةحة النباتية 
 (.مصطلحات الصحة النباتية مسرد) 5الدول  رقم 

 اإلطار العام للمتطلبات

يعر  إلذا المعيار المتطلبات الرييسية لوضق برنامي ترخيص ومعايير األإللية لك  تصبب كيانات 
ا م ل ا. ويحدد المعيار األدوار والمسةةؤوليات الملداة علا عاتق األيراف المشةةاركة    تنفيذ رخصةةً

برنامي ترخيص. كما يتناول العمليات الااصةةةةةةةة بالمراجعات، وأنوا  عد  االمتثال، وبتعليق أي 
 .الترخيص وإليايه

 معلومات أساسية

المسةةةةةةؤوليات الملداة علا عاتق المنظمات  علا لدولية لوقاية النباتاتامن من االتفاقية  4تنص المادة 
)أ( علا إمكانية قيا  المنظمات الوينية لوقاية النباتات  2-5الوينية لوقاية النباتات. بينما تنص المادة 

 معاييرعدة    إجراءات للصةةةةةةحة النباتية. ويشةةةةةةار إلا مف و  الترخيص  بالترخيص لكيانات لتنفيذ
التوجي ية لتصةةةةةةدير وشةةةةةةحن  الاطوي) 3ل المعيار الدول  رقم ، مثالنباتيةدولية لتدابير الصةةةةةةحة 

(، والمعيار الدول  واسةةةةةتيراد وإيرق عوامل المكا حة البيولوجية وغيرإلا من الكاينات الحيّة المفيدة
(، والمعيار الدول  نظا  إصةةةدار شةةة ادات الصةةةحة النباتية) 7(، والمعيار الدول  رقم المراقبة) 6رقم 
الاطوي التوجي ية لنظا  تطبيق لوايب ) 20(، والمعيار الدول  رقم النباتية صةةةحةشةةة ادات ال) 12رقم 

(، والمعيار الاطوي التوجي ية للتفتيش) 23 (، والمعيار الدول  رقمعلا الواردات الصةةةةةةحة النباتية
الدول   والمعيار (،النباتية متطلبات اسةةةةةتادا  المعالمات بالحرارة كتدابير للصةةةةةحة) 42الدول  رقم 

(. ولتعزيز الثدة بين المنظمات الوينية شةةةةروي اسةةةةتادا  التباير كتدبير للصةةةةحة النباتية) 43رقم 
لوقاية النباتات، ثمة حاجة إلا مواءمة المتطلبات الااصةةةةةةةة بالتراخيص التااذ إجراءات محددة 

. و   حال نباتاتلوقاية الللصةحة النباتية وضةمان تماشة  إلذ  الممارسةة مق مبادت االتفاقية الدولية 
ترخيص لكيانات ما،  إن ا تظل مسةةةةةةؤولة عن إجراءات  منبقررت منظمة وينية لوقاية النباتات 

 الصحة النباتية الت  تلطلق ب ا تلك الكيانات بالنياية عن ا.

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


 الصحة لتدابير الدول  المعيار   المتطلبات المفروضة علا المنظمات الوينية لوقاية النباتات 

 45 رقم النباتية
 حال الترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات للصحة النباتية

 5- 45 رقم الدول  المعيار  الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية 

 على التنوع البيولوجي والبيئة المترتبةاآلثار 

يا علا التنو  البيو ث ثيرا إيماب ئة ألن ا قد تسةةةةةة م    تنفيذ وقد تؤثر برامي الترخيص  لوج  والبي
 .إجراءات للصحة النباتية

 المتطلبات

ال تدق علا عةةاتق المنظمةةات الوينيةةة لوقةةايةةة النبةةاتةةات أيةةة التزامةةات بةةالترخيص لكيةةانةةات لتنفيةةذ 
إجراءات للصةةةةةةحة النباتية. ولكن إذا قررت إحدى المنظمات منب ترخيص لكيانات ما،  إنه ينبي  

 التاليةش تطبيق المتطلبات

 الفهم األساسي للترخيص -1

 للصةةةحة إجراءات لتنفيذ لكيانات الترخيص سةةةيتم كان إذا ما النباتات لوقاية وينية منظمة تدرر
 الترخيص أجل من الترخيص نظا  اسةةةةتادا  النباتات لوقاية الوينية للمنظمات يموهو .النباتية
 ل ا المرخص األخرى الكيانات إخلةةةةةةا  أو النباتية للصةةةةةةحة محددة إجراءات لتنفيذ لكيانات
 الصةةةحة إجراءات علا األمثلة وتشةةةمل .النباتية للصةةةحة إجراءات علا شةةةرافلإل أو للمراجعة
 عمليات تنفيذإلال الكيانات ألحد الترخيص النباتات لوقاية وينية منظمة تدرر قد الت  النباتية
 .والتدمير الدخول بعد ما وحمر والمعالمة والمراقبة واالختبار والتفتيش العينات وأخذ الرصةةةةد

 تتحمل أن ل ا ينبي   إنه ،ما لكيانات ترخيص منب النباتات لوقاية وينية منظمة قررت وإذا
 ويموه .المحددة النباتية الصةةةةحة إجراءات وعن له المرخص الكيان تحديد عن  دط المسةةةةؤولية

 إجراء فيذنلت آخر كيان أإللية تدييم أجل من له مرخص كيان قبل من المراجعة عمليات إجراء
 لوقاية الوينية المنظمة مسةةؤولية يكون أن ينبي  الترخيص قرار أن غير النباتية؛ للصةةحة محدد

 .وحدإلا النباتات

وتتحمل المنظمة الوينية لوقاية النباتات مسةةةةةةؤولية ضةةةةةةمان أن الكيان المرخص له ينفذ إجراءات 
بموج  الترخيص، يتولا الكيان ولوقاية النباتات.  المنظمة الوينيةالصةةةةةحة النباتية و دا لمتطلبات 

المعن  تنفيذ إجراء الصةةةةحة النباتية ولكن المسةةةةؤولية تظل ملداة علا عاتق المنظمة الوينية لوقاية 
النباتات. ويموه منب الترخيص  دط لتنفيذ إجراءات للصةةحة النباتية من أجل تطبيق تدابير للصةةحة 

المنظمة الوينية لوقاية النباتات. وال يشةةةةةةمل الترخيص لتنفيذ إجراءات للصةةةةةةحة  النباتية تدررإلا
النباتية األنشةةطة األسةةاسةةية الت  تدو  ب ا المنظمة الوينية، مثل إصةةدار شةة ادات الصةةحة النباتية أو 
وضةةق واتااذ تدابير للصةةحة النباتية ألن إلذ  األنشةةطة ليسةةم إجراءات للصةةحة النباتية. وينبي  أن 

لدى المنظمة الوينية لوقاية النباتات ما يكف  من الموظفين الذين يتمتعون بالابرة الرهمة  يكون
 .عمليات المراجعةإجراء للديا  بالرقابة علا الكيانات المرخص ل ا، بما    ذلك 

و   إلذا المعيار، تشةةةةةةمل ءالكياناتء مددم  إجراءات الصةةةةةةحة النباتية )مثل األ راد والمنظمات 
والمؤسةةسةةات(، وعند االقتلةةاء، المرا ق التابعة ل م )مثل المعدات والماتبرات وأماكن المعالمة(. 

لوقةةايةةة النبةةاتةةات مةةا و   بعض الحةةاالت، قةةد يتطلةة  منب ترخيص للكيةةانةةات قيةةا  منظمةةة وينيةةة 
الموا دة علا األ راد داخل الكيان )مثل المسةةةةةةؤولين عن إجراءات محددة للصةةةةةةحة النباتية(، أو ب

المسةةةةةتندات ذات الصةةةةةلة أو المرا ق أو أي توليفة من إلذ  األمور. وينبي  للمنظمة الوينية لوقاية 
 .النباتات والكيان المعن  تحديد يبيعة اتفاق الترخيص

 برنامج الترخيص -2

وينية لوقاية النباتات تدرر، بموج  نظا  الصحة النباتية الااص ب ا، منب ترخيص ينبي  لمنظمة 
 .لكيانات لتنفيذ إجراءات محددة للصحة النباتية أن تلق برنامما للترخيص



المتطلبات المفروضة علا المنظمات الوينية  45 رقم النباتية الصحة لتدابير الدول  المعيار
لوقاية النباتات    حال الترخيص لكيانات لتنفيذ 

 إجراءات للصحة النباتية

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-45 رقم الدول  المعيار

لتنفيةةذ  مةةا وينبي  للمنظمةةات الوينيةةة لوقةةايةةة النبةةاتةةات، قبةةل اتاةةاذ قرار بمنب ترخيص لكيةةانةةات
برنامي ترخيص، الت كد من أن ا يار الدانون  لبلدإلا يمّكن ا من إجراءات للصةةحة النباتية ووضةةق 

 .منب تراخيص وتعليد ا وإبطال ا وإعادت ا

وال ينبي  للمنظمات الوينية لوقاية النباتات سوى وضق برامي ترخيص تؤدي إلا إجراءات  عالة 
للصةةةةةةحة النباتية يتم تنفيذإلا بنزاإلة وشةةةةةةفا ية. وينبي  لبرنامي الترخيص كفالة أن تكون الكيانات 

صةةةحة المرخص ل ا مسةةةؤولة أما  المنظمة الوينية عن تلك ا جراءات وأن يتم الحفاظ علا أمن ال
 .لوقاية النباتات الدوليةالنباتية، بما يتماشا مق أحكا  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمعايير 

 وضع برنامج الترخيص 2-1

ا لألغرا  المتوخاة ينبي  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات وضةةةةق برنامي للترخيص يكون مناسةةةةبً 
وينبي  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات، عند وضةةةةةةق منه، ويحدد أوال نطاق البرنامي وأإلدا ه. 

 برنامي للترخيص، الديا  بما يل ش

 ترخيًصا؛ يُمنب لك  استيفاءإلا ما كيان علا يم  الت  المتطلبات تحديد -

 السرية؛ للمان إجراءات ذلك    بما وتدديم ا، وحفظ ا المعلومات لتلد  إجراءات وضق -

 من المطلوبة المعلومات تلد  وقم من الواردة، المعلومات لمعالمة إجراءات وضةةةةةةق -
 للكيان ترخيص منب بش ن الدرار اتااذ إلا الرحق وتدييم ا النباتات لوقاية الوينية المنظمة
 ال؛ أ  المعن 

 الابرة علا النباتات لوقاية الوينية المنظمة موظف  حصةةول للةةمان تدريبية خطة وضةةق -
 الترخيص؛ برامي  دارة الرهمة

ية دورة وضةةةةةةق - بات من األدنا الحد تحديد أو تدريب تدري  متطل  والكفاءة والمعدات ال
 تلك تعادل أن المتطلبات ل ذ  وينبي  النباتية؛ للصةةةحة إجراءات لتنفيذ للكيانات والم ارات

 إجراءات نفس تنفيذ سةةةةةةتتولا كانم إذا النباتات لوقاية الوينية المنظمة من تطل  الت 
 النباتية؛ الصحة

 للكيانات الترخيص علا الرسةةةم  الطابق  ضةةةفاء اسةةةتادامه يمكن نموذج  اتفاق وضةةةق -
 قانونًا؛ ملزًما الترخيص وجعل

 مدة ويول استعرا  أي إجراء توقيم ذلك    بما الترخيص، التفاق صرحية  ترة تحديد -
 مناسبا؛ ذلك كان إذا تمديد أي

 لإلجراءات األداء علا قايمة تحدق وعمليات توجي ية وخطوي محددة أداء معايير وضةةةةق -
 الكيانات؛ تنفذإلا الت 

 أو للمراجعة مرجعية قوايم يشمل قد ما وإلو داعمة، وأدوات رصد أو مراجعة عملية وضق -
 ا جراءات لتدارير نموذجية وصةةي  الرصةةد، أو المراجعة لتدارير نموذجية وصةةي  الرصةةد

 التصحيحية؛

 االمتثال؛ عد  أوجه لتحديد معايير وضق -

 إعادته أو الترخيص تعليق االقتلاء، عند ذلك،    بما االمتثال، عد  لمعالمة عملية وضق -
 إليان ؛ أو

 المنظمة مق المبر  الترخيص اتفاق من يوًعا لرنسةةحاب له المرخص للكيان عملية وضةةق -
 النباتات؛ لوقاية الوينية

 برنةةامي خرل من إدارت ةةا يتعين والت  الترخيص عن تنشةةةةةةةة  قةةد الت  الماةةاير تحةةديةةد -
 الترخيص؛



 الصحة لتدابير الدول  المعيار   المتطلبات المفروضة علا المنظمات الوينية لوقاية النباتات 

 45 رقم النباتية
 حال الترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات للصحة النباتية

 7- 45 رقم الدول  المعيار  الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية 

 ألحد ترخيص إلياء أو تعليق حال    العمل اسةةةةتمرارية للةةةةمان يوارت خطط وضةةةةق -
 الترخيص؛ برنامي من يوعا الكيان إلذا انسحاب أو ل ا المرخص الكيانات

 والكيان النباتات لوقاية الوينية المنظمة بين وكفء  عال تواصةةةل للةةةمان عملية وضةةةق -
 له؛ المرخص

 ل ا؛ المرخص بالكيانات محدثة قايمة علا للحفاظ عملية وضق -

    محتمل تلةةةارب أي وتحديد وتدييم واسةةةتدرل ا، الكيانات حياد مدى لتدييم إيار وضةةةق -
 أي عن بنفسةةةة ا تن ى ب ن الكيانات بإلزا  مثرً ) المناسةةةة  النحو علا ومعالمته المصةةةةالب
 (.المصالب تلارب بإدارة للكيانات بالسماف أو المصالب    تلارب

 معايير أهلية الكيانات -3

 ينبي  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات الحرص علا أن الكيان المعن  يستو   المعايير التاليةش

 الترخيص؛  يه يمنب الذي البلد    قانون  بشكل العمل إمكانية -

 النباتات؛ لوقاية الوينية المنظمة مق اتفاق إبرا  علا بالددرة التمتق -

 والبنية والمعدات الفنية الابرة ذلك    بما ،(والبشةةرية المالية) الموارد من يكف  ما امتر  -
 وللةةةةةمان تنفيذإلا سةةةةةيتم الت  المحددة النباتية الصةةةةةحة بإجراءات للديا  الرهمة، التحتية

 المددمة؛ الادمات استمرارية

 إجراءات تنفيذ عن المسؤولية سيتحملون الذين األشااص أو الشاص تحديد أو تعيين تول  -
 تطبيد ا؛ سيتم الت  النباتية الصحة

 الت  المتطلبات اسةةتيفاء    يسةةتمر لك  ب ا سةةيسةةتعين الت  العملية تبيّن مسةةتندات امتر  -
 تنفيذإلا؛ سيتم الت  النباتية الصحة إجراءات إلا بالنسبة الوينية المنظمة تلع ا

شمل بما النباتات، لوقاية الوينية المنظمة لمتطلبات االمتثال علا الموا دة -  الحياد متطلبات ي
    تلةارب أي عن بنفسةه ين ى كان إذا ما  عرن مثر) المصةالب وتلةارب واالسةتدرلية

 ؛(المصالب    محتمل تلارب لتحديد أو المصالب

 ب ا يدو  الت  ا جراءات عن نش ت حال    األضرار عن بالمسؤولية واضب بيان امتر  -
 له؛ مرخص ككيان دور  إيار   

 الصحة إجراءات يسلتم الذي العميل مق للنزاعات و عالة كفوءة تسوية للمان عملية اعتماد -
 لر ق عملية ذلك    بما ،(النباتات لوقاية الوينية المنظمة إلو العميل يكن لم إذا) النباتية
 .ن اي  قرار التااذ الوينية المنظمة إلا الدلايا

 في ما يتعلق بتنفيذ برنامج الترخيص والمسؤولياتاألدوار  -4

 األدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق المنظمة الوطنية لوقاية النباتات  4-1

 ينبي  لألدوار والمسؤوليات الملداة علا عاتق المنظمة الوينية لوقاية النباتات أن تشمل ما يل ش

    المحددة ترخيص علا الحصةةول ب إللية الااصةةة المعايير ضةةوء    المعن  الكيان تدييم -
 النباتات؛ وقاية الوينية المنظمة قبل من الموضوعة وتلك المعيار إلذا

 النباتات لوقاية الوينية المنظمة قبل من المحددة المتطلبات ضةةةةوء    المعن  الكيان تدييم -
 اللرورة؛ عند للتحسين اقتراحات وتدديم المكان، عين    وتنفيذإلا الموثدة إجراءات ا بش ن

 ب ا الديا  المعن  للكيان يرخص الت  النباتية الصةةةحة إجراءات تحديد    الوضةةةوف توخ  -
 األداء؛ ومعايير



المتطلبات المفروضة علا المنظمات الوينية  45 رقم النباتية الصحة لتدابير الدول  المعيار
لوقاية النباتات    حال الترخيص لكيانات لتنفيذ 

 إجراءات للصحة النباتية

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-45 رقم الدول  المعيار

 النباتية، للصةةةةةةحة محددة إجراءات لتنفيذ المعن  للكيان له بموجبه يرخص اتفاق إبرا  -
 االقتلاء؛ حس  وتحديثه االتفاق واستعرا 

 الدرار؛ ل ذا المنطد  األساس وتدديم األإللية معايير تستو   ال الت  الكيانات إخطار -

 الكيانات موظف  االقتلةةةةةةةاء، وعند النبتاتات، لوقاية الوينية المنظمة موظف  تدري  -
 برنامي لتنفيذ مناسةةة  مسةةةتوى عند وكفاءات م م ارات م علا الحفاظ وكفالة ل ا المرخص
 متسق؛ بشكل الترخيص

 مدى من التحدق أجل من له المرخص للكيان منتظمة رصةةةةةد أو مراجعة عمليات إجراء -
 الترخيص؛ برنامي لمتطلبات امتثاله

 من التحدق أجل من ب ا الااصةةةةةةة والعمليات لإلجراءات داخلية مراجعة عمليات إجراء -
 الترخيص؛ برنامي أإلداف بلوغ    االستمرار

 ا جراءات تحةةديةةد ذلةةك    بمةةا المحةةددة، االمتثةةال عةةد  أوجةةه لمعةةالمةةة عمليةةات تطبيق -
 االقتلةةةاء، وعند التصةةةحيحية، ا جراءات باتااذ له المرخص الكيان وإلزا  التصةةةحيحية

 التنظيم ؛ ا نفاذ يشمل قد ما وإلو إلياء ، أو الترخيص تعليق

 الترخيص؛  عادة عمليات تطبيق -

 المبر  الترخيص اتفاق من يوع  بشةةكل باالنسةةحاب المعن  للكيان تسةةمب عمليات تطبيق -
 االقتلاء؛ عند النباتات، لوقاية الوينية المنظمة مق

 ل ا، المرخص للكيانات المنشةةورة والدوايم السةةمرت ذلك    بما المسةةتندات، علا الحفاظ -
 وجدت؛ إن الترخيص، و ترة المدابلة ل ا المرخص النباتية الصحة وإجراءات

 الصةةةحة بإجراءات يتعلق ما    سةةةمرته، علا الحفاظ للكيان  ي ا ينبي  الت  المدة تحديد -
 تنفيذإلا؛ تم الت  المحددة النباتية

 بين سيما ال علي ا، والحفاظ الترخيص برنامي بش ن و عالة وكفوءة شفا ة باتصاالت الديا  -
 ل ا؛ المرخص والكيانات النباتات لوقاية الوينية المنظمة

 يحا ظون لكيانات بالترخيص المعنيين النباتات لوقاية الوينية المنظمة موظف  أن من الت كد -
 .المصالب    تلارب أي عن ب نفس م وين ون نزاإلت م علا

 والمسؤوليات الملقاة على عاتق الكيان المعني األدوار 4-2

 ينبي  لألدوار والمسؤوليات الملداة علا عاتق الكيان المعن  أن تشمل ما يل ش 

 الحصةةول يل     النظر عند المطلوبة بالمعلومات النباتات لوقاية الوينية المنظمة تزويد -
 النباتية؛ للصحة محددة إجراءات لتنفيذ ترخيص علا

 المحددة؛ النباتية الصحة إجراءات لتنفيذ خط  اتفاق إبرا  -

 لوقاية الوينية المنظمة قبل من الموضةةةةةةوعة للمتطلبات لرمتثال موثدة إجراءات تنفيذ -
 :يل  ما تشمل قد والت  النباتات،

  ي من أالطريدة الت  تنفذ ب ا إجراءات محددة للصةةحة النباتية ) إجراءات تشةةييلية تعر

 ؛يفعل ماذا ومتا وأين وكيف(

 ؛م ارات الموظفين وكفاءت م 

 ؛تدري  الموظفين 

 مراقبة المستندات، وإلو ما يشملش 



 الصحة لتدابير الدول  المعيار   المتطلبات المفروضة علا المنظمات الوينية لوقاية النباتات 

 45 رقم النباتية
 حال الترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات للصحة النباتية

 9- 45 رقم الدول  المعيار  الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية 

 ؛تنديب المستندات 

 باألنشةةطة الملةةطلق ب ا    ما يتعلق با جراءات  ةالسةةمرت، ال سةةيما تلك الااصةة

 ؛النباتية للصحةالمحددة 

 ؛قايمه بالمعدات والمدول الزمن  لصيانت ا أو معايرت ا، حس  االقتلاء 

 ؛المراجعة الداخلية 

 ؛إدارة عد  االمتثال 

 بعد النباتات لوقاية الوينية المنظمة إلا (عليه متفق همن  إيار ضةةةةمن) إخطار إرسةةةةال -
 معلومات أي أو االمتثال وعد  العملية،    وتييير الموقق، أو ا دارة    كبير تييير حدوث
 ل ا؛ الترخيص تم الت  النباتية للصحة المحددة ا جراءات علا ت ثير ل ا أخرى

 إجراءات لتنفيذ الرهمة والموارد ذلك، ينطبق حيثما واألمن، التحتية البنية علا الحفاظ -
 المنظمة قبل من الموضةةةةوعة للمتطلبات لرمتثال متسةةةةق بشةةةةكل المحددة النباتية الصةةةةحة
 النباتات؛ لوقاية الوينية

 أجل من الوينية المنظمة تطلب ا الت  الصلة ذات والابرة بالمعارف الموظفين تمتق ضمان -
 المحددة؛ النباتية الصحة إجراءات تنفيذ

 لتنفيذ مناسةةةة  مسةةةةتوى عند وكفاءات م م ارات م علا الحفاظ وضةةةةمان الموظفين تدري  -
 قبل من الموضةةةوعة للمتطلبات لرمتثال متسةةةق بشةةةكل المحددة النباتية الصةةةحة إجراءات
 النباتات؛ لوقاية الوينية المنظمة

 الوينية المنظمة إلا وتدديم ا (أنشةةطت ا سةةمرت ذلك    بما) موثدة إجراءات علا الحفاظ -
 االقتلاء؛ حس 

 المتطلبات    وارد إلو ما نحو علا والمراقبة والمراجعة الرصةةةةةةد لعمليات الالةةةةةةو  -
 النباتات؛ لوقاية الوينية المنظمة قبل من الموضوعة

 النباتية، الصةةةةةحة وإجراءات الترخيص، اتفاق    علي ا المنصةةةةةوص للمتطلبات االمتثال -
 تتعلق الت  النباتات لوقاية الوينية للمنظمة التوجي ية والاطوي والتشةةةةةريعات والمعايير،
 بالترخيص؛

 النباتية الصةةحة إجراءات خرل من علي ا الحصةةول يتم الت  المعلومات سةةرية علا الحفاظ -
 .ب ا المصرف

األدوار والمسؤؤؤؤؤؤؤوليؤؤات الملقؤؤاة على عؤؤاتق الكيؤؤانؤؤات المرخص لهؤؤا بؤؤ جراء المراجعؤؤة  4-2-1
 واإلشراف

يموه للمنظمة الوينية لوقاية النباتات أن تاتار الترخيص لكيانات بإجراء مراجعة لكيانات أخرى 
حة النباتية. وينبي  لكيان يمري مراجعة لكيانات ل ا أو ا شةةةةةةراف عل  إجراءات للصةةةةةةرخص م

أخرى مرخص ل ا أو يشةةرف علا إجراءات للصةةحة النباتية اسةةتيفاء المتطلبات المنصةةوص علي ا 
 . وينبي  لألدوار والمسؤوليات الملداة علا عاتق الكيان المعن  أن تشمل ما يل ش 2-4   الدسم 

 مق للتعامل تصةةحيحية، إجراءات أو إجراءات وضةةق ذلك    بما عمل، خطة وتنفيذ وضةةق -
  يه، والثدة البرنامي نزاإلة تدو  والت  بمراجعت ا تدو  الت  للكيانات االمتثال عد  حاالت

 همن  إيار ضةةمن) للترخيص المانحة النباتات لوقاية الوينية المنظمة إخطار ذلك    بما
 بذلك؛ (عليه متفق



المتطلبات المفروضة علا المنظمات الوينية  45 رقم النباتية الصحة لتدابير الدول  المعيار
لوقاية النباتات    حال الترخيص لكيانات لتنفيذ 

 إجراءات للصحة النباتية

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 10-45 رقم الدول  المعيار

 بالمراجعة المتعلدة أنشطت ا خرل من علي ا الحصول يتم الت  المعلومات سرية علا الحفاظ -
 االشراف؛ أو

 علي ا، ا شةةةةراف أو بمراجعت ا تدو  الت  الكيانات إهاء واالسةةةةتدرلية الحياد علا الحفاظ -
 المصالب؛    تلارب أي عن بنفس ا والن ي

 أو المراجعة بعمليات للديا  الرهمة والتدريبات والابرات بالمعارف الموظفين تمتق ضمان -
 تنفيذإلا؛ يتم الت  المحددة ا شراف

 .(وجدت إن) النظا  ثيرات وتحديد مستمرة تعديبات لتو ير داخلية مراجعة عمليات إجراء -

 العملية المتبعة إلجراء عمليات المراجعة -5

 ماعمليات المراجعة لمنح ترخيص لكيان  5-1

إذا قررت منظمة وينية لوقاية النباتات النظر    منب ترخيص ألحد الكيانات، ينبي  ل ذ  المنظمة 
جراء عمليات مراجعة( أن تلةةةةةةطلق أوال بتدييم أول   جراءات الكيان  )أو الكيان المرخص له 

 الموثدة. 

اتةةات )أو الكيةةان وعنةةدمةةا تكون ا جراءات الموثدةةة مدبولةةة، ينبي  للمنظمةةة الوينيةةة لوقةةايةةة النبةة
جراء عمليات المراجعة( االضطر  بعملية مراجعة لتدييم النظا  ب كمله ومدى قدرة  المرخص له 

 الكيان علا تطبيق إجراءات تشييلية موثدة لكل إجراء من إجراءات الصحة النباتية. 

راجعة( أن تزود وينبي  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات )أو الكيان المرخص له بإجراء عمليات م
الكيةان المعن ،    كةل خطوة من خطوات عمليةة المراجعةة، بتعديبةات عن المرحظةات والفرص 

 المتاحة للتحسين حس  االقتلاء.

وينبي  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات وحدإلا اتااذ قرار منب ترخيص. وينبي  ل ا منب ترخيص 
عةةة أن متطلبةةات المنظمةةة الوينيةةة الاةةاصةةةةةةةة بمنب للكيةةان المعن   دط إذا تبيّن من عمليةةة المراج

 ترخيص للكيانات قد تم استيفانإلا.

 عمليات المراجعة لإلبقاء على ترخيص 5-2

ينبي  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات أن تحدد الحد األدنا لمدى تواتر عمليات المراجعة لإلبداء 
ة ومدى تعديدإلا والمسةةتوى ذي الصةةلة علا ترخيص، باالسةةتناد إلا نطاق إجراءات الصةةحة النباتي

 ةةات، وأداء الكيةةان المرخص لةةه وأوجةةه عةةد  االمتثةةال المحةةددة، ونتةةايي عمليةةات اآلمن ماةةاير 
سةةةةةبيل المثال إثر تلد  إخطار  االمراجعة السةةةةةابدة. ويموه إجراء عملية مراجعة غير مدررة، عل

 .بعد  االمتثال من بلد مستورد

من جان  المنظمة الوينية لوقاية النباتات )أو الكيان المرخص له  ويمكن إجراء عمليات المراجعة
يات المراجعة( باصةةةةةةوص جزء أو أجزاء محددة من نظا  الكيان المعن ، حسةةةةةةة    جراء عمل

 االقتلاء. 

 أنواع عدم االمتثال -6

عندما ال يسةةةةةةتو   الكيان المرخص له المتطلبات المحددة من قبل المنظمة الوينية لوقاية النباتات 
عد   لك نوعا من أنوا   ما إلو منصةةةةةةوص عليةه    اتفةاق الترخيص، ينبي  اعتبةار ذ علا نحو 

 االمتثال. 

ديق جراء ويمكن تحديد نو  من أنوا  عد  االمتثال خرل عمليات المراجعة أو ا شةةةةةةراف أو التح
خطوي توجي ية لإلبرغ عن ) 13إخطار بعد  االمتثال )المعيار الدول  لتدابير الصةةةةحة النباتية رقم 
 ((.حاالت عد  التديد بشروي  الصحة النباتية وا جراءات الطارية



 الصحة لتدابير الدول  المعيار   المتطلبات المفروضة علا المنظمات الوينية لوقاية النباتات 

 45 رقم النباتية
 حال الترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات للصحة النباتية

 11- 45 رقم الدول  المعيار  الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية 

ثال الت  جرى  عد  االمت حاالت  ادا  نو  وعدد  تات اسةةةةةةت با ية الن قا ية لو وينبي  للمنظمة الوين
ديد حالة الكيان المعن  )مرخص له أو تم تعليق ترخيصه أو إليان ( ومدى تواتر عملية تحديدإلا لتح

 مراجعة المتابعة. 

و   حال تم تحديد حالة عد  االمتثال، ينبي  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات )أو الكيان المرخص 
 ذ إجراء تصحيح .جراء عملية مراجعة أو إشراف( أن تشتري علا الكيان المرخص له اتاا له 

( أو غير ذلك من أوجه 1-6حرج )الدسةةةةم الويمكن اعتبار أوجه عد  االمتثال كحاالت عد  االمتثال 
 (.2-6 عد  االمتثال )الدسم

 عدم االمتثال الحرج 6-1

تعتبر حالة ءعد  االمتثال الحرجء نوعا من عد  االمتثال الذي يؤثر  ورا علا نزاإلة نظا  الصةةحة 
مة الوينية لوقاية النباتات والثدة  يه، والذي يتطل  اتااذ إجراء تصةةحيح  سةةريق يتم النباتية للمنظ

تحديد  وتنفيذ . وقد تعتبر المنظمة الوينية لوقاية النباتات حاالت عد  االمتثال حرج    حاالت 
 من قبيل ما يل ش

 تنفيذًا ل ا المرخص النباتية الصةةةةةةحة إجراءات تنفيذ عد  يثبم دليل إلنا  يكون عندما -
 صحيًحا؛

  جراء له المرخص الكيان أو) الوينية المنظمة يرض  بما تصحيح  إجراء ينفذ ال عندما -
 ؛(االشراف أو المراجعة عملية

 تحدد؛ الت  الدصور أوجه لتدار  المناس  الوقم    التصحيحية ا جراءات تنفذ ال عندما -

 حياد ؛ أو الكيان نزاإلة تدويض تم أنه يتبين عندما -

 .غش حدوث علا يدلّ  ما إلنا  يكون عندما -

لديا  بإجراء محدد للصحة النباتية أو إليان  علا الفور إذا تم تحديد ما لوينبي  تعليق ترخيص كيان 
حالة عد  االمتثال حرج. وينبي  أن يكون للمنظمة الوينية لوقاية النباتات نظا   دارة حالة عد  

 االمتثال الحرج. 

 خر اآلعدم االمتثال  6-2

ءعد  االمتثال اآلخرء إلو نو  من عد  االمتثال الذي ال يؤثر مباشةةةةةةرة أو  ورا علا نزاإلة نظا  
الصةةةةةةحة النباتية للمنظمة الوينية لوقاية النباتات والثدة  يه وال تعتبر  المنظمة الوينية حالة عد  

 االمتثال حرج.

يار الزمن  المحدد من جان  تطل  عد  االمتثال اآلخر اتااذ إجراءات تصةةةةةةحيحية ضةةةةةةمن ا يو
 جراء عملية مراجعة أو إشراف(.  المنظمة الوينية لوقاية النباتات )أو الكيان المرخص له 

وليس ثمة حاجة إلا تعليق الترخيص أو إليايه ولكن يمكن النظر    ذلك عندما يتم مرارا وتكرارا 
ت تصةةةةةةحيحية ضةةةةةةمن ا يار الزمن  تحديد إلذا النو  من عد  االمتثال أو عندما ال تتاذ إجراءا

 المطلوب. وينبي  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات وحدإلا اتااذ قرار تعليق الترخيص أو إليايه. 

 تعليق الترخيص وإلغاؤه -7

 ينبي  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات وحدإلا اتااذ قرار تعليق الترخيص أو إليايه أو إعادته. 

الوينيةةة لوقةةايةةة النبةةاتةةات بشةةةةةةكةةل مؤقةةم بتعليق الترخيص الممنوف ألحةةد  تدو  المنظمةةةالتعليق. 
 الكيانات لفترة همنية محددة لك  يتسنا للكيان المعن  تنفيذ إجراء تصحيح .

 تسح  المنظمة الوينية لوقاية النباتات الترخيص من كيان ما.  اإللغاء.



المتطلبات المفروضة علا المنظمات الوينية  45 رقم النباتية الصحة لتدابير الدول  المعيار
لوقاية النباتات    حال الترخيص لكيانات لتنفيذ 

 إجراءات للصحة النباتية

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 12-45 رقم الدول  المعيار

يه إلذا الترخيص، أن يدد   وينبي  لكيان ما تم تعليق الترخيص الممنوف له ويرغ     أن يعاد إل
يل  باستعادته إلا المنظمة الوينية لوقاية النباتات. وعندما يتم إلياء تصريب أحد الكيانات، ينبي  

تات تدي با ية الن ية لوقا إذا كان الكيان المعن  مؤإلر للحصةةةةةةول علا ترخيص  م مايللمنظمة الوين
دديم يل   نات المتلةةةةةةررة ت يا يد. وينبي  للك دً جد يد، و  جد عد للحصةةةةةةول علا ترخيص  ا للدوا

باتات  ية الن باتات. وينبي  للمنظمة الوينية لوقا ية الن الموضةةةةةةوعة من قبل المنظمة الوينية لوقا
 وحدإلا اتااذ قرار إعادة ترخيص كيان ما.

وينبي  لكيان انسةح  بشةكل يوع  من اتفاق ترخيص ويرغ     أن يعاد إليه ترخيصةه أن يتدد  
 منظمة الوينية لوقاية النباتات ليعاد إليه الترخيص.بطل  إلا ال
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 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 

 ادورتهفي تدابير الصحة النباتية المؤقتة لهيرة 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  الخامسةابير الصحة النباتية في دورتها هيرة تد ااعتمدته تعن تعديال 5للمعيار الدولي رقم 
 .2021 آذار/مارسفي المعقودة 

في دورتها الثالثة  بل الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةألول مرة من قِّ  1الضميمة  تواعتمد
هيرة تدابير الصحة النباتية من قِّبل  1للضميمة األول تنقيح . واعتمد ال2001في أبريل/نيسان ة دالمعقو

الهيرة المؤقتة من قِّبل  2الضميمة  تفي حين اعتمد 2012 في مارس/آذارالمعقودة في دورتها السابعة 
من قِّبل هيرة  1. واعتمد المرف  2003 لتدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة في أبريل/نيسان

 .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 متف  عليها دوليا مبهدف توفير  أنحاء العالم. وقد وضعمختلف في 
 ابير الصحة النباتيةوالمعايير الدولية لتد )االتفاقية الدولية( تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتب

 .)المعايير الدولية(

اإلشارات على أنها ما كل نبغي فهم ي، الصادرة عنها والمعايير الدوليةفي سياق االتفاقية الدولية و
شمل الطحالب والفطريات، بما يتناسب مع القانون الدولي لتسمية الطحالب والفطريات تزال ت

 والنباتات. 

 

 الغرض

زيادة الوضوح واالتساق في استخدام وفهم المصطلحات في هذا المعيار المرجعي من الغرض يكمن 
بل األطراف المتعاقدة ألغراض رسمية تتعل  بالصحة التباتية، وفي والتعاريف المستخدمة من قِّ 

 تشريعات وأنظمة الصحة النباتية، وكذلك في تبادل المعلومات الرسمية.

 المراجع

يُشار إليها في التعريفات. تتطاب  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، البيولوجيبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع 
  ، مونتريال.البيولوجي

-13روما،  ،لهيرة تدابير الصحة النباتيةالثالث  االجتماع. تقرير 1996. النباتيةلهيئة تدابير الصحة ا
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية أمانة  ،روما. 1996 مايو/أيار 17

 والزراعة.

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
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 1997.  أكتوبر/تشرين األول  10-6، روما، لهيرة تدابير الصحة النباتية ةالرابع الدورةتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، . 1997

 1999.  1999مايو/أيار  21-17روما، إيطاليا: ، لهيرة تدابير الصحة النباتية ةالسادس الدورةتقرير .
 منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، أمانة روما، 

 30-26روما، ، لهيرة تدابير الصحة النباتية ةالثاني الدورةتقرير . 2007. لهيئة تدابير الصحة النباتيةا
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية أمانة روما، . 2007مارس/آذار 
 والزراعة.

 2008 . روما،. 2008أبريل/نيسان  11-7روما، ، تدابير الصحة النباتيةلهيرة  ةالثالث الدورةتقرير 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة. أمانة

 2009 . أبريل/نيسان  3 -مارس/آذار 30روما/ ، لهيرة تدابير الصحة النباتية ةالرابع الدورةتقرير
 الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية أمانة روما، . 2009

 2012 . روما، . 2012مارس/آذار  23-19روما، ، لهيرة تدابير الصحة النباتية ةالسابع الدورةتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.أمانة 

 2013 . 2013أبريل/نيسان  12-8، تدابير الصحة النباتيةلهيرة  ةالثامن الدورةتقرير . 

  ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما 

 2015 . روما، . 2015مارس/آذار  20-16روما، ، لهيرة تدابير الصحة النباتيةة العاشر الدورةتقرير
 النباتية، منظمة األغذية والزراعة. االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتأمانة 

 2016 . 2016مارس/آذار  8-4روما، ، لهيرة تدابير الصحة النباتيةحادية عشرة ال الدورةتقرير .
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، 

 2018 . 2018 نيسان/أبريل 20-16روما، ، لهيرة تدابير الصحة النباتية الثالثة عشرة الدورةتقرير .
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، 

 2019 . 2019 نيسان/أبريل 5-1روما، ، لهيرة تدابير الصحة النباتية عشرة الرابعة الدورةتقرير .
 الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية أمانة روما، 

 2021 . 1و  مارس/آذار 18و 16روما، ، لهيرة تدابير الصحة النباتية عشرة الخامسة الدورةتقرير 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية أمانة روما، . 2021 نيسان/أبريل

 والزراعة.

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 الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما، . 1998. الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية أمانة روما،  .1998نوفمبر/تشرين الثاني  6

 والزراعة.

 2001 . أبريل/نيسان  6-2للهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما،  الثالث االجتماعتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، . 2001

 2002 . مارس/آذار  15-11للهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما، الرابع االجتماعتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، . 2002

 2003 . أبرلي/نيسان  11-7للهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما،  الخامس االجتماعتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، . 2003
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 2005 . أبريل/نيسان  7-4للهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما،  السابع االجتماعتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، . 2005

االتفاقية أمانة روما، ، منظمة األغذية والزراعة، روما. 1997، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

دليل المنظمة الدولية للتوحيد . لإللكترونياتالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/الهيئة الدولية 
. المصطلحات العامة وتعريفاتها في ما يتعل  بالتوحيد 1991:2القياسي/الهيرة الدولية لإللكترونيات 

 . جنيف. المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، الهيرة الدولية لإللكترونيات.القياسي واألنشطة ذات الصلة
أمانة روما، إطار لتحليل مخاطر اآلفات، ، 2007، 2المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

مدونة السلوك الخاصة باستيراد وإطالق ، 1995، 3المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية أمانة روما، ، للمكافحة البيولوجيةالعوامل األجنبية 

 .[1996]صدر عام  والزراعة

الخطوط التوجيهية لتصدير وشحن واستيراد ، 2005، 3المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
االتفاقية أمانة روما، ، الكائنات النافعةوإطالق العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية، وغيرها من 

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

أمانة روما، ، قائمة مصطلحات الصحة النباتية، 1995، 5المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 [1996. ]صدر عام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة

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، ، لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع

 والزراعة.

أمانة روما، تحليل مخاطر اآلفات الحجرية، ، 2001، 11رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

تحليل مخاطر اآلفات الحجرية بما في ذلك ، 2004، 11الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم المعيار 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة أمانة روما، ، تحليل المخاطر والكائنات الحية المحورة

 األغذية والزراعة.

التدابير المتكاملة في نهج للنظم من استخدام ، 2002، 14المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية أمانة روما، ، أجل إدارة مخاطر اآلفات

 والزراعة.

الخطوط التوجيهية بشأن تنظيم مواد التعبرة  ،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 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما،  المفهوم والتطبي ،

االتفاقية أمانة روما،  ،اإلبالغ عن اآلفات، 2002، 17المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

الخطوط التوجيهية الستخدام التشعيع كتدبير ، 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 تطبي  لوائح الصحة ، 2004، 20المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعةأمانة روما، ، النباتية على الواردات

تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى اآلفات غير ، 2004، 21المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية أمانة روما، ، الحجرية الخاضعة للوائح

 والزراعة.

إنشاء مناط  ذات انتشار منخفض متطلبات ، 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 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية أمانة روما،  ،النباتية واإلقرار بتعادلها

 والزراعة.

االتفاقية أمانة روما،  ،العبورالشحنات قيد ، 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

التجارة جنيف، منظمة بتطبي  تدابير الصحة والصحة النباتية، اتفاقية ، 1994. منظمة التجارة العالمية

 العالمية.

 موجز المرجع

واألطراف األخرى  المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتمسووووواعدة في النسوووووخة هذه الغرض من يكمن 
فاء التناسوووووو  على المفردات المسووووووتخدمة في البيانات الرسوووووومية  على تبادل المعلومات، وإضوووووو

التعديالت التي تم االتفاق عليها والتشريعات المتصلة بتدابير الصحة النباتية. وتتضمن هذه النسخة 
(، والمصوووطلحات التي اسوووتجدت نتيجة اعتماد عدد 1997إثر إقرار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )

 إضافي من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. 

على جميع المصووطلحات والتعاريف التي وافقت عليها هيرة تدابير الصووحة النباتية المسوورد يحتوي و
وتشوووووير المراجع بين أقواس ( 2021)هيرة تدابير الصوووووحة النباتية، عشووووورة خامسوووووة التها حتى دور

 معكوفة إلى الموافقة على المصطلح والتعريف وليس إلى تعديالت الحقة في ترجمتها.

رد ذكرها في يطبع المصوووطلحات التي ت ،المسوووردلطبعات السوووابقة من ى ابالنسوووبة إل وكما هو الحال
غير تكرار ال يتالفلو المسووووردإلظهار عالقتها بالمصووووطلحات األخرى في الغام  تعاريف بالخط ال

كلمات . كما أن المشوووتقات من الفي المسوووردالموصووووفة في مواضوووع أخرى عناصووور للالضوووروري 
 ،(على سبيل المثال" inspected from inspectionكعبارة ")، المصطلحات)باإلنكليزية( التي ترد في 

 مصطلحات.تعتبر هي أيضا 
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 مصطلحات الصحة النباتية والتعاريف

نشير إلى أن المصطلح، وقت النشر، وارد في برنامج عمل الفري  الفني المعني بمسرد المصطلحات الذي يعني أنه يمكن  *
 التعريفات أو حذفها في المستقبل.تنقيح المصطلحات أو 

 

absorbed dose  جررررررررررعرررررررررة
 ممتصة

كمية الطاقة اإلشووعاعية )بالغراي( المسووتوعبة للوحدة من كتلة هدف محدد 
 [2012؛ تعديل الهيرة، 2003 .18]المعيار الدولي رقم 

additional 
declaration 

ويوفر  النباتية شرررررهادة الصرررررحةمسوووووتورد إدراجه في البلد البيان يطلب  إقرار إضافي
الخاضررعة  اآلفاتحيث من  الشررحنةبحالة تتعل  معلومات إضووافية محددة 

لهيرة المؤقتة لتدابير ا ؛1990لمنظمة، ا] المواد الخاضررعة للوائح أو للوائح
 [2016 الهيرة، 2005الصحة النباتية، 

area قد تشوومل بلدا بعينه، أو جزءا من بلد ما، أو جميع أو  رسررميامنطقة محددة  منطقة
، 2المعيووار الودولي رقم تعووديول ، 1990المنظمووة ]بعض أجزاء عودة بلوودان 

؛ اسوووووتنادا إلى 1999، لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصوووووحة النباتية؛ 1995
االتفاق بشووأن تطبي  تدابير الصووحة والصووحة النباتية لدى منظمة التجارة 

 [(1994)منظمة التجارة العالمية  العالمية

area endangered منطقة مهددةأنظر أدناه  منطقة مهددة 

area of low pest 
prevalence 

منطقة تنتشر 
فيهررا اآلفررات 
بررمسررررررررتررو  

 منخفض

تشوووووومل كل البلد أو جزءا منه، أو كال أو جزءا من مجموعة من  منطقة
أنواع محددة  فيها توجدوالتي  البلدان، حسوبما تحدده السولطات المختصوة،
لة  للمراقبةمن اآلفات بمسووووووتوى منخفض وتخضووووووع  عا  المكافحة وأالف

 [2015: تعديل الهيرة، 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ]

bark الطبقة من جذع خشووووووبي، أو من غصوووووون أو جذر خارج الطبقة المولدة القشرة 
 [2008 الهيرة،]

bark-free wood   الرررررخشرررررررررر
م   لي  لخرررا ا

 القشرة

، باستثناء القشرة النامية داخلياً حول العقد القشورأزيلت منه جميع  خش 
؛ 2002. 15المعيار الدولي رقم ]وجيوب القشووور بين حلقات النمو السوونوية 

 [2008 تعديل الهيرة،

biological control 
agent 

عررررررررررامرررررررررر  
الررمرركرررافررحرررة 
 البيولوجية

آخر يسووووووتخدم في  يح كائ ، أو طبيعىمنافس أو  مناوئأو  كائ  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
 المنطقةالمسووووتهدفة داخل أو خارج  اآلفة انتشررررارلها بغية خفض احتمال 

المحددة، وهي خاضووووووعة لتدابير الصووووووحة النباتية أو غيرها من تدابير 
ً المكررافحررة لتوودابير  1999. 10المعيووار الوودولى رقم ] ، إذا كووان ذلووك مالئمووا

 تعديل الهيرة، ؛2005. 22والمعيار الدولي المنقح رقم  ؛الصووووووحة النباتية
2007] 

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 رة المؤق يل الهي عد وت
 [2005النباتية، الصحة 
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clearance (of a 
consignment) 

 اجررررررررررررررررررا ة
 (ما شحنةل)

 [1995المنظمة، ] للوائح الصحة النباتيةالتحق  من االمتثال 

Commission االتفاقية الدولية ] 11هيرة تدابير الصحة النباتية التى أنشرت بموجب المادة  الهيئة
 [1997لوقاية النباتات، 

commodity التجارة ، أو بند آخر ينقل ألغراض المنتجات النباتية، أو النباتاتنوع من  سلعة
 [2001، المؤقتة ؛ تعديل الهيرة1990المنظمة، ] أو ألي غرض آخر

commodity pest list  قائمة اآلفات
 السلعية

 معينة بسلعةما، والتي قد ترتبط  منطقةفي  باآلفات الموجودةقائمة 

 [2015؛ تعديل الهيرة، 1996، لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية]

compliance 
procedure (for a 
consignment) 

إجررررررررررررا ات 
االمرررررترررررثرررررا  

 شحنة(ل)

لمتطلبات الصحة ما تمتثل  شحنةتستخدم للتحق  من أن  رسميةإجراءات 
لجنة ].بالعبورالمتعلقة  تدابير الصررررررحة النباتيةأو  لالسررررررتيراد النباتية

 [2009تعديل الهيرة،  ؛1999 ،الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية

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 ةرررحية نباتيةآلخر، وتشوووملها، عند اإلقتضووواء، 

؛ تعديل 1990المنظمة، ] (رسالةأو  أكثرمن سلعة واحدة أو  الشحنةتتألف 
 [2001، المؤقتة لتدابير الصحة النباتية الهيرة

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 الصووووووحة ؛ 1996، بتدابير الصووووووحة النباتية
تعديل ؛ 2002؛ تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصووووووحة النباتية، 1999 النباتية

 [؛ سابقا "بلد العبور"2006. 25المعيار الدولي رقم 

containment  انتشارفي المنطقة المصابة وما حولها لمنع  النباتية الصحة تدابيرتطبي   احتوا 
 [1995المنظمة، ] آفة

contaminating pest أو  ،وسوووووويلة نقل أو حاويةتعبرة أو  مادةسررررررلعة ما أو تحملها  آفة آفة تلويث
النباتات والمنتجات حالة  يفموجودة في مكان للتخزين، وال تلوث، 

، لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة النباتية]، هذه األخيرة النباتية
هيرة ؛ 1999، لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة النباتية؛ تعديل 1996

  [2018 تدابير الصحة النباتية،

contamination خاضووووووعة للوائح في  ةادأو وجود غير مقصووووووود لم آفة تلويث وجود تلوث
أو  ،أو مكان للتخزين ، أو وسوووويلة نقل أو حاويةمادة تعبرةأو  سررررلعة
؛ تعديل 1997ر الصووووووحة النباتية، يلجنة الخبراء المعنية بتداب] عليها

هيرة تدابير الصحة ؛ 1999ر الصحة النباتية، يبتدابلجنة الخبراء المعنية 
 [2018 النباتية،

control  
(of pest) 

مرررركررررافررررحررررة 
 )آفة(

 [1995المنظمة ] اآلفاتإحدى أعداد  استئصا أو  احتوا ، تقليص

corrective action 
plan (in an area) 

خطرررة العمررر  
 التصرررررحيحية

 رسررررميامحددة  منطقةالتي تنفذ في  النباتيةالصررررحة  لعملياتخطة موثقة 
ما، أو إذا تم تجاوز مسووتوى  آفةألغراض الصووحة النباتية إذا ما تم كشووف 
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)في منطقرررة 
 ما(

؛ 2009]الهيرة، في حالة التنفيذ القاصوووور إلجراءات محددة رسووووميا. التحمل

 [2013تعديل الهيرة، 

country of origin 
(of consignment of 
plant products) 

لد المنشررررررر   ب
)لشررررحنة م  
الررمررنررتررجرررات 

 النباتية(

يه  لذى زرعت ف لد ا تاتالب با مدتالتى  الن ها اسووووووت ية المنتجات من بات  الن
؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة 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 تعرضوت فيه 
ية 1990]المنظمة،  بات حة الن تدابير الصوووووو ية ب عديل لجنة الخبراء المعن ؛ ت

 [1999نة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية لجتعديل ؛ 1996

debarked wood   الرررررخشرررررررررر
 المقشور

)الخشب المقشور  القشورتّم تعريضه ألي عملية تؤدي إلى إزالة  خش 
 [ال ينطب  .2008الهيرة، ] (خشبا  خاليا م  القشرةليس بالضرورة 

delimiting survey   مسررح لتعيي
 الحدود

 منـررررررررررها خاليةيجرى لتعيين حدود منطقة تعتبر مصوووووابة بوفة أو  مسرررررح
 [1990]المنظمة؛ 

detection survey  مسرررررررررررررررررررح
 *كشفي

]المنظمة،  آفاتللكشوووووف 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

، الهيرة المؤقتة لتدابير الصووووووحة النباتية، 1999بتدابير الصووووووحة النباتية، 
2005] 

devitalization ية جعل  إماتة تاتعمل با جاتأو  الن ية المنت بات بات، أو  الن قادرة على اإلن غير 
 [2001النمو أو التكاثر ]الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

dose mapping   رسررررم خرائ
 الجرعات

عن طري   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 سرررررلعةالمسوووووتخدمة لتأمين أو دعم  الخشررررربية التعبئة مواد
 2002]،15؛ تعديل المعيار الدولي رقم 1990]المنظمة  بالسلعة مرتبطة

ecosystem   الررررررنررررررظررررررا
 االيكولوجى

وحيوان وكائنات حية ديناميكية وبيرتها  نباتتشكيلة مركبة من مجموعات 
الالحيّة في تفاعلها مع بعضها البعض كوحدة وظيفية ]المعيار الدولي رقم 

 [2005، تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 1995. 3

efficacy (of a 
treatment) 

فرررررعرررررالررررريرررررة 
 )العالج(

موصووووووف  عالجتأثير محدد على اآلفات، يمكن قياسوووووه وتكراره، يحدثه 
 [2003 ،18]المعيار الدولي رقم 
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emergency action يُتخذ عند وجود حالة جديدة أو  إجرا ات الصحة النباتيةإجراء فوري من  إجرا  طارئ
 [2001]الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية،  غير متوقعة للصحة النباتية

emergency measure وضووعت بصووفة عاجلة بسووبب  أو إجرا ات خاةررة بالصررحة النباتية لوائح تدبير طارئ
حالة جديدة أو غير متوقعة في مجال الصووووووحة النباتية. ويمكن أن يكون 

؛ تعووديوول الهيرووة 2001التوودبير الطووارب توودبيراً مؤقتوواً أم ال ]الهيرووة المؤقتووة،
 [2005المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

endangered area سبب وجودها في يُ  آفة توط تشجع فيها العوامل األيكولوجية على  منطقة منطقة مهددة
 [2013؛ تعديل الهيرة 1995خسائر اقتصادية كبيرة  ]المنظمة،  المنطقة

entry (of a 
consignment) 

دخررررررررررررررررررو  
 )شحنة(

 [1995]المنظمة،  منطقةإلى  نقطة دخو االنتقال عن طري  

entry (of a pest) )فإنها كانت موجودة إذا ليسووووووت 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  )بي  
ترررررردابرررررريررررررر 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية(

، بالنسووبة إلى مخاطر النباتية للصررحةمختلفة  تدابيرالحالة التي تحق  فيها 
 محددة لألفات، مسووتوى الحماية المناسووب لدى إحدى األطراف المتعاقدة.

؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة النباتية، 1995المنظمة، ]
اتفاقية تطبي  الصووحة والصووحة النباتية لمنظمة التجارة إلى ، اسووتنادا 1999

. 24تعديل المعيار الدولي رقم (؛ 1994، منظمة التجارة العالميةالعالمية )
2005] 

eradication  يةتطبي   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 المسوووووتقبل المنظور، في آفةاسوووووتقرار  توط 

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 تطبي  تدابير الصووووووحة النباتية لمنع 
 [2018تدابير الصحة النباتية،  هيرة] .ما

field  المنظمة،  سلعةتزرع فيها  إنتاج مكانقطعة أرض ذات تخوم محددة في  حق[
1990] 

find free محددة  آفة م  خاليا  واعتباره  إنتاج مكانأو  حق ، شررررررحنةعلى  التفتيش وجد خاليا
 [1990]المنظمة، 

free from (of a 
consignment, field 
or place of 
production) 

خرررررا  مررررر  
)برررالنسرررررربرررة 
شحنة، حق   ل
أو مررررركررررران 

 إنتاج(

محددة( تسوووووومح أعدادها أو كمياتها بالكشووووووف  آفة)أو من  آفاتالخلو من 
؛ تعديل 1990]المنظمة،  النباتية الصررحة إجرا اتعنها عن طري  تطبي  

عديل ؛ 1995المنظمة،  ية، ت بات حة الن تدابير الصوووووو ية ب لجنة الخبراء المعن
1999] 

fresh [1990حي، غير مجفف أو مجمد أو محفوظ بأى طريقة أخرى ]المنظمة،  طا ج 
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fumigation  بعامل كيميائي يتخلل السلعة بصورة كاملة أو رئيسية وهو  سلعة معالجة تبخير
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990في الحالة الغازية ]المنظمة، 

germplasm تخصووووووص لالسووووووتخدام في برامج التربية أو الصوووووويانة ]المنظمة،  نباتات مادة وراثية
1990] 

grain (as a 
commodity) 

 حررررررررربررررررررروب
)بوصوووووووفهوووا 

  سلعة

 المسوووتخدمة ألغراض التصووونيع أو االسوووتهالك و )بالمعنى النباتي( البذور
عةلكن  تة، 1990]المنظمة،  ليس للزرا رة المؤق يل الهي عد رة؛ 2001؛ ت  الهي

 [2021، الهيرة؛ 2016

growing medium جذور  وس  النمو ها  مادة تنمو في تاتأي  با هذا الغرض  الن مادة تخصووووووص ل أو أي 
 [1990]المنظمة، 

growing period فررترررة الررنررمررو 
 

 أو اإلنتاج مكان أو ما منطقة في نشوووط بشوووكل ةالنباتياألنواع  نمو فترة
 ،تعديل الهيرة ؛ 2003النباتية، الصووحة لتدابير المؤقتة الهيرة] اإلنتاج موقع
2019] 

habitat  ما بأن يوجد  حي لكائ تتوافر فيه ظروف تسمح  إيكولوجي نظا جزء من  الموئ
؛ 2005فيه أو يسوووتوطن فيه طبيعياً ]الهيرة المؤقتة لتدابير الصوووحة النباتية، 

 [2015 ،تعديل الهيرة

harmonization   تررررروافررررر- 
 تجانس

تسووتند  تدابير للصررحة النباتيةقيام البلدان المختلفة بوضووع وإقرار وتطبي  
، اسوتنادا 1999؛ تعديل لجنة الخبراء، 1995المنظمة، [مشوتركة  معاييرالى 

الى اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتطبي  تدابير الصحة والصحة 
 ]النباتية

harmonized 
phytosanitary 
measures 

ترررررردابرررررريررررررر 
الصرررررررررررحرررررة 
الرررنررربررراتررريرررة 

 الموحدة

الدولية  االتفاقيةالتى تضعها األطراف المتعاقدة في  تدابير الصحة النباتية
]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  معايير دوليةوقاية النباتات اسووتنادا 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 لمواصوووفات فنية معترف بها 

 [2005تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

host pest list  قررائمررة آفررات
 العائ 

، بشووووكل شووووامل أو في النباتاتالتي تصوووويب نوعا من أنواع  لآلفاتقائمة 
، تعديل 1996معينة ]لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووحة النباتية،  منطقة

 [1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية 

host range  نررررررررررطرررررررررراق
الررررنرررربرررراتررررات 

 العائلة

محددة  آفةاألنواع النباتية القادرة، في ظل الظروف الطبيعية، على إعالة 
لدولي رقم 1990محدد آخر ]المنظمة،  حي كائ أو  يار ا يل المع عد . 3، ت

2005 ] 

import permit  تدابيرأسووواسوووية ما وفقا لشوووروط  سرررلعةترخص باسوووتيراد  رسرررميةوثيقة  استيرادإذن 
؛ 1995؛ تعديل المنظمة 1990المحددة لإلستيراد ]المنظمة،  النباتية الصحة

 [ 2005الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية؛ 

inactivation  18جعوول الكووائنووات الوودقيقووة غير قووادرة على النمو ]المعيووار الوودولي رقم  التخمي .
2003] 
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incidence (of a pest)  ظهور )آفرررة
 *ما(

، أو شرررحنةما  في عينة ما، أو  آفةنسوووبة أو عدد الوحدات التي توجد فيها 
 [2009أو أية جماعات أخرى معرفة ]الهيرة،  حق 

incursion معينة، ال يعرف عنه أنه  منطقةمعزول اكتشووووووف حديثا في  آفاتتجمع  غزوة
الحياة في المسووتقبل القريب ]الهيرة قيد ، ولكن ينتظر أن يظل على متوط 

 [2003المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

infestation  
(of a commodity) 

إةررررررررررررابررررررة 
 )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 البصررررررر  الفحص *تفتيش 
من أجل تحديد ما إذا كانت  النباتية الصررررررحة للوائح الخاضررررررعةاألخرى 
 النبرراتيررة الصررررررحررة للوائحموجودة و/أو تحووديوود موودى االمتثووال  اآلفررات

 ["يفتش"؛ سابقا: 1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة، 

inspector بتنفيذ المهام بها  المنظمة القطرية لوقاية النباتاتشوووخص مرخص له من  مفتش
 [1990]المنظمة 

integrity (of a 
consignment) 

تررررمررررامرررريررررة 
 *)الشحنة(

الخاصة  شهادة الصحة النباتيةحسب الوصف الوارد في  الشحنةتركيبة 
، والمحافظة عليها دون فقد أو إضافة رسميا  بها أو أي وثيقة أخرى مقبولة 

 [2007أو استبدال ]الهيرة، 

intended use   االسررررررتخرردا
 المقصود

، النباتاتالغرض المعلن الذي استوردت، أو أنتجت أو استعملت من أجله 
، 2002. 16]المعيووار الوودولى رقم  ، أو بنود أخرىالنبرراتيررة المنتجرراتأو 

 [2009تعديل الهيرة، 

interception (of a 
consignment) 

اعرررررترررررراض 
 )شحنة(

لضووووابط معينة بسوووبب عدم  دخولهامسوووتوردة أو إخضووواع  رفض شرررحنة
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  للوائح الصحة النباتيةاالمتثال 

interception  
(of a pest) 

اعرررررترررررراض 
 )آفة(

مسوووووتوردة  شرررررحنةعلى  اختبارأو إجراء  التفتيشأثناء  آفةالكشوووووف عن 
؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة 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) 

يرررة االترررفررراقررر
الررررردولررررريرررررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بصوووووويغتها المودعة لدى منظمة األغذية 
وبووالتعووديالت الالحقووة التي أدخلووت عليهووا  1951والزراعووة في رومووا في 

 [1990]المنظمة، 

International 
Standard for 
Phytosanitary 
Measures 

الررررمررررعرررريررررار 
الرررررررردولرررررررري 
لررررترررردابرررريررررر 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

أقره مؤتمر منظمووة األغووذيووة والزراعووة، أو الهيرووة المؤقتووة  دولي معيررار
لتدابير الصووووحة النباتية أو هيرة تدابير الصووووحة النباتية، المنشووووأة بموجب 

]لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة  النباتات لوقاية الدولية االتفاقية
 [1999دابير الصحة النباتية، ؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بت1996النباتية، 
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international 
standards 

االتفاقية الدولية من  2و 1، الفقرتين 10دولية توضووووووع وفقا للمادة  معايير معايير دولية
 [1997]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  لوقاية النباتات

introduction (of a 
pest) 

؛ 1995؛ تعووديوول المنظمووة، 1990]المنظمووة،  توطنهرراينجم عنووه  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 تحقي  مفعول سريع ]المعيار الدولي رقم  المفيدة

 [2005. 3رقم  ؛ المعيار الدولي المنقح1996. 3

IPPC  االترررفررراقررريرررة
الررررردولررررريرررررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات 

، بصوويغتها المودعة لدى منظمة النباتات لوقاية الدولية لالتفاقيةمختصررر 
لت 1951األغذية والزراعة في روما في  ، وبالتعديالت الالحقة التي أدخِّ

ها ]المنظمة،  رة 1990علي عديل الهي تة؛ ت ية المؤق بات حة الن تدابير الصوووووو ، ل
2001] 

irradiation [2003. 18]المعيار الدولي رقم  المؤي  اإلشعاعبأي نوع من  معالجة تشعيع 

ISPM  الررررمررررعرررريررررار
الرررررررردولرررررررري 
لررررترررردابرررريررررر 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

]لجنة الخبراء المعنية  المعيار الدولي لتدابير الصررررررحة النباتيةمختصررررررر 
؛ تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصووووووحة 1996بتدابير الصووووووحة النباتية، 

 [2001النباتية، 

living modified 

organism 
الكرررائ  الحي 

 المحور
أي كائن حي محور يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها 

]بروتوكول قرطاجنة بشووأن  التقانة األحيائية الحديثةاسووتخدام عن طري  
اتفاقية التنوع ) 2000، البيولوجيالسوووووالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع 

 ([ 2000، البيولوجي

LMO  الكرررائ  الحي
 المحور

 [2004. 11]المعيار الدولي رقم  الكائ  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 حمولةضووووومن  الممتصرررررةالدنيا المحلية  الجرعة
 [2003. 18رقم 
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modern 
biotechnology 

الررررتررررقررررانرررررة 
األحررريرررائررريرررة 

 الحديثة

 تطبيقات:

)أ( تقنيوووات داخووول أنوووابيوووب االختيوووار للحوووامض النووي المؤتلف ريبوز 
(، والحقن المباشوووووور للحامض النووي في DNAمنقوص األوكسووووووجين )
 الخاليا أو العضيات؛ أو

 )ب( دمج الخاليا إلى أن تصبح خارج فرتها التصنيفية؛ 

  إعادة اإلئتالف،وتتغلب على حواجز التكاثر الفسوووووويولوجي الطبيعية أو 
وال تعتبر تقنيوووات مسووووووتخووودموووة في التربيوووة واالنتخووواب الطبيعيين 
]بروتوكول قرطاجنة بشووووووأن السووووووالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع 

 [2000الحيوي، 

monitoring مسووتمرة للتحق  من أوضوواع الصووحة النباتية ]لجنة الخبراء  رسررميةعملية  رةد
 [1996باتية، المعنية بتدابير الصحة الن

monitoring survey  [1995]المنظمة،  اآلفاتمستمر للتحق  من خصائص أعداد  مسح مسح رةد 

national plant 
protection 
organization 

الرررمرررنرررظرررمرررة 
الررررقررررطررررريررررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات

تنشووووورها إحدى الحكومات للنهوض بالوظائف التي حددتها  رسرررررميةإدارة 
منظمة "؛ سوووووووابقوا: 1990]المنظموة،  النبراتراتاالتفراقيرة الردوليرة لوقرايرة 
 [")قطرية( لوقاية النباتات

natural enemy  الررررررررررعرررررررررردو
 الطبيعي

آخر في منطقة نشووووووأته وقد يسوووووواعد على  كائ يعيش على حسوووووواب  كائ 
عداد ذلك  كائ تقليص أ با . وهو يضووووووّم 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

NPPO  الرررمرررنرررظرررمرررة
الررررقررررطررررريررررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات

؛ تعديل الهيرة 1990]المنظمة،  القطرية لوقاية النباتاتمختصررررر للمنظمة 
 [2001المؤقتة، 

official نب  رسمي جا فذ من  به أو ين ية قطرية منظمة)إجراء( ينشوووووووأ أو يرخص   لوقا
 [1990]المنظمة،  النباتات

official control  مرررركررررافررررحررررة
 رسمية

مة وتطبي   للوائح الصررررررحة النباتيةاإلنفاذ الفعلي  تدابير الصررررررحة الُملزِّ
مة بغرض  النباتية أو إدارة  احتوا  اآلفات الَحْجريةأو  اسرررررتئصرررررا الُملزِّ

]الهيرة المؤقتة لتدابير الصووووووحة  الخاضووووووعة للوائح اآلفات غير الَحْجرية
 [2013؛ تعديل الهيرة 2001النباتية، 

outbreak أو الزيادة المفاجرة لتجمع الغزواتاكتشف حديثا، بما في ذلك  آفاتتجمع  تفشي ،
؛ تعديل 1995]منظمة األغذية والزراعة،  معينة منطقةمتوطن في  آفات

 [2003الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 
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packaging أو حمايتها أو نقلها ]المعيار الدولي رقم  سررررلعةالمنتج المسووووتخدم في دعم  مواد التعبئة
20.2004] 

parasite  المعيووار  أكبر ويتغووذى عليووه.كووائن  -أو داخوول  –كووائن حى يعيش على  الطفي[
 [1995. 3الدولي رقم 

parasitoid  حشوووورة ال تتطفل إال فى أطوارها غير الناضووووجة، وتقتل عائلها فى غمار  شبيه الطفي
]المعيار الدولي  تطورها، وتعيش حرة عند وصووووووولها الى مرحلة البلوغ

 [1995. 3 رقم

pathogen   الرررررركررررررائرررررر
 الممرض

 [1995. 3كائن دقي  يسبب مرضا ]المعيار الدولي رقم 

pathway  ؛ تعديل 1990المنظمة، ] االنتشرررررارأو  الدخو من  اآلفةأي وسووووويلة 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 لمصووووووطلح 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

 [2012الهيرة، 

pest categorization  تصرررررررررنررريرررف
 اآلفات

أو  الحجرية اآلفةلها أو ليسووت لها صووفات  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
مرررررر  آفررررررة 

 بعينها

بعينها كما يسوووتدل من األدلة العلمية مع المحافظة  آفةفيها  توجدال  منطقة
 [2015؛ تعديل الهيرة 1995على خلوها على النحو المناسب ]المنظمة،  رسميا

pest free place of 
production 

مكان لإلنتاج 
خررا  م  آفررة 

 بعينها

مكان لالنتاج خال من اآلفات: مكان لالنتاج ال تظهر فيه آفة معينة كما 
ستدل من  شواهد العلمية، ويجرى فيه المحافظة على هذه الحالة رسميا ي ال

 [1999: 10]المعيار الدولى رقم  عند االقتضاء

pest free 
production site 

موقع لإلنتاج 
خررا  م  آفررة 

 بعينها

فيه آفة معينة على النحو الذي تثبته األسووانيد العلمية توجد مكان لإلنتاج ال 
ال الذي يحافظ فيه رسووووووميا على هذا وهو المكان، حسووووووب مقتضووووووى الح

 [2015؛ تعديل الهيرة 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 وصووووووف الظروف  منطقةبعينه في وقت معين داخل 

 [1997المحيطة ]لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

pest risk (for 
quarantine pests) 

مرررررخررررراطرررررر 
 اآلفرررررررررررررررررات
)لرررررررآلفرررررررات 

 الحجرية(

وحجم العواقب االقتصووووووادية المحتملة  انتشررررررار اما ودخو  آفة احتمال 
 [2013 ؛ تعديل الهيرة 2007. 2]المعيار الدولي رقم المرتبطة بذلك 
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pest risk (for 
regulated non-
quarantine pests) 

مرررررخررررراطرررررر 
 اآلفرررررررررررررررررات
)لآلفررات غير 
الرررحرررجرررريرررة 
الخررراضررررررعرررة 

 للوائح(

مال أن يؤثر وجود  فةاحت تات  في آ با عةن خدا  على  معدة للزرا االسررررررت
]المعيار الدولي رقم لهذه النباتات بتأثير اقتصوووادي غير مقبول  المقصرررود

2. 2007] 

pest risk analysis 
(agreed 
interpretation) 

ترررررحرررررلررررريررررر  
مرررررخررررراطرررررر 
 اآلفرررررررررررررررررات
)الررتررفسررررررريررر 
الررررمررررتررررفرررر  

 عليه(

عملية تقييم القرائ  البيولوجية أو أية قرائ  علمية واقتصررررررادية أخر  
كان ينبغي إخ ررررررراعه  فة، وما إذا  كائ  حي يعتبر آ كان  ما إذا  لتحديد 

ة  الدولية  النباتية التي سررررررتتخذ حيالهللقواعد، ومد  قوة تدابير الصررررررح 
 [2007: 2؛ المعيار الدولي رقم 1997لوقاية النباتات، 

pest risk assessment 
(for quarantine 
pests) 

تقييم مخاطر 
اآلفرررررررررررررررررات 
)برررالنسرررررربرررة 
لررررررررآلفررررررررات 

 الَحْجرية(

، والنتائج االقتصووادية المحتملة المرتبطة وانتشررار آفة دخو تقييم احتمال 
؛ المعيووار 2001. 11رقم المنقح ؛ المعيووار الوودولى 1995بووذلووك ]المنظمووة، 

 [2013 ؛ تعديل الهيرة2007. 2الدولي رقم 

pest risk assessment 
(for regulated non-
quarantine pests) 

تقييم مخاطر 
 اآلفرررررررررررررررررات 
)الررمررتررعررلررقرررة 
براآلفرات غير 
الرررحرررجرررريرررة 
الخررراضررررررعرررة 

 للوائح(

على  النبرراتررات المخصررررررصرررررررة للزرعمووا في  آفررةتقييم احتمووال أن تؤثر 
فتحدث فيها تأثيراً اقتصووووووادياً غير  النباتاتالمرجو من تلك  االسررررررتخدا 

 ؛ تعديل الهيرة2005مقبول ]تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصووووووحة النباتية، 

2013] 

pest risk 
management (for 
quarantine pests) 

إدارة مخاطر 
اآلفرررررررررررررررررات 
)برررالنسرررررربرررة 
لررررررررآلفررررررررات 

 الَحْجرية(

 دخو  آفة وانتشررررررار االخيارات 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 مووا في  آفررةتقييم الخيووارات المتوواحووة للحوود من خطر أن تحوودث 
من  االستخدا  المرجوتأثيراً اقتصادياً غير مقبول على  للزرع المخصصة

وانتقاء الخيارات ]الهيرة المؤقتة لتدابير الصووووووحة النباتية،  النباتاتتلك 
 [2013؛ تعديل الهيرة 2005

pest status (in an 
area) 

أوضررررـرررررررررراع 
 اآلفرررررررررررررررررات

منطقرررة  في)
 (ما

ما في ذلك منطقةفي  آفةوجود أو عدم وجود  ، في الوقت الحاضوووووور، ب
على أسووووواس الخبرة  رسرررررمياتوزعها حسوووووب األحوال، كما أمكن تحديده 

الجارية والتاريخية وغيرها من المعلومات  سرررجالت اآلفاتواسوووتنادا إلى 
؛ تعديل الهيرة المؤقتة، 1997]لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

1998] 
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PFA  منطقة خالية
مرررررر  آفررررررة 

 بعينها

ها مختصوووووور فة بعين ية م  آ خال رة 1995]المنظمة،  منطقة  عديل الهي ؛ ت
 [2001المؤقتة، 

phytosanitary 
action 

عررررمررررلرررريررررات 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

، المعالجةأو  اإلشررررررافأو  االختبارأو  التفتيشمثل  الرسرررررميةالعمليات 
]الهيرة المؤقتة لتدابير الصووووووحة  النباتية لتدابير الصررررررحةالتي تُنفذ تطبيقاً 

 [2005؛ تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 2001النباتية، 

phytosanitary 
certificate 

شرررررررررررهررررررادة 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

االتفاقية متسوووووقة مع نماذج شوووووهادات  رسرررررميةوثيقة ورقية أو إلكترونية 
متطلبات الصرررحة النباتية تلبي  الشرررحنة، تفيد بأن الدولية لوقاية النباتات

 [2012؛ تعديل هيرة تدابير الصحة النباتية، 1990]المنظمة،  على الواردات

phytosanitary 
certification 

اشررررررررررررهرررررراد 
برررالصرررررررحرررة 

 النباتية

شررررهادة الصررررحة المفضووووية إلى إصوووودار  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 الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، الوافدة إلى ذلك البلد 

phytosanitary 
legislation 

تشرررررررريعرررات 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

وقاية للمنظمة القطرية لالقوانين األسوووواسووووية التي تمنح السوووولطة القانونية 
 لوائح الصررررررحة النباتيةوالتي يمكن االسووووووتناد إليها في وضووووووع  النباتات

 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة، 

phytosanitary 
measure (agreed 
interpretation) 

ترررررردابرررررريررررررر 
الصرررررررررررحرررررة 
الرررنررربررراتررريرررة 
)الووتووفسوووووووويوور 
 المتف  عليه(

وتنظيم أو إجراء رسوووووومي يهدف إلى منع إدخال أو انتشووووووار  أي تشووووووريع
اآلفات الخاضوووعة للحجر الصوووحي أو الحد من التأثير االقتصوووادي لآلفات 

االتفاقية الدولية ؛ تعديل 1995]المنظمة،  وائحالغير حجرية الخاضووووووعة لل
 ،2002، تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصووووووحة النباتية 1997لوقاية النباتات 

  (2013تعديل الهيرة تدابير الصحة النباتية 

التفسير المتف  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 يتصووووووول  العالجأو  المراقبةأو  االختبارأو  التفتيشعمليات 

لجنة تعديل ؛ 1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  الخاضررررررعة للوائح
ية،  بات حة الن تدابير الصوووووو ية ب تة، 1999الخبراء المعن رة المؤق عديل الهي ؛ ت

 [2005؛ تعديل الهيرة 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 إصوووودار 

ية، 1995المنظمة،  بات حة الن تدابير الصوووووو ية ب ؛ 1999؛ لجنة الخبراء المعن
 [2001الهيرة المؤقتة، 
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phytosanitary 
security (of a 
consignment) 

أم  الصررررحة 
 الرررنررربررراتررريرررة
)لشررررررررحرررنرررة 

 *ما(

 خاضرررعةبوفات  وتلوثها إةرررابتهاما ومنع  شرررحنة سوووالمةالمحافظة على 
 [2009مناسبة ]الهيرة،  تدابير ةحة نباتية، من خالل تطبي  للوائح

place of production تاجية أو زراعية  حقو أي مكان أو مجموعة  مكان اإلنتاج ها وحدة إن تعمل بوصووووووف
حدة. ]المنظمة،  حة 1990وا تدابير الصوووووو ية ب عديل لجنة الخبراء المعن ؛ ت

 [2015 ؛ تعديل الهيرة1999النباتية، 

plant products  الررمررنررتررجرررات
 النباتية

( ومواد مصوونعة الحبوب)بما في ذلك  نباتىمواد غير مصوونعة ذات أصوول 
قة تجهيزها، خطرا من زاوية  ها أو طري بب طبيعت يمكن أن تكون، بسوووووو

، 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 األنشووووطة الرامية الى منع 
؛ 1990]المنظمة،  الرسررمية للمكافحة، أو إلى ضوومان خضوووعها الزراعى

 [2013 ؛ تعديل الهيرة1995تعديل المنظمة 

planting (including 
replanting) 

غرس )بمرررا 
فرررررري ذلرررررر  
إعرررررررررررررررررررادة 

 الغرس(

يات لوضووووووع  ، 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

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، 

point of entry  رسررررررمياعين ي أو أي موقع آخر نقطة حدودية برية،مطار، ميناء بحرى نقطة الدخو 
 ؛ تعديل الهيرة1995]المنظمة، األشوووخاص دخول لأو  الشرررحناتالسوووتيراد 

2015] 

post-entry 
quarantine 

حجر مررا بعررد 
 الدخو 

 [1995]المنظمة،  دخولهابعد  شحنةالحجر المطب  على 

PRA   ترررررحرررررلررررريررررر
مرررررخررررراطرررررر 

 اآلفات

ي  مختصررررررر  تة 1995]المنظمة،  مخاطر اآلفاتتحل رة المؤق عديل الهي ؛ ت
 [2001لتدابير الصحة النباتية، 

PRA area  المنطقة التى
يشررررررررمررلررهرررا 
ترررررحرررررلررررريررررر  
مرررررخررررراطرررررر 

 اآلفات

 [1995فيها ]المنظمة،  تحلي  مخاطر اآلفاتيجرى  منطقة
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practically free (of a 
consignment, field, 
or place of 
production) 

 فعلياخالية 

شررررررررحررنرررة، )
أو ، حرررررقررررر 

 (مكان إنتاج

ى يتوقع تبعينها( بأعــداد أو كميات تتجاوز تلك ال آفة)أو  اآلفاتخلو من ال
أن تنشأ عن، وتتس  مع ممارسات الزراعة والمناولة الجيدة التى تستخدم 

؛ 1990وتسوووويقها وتتف  مع تلك الممارسوووات ]المنظمة،  السرررلعةفي انتاج 
 [1995المنظمة، نقيح ت

predator   الرررررركررررررائرررررر
 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 شووووحن محدد يعامل كوحدة واحدة ]المعيار الدولى 
 [2003. 18رقم 

processed wood 
material 

مواد خشررربية 
 مجهزة

ركبت سووويا باسووتخدام الغراء والحرارة والضووغط أو  أخشررابمنتجات من 
 [2002. 15]المعيار الدولى رقم  العناصر الثالثةأى توليفة من هذه 

production site جزء محدد من مكان إنتاج تتّم إدارته كوحدة منفصوووووولة لغايات الصووووووحة النباتية  موقع إنتاج
 [2015]الهيرة 

prohibition لوائح الصررحة النباتيةمحددة بموجب  سررلعأو  آفاتمنع اسووتيراد وانتقال  حظر 
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة 

provisional 
measure 

كاملة  مبررات فنيةيتقرر بدون وجود  النباتيةللصررررررحة أو إجراء  الئحة تدبير مؤقت
ويخضوووع اإلجراء المؤقت لشووورط توافر . نظراً لعدم توافر معلومات كافية

]الهيرووة المؤقتووة لتوودابير  المبررات الفنيووة الكوواملووة في أقرب وقووت ممكن
 [2001الصحة النباتية، 

quarantine تخ ررررررع للوائح  أو كائنات حية مفيدة آفاتأو لبنود  رسررررررمىاحتجاز  الحجر

وضوعها أو معالجتها أو  أو اختبار ا تفتيشرهامن أجل  الصرحة النباتية
نقيح المعيووار ؛ ت1990تحووت المراقبووة أو إجراء بحوث عليهووا ]المنظمووة، 

؛ 1999؛ لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووحة النباتية، 1995، 3 الدولي رقم
 [2018الهيرة، 

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 االقتصوووادية المحتملة  آفة
في هذه المنطقة، أو توجد فيها ولكنها ليسووووووت موزعة على نطاق واسووووووع 

؛ 1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  للمكافحة الرسررررررميةوتخضووووووع 
 [1997تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

quarantine station  محطة الحجر
 الزراعى

سووووولع  أو اي النباتية المنتجاتأو  اتالنباتتسوووووتبقى فيها  رسرررررميةمحطة 
عة، ناف نات ال كائ ما في ذلك ال عة للوائح، ب ]المنظمة،  الحجررهن خاضوووووو

يل المنظمة ، 1990 عد قا: محطة حجر أو مرف  الحجر "، 1995، ت سووووووواب
 [2015؛ تعديل الهيرة "الزراعى

raw wood  [2002. 15]المعيار الدولى رقم  معالجةلم يمر بأى تجهيز أو  خش  خش  خا 

re-exported 
consignment 

شرررررحنة معاد 
 تصدير ا

التي اسووتوردها بلد ما وأعاد تصووديرها بعد ذلك.  الشررحنةوالمقصووود بذلك 
أخرى أو  شرررحناتوضووومها إلى  الشرررحنة وتقسررريمهاومن الممكن تخزين 

؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير 1990]المنظمة،  تغليفهاتغيير طريقة 
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؛ لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة النباتية، 1996الصووووووحة النباتية، 
؛ 2002؛ الهيرة المؤقتة، 2001؛ الهيرة المؤقتة لتدابير الصووحة النباتية، 1999
 بلد إعادة التصديرسابقاً 

reference specimen  نررررررررمرررررررروذج
 معيار 

معين، محفوظ ويمكن النفووواذ إليوووه،  لكرررائ  حي  نموذج، من مجموعوووة 
. 3]المعيووار الوودولى رقم ألغراض تحووديوود الهويووة، أو التحق  أو المقووارنووة

 [2009؛ تعديل الهيرة، 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 المنصوووووووص عليها في المادة 
؛ تعديل 1990]المنظمة،  النباتات االتفاقية الدولية لوقايةمن  التاسررررررعة
ية، 1995المنظمة،  بات حة الن تدابير الصوووووو ية ب ؛ 1999؛ لجنة الخبراء المعن
 ["منظمة )إقليمية( لوقاية النباتات"سابقا: 

regional standards  مررررعررررايرررريررررر
 إقليمية

لتوجيه أعضووووووواء تلك  منظمة وقاية النباتات اإلقليميةتضووووووعها  معايير
 [1997المنظمة ]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

regulated area  مرررررنرررررطرررررقررررة
خررراضررررررررعرررة 

 للوائح

الخاضررررررعة األخرى  البنودو والمنتجات النباتية النباتاتتخضووووووع  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 انتشووووار اآلفات الحي
عة للوائح رية الخاضوووووو ج  ]لجنة  من اآلثار االقتصوووووووادية لآلفات غير الحي

؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية 1996الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 
 [2013 ؛ تعديل الهيرة2001؛ الهيرة المؤقتة، 1999بتدابير الصحة النباتية، 

regulated article  بند خاضررررررع
لررررررلرررررروائررررررح 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

، وسوووووويلة نقل، حاوية، تعبئة، مكان تخزين، نباتية منتجات، نباتاتأي 
 أن تأوي أخرى، أو شوووووويء آخر أو مادة أخرى يمكن كائناتتربة، وأي 

 الصررررررحة تدابير، أو تؤدى إلى انتشووووووارها، ويرى أنها تسووووووتوجب اآلفات
؛ تعديل 1990، وخاصووووووة 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 اقتصوووادى  للنباتات المسرررتهدف االسرررتخدا ، على للغرس

قد  عا تالى تخضووووووع للوائح داخل أراضووووووى الطرف المت غير مقبول، وبال
 [2013 تعديل الهيرة ؛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 البيرة(

؛ تعديل 1995. 3في البيرة ]المعيار الدولى رقم  كائ اإلفراج العمدى عن 
 [2013 الهيرة

release (of a 
consignment) 

 إفررررررررررررررررررراج
 (شحنة )عن

 [1995]المنظمة،  اإلجا ةبعد  بالدخو الترخيص 

replanting الغرسأنظر  إعادة الغرس 
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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 تحتفظ بسطحها الطبيعى المستدير وقد تحتوى  أخشاب
 [1990]المنظمة،  تخلو منهعلى القلف أو 

RPPO  الرررمرررنرررظرررمرررة
اإلقررلرريررمررريرررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات

 ؛ تعديل الهيرة1990]المنظمة،  المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات مختصوور
 [2001، المؤقتة

sawn wood  أخشرررررررررررررراب
 منشورة

منشووورة طوليا، تحتفظ بسووطحها الطبيعى المسووتدير أو ال تحتفظ  أخشرراب
 [1990]المنظمة،  تخلو منهبه، وتحتوى على القلف أو 

Secretary  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  12المعين بموجب المادة  أمي  الهيئة األمي[
1997] 

seeds (as a 
commodity) 

 بررررررررررررررررررررذور
بوصوووووووفهوووا )

 (سلعة

؛ تعديل 1990]المنظمة،  للزراعةالمخصوووووصوووووة  )بالمعنى النباتي( البذور
تة،  رة المؤق رة؛ 2001الهي يل الهي عد رة؛ 2015 ،ت يل الهي عد يل ؛ 2016 ،ت عد ت

 [2021 ،الهيرة

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 بتواف  اآلراء واعتمدتها هيرة معترف بها توفر، لالستخدام  معيار
العام والمتكرر، قواعد أو خطوط توجيهية أو خصائص ألنشطة معينة أو 
سياق  ستهدف تحقي  الدرجة المثلى من النظام في  لنتائج هذه األنشطة، وت

ياسووووووى/ ال1995محدد ]المنظمة،  ية للتوحيد الق لدول يل المنظمة ا هيرة ، دل
 تعاريف[ 1991: 2الدولية لاللكترونيات 

sterile insect  حشررررررررررررررررررة
 عقيمة

أي حشوووووورة عاجزة عن التكاثر نتيجة خضوووووووعها لعالج محدد ]المعيار 
 [2005. 3الدولي رقم 

sterile insect 
technique 

ترررررقرررررنررررريرررررة 
الررحشرررررررررات 

 العقيمة

قة  على نطاق واسووووووع  اإلطالق اإلغراقيمن خالل  اآلفات لمكافحةطري
بهدف الحد من تكاثر نفس األنواع في إحدى المجموعات  عقيمة لحشرات

 [3.2005الميدانية ]المعيار الدولي رقم 

stored product   مرررررررنرررررررتررررررر
 مخزون

غير مصوونع مخصووص لالسووتهالك أو التصوونيع ومخزون في  منت  نباتى
شمل بوجه خاص  المجففة  والفاكهة والخ روات الحبوبشكل جاف )وي

 [1990]المنظمة، 
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suppression اآلفاتمصووووووابة لخفض أعداد  منطقةفي  تدابير الصررررررحة النباتيةتطبي   تقليص 
؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة النباتية، 1995]المنظمة، 

1999] 

surveillance عن  آفةأو عدم وجود  وجودلجمع وتسووووجيل البيانات عن  رسررررميةعملية  المراقبة
أو أى إجراءات أخرى ]لجنة الخبراء المعنية  الرةرررررررد، المسررررررحطري  

 [2015 ،تعديل الهيرة؛ 1996بتدابير الصحة النباتية، 

survey* (of pests) مسررررررررررررررررح* 
 فات(اآل)

 أو، عدمه أو اآلفات وجود لتحديد معيّنة فترة خالل يجرى رسمي إجراء
 مكان أو ما منطقة في توجد التيت لآلفا تجمع خصووووووائص أو حدود
 المعنية الخبراء لجنة تعديل ؛1990 المنظمة،] اإلنتاج موقع أو اإلنتاج
 [2019 ،الهيرة ؛2015 ،الهيرة ؛1996 النباتية، الصحة بتدابير

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 الهيرة المؤقتة لتدابير الصوووحة النباتية، 2002. 14رقم 
 [2015 الهيرة

technically justified  وجررررررررررررررررررود
 مبررات فنية

وجود مبررات اسوووووتنادا إلى النتائج التى أمكن التوصووووول اليها باسوووووتخدام 
، أو أسوووووولوب منوواظر آخر لفحص وتقييم اآلفررات لمخرراطرمالئم  تحليرر 

ية لوقاية  فاقية الدول ما ينطب  ذلك ]االت المعلومات العلمية المتوافرة، حيث
 [1997النباتات، 

test د مواللنباتات أو المنتجات النباتية أو غير ا م  ال الرسرررميالفحص  اختبار
، بخالف الفحص البصوووري، الذي ينفذ لتبين وجود الخاضرررعة للوائح

لمتطلبووات معينووة أو لتحووديوود االمتثووال  آفرراتأو للوقوف على  اآلفررات
 [2018؛ تنقيح الهيرة، 1990]المنظمة،  لصحة النباتيةمحدّدة ل

tolerance level (of a 
pest) 

مسررررررررررتررررو  
آلفة )التحم  

 (ما

 انتشار اأو منع  اآلفةتلك  مكافحةما بوصفه عتبة العمل على  آفة ظهور
 [2009]الهيرة،  دخولهاأو 

transience  الرررررررروجررررررررود
 العارض

 [1998. 8]المعيار الدولى رقم  توطنهاإلى ال يتوقع أن يؤدى  آفةوجود 

transit  الررررررعرررررربررررررور
 )الترانزيت(

 شحنة عابرةأنظر 

transparency تدابير الصرررررحة النباتيةالمبدأ القاضوووووى بأن تتوافر على الصوووووعيد الدولى  شفافية 
؛ تعديل لجنة الخبراء 1995واألسووووووباب الداعية إلى وضووووووعها ]المنظمة، 

، اسووووتنادا الى االتفاق بشووووأن تطبي  1999المعنية بتدابير الصووووحة النباتية، 
منظمة تدابير الصووووووحة والصووووووحة النباتية لدى منظمة التجارة العالمية )

 ([1994التجارة العالمية، 

treatment (as a 
phytosanitary 
measure) 

 مررعرررالررجرررةالرر
)كتررردبير م  
ترررررردابرررررريررررررر 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية(

أو  تخميلهاأو  الخاضررررررعة للوائح اآلفاتلقتل  رسررررررمياإجراء مرخص به 
؛ 1995؛ تعوديول المنظموة، 1990]المنظموة،  إمراتتهراإزالتهوا أو تعقيمهوا أو 
؛ الهيرووة 2003 ،18؛ المعيووار الوودولي رقم 2002. 15المعيووار الوودولي رقم 

 [2021 الهيرة،؛ 2005المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 
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treatment schedule   جررررررررررررررررداو
 المعامالت

التي يتعين اسووتيفاؤها  للتوصوول إلى  المعامالتالمعلمات الرئيسووية إلحدى 
فات أو  ها، أو  إبطا  مفعولهاالنتيجة المتوخاة )مثل قتل آ أو التخلص من

محدد ]المعيار  فعالية( عند مسوووتوى حيويتهاإ الة جعلها غير خصوووبة أو 
 [2007. 28الدولي رقم 

visual examination  الرررمرررعرررايرررنرررة
 البصرية

لمعاينة باسوووتخدام العين المجّردة أو بواسوووطة عدسوووة أو مجسوووام أو ا
 [2018؛ تنقيح الهيرة، 2005. 23]المعيار الدولي رقم مجهر بصري آخر 

wood (as a 
commodity) 

 أخشرررررررررررررراب
بوةررررررفهرررا )

  )سلعة

ومخلفات ، والشوظايا ، الخشر  المنشرور، والخشر  المسرتديرمثل  السرلع
، مواد التعبئة الخشبيةباستثناء ، لقشرةامع وجود أو بدون وجود الخشب 

؛ 1990]المنظمة،  والروطان منتجات البامبوو ،والمواد الخشبية المجهزة
 [2021 الهيرة،؛ 2016 الهيرة،؛ 2001تعديل الهيرة المؤقتة، 

wood packaging 
material 

مواد التعبئررة 
 الخشبية

أو منتجات األخشووووواب )باسوووووتثناء منتجات الورق( التى  الخشررررر تشووووومل 
أخشرررراب فر  ما )بما في ذلك  سررررلعةتسووووتخدم كدعامات.ولحماية أو نقل 

 [2002. 15]المعيار الدولى رقم  (الشحنة

 



 5المعيار الدولي رقم  1الضميمة   -مسرد مصطلحات الصحة النباتية

26 -5رقم  الدولي المعيار  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 2001في دورتها الثالثة في أبريل/نيسان بل الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ألول مرة من قِّ  الضميمة ههذ تاعتمد
 2012مارس/آذار في الدورة السابعة لهيرة 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 

  ؛لآلفات الخاضعة للوائحة الرسمية المكافح -

تحديد متى يمكن اعتبار آفة ما بأنها موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسوووووع، التخاذ و -
 قرار فيما إذا كانت ترقى لمرتبة آفة حجرية

 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:

اإلنفاذ النشووووووط للوائح الصووووووحة النباتية الُملزمة وتطبي  إجراءات الصووووووحة النباتية الُملزمة بهدف 
 استرصال أو إحتواء آفات حجرية أو إلدارة آفات غير حجرية خاضعة للوائح.

 الخلفية

الكلمات "موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسووع ومكافحة رسوومياً" تعبر عن مفهوم أسوواسووي 
رية. واسووووووتناداً لذلك التعريف، يجب أن تكون األفة الحجرية دائماً ذات أهمية  ج  في تعريف آفة حي

في تلك  إقتصادية ممكنة للمنطقة المهددة. وإضافة لذلك، ينبغي أن تفي إما بمعيار أنها غير موجودة
المنطقة أو أن تفي بالمعايير المجتمعة كونها موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسع وتخضع 

 .لمكافحة رسمية

ف  بل على أنه " ينشوووأ أو يُرخَّص به أو ينفَّذ من قِّ  ارسووومي مسووورد مصوووطلحات الصوووحة النباتيةيعّرِّ
أو احتواء أو اسووترصووال لتجمع إحدى تقليص، "، والمكافحة على أنها "منظمة قطرية لوقاية النباتات

بشكل كاف بتوليفة  ومع ذلك، فألغراض الصحة النباتية، ال يعبِّّر مفهوم المكافحة الرسمية ".اآلفات
 من هذين التعريفين.

 والغرض من هذه الضميمة هو تقديم وصف أكثر دقة لتفسير:

ة الموجودة في منطقة ما مفهوم المكافحة الرسمية وتطبيقه في مجال الممارسة لآلفات الحجري -
 ؛وأيضاً لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح

مفهوم " موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسوووع وتخضوووع لمكافحة رسووومية" لآلفات و -
 الحجرية.

"غير موزعة على نطاق واسع" ليس مصطلحاً مشموالً في وصف وضع اآلفة الُمدرج في المعيار 
 .8رقم اتية الدولي لتدابير الصحة النب

http://www.ippc.int/
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 المتطلبات

 متطلبات عامة -1

، وبخاصووة مبادب عدم التمييز، والشووفافية، وتعادل 1رقم تخضووع المكافحة الرسوومية للمعيار الدولي 
 .تدابير الصحة النباتية، وتحليل مخاطر اآلفات

 المكافحة الرسمية 1-1

 تشمل المكافحة الرسمية على:

 و/أو اإلحتواء في المنطقة )المناط ( المصابة اإلسترصال -

 المراقبة في المنطقة )المناط ( المهددة -

بما في ذلك تدابير  المنطقة )المناط ( الخاضعة للوائح القيود المرتبطة بالحركة إلى أو ضمن  -
 الصحة النباتية المطبقة عند اإلستيراد.

مة ومن المطلوب، كحد أدنى، أن يكون تقييم  .تشوووومل جميع برامج المكافحة الرسوووومية عناصوووور ُملزِّ
حاجة إلى المكافحة  يد مدى ال حد ية لت بة اآلفة جزءاً من برامج المكافحة الرسووووووم البرنامج ومراق

ويتعيَّن أن تكون  .المطبقة عند االسوووووتيراد للغرض نفسوووووه الصوووووحة النباتية وتأثيرها، لتبرير تدابير
 أدناه(. 2-2تيراد متسقة مع مبدأ عدم التمييز )أنظر القسم التي تطبَّ  عند االس الصحة النباتية تدابير

رية، يجوز أن تشوووومل تدابير االسووووترصووووال واالحتواء عنصووووراً للتقليص ج  أما  .وبالنسووووبة لآلفات الحي
رية الخاضعة للوائح، فيجوز استخدام عنصر للتقليص لتالفي حدوث آثار  ج  بالنسبة لآلفات غير الحي

 .اقتصادية غير مقبولة حيث أن ذلك ينطب  على االستخدام المقصود لنباتات الغرس

 غير مو عة على نطاق واسع 1-2

عها ضوومن منطقة ما. يمكن "غير موزعة على نطاق واسووع" هو مفهوم يعزو إلى وجود اآلفة وتوزي
وضووووووع اآلفة في فرة موجودة وموزعة على نطاق واسووووووع في منطقة ما أو غير موزعة على نحو 
واسووووووع، أوغائبة. وفي تحليل مخاطر اآلفة، يتم تحديد فيما إذا كانت اآلفة غير موزعة على نطاق 

وبالتالي فهي ليسووووت التصوووونيف. يعني الوجود العارض أنه ال يتوقع توطفن آفة ما  واسووووع في خطوة
 ذات صلة بمفهوم "غير موزعة على نطاق واسع".

وفي حالة آفة حجرية موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسووووووع، يتعيَّن على البلد المسووووووتورد 
تعريف المنطقة )المناط ( المصوووووووابة والمنطقة )المناط ( المهددة. وعندما تعتبر آفة حجرية غير 

هذ ا يعني أن اآلفة محددة في أجزاء من توزعها الممكن وأن هناك موزعة على نطاق واسووووووع، ف
مناط  خالية من اآلفة تكون في خطر من خسارة إقتصادية من دخولها أو انتشارها. وال تحتاج هذه 
المناط  المهددة أن تكون متجاورة ولكنها قد تتألف من عدة أجزاء مميزة. وبغية تبرير إعالن أن 

و واسووووع، يتعيَّن تأمين وصووووف وتحديد للمناط  المهددة إذا تم طلب ذلك. اآلفة غير موزعة على نح
 هناك درجة من عدم اليقين مرافقة ألي تصنيف للتوزيع. كما أن التصنيف قد يتغيَّر مع الزمن.

يتعيّن أن تكون المنطقة التي تكون فيها اآلفة غير موزعة على نحو واسوووووع هي ذاتها كالمنطقة التي 
أثير اإلقتصوووادي )مثل المنطقة المهددة( وحيثما تكون اآلفة تحت مكافحة رسووومية أو ينطب  عليها الت

معتبرة لمكافحة رسوووووومية. إن اتخاذ قرار بأن آفة ما هي آفة حجرية، بما في ذلك اعتبار توزيعها، 
ووضووووووع تلك اآلفة تحت مكافحة رسوووووومية، يتم نمطياً فيما يخص بلداً بأكمله. على أنه قد يكون أكثر 

ة، في بعض األحوال، إلخضوواع اآلفة للوائح على أنها آفة حجرية في أجزاء من البلد بدالً من مناسووب
البلد بأكمله. ويتوجب مراعاة األهمية اإلقتصوووووووادية الممكنة لآلفة لتلك األجزاء عند تحديد تدابير 

يرة أو أكثر الصحة النباتية. وكأمثلة عن الحاالت التي يكون ذلك مناسباً هي بلدان تشمل تخومها جز
أو حاالت أخرى حيثما توجد حواجز طبيعية أو مختلقة إصووطناعياً أمام توطفن اآلفة وانتشووارها، من 



1الضميمة  -مسرد مصطلحات الصحة النباتية  5المعيار الدولي رقم    

28 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -5رقم  الدولي المعيار  

قبيل البلدان الواسووعة التي تكون فيها محاصوويل محددة مقيَّدة بسووبب الطقس إلى مناط  معرفة بشووكل 
 جيد.

 القرار بتطبي  المكافحة الرسمية  1-3

اية النباتات فيما إذا كانت ستكافح رسمياً آفة ذات أهمية إقتصادية محتملة قد تختار منظمة قطرية لوق
تكون موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسع، مراعية العوامل ذات الصلة من تحليل مخاطر 
اآلفات، كتكلفة ومنافع إخضاع آفة للوائح، والقابلية اللوجستية والتقنية لمكافحة اآلفة ضمن المنطقة 

 ة. وإذا لم تكن اآلفة خاضعة لمكافحة رسمية، فإنها غير مؤهلة عند ذلك كوفة حجرية.المحدد

 شروط نوعية -2

يل مخاطر اآلفات، التبرير الفني، عدم التمييز،  ها بتحل ترتبط الشووووووروط النوعية الواجب الوفاء ب
منظمة القطرية لوقاية الشفافية، اإلنفاذ، الطبيعة الُملزمة للمكافحة الرسمية، منطقة التطبي  وسلطة ال

 النباتات والمشاركة في المكافحة الرسمية.

 التبرير الفني 2-1

الصوووحة النباتية مبررة فنياً وتؤدي شوووروط االسوووتيراد المتعلقة بيتعيَّن أن تكون المتطلبات المحلية و
 إلى تدابير صحة نباتية غير مميزة.

كنة، التوزيع المحتمل وبرامج يتطلب تطبي  تعريف آفة حجرية معرفة باألهمية اإلقتصووووووواد ية الُمم 
 (. يتم تحديد توصوووووويف اآلفة على أنها موجودة وموزعة2رقم )المعيار الدولي  المكافحة الرسوووووومية

على نطاق واسوووووع أو موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسوووووع فيما يتعل  بتوزعها المحتمل. 
ويمثل التوزيع المحتمل المنطقة حيث قد تصووووووبح اآلفة متوطنة إذا ما أُعطيت الفرصووووووة مثل وجود 

اتية العوائل والعوامل البيرية المحفزة كالطقس والتربة. ويؤمن المعيار الدولي لتدابير الصووووووحة النب
توجيهاً عن العوامل الواجب مراعاتها أثناء تقدير احتمال التوطفن واإلنتشوووووووار عند القيام  11رقم 

بتحليل مخاطر اآلفات. وفي حالة آفة تكون موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسووووووع، يتعيَّن 
 توطنة.أن يكون تقدير األهمية اإلقتصادية متعل  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 توزف
توجيهاً عن المراقبة، ويشوووووومل أحكاماً عن  6رقم موزعة على نطاق واسووووووع. يؤمن المعيار الدولي 

نتشووار ومعدل التكاثر في تصووميم الشووفافية. قد تؤثر العوامل البيولوجية كدورة حياة اآلفة، وسووائل اإل
برامج المراقبة، تفسوير بيانات المسوح ومسوتوى الثقة في تصونيف آفة ما على أنها غير موزعة على 
ثابتاً. وقد تسووووووتوجب الظروف المتغيرة أو  نطاق واسووووووع. إن توزيع آفة ما في منطقة ليس ظرفاً 

 على نحو واسع. معلومات جديدة إعادة النظر فيما إذا كانت آفة ما غير موزعة

 عد  التمييز 2-2

الصوووووحة النباتية من وشوووووروط االسوووووتيراد المتعلقة بيعد مبدأ عدم التمييز ما بين المتطلبات المحلية 
يتعيّن، على وجه الخصووووص، أال تكون المتطلبات الخاصوووة باالسوووتيراد أكثر   المبادب األسووواسوووية.

د. ل شدداً من تأثير المكافحة الرسمية في بلد مستورِّ  ذلك، يتعيَّن وجود تواف  بين المتطلبات المحليةت
 :بالنسبة آلفة محددة وشروط االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية

 أال تكون متطلبات االستيراد أكثر تشدداً من المتطلبات المحلية. يتعيَّن -

 متكافراً.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 الشووووووحنات المسووووووتوردة مماثلة للعمليات المكافرة لها في برامج  يتعيَّن -
 المكافحة المحلية.
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ثال، يتعيَّن - لة عدم االمت ية أو في حا بات حة الن قة على  أن تكون أعمال الصوووووو ها المطب رات مكاف
 الشحنات المستوردة مماثلة لإلجراءات المحلية أو مكافرة لها.

ل في البرنامج المحلي للمكافحة الرسمية، يتعيَّن - تطبي  مستوى  في حالة تطبي  مستوى التحمف
ل نفسووه على المواد المكافرة المسووتوردة وعلى وجه الخصوووص، في حالة عدم اتخاذ أي  التحمف

ل المعني، يتجاوز ال الظهور ي البرنامج المحلي للمكافحة الرسمية ألن إجراء ف مستوى التحمف
مستوى يتجاوز فيها ال الظهور  اتخاذ أي عمل على الشحنة المستوردة إذا كان عندئذ ال يتعيَّن
ل نفسه ل لإلستيراد عن طري  التفتيش أو  .التحمف وعموماً، يتم تحديد اإلمتثال لمستويات التحمف

ل بالنسوووبة للشوووحنات المحلية عند آخر  االختبار عند الدخول، بينما يتعيَّن تحديد مسوووتوى التحمف
 نقطة تطبَّ  عندها تدابير المكافحة الرسمية.

في حالة السوووماح بخفض المسوووتوى أو إعادة التصووونيف في برنامج محلي للمكافحة الرسووومية،  -
 .للشحنات المستوردة أن يكون هذا الخيار متاحاً أيضاً بالنسبة يتعيَّن

 الشفافية 2-3

الصوووحة النباتية وشوووروط االسوووتيراد المتعلقة ب أن تكون المتطلبات المحلية للمكافحة الرسووومية يتعيَّن
 .موثقة، مع إتاحة الفرصة لإلطالع عليها عند الطلب

 اإلنفاذ 2-4

شوووووروط االسوووووتيراد المتعلقة يتعيَّن أن يكون اإلنفاذ المحلي لبرامج المكافحة الرسووووومية مكافراً 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 األشووووووخاص المعنيين ُملزمين قانونياً باتخاذ تكون المكافحة الرسوووووومية ُملزِّ
مواً في جميع  ريوة ُملزِّ ج  اإلجراءات الالزموة. ويكون نطوواق برامج المكووافحووة الرسووووووميووة لآلفوات الحي
سبة  سبيل المثال(، بينما يكون النطاق بالن األحوال )فيما يخص إجراءات حمالت االسترصال، على 

رية الخاضووووووعة للوائح ُمل ج  ماً فقط في ظروف معينة )برامج إصوووووودار الشووووووهادات لآلفات غير الحي زِّ
 .الرسمية، على سبيل المثال(

 منطقة التطبي  2-6

يمكن تطبي  برنامج للمكافحة الرسمية على المستوى القطري، أو شبه القطري أو مستوى المنطقة 
شروط االستيراد ن لالمحلية. ويتعيَّن تحديد منطقة تطبي  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 تُنشووأ 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 المسووووووروالن 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 مسووؤولة عن جوانب من برامج المكافحة الرسوومية، كما 
يجوز إسوناد مسوؤولية جوانب معينة من برامج المكافحة الرسومية لسولطات قطرية فرعية أو للقطاع 

راية كاملة بجميع جوانب برامج ويتعيَّن أن تكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات على د .الخاص
 .المكافحة الرسمية في البلد
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 .2003في أبريل/نيسان  الخامسة في دورتها هذه الضميمةاعتمدت الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 

 من المعيار. واجب االعتبارجزء  الضميمة

: خطوط توجيهية بشرررررر ن فهم األ مية االقتصررررررادية المحتملة والمصررررررطلحات 2 ال ررررررميمة
 المتصلة بها مع اإلشارة إلى االعتبارات البيئية

 لغرض والنطاقا -1

توفر هذه الخطوط التوجيهية خلفية الموضووووع وغيرها من المعلومات ذات الصووولة بقصووود توضووويح 
والمصطلحات المتصلة بها، حتى تكون مثل هذه المصطلحات مفهومة  األهمية االقتصادية المحتملة

بوضوووووووح ويكون تطبيقها متسووووووقا مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية(، والمعايير الدولية 
لتدابير الصحة النباتية. وتبين هذه الخطوط التوجيهية أيضا تطبي  مبادب اقتصادية معينة في صلتها 

فاقية، وخاصوووووووة في ما يتعل  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 البيرية من الناحية االقتصادي -

 اآلفات؛ألثر تؤكد أن التأثير السوقي ليس هو المؤشر الوحيد  -

في اتخاذ تدابير الصوووووحة النباتية بالنسوووووبة لآلفات التي ال األطراف المتعاقدة تحافظ على ح   -
، أو النظم يمكن بسهولة قياس األضرار االقتصادية التي تلحقها بالنباتات، أو المنتجات النباتية

 االيكولوجية في منطقة ما.

، أن نطاق االتفاقية يشووومل وقاية النباتات المزروعة في القطاع باآلفاتكما أنها توضوووح، فيما يتعل  
والنباتات غير المزروعة/الطليقة، والحياة النباتية البرية، ، -الغاباتو فالحة البسووووووواتين - الزراعي

 والموائل والنظم االيكولوجية.

 لفيةالخ -2

فات ، بما في ذلك تلك التي تتعل  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 االقتصووووووادية. واإلشووووووارة إلى تعابير اآلثار االقتصووووووادية، والتأثير االقتصووووووادي، واألهمية 

المقبول، وكذلك استخدام كلمة اقتصادي في االتفاقية االقتصادية المحتملة، والتأثير االقتصادي غير 
والمعايير الدولية لتدابير الصووووووحة النباتية قد أسووووووفر عن شوووووويء من سوووووووء الفهم السووووووتخدام هذه 

 ولبؤرة تركيز االتفاقية. المصطلحات

وينطب  نطاق االتفاقية على وقاية الحياة النباتية البرية مما أسوووووفر عن إسوووووهام مهم في الحفاظ على 
التنوع الحيوي. ومع ذلك فقد نشوووووأ سووووووء فهم مؤداه أن االتفاقية ال تتركز إال على الجانب التجاري 
وأنها محدودة في نطاقها. ولم يفهم بوضوح أن االتفاقية يمكن أن تعبر عن االهتمامات البيرية بالقيمة 

بما في ذلك اتفاقية  مع االتفاقات األخرى،باالتسووواق االقتصوووادية. وأدى ذلك إلى نشوووأة قضوووايا تتعل  
 التنوع الحيوي وبروتوكول مونتريال المتعل  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 تتعل  بأدلة تعزز االجتهادات السابقة: 

لتدابير الحد من اآلثار االقتصووووادية )في تعريف لوائح الصووووحة النباتية والتفسووووير المتف  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 االقتصووادي المباشوور وغير المباشوور )في المعيار  -
 (؛16

 (؛11رقم  الدولي النتائج االقتصادية والنتائج االقتصادية المحتملة )في المعيار -

 (.11رقم  الدولي ر التجارية )في المعيارالنتائج التجارية وغي -

، بخصووووص تصووونيف اآلفات، أنه ينبغي وجود 5-1-1-2، في القسوووم 11رقم  الدولي ويالحظ المعيار
 بما في ذلكدالئل واضووووووحة على أن اآلفة من المحتمل أن يكون لها تأثير اقتصوووووووادي غير مقبول،

يل مخاطر اآلفات. ويصووووووف القسووووووم  رة، في منطقة تحل تأثير على البي ية  3-2ال لدول من المعايير ا
فة ما. ويمكن أن تعتبر تائج االقتصوووووووادية 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 والبيرية لدخول اآلفة. وهو يسلم بأن أنماط معينة من 
اآلثار قد ال تنطب  على سوووق قائمة ال يمكن تحديدها بسووهولة، لكن يسووترسوول ليبين أنه يمكن تقريب 

ا كان القياس الكمي غير ممكن، فإن التأثير بمنهج تقييم غير سوقي مناسب. ويالحظ هذا القسم أنه إذ
هذا الجزء من التقدير ينبغي أن يتضوومن على األقل تحليال كيفيا )وصووفيا( وشوورحا لطريقة اسووتخدام 

( اآلثار لآلفات )اآلثار غير المباشووورة 2-1-3-2. ويغطي القسوووم اآلفات المعلومات في تحليل مخاطر
ت ها ل ية أو غيرها من اآلثار غير المرغوب في تائج البير يل الن لك كجزء من تحل دابير المكافحة، وذ

يوفر اإلرشووواد  4-3غير مقبول، فإن القسوووم  اآلفات . وحيثما اعتبر أحد مخاطرالمحتملة االقتصوووادية
، بما في ذلك قياس الكفاءة التكاليفية، وإمكانية التطبي  اآلفات بشوووأن انتقاء أوجه خيار إدارة مخاطر

 للتجارة.والتدابير األقل تقييدا 

، سلمت الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بأنه ينبغي، لمراعاة االهتمامات 2001في أبريل/نيسان 
البيرية، في إطار المهمة الحالية لالتفاقية، أن يشوووومل التوضوووويح اإلضووووافي النظر في النقاط الخمس 

 :لآلفاتالمقترحة التالية التي تتعل  بالمخاطر البيرية المحتملة 

 خفيض أو إزالة األنواع النباتية المحلية المعرضة للخطر )أو المهددة(؛ت -

 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؛ -

 و يسفر عن زعزعة استقرار نظام أيكولوجي؛إحداث تغير في التنوع الحيوي النباتي على نح -

اإلشووووووعار عن برامج مكافحة أو إزالة أو إدارة قد تنشووووووأ الحاجة إليها إذا دخلت آفة حجرية،  -
وتأثير هذه البرامج )اسوووتخدام مبيدات اآلفات أو المفترسوووات أو الطفيليات غير المحلية( على 

 التنوع الحيوي.

ما يتعل   تات ومن ثم، فمن الواضووووووح، في با ية الن مل وقا ية يشوووووو فاق ية، أن نطاق االت بات باآلفات الن
المزروعة في القطاع الزراعي )فالحة البسووووووواتين والغابات(، والنباتات غير المزروعة/الطليقة، 

 والحياة النباتية البرية والنظم اإليكولوجية.
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 االعتبارات االقتصادية في تحلي  مخاطر اآلفات -4

 االقتصاديةأنماط اآلثار  4-1

ينبغي، في تحليل مخاطر اآلفات، أال تفسوور اآلثار االقتصووادية على أنها آثار سوووقية فحسووب. فالسوولع 
ال تباع في األسووووووواق التجارية يمكن أن تكون لها قيمة اقتصووووووادية، كما أن التحليل  والخدمات التي

يوفر إطارا  تصووواديةاآلثار االقيتجاوز كثيرا نطاق دراسوووة السووولع والخدمات. واسوووتخدام مصوووطلح 
ية(. ويسووووووتخدم االجتماعيجوز أن تحلل فيه طائفة واسووووووعة من اآلثار )بما في ذلك اآلثار البيرية و

التحليل االقتصادي القيمة النقدية كمقياس لتمكين راسمي السياسات من مقارنة تكاليف وفوائد أنواع 
ى كالتحليالت الكيفية والبيرية التي مختلفة من السلع والخدمات. وال يستبعد ذلك استخدام أدوات أخر

 تستخدم القيم النقدية. قد ال

 التكاليف والفوائد 4-2

يتمثل أحد المعايير االقتصوووادية العامة في اتباع أية سوووياسوووة إذا كانت فوائدها تضووواهي تكاليفها على 
وقية على األقل. وتسوووتخدم التكاليف والفوائد بمفهومها الواسوووع لتشووومل الجوانب السووووقية وغير السووو

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

لومات المتعلقة بالتكاليف وال يستطيع التحليل االقتصادي ألغراض الصحة النباتية أن يوفر إال المع
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 سووووووتعود عليه 

ل هي خيارات تتعل  بالسياسات، فإنه أو يتحمل عبرها. ونظرا ألن األحكام الخاصة بالتوزيع المفض
 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 
الفوائد. وقد ال تكون أو كان ال بد من حدوث سوووووولسوووووولة من المسووووووببات قبل تكبد التكاليف أو تحق  

التكاليف والفوائد المقترنة بالنتائج غير المباشوووووورة لدخول آفة مؤكدة بنفس درجة التكاليف والفوائد 
المقترنة بالنتائج المباشوورة لذلك. وكثيرا ما ال تكون هناك معلومات نقدية بشووأن تكلفة أية خسووارة قد 

ألي تحليل أن يحدد ويفسوووووور الشووووووكوك التي  تنجم عن دخول اآلفات إلى البيرات الطبيعية. وينبغي
 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

 اآلفات؛وجود احتمال للدخول إلى منطقة تحليل مخاطر  -

 وجود احتمال االنتشار بعد التوطن؛ -

 احتمال حدوث تأثير ضار على النبات، ومثال: -

 المحاصيل )خسائر في الغالت أو الجودة مثال(؛ أو •

 البيرة، مثل اإلضرار بالنظم االيكولوجية؛ أو •

 قيمة محددة أخرى، مثل االستجمام، أو السياحة، أو جمال الطبيعة. •

، هو أحد أنواع األضرار اآلفات، فإن الضرر البيري الناتج عن دخول إحدى 3وكما أشير في القسم 
قدة في  عا لث أعاله، لألطراف المت ثا يار ال بالمع ما يتعل   تالي، وفي بال ية. و فاق ها االت التي تعترف ب
االتفاقية الح  في أن تتخذ تدابير للصووحة النباتية حتى وإن اقتصوورت على آفة واحدة فقط يحتمل أن 

                                                      
( تنص على أنه 1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) 3-بالمعيارين األول والثاني، فإن المادة السابعةفيما يتصل   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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لبيرة فحسووب. وينبغي أن يقوم هذا اإلجراء على أسوواس تحليل لمخاطر اآلفات يشوومل النظر تضوور با
في دالئل اإلضووورار المحتمل بالبيرة. ولدى بيان التأثير المباشووور وغير المباشووور لآلفات على البيرة، 

 ينبغي تحديد طبيعة األضرار أو الخسائر، الناجمة عن دخول اآلفة، في تحليل مخاطر اآلفات.

في حالة اآلفات غير الحجرية الخاضووعة للوائح، فإن دخول اآلفة في منطقة موضووع اهتمام واآلثار و
يا، نظرا ألن  تأثير غير المقبول اقتصووووووواد قة ببحث ال لة وثي عايير ذات صوووووو عد م لك ال ت لذ ية  البير

لتدابير  11رقم  الدولي والمعيار 16رقم  الدولي مجموعات هذه اآلفات متوطنة بالفعل )أنظر المعيار
 الصحة النباتية(.
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 من المعيار. واجب االتباعيقصد بهذا المرف  أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا 

 2 لل ميمةمرف  

 .الضميمة ههذيوفر هذا المرف  توضيحا إضافيا لبعض المصطلحات المستخدمة في 

: يسوووتخدم في المقام األول القيم النقدية لتمكين راسووومي السوووياسوووات من مقارنة التحليل االقتصوووادي
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 البيري.

: تشووووومل كل من اآلثار السووووووقية واآلثار غير السووووووقية، مثل االعتبارات البيرية اآلثار االقتصوووووادية
ية. االجتماعية. وقد يكون من الصووووووعب قياس القيمة االقتصووووووادية لآلثار البيرية أو اآلثار االجتماعو

حسوووووون 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 األسوووووووواس لقيوواس تكلفووة أثر التغيرات )في التنوع الحيوي، أو النظم القيمووة االقتصوووووووواديووة
( على الرفاهة اإليكولوجية، أو الموارد الخاضوووووعة لإلدارة، أو الموارد الطبيعية على سوووووبيل المثال

ال تباع في األسوووووواق التجارية قيمة اقتصوووووادية.  البشووووورية. ويمكن أن تكون للسووووولع والخدمات التي
وتحديد القيمة االقتصووووووادية ال يمنع االهتمامات األخالقية أو الغيرية ببقاء وحسوووووون 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 المرف  ألول مرة من قِّبل هيرة تدابير الصحة النباتية في دورتها 
 من المعيار. واجب االتباعيقصد بهذا المرف  أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا 

ع البيولوجي في عالقتها بقائمة مصطلحات : 1المرف   الصحة مصطلحات اتفاقية التنو 
 النباتية

 المقدمة -1

، إيضوواح أن نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يشوومل المخاطر الناشوورة عن اآلفات 2001تم، منذ 
التي تؤثر في المقام األول على البيرة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك النباتات الضوووارة. ومن ثم فقد 

 5لحات، الذي يسووووووتعرض المعيار الدولي رقم فحص فري  الخبراء الفني المعني بقائمة المصووووووط
(، إمكانية إضووافة مسووردال، المشووار إليها فيما بعد بتعبير 2008مصووطلحات الصووحة النباتية، مسوورد )

مصووووووطلحات وتعاريف جديدة إلى المعيار الدولي لتدابير الصووووووحة النباتية لتغطية هذا المجال الذي 
في المصطلحات والتعاريف المستخدمة في اتفاقية يثير االنشغال. وقد نظر الفري ، بصفة خاصة، 

بغية إضووووووافتها إلى القائمة، على نحو ما حدث من قبل في عدة حاالت بالنسووووووبة  *التنوع البيولوجي
 لمصطلحات منظمات دولية أخرى.

إال أن دراسوووووة المصوووووطلحات والتعاريف التي تتيحها اتفاقية التنوع البيولوجي قد أظهرت أنها تقوم 
يم تختلف عن مفاهيم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بحيث تشوووير المصوووطلحات المتماثلة على مفاه

إلى معان مختلفة بوضوووووووح. لذلك فإنه لم يمكن اسووووووتخدام مصووووووطلحات وتعاريف اتفاقية التنوع 
البيولوجي في قائمة المصووووووطلحات مباشوووووورة. وقد تقرر، بدال من ذلك، عرض هذه المصووووووطلحات 

لمرف  الحالي بالقائمة، مع تقديم إيضاحات لكيفية اختالفها عن مصطلحات االتفاقية والتعاريف في ا
 الدولية لوقاية النباتات.

وال يقصووود من هذا المرف  تقديم إيضووواح لنطاق اتفاقية التنوع البيولوجي وال لنطاق االتفاقية الدولية 
 لوقاية النباتات.

 العرض -2

موضع البحث، أدرج في البداية التعريف الخاص باتفاقية فيما يتعل  بكل مصطلح من المصطلحات 
التنوع البيولوجي. ووضوووع مقابل كل تعريف "إيضووواح في سوووياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات"، 
تظهر فيه، كالمعتاد، مصطلحات القائمة أو مشتقات منها بحروف داكنة. وقد تضم هذه اإليضاحات 

بيولوجي، وفي هذه الحالة تكون المصوووووطلحات بحروف داكنة أيضوووووا مصوووووطلحات اتفاقية التنوع ال
(". وتشّكل اإليضاحات الجزء الرئيسي من هذا المرف . 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  كائ اة من أطوار الحياة، أو جزء قابل للحي

 .المنطقة، إلى تلك 5بواسطة اإلنسان 4دخ ما  منطقة

 مالحظات:
إن التحديد الخاص بالتوزع "الماضووووووي والحاضوووووور" ليس ذي صوووووولة بأغراض االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ألن األخيرة معنّية  1

الماضووي أو إذا كان موجوداً اآلن. إن كلمة "ماضووي" في تعريف اتفاقية  باألوضوواع الحالية فقط. وال يهم فيما إذا كان النوع موجوداً في
التنوع البيولوجي من المفترض أن تسوووومح بإعادة إدخال نوع ما إلى منطقة أضووووحى فيها  هذا النوع منقرضوووواً )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
يشووووودد 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 ضوومن مجال توزعه األصوولي )انظر  المنطقةألغراض اتفاقية التنّوع البيولوجي، يكون النوع الدخيل موجودا بالفعل في  4

ضووووع االهتمام )أي أدناه(. أما االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإنها تهتم أكثر باألنواع التي ال توجد بعد في المنطقة مو إدخا مصووووطلح 
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 حجريةيزال هذا النوع يعتبر  ، والالدولية 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 المناط  الواقعة خارج الوالية القانونية 

 7الوطنية.

، عن يكون غير أةي  فيها منطقةما إلى  نوع دخو هو 
من منطقة  طري  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 
 مناط  ال يكون فيها أصيالً(.

 مالحظات:
، وبالتالي نوع دخل المنطقة فعالً. مع أنه يمكن (CBD) بنوع دخي يتعل   (CBD) اإلدخا يقترح تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي أن  6

االفتراض، على أسوووواس العديد من الوثائ  األخرى التي أتاحتها اتفاقية التنوع البيولوجي، أن األمر ليس كذلك، وأنه يتعل  بحاالت فيها 
نوع ما عدة مرات، أما بالنسووبة لالتفاقية  إدخا . فبالنسووبة التفاقية التنوع البيولوجي يمكن (CBD)لنوع غير أصوويل للمرة األولى  إدخا 

 نوع بعد توطنه. إدخا الدولية لوقاية النباتات فإنه ال يمكن، إعادة 
 إن مسألة "المناط  الواقعة خارج الوالية القانونية الوطنية" ليست بذات أهمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 7
نتقال غير المباشوووووور، على ما إذا كان ينبغي اعتبار كّل انتقال من منطقة واحدة على أنه ال ينّص التعريف بشووووووكل محدد، في حالة اال 8

)بواسووطة اإلنسووان، بشووكل 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 بصوووورة  (CBD) دخيالغير مباشووور، بحيث يكون النوع المعني  (CBD) إدخا اعتبار ذلك بمثابة 
ت طبيعية. وفي سووووووياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإنه ال يترتب على البلد الوسوووووويط، الذي حدث منه االنتقال الطبيعي أية التزاما

تعّمد أو غير المتعّمد إذا ما أنشوووووووأ البلد الم (CBD) اإلدخا للعمل على الحدّ من االنتقال الطبيعي، رغم أنه قد يكون عليه التزام بمنع 
 مقابل ذلك. تدابير ةحة 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 13وانتشار ا
 .بالنباتاتيحتمل أن تكون ضارة 

 مالحظات:
يسووووتخدم تعبير "يضوووور"، في  لآلفةال يوجد مقابل مباشوووور لتعبير"يهدد" في لغة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. فتعريف هذه االتفاقية  9

)تحليل مخاطر  11إلى "األهمية االقتصوووادية". ويوضوووح المعيار الدولي لتدابير الصوووحة النباتية رقم  الحجرية اآلفةحين يشوووير تعريف 
بصوووورة  بالنباتاتاآلفات الحجرية، بما في ذلك المخاطر على البيرة والموارد المحورة وراثيا،( أن اآلفات الحجرية قد تكون "ضوووارة" 

بقائمة المصووطلحات أن "األهمية االقتصووادية"  2مباشوورة )عن طري  مكونات أخرى للنظم اإليكولوجية(، في حين يوضووح الملح  رقم 
 لى التأثير الضار بالمحاصيل أو البيرة أو بعض القيم المحددة األخرى )الترويح والسياحة، والنواحي الجمالية(.تتوقف ع

تهدد "التنوع البيولوجي". ليس هذا من تعبيرات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وتنشوووأ مسوووألة ما إذا  (CBDاألنواع دخيلة الغا ية ) 10
هذه االتفاقية. وسوووويلزم بالتالي: إعطاء "التنوع البيولوجي" معنى واسووووعا يشوووومل جميع النباتات المزروعة في كان له نطاق يقابل نطاق 

من أجل الغابات أو التجميل أو إدارة الموئل، فضووال  وغرسررتغير األصوولية التي اسووتوردت  والنباتاتالزراعية،  –النظم اإليكولوجية 
في  النباتاتال تحمي  واالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتن من "صوونع اإلنسووان" أو لم يكن. ، سووواء كاموئ األصوولية في أي  النباتاتعن 

أي من هذه الحاالت، إال أنه ليس واضووووووحا ما إذا كان نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي واسووووووع إلى هذا الحد، فبعض تعاريف "التنوع 
 البيولوجي" تتخذ نظرة أضي  كثيرا من ذلك.

أن تهدد أيضا "النظم اإليكولوجية، أو الموائل  لألنواع الدخيلة الغا يةائ  أخرى تتيحها اتفاقية التنوع البيولوجي يمكن على أساس وث 11
 أو األنواع".

برمتها وال يتناول تعبير "الغازية"  األنواع الدخيلة الغا يةيتعل  تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي واإليضووووووواح الخاص به بعبارة  12
 بصورة محددة.

 . ومن الواضووووووح أن هنوواك تووأثيرات في التنّوع البيولوجيالنبرراترراتإن سوووووويوواق االتفوواقيووة الوودوليووة لوقووايووة النبوواتووات هو حمووايووة  13
وتهتم االتفاقية الدولية لوقاية  .باالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتليست بذات صلة  (CBDأنواع دخيلة غا ية )، وهناك النباتاتال تخص 
عنصوووووورا من التنوع  المنتجات النباتية، لكن من غير الواضووووووح إلى أي مدى تعتبر اتفاقية التنوع البيولوجي بالمنتجات النباتيةالنباتات 

 البيولوجي.
ة المهددة أبدا كائنات يحتمل أن تضوووووور التي لم تدخل المنطق الكائناتبالنسووووووبة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يمكن أيضووووووا اعتبار  14

 .مخاطراآلفات لتحلي ، نتيجة النباتات

 "التوط  " 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:
، شووريطة أن يكون للذرية (CBDتوط نا  )هي عملية، وليسووت نتيجة. ويبدو أن جيالً واحداً من التكاثر يمكن أن يكون ( CBDالتوط   ) 15

االتفاقية إمكانية البقاء المسووتمر )ما عدا ذلك قد يكون هناك فاصووال بعد "الذرية"(. وال يعبر تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي عن مفهوم 
 لـ"االستمرار في المستقبل المنظور".  الدولية لوقاية النباتات

، ومعظم الفطريات، النباتاتتضووواعف نفسوووها خضووورياً )عديد من  كائنات" على من غير الواضوووح كيف يمكن تطبي  مفهوم "الذرية 16
ستمرار" تجتنب  ستعمال مصطلح "ا موضوع التكاثر أو التضاعف لألفراد  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتوكائنات دقيقة أخرى(. وبا

عمر إلى مرحلة النضووووووج ذاته يمكن اعتباره اسووووووتمرارا في ككل. فالنوع بمجمله هو الذي يبقى على قيد الحياة. ونمو األفراد طويلة ال
 غير أصيل(. نباتالمستقبل المنظور )مثل غرس 

د" 3-5  "اإلدخا  المتعم 

 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 البيرة 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 المتعم 

 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 طري  بعض السووووووبل األخرى التي يلوثهاأو 

مثل أمتعة  ممراتيتوسووووووطها اإلنسووووووان بما في ذلك 
ئيوووة  لموووا لممرات ا لمركبوووات، وا لمسوووووووووافرين، وا ا

 .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 تفسووووير فيما يخص المعيار الدولي لتدابير الصووووحة النباتية رقم 
 5للمعيار الدولي رقم  2ات الحية المحورة وراثيا،( أو الملح  رقم مخاطر اآلفات الحجرية بما في ذلك المخاطر على البيرة وعلى الكائن

 (.2008)قائمة مصطلحات الصحة النباتية، 
، أكثر من ذلك الخاص مخاطر اآلفات إدارةو لتقييم مخاطر اآلفاتيرتكز هذا التفسووووووير 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 )الواضح ما إذا كان  ليس من 23

. ويمكن )على أسوووووواس الوثائ  األخرى المتاحة من اتفاقية التنوع البيولوجي( اإلدخا ، وتقييم واختيار تدابير للحد من مخاطر اإلدخا 
بتحلي  تعيين تدابير للحد من عمليات اإلدخال اإلضوووافية، وفي هذه الحالة يكون أوث  صووولة  (CBDالمخاطر ) لتحلي افتراض أنه يمكن 

 .مخاطر اآلفات

 أخر  مفا يم -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 2تقدير المخاطر(، ) أيمعلومات مرتكزة على العلم )

التدابير التي يمكن تطبيقها لتقليل هذه المخاطر أو إدارتها )أي إدارة 
االقتصادية  -ية االجتماعالمخاطر(، مع مراعاة االعتبارات 

 20والثقافية

( تقييم احتموووال 1هو: ) (CBD) 21تحليررر  المخررراطر
 (CBDلنوع دخي  )، 22منطقةفي  االنتشارو التوط  

تقييم النتووائج المصووووووواحبوة ( 2، )المنطقررةدخوول تلووك 
( تقييم وانتخوواب 3المحتملووة وغير المرغوب فيهووا، )

 التوط  توودابير صووووووحووة نبوواتيووة لتقليوول خطر هووذا 
 .االنتشارو



1 المرف   - مسرد مصطلحات الصحة النباتية 5المعيار الدولي رقم    

40 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -5رقم الدولي المعيار   

  التأثير االقتصادي -

 المراجع -5

 مونتريال.، 1992، اتفاقية التنوع البيولوجي

في: اتفوواقيووة التنوع البيولوجي ]على  .مسوووووورد المصووووووطلحووات، 2008، اتفرراقيررة التنوع البيولوجي
 http://www.cbd.int/invasive/terms.shtml .[2008اإلنترنت[. ]ذكر في نوفمبر/تشرين الثاني 

 

http://www.cbd.int/invasive/terms.shtml


 .همعالجة الصحة النباتية هذ 2021اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة في عام 

 .28من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  اإلتباعهذا الملحق هو جزء واجب 

 

 1-33معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الزراعي الحجر لقواعد الخاضعة لآلفات النباتية الصحة معامالت

 :33معالجة الصحة النباتية رقم 

 باإلشعاع  Bactrocera dorsalisمعالجة ذبابة الفاكهة الشرقية 

 2021، نشر في 2021 اعتمد في

 نطاق المعالجة

غراي  116هذه المعالجة تعريض الفاكهة والخضروات إلشعاع بجرعة ممتصة ال تقل عن  تصف
 .1بالفعالية المحدَّدة Bactrocera dorsalis ذبابة الفاكهة الشرقيةلمنع ظهور األطوار البالغة من 

 وصف المعالجة

 باإلشعاع Bactrocera dorsalis ذبابة الفاكهة الشرقيةمعالجة  اسم المعالجة

ِّن الفعال  ال يوجد المكو 

 تشعيع نوع المعالجة

 Bactrocera dorsalis (Hendel, 1912( )Diptera: Tephritidae) اآلفة المستهدفة

السلللال المسلللتهدفة الخاضلللعة 
 لاوائح

لااذبااابااة جميع أنواع الفاااكهااة والخضااااااروات التي ت و  عوا اال 
 Bactrocera dorsalis الفاكهة الشرقية

 جدول المعالجة

بالغة من  لمنع ظهور غراي 116 ال تقل عنجرعة ممتصاااااااة  فاكهة الشاااااارقية األطوار ال بة ال ذبا
Bactrocera dorsalis. 

نسااابة ال تقل بلهذا الجدول تمنع ظهور الطور البالغ  افي الما ة بأ  المعالجة وفق   95 ثقة بنسااابةهناك 
 .ويرقاتها Bactrocera dorsalisذبابة الفاكهة الشرقية  في الما ة من بيض 99.9963عن 

خطوط توجيهية السااااتخدام اإلشااااعاع ) 18المعيار الدولي رقم  لمتطلبات اينبغي تطبيق المعالجة وفق  
 في الصحة النباتية(.

                                                      
معالجات الصااحة النباتية المسااا ل ذات الصاالة بتسااجيل مبيدات اافات أو المتطلبات المحلية األخر  التي ال يشاامل نطا    1

تعتمدها هيئة تدابير الصااااااحة النباتية وقد ال توف ِّر المعالجات التي تقتضاااااايها موافقة األطراع المتعاقدة علا المعالجات. 
معلومات عن التأثيرات المحددة علا صحة اإلنسا  أو سالمة األغذية، وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية 

نتجات قبل موافقة األطراع المتعاقدة علا المعالجة. وباإلضافة إلا ذلك، يُنظر في ااثار المحتملة للمعالجات علا نوعية الم
يقع علا  . والاإضافي   ا. غير أ  تقييم آثار معالجة ما علا نوعية السلع قد يقتضي بحث  ابالنسبة لبعض السلع قبل اعتمادها دولي  

 أي طرع متعاقد أي التزام بالموافقة علا المعالجات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام في أراضيه. 



 الزراعيمعامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر    33معالجة الصحة النباتية 

 معالجة الصحة النباتية 33-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 معاومات أخرى ذات صاة

اتام، قد يجد المفتشااااو   نفو أل  التشااااعيع قد ال يإدي إلا  انظر   حي ة ول نها غير قابلة للبقاء  أطوار 
)بيض أو يرقات أو خادرات( أثناء عملية التفتيش.  Bactrocera dorsalis ذبابة الفاكهة الشاااارقيةمن 

 غير أ  ذلك ال يعني فشل المعالجة.

النباتية في تقييمه لهذه المعالجة إلا البحث الذي  الصااااااحةواسااااااتند الفريق التقني المعني بمعالجات 
 Psidiumفي معالجة هذه اافة في ، الذي حدَّد فعالية التشااااااعيع (2017) وآخرو  Zhaoأشاااااااار إليه 

guajava .تإيد الدراسة التي أجراهاذلك،  وباإلضافة إلا Follett وArmstrong (2004) .هذا الجدول 

يرقة من يرقات المرحلة الثالثة التي  100 684مجموعه وتم حسااااع فعالية هذا الجدول باساااتخدام ما 
 في الما ة.  81عولجت بدو  ظهور الطور البالغ؛ وبلغت نسبة الظهور الخاضع للمراقبة 

 بهاستناد ا إلا ما تفيد فعالية المعالجة في جميع أنواع الفاكهة والخضروات  وتم االستدالل علا
اإلشعاع الفعلي التي تمتصها نُظم قياس الجرعات اإلشعاعية تقيس جرعة  من أ المعرفة والخبرة 

ا إلاعن السلعة العا لة،  منفصلةاافة المستهدفة بصورة  األدلة المستمدة من  وباالستناد أيض 
ا ل والعوذلك دراسات عن اافات ويشمل متنوعة من اافات والسلع.  دراسات بحثية لمجموعة

(؛ Mangifera indicaو Malus pumilaو Eugenia pyriformis)  Anastrepha fraterculus التالية:
Anastrepha ludens (Citrus paradisi وCitrus sinensis وMangifera indica وartificial diet )

(؛ Psidium guajavaو C. sinensisو Averrhoa carambola) Anastrepha obliquaو
Anastrepha suspensa  (Averrhoa carambola وC. paradisi وMangifera indicaو )Bactrocera 

tryoni (C. sinensis وSolanum lycopersicum وMalus pumila وMangifera indica وPersea 

americana وPrunus aviumو )Cydia pomonella  (Malus pumila وartificial dietو ) Grapholita 

molesta (Malus pumila وartificial diet و )Pseudococcus jackbeardsleyi  (Cucurbita sp. 
 (Zea maysو Hordeum vulgareو Triticum aestivum)  Tribolium confusum( وSolanum tuberosumو
(Bustos et al., 2004 و؛Gould and von Windeguth, 1991و ؛Hallman, 2004a, 2004b, 2013 ؛
؛ Mansour, 2003و؛ Jessup et al., 1992و؛ Hallman et al., 2010و؛ Hallman and Martinez, 2001و
 ؛von Windeguth and Ismail, 1987و؛ von Windeguth, 1986و؛ Tunçbilek and Kansu, 1996و
غير أ  من المعروع أ  فعالية المعالجة لم تُختبر في جميع أنواع الفاكهة  (Zhan et al., 2016و

إذا توافرت سيعاد النظر في المعالجة لآلفة المستهدفة. ووالخضروات التي يم ن أ  ت و  عوا ل 
 جميع عوا ل هذه اافة. أنها تشمل ما تم االستدالل عليه من أدلة تثبت عدم صحة 

 المراجل
 عبرهذا الملحق إلا المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. وهذه المعايير الدولية متاحة  يُشيرد ق

activities/standards-https://www.ippc.int/core-: في هذا العنوا البوابة الدولية للصحة النباتية 

setting/ispms. 

Bustos, M.E., Enkerlin, W., Reyes, J. & Toledo, J. 2004. Irradiation of mangoes as a postharvest 
quarantine treatment for fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of Economic Entomology, 
97: 286–292. 

Follett, P.A. & Armstrong, J.W. 2004. Revised irradiation doses to control melon fly, Mediterranean 
fruit fly, and oriental fruit fly (Diptera: Tephritidae) and a generic dose for tephritid fruit flies. 
Journal of Economic Entomology, 97(4): 1254–1262. 

Gould, W.P. & von Windeguth, D.L. 1991. Gamma irradiation as a quarantine treatment for 
carambolas infested with Caribbean fruit flies. Florida Entomologist, 74: 297–300. 

Hallman, G.J. 2004a. Ionizing irradiation quarantine treatment against oriental fruit moth (Lepidoptera: 
Tortricidae) in ambient and hypoxic atmospheres. Journal of Economic Entomology, 97: 824–
827. 

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
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 3-33معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 الزراعيمعامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر    33معالجة الصحة النباتية 

 معالجة الصحة النباتية 33-4 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 

 المطبوعتاريخ 

 ال يُش ل هذا جزء ا رسمي ا من المعيار.

تاريخ هذا المطبوع متصلللا بالة لللاد الصلللاةرا باليةد ال،ربيد صوط  وليلصلللوا ييي لملد تاريايد  لللاميد  
 .يرجي اإلطالع ييي الة اد الصاةرا باليةد اإلةكييزيد ليم،يار

 لتقديم معالجات. 2017-02الموجهة في  للدعوةتقديم المعالجة استجابة  06-2017

الصااحة النباتية باسااتعرام المشااروع وطلب الحصااول علا  بمعالجاتقيام الفريق التقني المعني  01-2018
م المعالجة.  معلومات إضافية من مقد ِّ

م المعالجة.  إضافيةتقديم معلومات  04-2018  من مقد ِّ

 Bactrocera dorsalisجة ذبابة الفاكهة الشااااارقية موضاااااوع معال بإضاااااافةقيام لجنة المعايير  05-2018
( إلا برنامج عمل الفريق التقني المعني بمعالجات 2017-015باإلشااااااعاع في جميع الساااااالع الطا جة )

 الصحة النباتية.

الصااااااحة النباتية بتنقير المشااااااروع ورفع توصااااااية إلا لجنة  بمعالجاتقيام الفريق التقني المعني  06-2018
 المعايير للتشاور بشأنه. 

ها ي  11-2018 تد   مناالساااااااتعرام الن ية من خالل من بات حة الن جات الصااااااا الفريق التقني المعني بمعال
 (. eTPPT_Oct_02_2018إل تروني )

قرار إل تروني  بشااااااااااأ  المشاااااااروع عن طريق التشاااااااااااورموافقااااة لجنااااة المعااااايير علا  01-2019
(2019_eSC_May_06.) 

 األولا. المشاورة 07-2019

المعني بمعالجات الصاااحة النباتية باساااتعرام الردود علا تعليقات المشااااورة  التقنيقيام الفريق  02-2020
 والموافقة عليها والتوصية بعرم المشروع علا مشاورة ثانية. 

اناايااااة عاان طااريااق قاارار إلاا ااتاارونااي عاالااا الاامشاااااااااااورة الااثاااا الاامااعااااايااياارمااوافااقااااة لااجاانااااة  06-2020
(2020_eSC_May_22.) 

 .الثانيةالمشاورة  07-2020

قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصااااحة النباتية في اجتماعه االفتراضااااي برفع توصااااية إلا  11-2020
 لجنة المعايير بالموافقة علا عرم المشروع علا الهيئة العتماده.

 الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة لهذه المعالجة. تدابيراعتماد هيئة  03-2021

 Bactrocera معالجة ذبابة الفاكهة الشرقية .33، الماحق 28النباتية رقم  الصحةالمعيار الدولي لتدابير 
dorsalis  منظمة األغذية والزراعة.  .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .( روما2021)باإلشعاع 

الذي أشاااارت إليه هيئة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعديالت تحريرية علا النحو  أمانةأدخلت  04-2021
  .(2021تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة )

 2021-05آخر تحديث لتاريخ المطبوع: 



 .همعالجة الصحة النباتية هذ 2021اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة في عام 

 .28من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  اإلتباعهذا الملحق هو جزء واجب 

 1-34معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28 المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم

 الزراعي الحجر لقواعد الخاضعة لآلفات النباتية الصحة معامالت

 :34الصحة النباتية رقم  معالجة

 بالبرودة Ceratitis capitata الفاكهة المتوسطية ذبابة معالجة 
 Prunus salicinaالياباني  والبرقوق Prunus avium الكرز ثمار في

 Prunus persica والنكتارين والخوخ

 2021، نشر في 2021 اعتمد في

 نطاق المعالجة

 Prunus salicina)الكرز(، و Prunus avium ثمرة اسفففففتخدام البرودة لمعالجةتصففففف  هذه المعالجة 
)الخوخ والنكتارين( لكي تُسففففف ر عن ن وق بيب  بابة ال ا هة  Prunus persicaو )البرقوق الياباني(

 . 1المحدَّدةويرقاتها بال عالية  Ceratitis capitataالمتوسطية 

 وصف المعالجة

في  بالبرودة Ceratitis capitata ال ا هة المتوسطية معالجة  بابة اسم المعالجة
مار باني  Prunus avium الكرز ث يا  Prunus salicinaوالبرقوق ال

  .Prunus persicaوالخوخ والنكتارين 

ِّن الفعال  ال يوجد المكو 

 )بالبرودة( فيزيائية نوع المعالجة

 Ceratitis capitata  (Wiedemann, 1824( )Diptera: Tephritidae) اآلفة المستهدفة

السلللال المسلللتهدفة الخاضلللعة 
 لاوائح

لكرز(، و Prunus aviumثمفففار  برقوق  Prunus salicina)ا ل )ا
 .)الخوخ والنكتارين( Prunus persicaو الياباني(

  

                                                      
معالجات الصففحة النباتية المسففائن  ات الصففلة بتسففجين مبيدات اافات لو المتطلبات المحلية اي ر  التي ال يشففمن نطاق  1

تقتضففففففيها موافقة ايلراع المتعاقدة علا المعالجات. وقد ال توفمعر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصففففففحة النباتية 
معلومات عن التأثيرات المحددة علا صحة اإلنسان لو سالمة ايغذية، وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية 

المعالجة. وباإلضافة إلا  لك، يُنظر في ااثار المحتملة للمعالجات علا نوعية المنتجات قبن موافقة ايلراع المتعاقدة علا 
يقع علا  بالنسبة لبعب السلع قبن اعتمادها دوليًا. غير لن تقييم آثار معالجة ما علا نوعية السلع قد يقتضي بحثًا إضافيًا. وال

 جيلها لو اعتمادها لالستخدام في لراضيه. لي لرع متعاقد لي التزام بالموافقة علا المعالجات لو تس
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 جداول المعالجة

 متصاة ايوم   16: درجة مئوية واحدة أو أقل لمدة 1الجدول 

لهذا  افي المائة بأن المعالجة وفقً  95هناك ثقة بنسففففففبة  (،Prunus aviumما يتعلق بثمار الكرز ) في
 Ceratitis capitataالمتوسطية في المائة من بيب  بابة ال ا هة  99.9979عن ال يقن  تقتن ماالجدول 
 ويرقاتها.

في المائة بأن المعالجة  95هناك ثقة بنسفففبة (، Prunus salicinaالبرقوق الياباني ) بثمارما يتعلق  في
في المفائفة من بيب  بفابفة ال فا هفة المتوسففففففطية  99.9984لهفذا الجفدول تقتفن مفا ال يقفن عن  اوفقفً 

Ceratitis capitata .ويرقاتها 

في المائة بأن المعالجة  95هناك ثقة بنسبة (، Prunus persicaوالنكتارين ) الخوخما يتعلق بثمار  في
في المفائفة من بيب  بفابفة ال فا هفة المتوسففففففطية  99.9983يقفن عن ال لهفذا الجفدول تقتفن مفا  اوفقفً 

Ceratitis capitata  .ويرقاتها 

 متصاة ايوم   20مئوية أو أقل لمدة  درجات 3: 2الجدول 

لهذا  افي المائة بأن المعالجة وفقً  95، هناك ثقة بنسففففففبة (Prunus avium) الكرز بثمارما يتعلق  في
 Ceratitis capitata في المائة من بيب  بابة ال ا هة المتوسطية 99.9982الجدول تقتن ما ال يقن عن 

 ويرقاتها.

في المائة بأن المعالجة  95(، هناك ثقة بنسفففبة Prunus salicina) البرقوق الياباني بثمارما يتعلق  في
في المفائفة من بيب  بفابفة ال فا هفة المتوسففففففطية  99.9978لهفذا الجفدول تقتفن مفا ال يقفن عن  اوفقفً 

Ceratitis capitata .ويرقاتها 

في المائة بأن المعالجة  95(، هناك ثقة بنسبة Prunus persica) الخوخ والنكتارين بثمارما يتعلق  في
في المفائفة من بيب  بفابفة ال فا هفة المتوسففففففطية  99.9986يقفن عن ال لهفذا الجفدول تقتفن مفا  اوفقفً 

Ceratitis capitata  .ويرقاتها 

في  ال الجدولين إلا درجة حرارة المعالجة قبن بدء مدة التعرض للمعالجة.  الثمرةويجب لن تصففن 
وينبغي رصفففففد درجة حرارة قلب الثمرة وتسفففففجيلها، وينبغي لالم تتجاوز درجة الحرارة المسفففففتو  

 المحدَّد لوال مدة المعالجة.

المعالجات  متطلبات استخدام) 42لمتطلبات المعيار الدولي رقم  اوفقً  المعالجةوينبغي تطبيق 
 بالحرارة  تدابير للصحة النباتية(.

 معاومات أخرى ذات صاة

المسائن المرتبطة في المعني بمعالجات الصحة النباتية لثناء تقييمه هذه المعالجة  التقنيال ريق  نظر
 Manganو Hallman الدراسفففففففة التي لجراهابنُظم درجات الحرارة والتكيي  الحراري، مع مراعاة 

(1997 .) 

باسفففففتخدام عدم  ما( وتم تطويره2011) De Lima الدراسفففففة التي لجراهاإلا  2و 1اسفففففتند الجدوالن 
 القدرة علا التحول إلا شرنقة  مقياس لمعدل الن وق.

 المتوسففففففطيةعلا لسففففففاس ايرقام التقديرية التالية يعداد  بابة ال ا هة  1ُحسففففففبي فعالية الجدول 
Ceratitis capitata  لي حشرات ناجية:المعالجة بدون 

 الكرز بالنسبة لثمار (Prunus avium) :143 810 

 البرقوق الياباني  بالنسبة لثمار(Prunus salicina) :185 646 



 34معالجة الصحة النباتية     مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا 

 3-34معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 الخوخ والنكتارين بالنسبة لثمار (Prunus persica) :174 710 

ايعداد التقديرية التالية لذبابة ال ا هة المتوسففففطية المعالجة  لسففففاسعلا  2فعالية الجدول  وُحسففففبي
 بدون لي حشرات ناجية:

 الكرز بالنسبة لثمار (Prunus avium) :163 906 

 البرقوق الياباني  بالنسبة لثمار(Prunus salicina) :133 798 

  بالنسبة لثمار( الخوخ والنكتارينPrunus persica) :218 121 

 باستخدام السلع وايصناع التالية:  2و 1وتم وضع الجدولين 

 Prunus avium  الكرز( )الصن ان(" Sweetheart" و"Lapin") 

 Prunus salicina  )الصن ان )البرقوق الياباني("Angelino"و ،"Tegan Blue" ) 

 Prunus persica )الصن ان  )الخوخ("Snow King" و"Zee Lady")  

 Prunus persica var. nectarina ()الصن ان  النكتارين("Arctic Snow" و"August Red" ) 

في هذه المعالجة جميع ايصناع واينواع، بما فيها  Prunus persica ثمار وتشمن
 (.2014، وآ رون Vendramin)النكتارين.

 المراجل

هذا الملحق إلا المعايير الدولية لتدابير الصفففحة النباتية. وهذه المعايير الدولية متاحة عبر  يُشفففيرقد 
rdsactivities/standa-https://www.ippc.int/core-البوابة الدولية للصففففففحة النباتية في هذا العنوان: 

setting/ispms. 

De Lima, C.P.F. 2011. Cold treatment and methyl bromide fumigation of Australian cherries, peaches, 
nectarines and plums (8 cultivars) infested with eggs and larvae of the Mediterranean fruit fly 
(Ceratitis capitata Wiedemann) Diptera: Tephritidae. South Perth, Australia, Department of 
Agriculture and Food Western Australia. 420 pp. 

Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In 
G.L. Obenauf, ed. Proceedings of the Annual International Research Conference on Methyl 
Bromide Alternatives and Emissions Reduction. San Diego, USA, 3–5 November 1997, pp. 79-
1–79-4. 

Vendramin, E., Pea, G., Dondini, L., Pacheco, I., Dettori, MT., Gazza, L., Scalabrin, S., Strozzi, 
F., Tartarini, S., Bassi, D., Verde, I. & Rossini, L. 2014. A unique mutation in a MYB gene 
cosegregates with the nectarine phenotype in peach. PLoS ONE, 9(3): e90574 [online]. [Cited 
27 November 2020]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090574 

 
  

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://doi.org/10.1371/journal.pone.0090574
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 تاريخ المطبوع

 ال يُشكن هذا جزًءا رسميًا من المعيار.

تاريخ هذا المطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط، وللحصول على لمحة تاريخية شاملة، 
 .يرجى اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار

)معالجة ال ا هة ايسترالية لتقديم معالجات  2017-02تقديم المعالجة استجابة للدعوة الموجهة في  06-2017
  ات النواة بالبرودة من  بابة ال ا هة المتوسطية و بابة فا هة  وينزالند(.

ما 10-2017 مة )اجت قدَّ جة الم عال باسفففففففتعراض الم ية  بات حة الن جات الصففففففف عال يام ال ريق التقني المعني بم ع ق
 افتراضي(.

معالجة ال ا هة ايسفترالية  ات النواة بالبرودة من  بابة ال ا هة قيام لجنة المعايير بإضفافة موضفوع  05-2018
 .إلا برنامج عمن ال ريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية( 022A-2017) المتوسطية

المعني بمعالجات الصففففحة النباتية بتنقيم المشففففروع والتوصففففية بتقديمه إلا لجنة  التقنيقيام ال ريق  06-2018
 بشأنه.  المعايير للتشاور

االسففتعراض النهائي من ال ريق التقني المعني بمعالجات الصففحة النباتية من  الل منتد  إلكتروني  11-2018
(2018_eTPPT_Oct_01 .) 

لتشففففففففففاور بشففففففففففأن المشفففففففروع عن لريق قرار إلكتروني 03-2019 لمعففففايير علا ا  موافقففففة لجنففففة ا
(2019_eSC_May_08.) 

 المشاورة ايولا. 07-2019

قيام ال ريق التقني المعني بمعالجات الصفففففحة النباتية باسفففففتعراض الردود علا تعليقات المشفففففاورة  02-2020
 والمشروع ورفع توصية إلا لجنة المعايير بالموافقة علا عقد مشاورة ثانية. 

ل انتهاء ال ريق التقني المعني بمعالجات الصفففحة النباتية من الردود علا تعليقات المشفففاورة من  ال 03-2020
 (.eTPPT_Feb_01_2020منتد  إلكتروني )

موافقة لجنة المعايير علا إجراء مشففففاورة ثانية حول الردود علا التعليقات والمشففففروع عن لريق  04-2020
 (.eSC_May_13_2020قرار إلكتروني )

 المشاورة الثانية. 07-2020

اعه باستعراض المشروع ورفع توصية قيام ال ريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية في اجتم 11-2020
  إلا لجنة المعايير بالموافقة علا عرضه علا الهيئة العتماده.

 هذه المعالجة.لهيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة  اداعتم 03-2021

 Ceratitisالمتوسطيةمعالجة  بابة ال ا هة  .34، الماحق 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
capitata  بالبرودة في ثمار الكرز Prunus avium والبرقوق الياباني Prunus salicinaوالخوخ 
 منظمة ايغذية والزراعة.  .االت اقية الدولية لوقاية النباتات .روما .Prunus persica  (2021)والنكتارين

 2021-05 آ ر تحديث لتاريخ المطبوع:



 .همعالجة الصحة النباتية هذ 2021اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة في عام 

 .28من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  اإلتباعهذا الملحق هو جزء واجب 

 1-35معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الزراعي الحجر لقواعد الخاضعة لآلفات النباتية الصحة معامالت

 :35الصحة النباتية رقم  معالجة

 بالبرودة Bactrocera tryoni كوينزالند فاكهة ذبابة معالجة
 Prunus salicinaوالبرقوق الياباني  Prunus avium الكرز ثمار في

 Prunus persica والنكتارين والخوخ

 2021، نشر في 2021 اعتمد في

 نطاق المعالجة

ياباني( Prunus avium) الكرز ثمرةمعالجة اسففففففتخدام البرودة لتصففففففا هذه المعالجة   البرقوق ال
(Prunus salicina ) والخوخ والنكتارين(Prunus persica لكي تُسففففففنر عن ننوق بية فبابة فا هة )

 .1المحدَّدةويرقاتها بالنعالية  Bactrocera tryoni وينزالند 

 وصف المعالجة

في بالبرودة  Bactrocera tryoni وينزالند فا هة  معالجة فبابة اسم المعالجة
 Prunus salicinaوالبرقوق الياباني  Prunus avium ثمار الكرز

 Prunus persicaوالخوخ والنكتارين 

 ال يوجد الفعالالمّكِون 

 )بالبرودة( فيزيائية نوع المعالجة

 Bactrocera tryoni (Froggatt, 1897) (Diptera: Tephritidae) اآلفة المستهدفة

السلللال المسلللتهدفة الخاضلللعة 
 لاوائح

)البرقوق  Prunus salicina)الكرز(، و Prunus aviumثمار فا هة 
 )الخوخ والنكتارين( Prunus persicaو الياباني(

  

                                                      
ال يشففمن نقاق معالجات الصففحة النباتية المسففائن فات الصففلة بتسففجين مبيدات امفات او المتقلبات المحلية ا  ر  التي  1

ة تقتضففففففيها موافقة ا لراع المتعاقدة علا المعالجات. وقد ال توفمعر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصففففففحة النباتي
معلومات عن التأثيرات المحددة علا صحة اإلنسان او سالمة ا غذية، وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية 
قبن موافقة ا لراع المتعاقدة علا المعالجة. وباإلضافة إلا فلك، يُنظر في امثار المحتملة للمعالجات علا نوعية المنتجات 

يقع علا  ادها دوليًا. غير ان تقييم آثار معالجة ما علا نوعية السلع قد يقتضي بحثًا إضافيًا. والبالنسبة لبعة السلع قبن اعتم
 اي لرع متعاقد اي التزام بالموافقة علا المعالجات او تسجيلها او اعتمادها لالستخدام في اراضيه. 
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 جداول المعالجة

 متصاة ايوم   14: درجة مئوية واحدة أو أقل لمدة 1الجدول 

في المائة بأن المعالجة  95، هناك ثقة بنسفففبة (Prunus persica) والنكتارين الخوخبثمارما يتعلق  في
 فففا هففة  وينزالنففدفي المففائففة من بية فبففابففة  99.9928عن ال يقففن  تقتففن مففالهففذا الجففدو   اوفقففً 

Bactrocera tryoni ويرقاتها. 

 متصاة ايوم   14درجات مئوية أو أقل لمدة  3: 2الجدول 

لهذا  افي المائة بأن المعالجة وفقً  95هناك ثقة بنسففففففبة (، Prunus avium) الكرز بثمارما يتعلق  في
 Bactrocera tryoni وينزالند في المائة من بية فبابة فا هة  99.9966الجدو  تقتن ما ال يقن عن 

 ويرقاتها.

في المائة بأن المعالجة  95هناك ثقة بنسفففبة (، Prunus salicina) البرقوق الياباني بثمار يتعلقما  في
فففا هففة  وينزالنففد فبففابففة في المففائففة من بية  99.9953لهففذا الجففدو  تقتففن مففا ال يقففن عن  اوفقففً 

Bactrocera tryoni .ويرقاتها 

في المائة بأن المعالجة  95ثقة بنسبة (، هناك Prunus persica) الخوخ والنكتارين بثمار يتعلقما  في
فففا هففة  وينزالنففد في المففائففة من بية فبففابففة  99.9917عن  مففا ال يقففنلهففذا الجففدو  تقتففن  اوفقففً 

Bactrocera tryoni  .ويرقاتها 

ويجب ان تصففن الثمرة في  ال الجدولين إلا درجة ارارة المعالجة قبن بدء مدة التعرل للمعالجة. 
، وينبغي االم تتجاوز درجة الحرارة المسفففففتو  وتسفففففجيلهاوينبغي رصفففففد درجة ارارة قلب الثمرة 

 المحدَّد لوا  مدة المعالجة.

قً  هذهوينبغي تقبيق  لدولي رقم  االمعالجة وف بات المعيار ا بات اسففففففتخدام المعالجات ) 42لمتقل متقل
 بالحرارة  تدابير للصحة النباتية(.

 معاومات أخرى ذات صاة

المسائن المرتبقة في المعني بمعالجات الصحة النباتية اثناء تقييمه هذه المعالجة  التقني النريقنظر 
 Manganو Hallman البحففا الففذي اجراهبنُظم درجففات الحرارة والتكييا الحراري، مع مراعففاة 

(1997.) 

 NSW) ويلز للصفففناعات ا وليةنيو سفففاو   إدارة الدراسفففة التي اجرتهاإلا  2و 1 الجدوالناسفففتند 

DPI) (2008 ،2012)،  لمعد  باسفففتخدام عدم القدرة علا التحو  إلا قفففرنقة  مقيا   ماتقويرهوتم
 الننوق.

فا هة  وينزالند علا اسفففففا  ا رقام التقديرية التالية  عداد فبابة النا هة  1 الجدو  فعاليةُاسفففففب  
Bactrocera tryoni :المعالجة بدون اي اشرات ناجية 

 الخوخ والنكتارين بالنسبة لثمار (Prunus persica :)820 41 

 Bactroceraعلا اسففففا  ا عداد التقديرية التالية لذبابة فا هة  وينزالند  2فعالية الجدو   وُاسففففب 

tryoni :المعالجة بدون اي اشرات ناجية 

 الكرز بالنسبة لثمار (Prunus avium :)322 89 



 35معالجة الصحة النباتية     الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمالت معا 

 3-35معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 البرقوق الياباني  بالنسبة لثمار(Prunus salicina :)226 64 

  بالنسبة لثمار( الخوخ والنكتارينPrunus persica :)987 35 

 باستخدام السلع وا صناع التالية:  2و 1وتم وضع الجدولين 

 Prunus avium  الكرز( )الصنا("Sweetheart") 

 Prunus salicina  )الصنا )البرقوق الياباني("Angelino" ) 

 Prunus persica var. nectarina ()الصنا  النكتارين("Arctic Snow" ) 

 في هففذه المعففالجففة جميع ا صففففففنففاع وا نواع، بمففا فيهففا النكتففارين Prunus persicaثمففار وتشففففففمففن 
(Vendramin 2014، وآ رون). 

 

 المراجل

إلا المعايير الدولية لتدابير الصفففحة النباتية. وهذه المعايير الدولية متااة عبر  الملحققد يُشفففير هذا 
activities/standards-https://www.ippc.int/core-البوابة الدولية للصففففففحة النباتية في هذا العنوان: 

setting/ispms. 
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 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي   35معالجة الصحة النباتية 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   معالجة الصحة النباتية 4-35 

 
 

 تاريخ المطبوع

 ال يُشكن هذا جزًءا رسميًا من المعيار.

ولفحصللللول لفح لمحة تاريرية تاريخ هذا المطبوع متصللللل بال اللللرة الصللللالرر بالفقة ال ربية   ط  
 .شامفة  يرجح اإلطالع لفح ال ارة الصالرر بالفقة اإل كفيزية لفم يار

)معالجة النا هة لتقديم معالجات  2017-02تقديم المعالجة استجابة للدعوة الموجهة في  06-2017
  وينزالند(.ا سترالية فات النواة بالبرودة من فبابة النا هة المتوسقية وفبابة فا هة 

قيام النريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعرال المعالجة المقدَّمة )اجتماع  10-2017
 افتراضي(.

معالجة النا هة فات النواة بالبرودة من فبابة فا هة قيام لجنة المعايير بإضافة موضوع  05-2018
عمن النريق التقني المعني  ( إلا برنامج022B-2017) Bactrocera tryoni وينزالند 

 .1بمعالجات الصحة النباتية مع إسناد ا ولوية 

قيام النريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتنقيح المشروع والتوصية بتقديمه  06-2018
 إلا لجنة المعايير للتشاور بشأنه.

حة النباتية من  ال  منتد  االستعرال النهائي من النريق التقني المعني بمعالجات الص 11-2018
 (.eTPPT_Oct_01_2018إلكتروني )

بشأن المشروع عن لريق قرار إلكتروني  التشاورموافقة لجنة المعايير علا  03-2019
(2019_eSC_May_08.) 

 المشاورة ا ولا. 07-2019

ليقات باستعرال الردود علا تع قيام النريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية 02-2020
 المشاورة والمشروع ورفع توصية إلا لجنة المعايير بالموافقة علا عقد مشاورة ثانية.

الصحة النباتية من الردود علا تعليقات المشاورة  بمعالجاتالمعني  التقنيانتهاء النريق  30-2020
 (.eTPPT_Feb_01_2020من  ال  منتد  إلكتروني )

اء مشاورة ثانية او  الردود علا التعليقات والمشروع علا إجر المعاييرموافقة لجنة  04-2020
 .(eSC_May_14_2020عن لريق قرار إلكتروني )

 المشاورة الثانية. 07-2020

قيام النريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية في اجتماعه باستعرال المشروع  11-2020
 الهيئة العتماده.ورفع توصية إلا لجنة المعايير بالموافقة علا عرضه علا 

 الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة لهذه المعالجة. تدابيراعتماد هيئة  03-2021

 معالجة فبابة فا هة  وينزالند .35، الماحق 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
Bactrocera tryoni بالبرودة في ثمار الكرز Prunus avium والبرقوق الياباني Prunus 

salicina والخوخ والنكتارين Prunus persica (2021). االتناقية الدولية لوقاية  .روما
 منظمة ا غذية والزراعة.  .النباتات

 2021-05آ ر تحديا لتاريخ المقبوع: 



 .همعالجة الصحة النباتية هذ 2021اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة في عام 

 .28من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  اإلتباعهذا الملحق هو جزء واجب 

 

 1-36معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الزراعي الحجر لقواعد الخاضعة لآلفات النباتية الصحة معامالت

 :36الصحة النباتية رقم  معالجة

 بالبرودة Ceratitis capitata الفاكهة المتوسطية ذبابة معالجة

 Vitis viniferaنبات الكرمة  على 

 2021، نشر في 2021 اعتمد في

 نطاق المعالجة

الكرمة )عنب المائدة( لكي تُسففففف ر عن ب و  بي   معالجةاسفففففتخدام البرودة لتصففففف  هذه المعالجة 
 1.المحدَّدةويرقاتها بال عالية  Ceratitis capitataذبابة ال اكهة المتوسطية 

 

 وصف المعالجة

 Ceratitis capitataالمتوسففففففطية   اكهةالالباردة لذبابة  المعالجة اسم المعالجة
 Vitis viniferaعلى ببات الكرمة 

ِّن الفعال  ال يوجد المكو 

 )بالبرودة( فيزيائية المعالجةنوع 

بة المستهدفةاآلفة  با  ,Ceratitis capitata  (Wiedemannال اكهة المتوسففففففطية ذ

1824 )(Diptera: Tephritidae) 

الخاضلللعة  المسلللتهدفةالسلللل  
 للوائح

 الكروم )عنب المائدة(

  

                                                      
معالجات الصففحة النباتية المسففائن ذات الصففلة بتسففجين مبيدات اافات لو المتطلبات المحلية اي ر  التي ال يشففمن بطا   1

تقتضففففففيها موافقة ايلراع المتعاقدة على المعالجات. وقد ال توفمعر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصففففففحة النباتية 
معلومات عن التأثيرات المحددة على صحة اإلبسان لو سالمة ايغذية، وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية 

المعالجة. وباإلضافة إلى ذلك، يُنظر في ااثار المحتملة للمعالجات على بوعية المنتجات قبن موافقة ايلراع المتعاقدة على 
يقع على  بالنسبة لبع  السلع قبن اعتمادها دوليًا. غير لن تقييم آثار معالجة ما على بوعية السلع قد يقتضي بحثًا إضافيًا. وال

 جيلها لو اعتمادها لالستخدام في لراضيه. لي لرع متعاقد لي التزام بالموافقة على المعالجات لو تس



 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي   36معالجة الصحة النباتية 

 معالجة الصحة النباتية 36-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 جداول المعالجة

 متصلة ايوم   16: درجة مئوية واحدة أو أقل لمدة 1الجدول 

في المائة  99.9987لهذا الجدول تقتن ما ال يقن عن  افي المائة بأن المعالجة وفقً  95هناك ثقة بنسفففففبة 
 ويرقاتها. Ceratitis capitataالمتوسطية من بي  ذبابة ال اكهة 

 متصلة ايوم   18لمدة أو أقل  مئويتانتان : درج2الجدول 

في المائة  99.9987لهذا الجدول تقتن ما ال يقن عن  ابأن المعالجة وفقً في المائة  95هناك ثقة بنسفففففبة 
 ويرقاتها. Ceratitis capitataال اكهة المتوسطية من بي  ذبابة 

 متصلة ايوم   20درجات مئوية أو أقل لمدة  3: 3الجدول 

في المائة  99.9986ما ال يقن عن  في المائة بأن المعالجة وفقًا لهذا الجدول تقتن 95هناك ثقة بنسفففففبة 
 ويرقاتها. Ceratitis capitataمن بي  ذبابة ال اكهة المتوسطية 

مدة التعر  درجة حرارة الجفداول الثالثة لن تصفففففففن الثمرة إلى  فيويجفب  بدء  المعفالجفة قبفن 
للمعالجة. وينبغي رصففففففد درجة حرارة قلب الثمرة وتسففففففجيلها، وينبغي لالم تتجاور درجة الحرارة 

 المستو  المحدَّد لوال مدة المعالجة.

متطلبات استخدام المعالجات ) 42لمتطلبات المعيار الدولي رقم  اوفقً  المعالجةوينبغي تطبيق 
 للصحة النباتية(.بالحرارة كتدابير 

 معلومات أخرى ذات صلة

المسائن المرتبطة في ال ريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية لثناء تقييمه هذه المعالجة بظر 
 Manganو Hallman الدراسفففففففة التي لجراهابنُظم درجات الحرارة والتكيي  الحراري، مع مراعاة 

(1997 .) 

بدون لي  عولجاُحسففففبا فعالية الجداول على لسففففا  ايرقام التقديرية التالية يعداد اليرقات التي 
 . 3الجدول  217 881و، 2الجدول  190 227و، 1للجدول  523 223يرقات باجية: 

 (2011) وآ رون De Limaو De Lima (2017) إلى العمن الذي لجراه 3و 2و 1واسففففففتندت الجداول 
 Thompsonو" "Thompson Seedless"و "Red Globe"وتم تطويرهففا بففاسففففففتخففدام ايصففففففنففاع 

Seedless". وباستخدام عدم القدرة على التحول إلى شربقة كمقيا  لمعدل الن و ، 

باتية ليضفففففففً   De Lima في البحث الذي لجراه اوبظر ال ريق التقني المعني بمعالجات الصففففففحة الن
 .Mansfield and Poogoda (2017)و

  



 36معالجة الصحة النباتية     مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا

 3-36معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المراج 

قد يُشفففير هذا الملحق إلى المعايير الدولية لتدابير الصفففحة النباتية. وهذه المعايير الدولية متاحة عبر 
activities/standards-https://www.ippc.int/core-البوابة الدولية للصففففففحة النباتية في هذا العنوان: 

setting/ispms. 

De Lima, C.P.F. 2007. Cold treatment at 1 °C, 2 °C and 3 °C of Australian table grapes (Vitis 
vinifera L.) infested with eggs and larvae of the Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata 
(Wiedemann) Diptera: Tephritidae. South Perth, Australia, Department of Agriculture and Food 
Western Australia. 126 pp. 

De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Mansfield, E.R. & Daniels, D. 2011. Cold treatment of table grapes 
infested with Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Wiedemann) and Queensland fruit fly 
Bactrocera tryoni (Froggatt) Diptera: Tephritidae. New Zealand Journal of Crop and 
Horticultural Science, 39 (2): 95–105. 

De Lima C.P.F., Mansfield E.R. & Poogoda S.R. 2017. International market access for Australian 
tablegrapes through cold treatment of fruit flies with a review of methods, models and data for 
fresh fruit disinfestation. Australian Journal of Grape and Wine Research, 23: 306–317. 

Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In G.L. 
Obenauf, ed. Proceedings of the Annual International Research Conference on Methyl Bromide 
Alternatives and Emissions Reduction. San Diego, USA, 3–5 November 1997, pp. 79-1–79-4. 

 

 تاريخ المطبوع

 رسميًا من المعيار.ال يُشكن هذا جزًءا 

تاريخ هذا المطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط، وللحصول على لمحة تاريخية شاملة، 
 .يرجى اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار

نب )المعالجة الباردة لع 02-2017تقديم المعالجة استجابة للدعوة إلى تقديم معالجات في  06-2017
 المائدة االسترالي ضد الذبابة المتوسطية وذبابة فاكهة كوينزالبد(.

 الصحة النباتية باستعرا  المعالجة المقدَّمة. بمعالجاتقيام ال ريق التقني المعني  07-2017

لذبابة ال اكهة المتوسطية على عنب المعالجة الباردة قيام لجنة المعايير بإضافة موضوع  05-2018
( إلى بربامج عمن ال ريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية مع إسناد 023A-2017المائدة )
 .1ايولوية 

قيام ال ريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتنقيح المشروع والتوصية بتقديمه إلى  06-2018
 لجنة المعايير للتشاور بشأبه. 

المعني بمعالجات الصحة النباتية من  الل منتد  االستعرا  النهائي من ال ريق التقني  11-2018
 (. eTPPT_Oct_01_2018إلكتروبي )

موافقة لجنة المعايير على التشاور بشأن المشروع عن لريق قرار إلكتروبي  03-2019
(2019_eSC_May_08.) 

 المشاورة ايولى. 07-2019

تعرا  الردود على تعليقات المشاورة قيام ال ريق التقني المعني بتدابير الصحة النباتية باس 02-2020
 والمشروع ورفع توصية إلى لجنة المعايير بالموافقة على عقد مشاورة ثابية. 

الصحة النباتية من الردود على تعليقات المشاورة من  بتدابيرابتهاء ال ريق التقني المعني  03-2020
 (.eTPPT_Feb_01_2020 الل منتد  إلكتروبي )

ثابية حول الردود على التعليقات والمشروع عن  مشاورةموافقة لجنة المعايير على إجراء  04-2020
 (.eSC_May_15_2020لريق قرار إلكتروبي )

 المشاورة الثابية. 07-2020

قيام ال ريق التقني المعني بتدابير الصحة النباتية في اجتماعه باستعرا  المشروع ورفع  11-2020
 توصية إلى لجنة المعايير بالموافقة على عرضه على الهيئة العتماده. 

 هذه المعالجة.لهيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة  اداعتم 03-2021

 Ceratitis معالجة ذبابة ال اكهة المتوسطية .36الملحق  ،28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار
capitata بالبرودة على ببات الكرمة Vitis vinifera (2021). االت اقية الدولية لوقاية  .روما
 منظمة ايغذية والزراعة. .النباتات

 2021-05آ ر تحديث لتاريخ المطبوع: 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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 .همعالجة الصحة النباتية هذ 2021اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة في عام 

 .28من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  اإلتباعهذا الملحق هو جزء واجب 

 

 1-37معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الزراعي الحجر لقواعد الخاضعة لآلفات النباتية الصحة معامالت

 :37الصحة النباتية رقم  معالجة

  Bactrocera tryoni كوينزالند فاكهة ذبابة معالجة
 Vitis vinifera الكرمةعلى نبات  بالبرودة

 2021، نشر في 2021 اعتمد في

 نطاق المعالجة

نبات الكرمة )عنب المائدة( لكي تُسففففف ر عن فاكهة  معالجةاسفففففتخدام البرودة لتصففففف  هذه المعالجة 
 .1المحدَّدةويرقاتها بال عالية  Bactrocera tryoniكوينزالند ن وق بيض ذبابة فاكهة 

 المعالجةوصف 

بالبرودة في  Bactrocera tryoniذبابة فاكهة كوينزالند معالجة  اسم المعالجة
 Vitis viniferaنبات الكرمة 

ِّن الفعال  ال يوجد المكو 

 )بالبرودة( فيزيائية نوع المعالجة

Bactrocera tryoni (Froggatt, 1897 ) ذبففابففة فففاكهففة كوينزالنففد اآلفة المستهدفة
(Diptera: Tephritidae) 

السللللل المسلللتهدفة الخاضلللعة 
 للوائح

 )عنب المائدة( Vitis vinifera ةالكرم

 جداول المعالجة

 متصلة ايوم   12: درجة مئوية واحدة أو أقل لمدة 1الجدول 

في المائة  99.9964لهذا الجدول تقتل ما ال يقل عن  افي المائة بأن المعالجة وفق   95هناك ثقة بنسفففففبة 
 ويرقاتها. Bactrocera tryoniكوينزالند من بيض ذبابة فاكهة 

                                                      
معالجات الصففحة النباتية المسففائل ذات الصففلة بتسففجيل مبيدات اافات لو المتقلبات المحلية اي ر  التي ال يشففمل نقاق  1

هيئة تدابير الصففففففحة النباتية تقتضففففففيها موافقة ايلراع المتعاقدة علا المعالجات. وقد ال توفمعر المعالجات التي تعتمدها 
معلومات عن التأثيرات المحددة علا صحة اإلنسان لو سالمة ايغذية، وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية 
قبل موافقة ايلراع المتعاقدة علا المعالجة. وباإلضافة إلا ذلك، يُنظر في ااثار المحتملة للمعالجات علا نوعية المنتجات 

يقع علا  لنسبة لبعض السلع قبل اعتمادها دولي ا. غير لن تقييم آثار معالجة ما علا نوعية السلع قد يقتضي بحث ا إضافي ا. والبا
 لي لرع متعاقد لي التزام بالموافقة علا المعالجات لو تسجيلها لو اعتمادها لالستخدام في لراضيه. 



 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي   37معالجة الصحة النباتية 

 معالجة الصحة النباتية 37-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 متصلة ايوم   14لمدة أقل درجات مئوية أو  3: 2الجدول 

في المائة  99.9984لهذا الجدول تقتل ما ال يقل عن  ابأن المعالجة وفق  في المائة  95هناك ثقة بنسفففففبة 
 ويرقاتها. Bactrocera tryoni كوينزالندفاكهة من بيض ذبابة 

درجة حرارة المعالجة قبل بدء مدة التعرض للمعالجة. كال الجدولين إلا  فيالثمرة تصففل ويجب لن 
وينبغي رصفففففد درجة حرارة قلب الثمرة وتسفففففجيلها، وينبغي لالم تتجاور درجة الحرارة المسفففففتو  

 المحدَّد لوال مدة المعالجة.

ق  هذه وينبغي تقبيق  لدولي رقم  االمعالجة وف بات المعيار ا بات اسففففففتخدام المعالجات ) 42لمتقل متقل
 بالحرارة كتدابير للصحة النباتية(.

 معلومات أخرى ذات صلة

المسائل المرتبقة في ال ريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية لثناء تقييمه هذه المعالجة نظر 
 Mangan و Hallmanالدراسففففففة التي لجراها بنُظم درجات الحرارة والتكيي  الحراري، مع مراعاة 

(1997 .) 

ُحسففففبا فعالية الجداول علا لسففففا  ايرقام التقديرية التالية يعداد اليرقات التي عولجا بدون لي 
 .2للجدول  182 450، و1للجدول  82 863يرقات ناجية: 

والدراسة  (2011) وآ رونDe Lima  الدراسة التي لجراهاعلا لسا   2و 1 ولينُحسبا فعالية الجد
ها إدارة  ية سفففففففاو نيو التي لجرت عات ايول نا (، وتم تقويرهما 2007) (NSW DPI) ويلز للصفففففف

  باستخدام عدم القدرة علا التحول إلا شرنقة كمقيا  لمعدل الن وق.

 Thompson"و ،"Flame Seedless"و ،"Ruby Seedless" باسفففتخدام ايصفففناع 1الجدول تم وضفففع 

Seedless" . 

 Thompson"و "Crimson Seedless"، و"Red Globe"باسفففففتخدام ايصفففففناع  2تم وضفففففع الجدول 

Seedless".  

 المراجل

قد يُشفففير هذا الملحق إلا المعايير الدولية لتدابير الصفففحة النباتية. وهذه المعايير الدولية متاحة عبر 
s/standardsactivitie-https://www.ippc.int/core-البوابة الدولية للصففففففحة النباتية في هذا العنوان: 

setting/ispms. 

De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Mansfield, E.R. & Daniels, D. 2011. Cold treatment of table 
grapes infested with Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Wiedemann) and 
Queensland fruit fly Bactrocera tryoni (Froggatt) Diptera: Tephritidae. New Zealand 
Journal of Crop and Horticultural Science, 39 (2): 95–105. 

Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment 
research. In G.L. Obenauf, ed. Proceedings of the Annual International Research 
Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reduction. San Diego, USA, 
3–5 November 1997, pp. 79-1–79-4. 

NSW DPI (New South Wales Department of Primary Industries). 2007. Cold treatment of 
Australian table grapes infested with eggs and larvae of the Queensland fruit fly 
(Bactrocera tryoni (Froggatt)) Diptera: Tephritidae. Gosford, Australia, NSW DPI. 
120 pp. 

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


 37معالجة الصحة النباتية     مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا 

 3-37معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 تاريخ المطبوع

 ال يُشكل هذا جزء ا رسمي ا من المعيار.

شلللاميد  تاريخ هذا المطبوع متصلللا بالة لللاد الصلللاةرا باليةد ال،ربيد صوط  وليلصلللوا ييي لملد تاريايد 
 .يرجي اإلطالع ييي الة اد الصاةرا باليةد اإلةكييزيد ليم،يار

)معالجة عنب المائدة ايسففففففترالي  02-2017تقديم المعالجة اسففففففتجابة للدعوة لتقديم معالجات في  2017-06
 بالبرودة من ذبابة ال اكهة المتوسقية وذبابة فاكهة كوينزالند(.

 قيام ال ريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المعالجة المقدَّمة. 07 -2017

 Bactrocera tryoniمعالجة ذبابة فاكهة كوينزالند قيام لجنة المعايير بإضفففففففافة موضفففففففوع  05-2018
( إلا برنامج عمل ال ريق التقني المعني بمعالجات الصفففففففحة 023B-2017) عنب المائدةفي بالبرودة 

 .1نباتية مع إسناد ايولوية ال

قيام ال ريق التقني المعني بمعالجات الصففحة النباتية بتنقيا المشففروع والتوصففية بتقديمه إلا لجنة  06-2018
 المعايير لمناقشته في المشاورة ايولا. 

وني ل ريق التقني المعني بمعالجات الصففففحة النباتية من  الل منتد  إلكترلاالسففففتعراض النهائي  11-2018
(2018_eTPPT_Oct_01 .) 

موافقة لجنة المعايير علا التشاور بشأن المشروع عن لريق قرار إلكتروني  03-2019
(2019_eSC_May_08.) 

 المشاورة ايولا. 07-2019

قيام ال ريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض الردود علا تعليقات المشاورة  02-2020
 والمشروع ورفع توصية إلا لجنة المعايير بالموافقة علا عقد مشاورة ثانية. 

ل انتهاء ال ريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية من الردود علا تعليقات المشاورة من  ال 03-2020
 (.eTPPT_Feb_01_2020منتد  إلكتروني )

موافقة لجنة المعايير علا إجراء مشاورة ثانية حول الردود علا التعليقات والمشروع عن لريق  04-2020
 (eSC_May_16_2020قرار إلكتروني )

 المشاورة الثانية. 07-2020

عه باسفففففتعراض المشفففففروع ورفع قيام ال ريق التقني المعني بمعالجات الصفففففحة النباتية في اجتما 11-2020

 توصية إلا لجنة المعايير بالموافقة علا عرضه علا الهيئة العتماده. 

 اعتماد هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة لهذه المعالجة. 03-2021

 Bactrocera معالجة ذبابة فاكهة كوينزالند .37، الملحق 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

tryoni   علا نبات الكرمةبالبرودة Vitis vinifera (2021). االت اقية الدولية لوقاية النباتات .روما. 

 منظمة ايغذية والزراعة.

 2021-05آ ر تحديث لتاريخ المقبوع: 



 .همعالجة الصحة النباتية هذ 2021اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة في عام 

 .28من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  اإلتباعهذا الملحق هو جزء واجب 

 1-38معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار

 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

 :38الصحة النباتية رقم  معالجة

 باإلشعاع Carposina sasakii الخوخ ذبابةمعالجة  

 2021، نشر في 2021 اعتمد في

 نطاق المعالجة

غراي  228تصففه هذه المعالجة تعر ا الكاةهة والخوففروات إل ففعاع بجرعة ممتصففة   ت   عن 
 بالكعالية المحدَّدة. Carposina sasakii الخوخذبابة من  الحياة ال ادرة على لمنع ظهور األطوار البالغة

1 

 وصف المعالجة

 باإل عاع Carposina sasakii الخوخذبابة معالجة  اسم المعالجة

ِّن الفعال     وجد المكو 

 تشعيع نوع المعالجة

 Carposina sasakii Matsumura, 1900 اآلفة المستهدفة
(Lepidoptera: Carposinidae) 

السلع المستهدفة الخاضعة 
 للوائح

لذبابة جميع أنواع الكاةهة والخوروات التي تكون عوائ  
 الخوخ

Carposina sasakii 

 جدول المعالجة

بالغة 228 عن ت    جرعة ممتصفففففففة  ذبابة من  ال ادرة على الحياة غراي لمنع ظهور األطوار ال
 .Carposina sasakii الخوخ

ال ادر على  ةالبالغ األطوار تطورلهذا الجدول تمنع  االمائة بأن المعالجة وف    في 95نسفففبة ث ة ب هناك
 .قاتهاو ر Carposina sasakii الخوخذبابة  في المائة من بيا 99.9893نسبة   ت   عن الحياة ب

خطوط توجيهية  ستخدام اإل عاع في ) 18لمتطلبات المعيار الدولي رقم  ا نبغي تطبيق المعالجة وف   
 الصحة النباتية(.

                                                      
المتطلبات المحلية األخرى التي معالجات الصففحة النباتية المسففائ  ذات الصففلة بتسففجي  مبيدات ا فات أو    شففم  نطا    1

ت توففففففيها مواف ة األطراع المتعاقدة على المعالجات. وقد   توفمعر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصففففففحة النباتية 
معلومات عن التأثيرات المحددة على صحة اإلنسان أو سالمة األغذ ة، وهو ما  نبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية 

مواف ة األطراع المتعاقدة على المعالجة. وباإلضافة إلى ذلك،  ُنظر في ا ثار المحتملة للمعالجات على نوعية المنتجات  قب 
  ع على  بالنسبة لبعا السلع قب  اعتمادها دولي ا. غير أن ت ييم آثار معالجة ما على نوعية السلع قد   توي بحث ا إضافي ا. و 

 أي طرع متعاقد أي التزام بالمواف ة على المعالجات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام في أراضيه. 



 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة ل واعد الحجر الزراعي   38معالجة الصحة النباتية 

 معالجة الصحة النباتية 38-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

لة  نة في أجواء معدَّ كاةهة والخوففففففروات المخزَّ ن الجو أل نبغي عدم تطبيق هذه المعالجة على ال
 المعدَّل  مكن أن  ؤثر على فعالية المعالجة.

 معلومات أخرى ذات صلة

ا   ؤدي إلى نكو  تام، قد  جد المكتشففففون  قدألن التشففففعيع  انظر   قادرة على حيمة ولكنها غير  أطوار 
( أثناء عملية مشففففففوهة أطوار بالغة)بيا أو  رقات أو  Carposina sasakiiالخوخ ذبابة من  الحياة

 التكتيش. غير أن ذلك    عني فش  المعالجة.

واسففففففتند الكر ق الت ني المعني بمعالجات الصففففففحة النباتية في ت ييمه لهذه المعالجة إلى البح  الذي 
تكاح فوجي  في معالجة هذه ا فة فيفعالية التشفففففعيع  حدَّدالذي  ،(2014) وآخرون Zhan أ فففففار إليه

ا المعلومات اإلضافية المستمدة من. ’Malus pumila ‘Red Fuji األحمر  Li وأخذت في ا عتبار أ و 
 عن طور الحياة األةثر قدرة على التحم . (2016) وآخرون

عولج  بدون  الخامسالطور  رقة من  30 580مجموعه فعالية هذا الجدول باسففففتخدام ما  وُحسففففب 
 في المائة.  91.4؛ وبلغ  نسبة الظهور الخاضع للمراقبة أطوار بالغة قادرة على الحياةظهور 

 اسفففففتناد ا إلى ما تكيد بهفعالية المعالجة في جميع أنواع الكاةهة والخوفففففروات  وتم ا سفففففتد ل على
اإل ففعاع الكعلي التي تمتصففها جرعة  ت يسنُظم قياس الجرعات اإل ففعاعية  من أنالمعرفة والخبرة 

ا إلىعن السفففلعة العائلة،  منكصفففلةا فة المسفففتهدفة بصفففورة  األدلة المسفففتمدة من  وبا سفففتناد أ وففف 
ذلك دراسات عن ا فات و شم  متنوعة من ا فات والسلع.  مجموعة دراسات البحوث التي تناول 

 Mangiferaو Malus pumilaو Anastrepha fraterculus  (Eugenia pyriformisوالعوائففف  التفففاليفففة 

indica ؛)Anastrepha ludens (Citrus paradisi وCitrus sinensis وMangifera indica وartificial 

diet )Anastrepha obliqua (Averrhoa carambola وC. sinensis وPsidium guajava؛)Anastrepha 

suspensa (Averrhoa carambola وC. paradisi وMangifera indicaو )Bactrocera tryoni 
(C. sinensis وSolanum lycopersicum وMalus pumila وMangifera indica وPersea americana 
 Grapholita molesta ( وartificial dietو Malus pumila) Cydia pomonella( وPrunus aviumو
(Malus pumila وartificial dietو )Pseudococcus jackbeardsleyi (Cucurbita sp. وSolanum 

tuberosumو )Tribolium confusum (Triticum aestivum وHordeum vulgare وZea mays) (Bustos 

et al., 2004 و؛Gould and von Windeguth, 1991و ؛Hallman, 2004a, 2004b, 2013 و؛Hallman 

and Martinez, 2001 و؛Hallman et al., 2010 و؛Jessup et al., 1992 و؛Mansour, 2003 ؛
؛ von Windeguth and Ismail, 1987و؛ von Windeguth, 1986و؛ Tunçbilek and Kansu, 1996و
كاةهة  .(Zhan et al., 2016و جة لم تُختبر في جميع أنواع ال ية المعال عال غير أن من المعروع أن ف

إذا توافرت سفففيعاد النظر في المعالجة المسفففتهدفة. ولآلفة والخوفففروات التي  مكن أن تكون عوائ  
 جميع عوائ  هذه ا فة.أنها تشم  ما تم ا ستد ل عليه من أدلة تثب  عدم صحة 

 المراجع
 عبرإلى المعا ير الدولية لتدابير الصفففحة النباتية. وهذه المعا ير الدولية متاحة  الملحقهذا د  ُشفففير ق

activities/standards-https://www.ippc.int/core-  في هذا العنوانالبوابة الدولية للصففففففحة النباتية 

setting/ispms. 

Bustos, M.E., Enkerlin, W., Reyes, J. & Toledo, J. 2004. Irradiation of mangoes as a postharvest 
quarantine treatment for fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of Economic Entomology, 
97: 286–292. 

Gould, W.P. & von Windeguth, D.L. 1991. Gamma irradiation as a quarantine treatment for 
carambolas infested with Caribbean fruit flies. Florida Entomologist, 74: 297–300. 
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 38معالجة الصحة النباتية     مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة ل واعد الحجر الزراعيمعا

 3-38معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة ل واعد الحجر الزراعي   38معالجة الصحة النباتية 

 معالجة الصحة النباتية 38-4 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 تاريخ المطبوع

    ُشك  هذا جزء ا رسمي ا من المعيار.

تاريخ هذا المطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط، وللحصول على لمحة تاريخية 
 .اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيارشاملة، يرجى 

 لت د م معالجات. 2017-02ت د م المعالجة استجابة للدعوة الموجهة في  06-2017

قيام الكر ق الت ني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المشروع وطلب الحصول  11-2017
م المعالجة.  على معلومات إضافية من م دمع

باإل عاع  Carposina sasakiiقيام لجنة المعا ير بإضافة موضوع معالجة ذبابة الخوخ  05-2018
 ( إلى برنامج عم  الكر ق الت ني المعني بمعالجات الصحة النباتية. 026-2017)

 رد م دم المعالجة على طلب الحصول على معلومات إضافية. 05-2018

قيام الكر ق الت ني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتن يح المشروع ورفع توصية إلى لجنة  06-2018
 المعا ير بع د مشاورة أولى بشأنه. 

قيام الكر ق الت ني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المشروع من خالل منتدى  11-2018
 (. eTPPT_Oct_02_2018إلكتروني )

جنة المعا ير على التشاور بشأن المشروع عن طر ق قرار إلكتروني مواف ة ل 01-2019
(2019_eSC_May_04.) 

 المشاورة األولى. 07-2019

مواف ة ا جتماع ا فتراضي للكر ق الت ني المعني بمعالجات الصحة النباتية على الردود  02-2020
 على تعلي ات المشاورة والتوصية بالتشاور بشأن المشروع. 

مواف ة لجنة المعا ير على المشاورة الثانية عن طر ق قرار إلكتروني  06-2020
(2020_eSC_May_20.) 

 المشاورة الثانية. 07-2020

قيام الكر ق الت ني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المشروع ورفع توصية إلى  11-2020
 لجنة المعا ير بالمواف ة على عرضه على الهيئة  عتماده.

 اعتماد هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة لهذه المعالجة. 03-2021

 Carposina الخوخ ذبابة معالجة .38الملحق  ،28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار
sasakii منظمة األغذ ة والزراعة.  .ا تكاقية الدولية لوقا ة النباتات .روما .(2021) باإل عاع 

 2021-04آخر تحد   لتار خ المطبوع  



 .همعالجة الصحة النباتية هذ 2021اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة في عام 

 .28من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  اإلتباعهذا الملحق هو جزء واجب 

 

 1-39معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار

 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

 : 39رقمالصحة النباتية  معالجة

 باإلشعاع Anastrepha معالجة جنس ذبابة الفاكهة

 2021، نشر في 2021 فياعتمد 

 نطاق المعالجة

غراي  70إلشعاع بجرعة ممتصة ال تقل عن  والخضرواتتعريض الفاكهة تصف هذه المعالجة 
  1المحدَّدة.بالفعالية  spp Anastrepha لمنع ظهور األطوار البالغة من

 وصف المعالجة

 إلشعاعبا Anastrephaمعالجة جنس ذبابة الفاكهة  اسم المعالجة

ِّن الفعال  ال يوجد المكو 

 تشعيع نوع المعالجة

 Anastrepha Schiner ،1868ذباب الفاكهة من الجنس  اآلفة المستهدفة
(Diptera: Tephritidae) 

السلللال المسلللتهدفة الخاضلللعة 
 لاوائح

جميع أنواع الفاكهة والخضروات التي تكون عوائل لجنس ذبابة 
 . Anastrephaالفاكهة 

 جدول المعالجة

 ..Anastrepha spp من جنسغراي لمنع ظهور األطوار البالغة  70 تقل عن الممتصة جرعة 

لهذا الجدول تمنع ظهور األطوار البالغة بنسببببببة ال  افي المائة بأن المعالجة وفق   95هناك ثقة بنسببببببة 
 ويرقاته.  .Anastrepha sppذباب الفاكهة  جنسمن بيض  في المائة 99.9968تقل عن 

خطوط توجيهية السببببتخدام اإلشببببعاع ) 18لمتطلبات المعيار الدولي رقم  اتطبيق المعالجة وفق  ينبغي 
 (. في الصحة النباتية

                                                      
معالجات الصببحة النباتية المسببائل ذات الصببلة بتسببجيل مبيدات اافات أو المتطلبات المحلية األخر  التي ال يشببمل نطا    1

هيئة تدابير الصببببببحة النباتية  تقتضببببببيها موافقة األطراع المتعاقدة علا المعالجات. وقد ال توفمعر المعالجات التي تعتمدها
معلومات عن التأثيرات المحددة علا صحة اإلنسان أو سالمة األغذية، وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية 
قبل موافقة األطراع المتعاقدة علا المعالجة. وباإلضافة إلا ذلك، يُنظر في ااثار المحتملة للمعالجات علا نوعية المنتجات 

يقع علا  النسبة لبعض السلع قبل اعتمادها دولي ا. غير أن تقييم آثار معالجة ما علا نوعية السلع قد يقتضي بحث ا إضافي ا. والب
 أي طرع متعاقد أي التزام بالموافقة علا المعالجات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام في أراضيه. 



 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي   39معالجة الصحة النباتية 

 معالجة الصحة النباتية 39-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 معاومات أخرى ذات صاة

ايؤدي إلا نفو  تام، قد يجد المفتشببببون ال ألن التشببببعيع قد  انظر   حيمة ولكنها غير قادرة علا  أطوار 
( أثناء عملية التفتيش. غير أن ذلك خادرات)بيض أو يرقات أو  .Anastrepha spp الحياة من جنس

 ال يعني فشل المعالجة.

الصببببببحة النباتية في تقييمه لهذه المعالجة إلا البح  الذي  بمعالجاتواسببببببتند الفريق التقني المعني 
فروت  الذي حدَّد فعالية التشبببببعيع في معالجة هذه اافة في الجريب ،Hallman (2013)اسبببببتعرضبببببه 

Citrus paradisi وباإلضببببافة إلا ذلك يؤيد البح  المشببببار إليه في الدراسببببة المشببببتركة بين منظمة .
 ا الجدول.( هذ2017الذرية )األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة 

 Anastrepha يرقة من الطور الثال  افة 94 400باسببتخدام ما مجموعه  الجدولوُحسبببف فعالية هذا 

ludens  بذبابة الفاكهة المكسيكيةبالغة. واستُخدمف البيانات المتعلقة  أطوارالمعالجة بدون ظهور أي 
A. ludens التي جرت  ااألنواع المهمة اقتصادي  بين األكثر قدرة علا تحمل اإلشعاع من  نظرا لكونها

 دراستها في هذا الجنس. 

إلا ما تفيد به  اهة والخضبببببروات اسبببببتناد  وتم االسبببببتدالل علا فعالية المعالجة في جميع أنواع الفاك
من أن نُظم قياس الجرعات تقيس جرعة اإلشببببببعاع الفعلي التي تمتصببببببها اافة المعرفة والخبرة 

إلا األدلة المسببتمدة من دراسببات  االمسببتهدفة بصببورة منفصببلة عن السببلعة العائلة، وباالسببتناد أيضبب  
والعوائل  ذلك دراسات عن اافاتالبحوث التي تناولف مجموعة متنوعة من اافات والسلع. ويشمل 

 (؛Mangifera indicaو Malus pumilaو Eugenia pyriformis)  Anastrepha fraterculusالتببباليبببة 

Anastrepha ludens  (Citrus paradisi وCitrus sinensis وMangifera indica وartificial diet )
 (؛Psidium guajavaو C. sinensisو Averrhoa carambola) Anastrepha obliquaو

Anastrepha suspensa  (Averrhoa carambola وC. paradisi وMangifera indicaو )Bactrocera 

tryoni  (C. sinensis وSolanum lycopersicum وMalus pumila وMangifera indica وPersea 

americana وPrunus aviumو )Cydia pomonella  (Malus pumila وartificial dietو ) Grapholita 

molesta  (Malus pumila وartificial dietو )Pseudococcus jackbeardsleyi (Cucurbita sp. 
 Zea و Hordeum vulgareو Tribolium confusum (Triticum aestivum( وSolanum tuberosumو

mays) (Bustos et al., 2004؛ وGould and von Windeguth, 1991و ؛Hallman, 2004a, 2004b, 

 ,Mansour؛ وJessup et al., 1992؛ وHallman et al., 2010؛ وHallman and Martinez, 2001؛ و2013

 ,von Windeguth and Ismail؛ وvon Windeguth, 1986؛ وTunçbilek and Kansu, 1996؛ و2003

أن من المعروع أن فعبباليببة المعببالجببة لم تختبر في جميع أنواع  غير. (Zhan et al., 2016؛ و1987
النظر في المعالجة إذا  وسبببيُعادالفاكهة والخضبببروات التي يمكن أن تكون عوائل اافة المسبببتهدفة. 

 تشمل جميع عوائل هذه اافة.دلة تثبف عدم صحة ما تم االستدالل عليه من أنها أتوافرت 

  



 39معالجة الصحة النباتية     مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا

 3-39معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المراجل

الصبببحة النباتية. وهذه المعايير الدولية متاحة عبر  لتدابيرقد يُشبببير هذا الملحق إلا المعايير الدولية 
activities/standards-https://www.ippc.int/core-البوابة الدولية للصببببببحة النباتية في هذا العنوان  

setting/ispms. 
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 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي   39معالجة الصحة النباتية 

 معالجة الصحة النباتية 39-4 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 تاريخ المطبوع

 .ال يشكل هذا جزءًا رسمياً من المعيار
تاريخ هذا المطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط، وللحصول على لمحة تاريخية شاملة، يرجى 

 .اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار

هة في  06-2017  لتقديم معالجات. 2017-02تقديم المعالجة استجابة للدعوة الموجَّ

 قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المعالجة المقدَّمة. 11-2017

 باإلشعاع Anastrepha الفاكهةذبابة معالجة جنس قيام لجنة المعايير بإضافة موضوع  05-2018
 .1الصحة النباتية مع إسناد األولوية ( إلا برنامج عمل الفريق التقني المعني بمعالجات 2017-031)

قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتنقيح المشروع ورفع توصية إلا لجنة المعايير  06-2018
 بعقد مشاورة بشأنه. 

منتد  إلكتروني  االستعراض النهائي من الفريق التقني لمعالجات الصحة النباتية من خالل 11-2018
(2018_eTPPT_Oct_01 .) 

 قرار إلكتروني عن طريقموافقة لجنة المعايير علا التشاور بشأن المشروع  01-2019
(2019_eSC_May_03.) 

 المشاورة األولا. 07-2019

موافقة الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية علا الردود علا تعليقات المشاورة  03-2020
 والتوصية بالموافقة علا عقد مشاورة ثانية حول المشروع. 

الثانية عن طريق قرار إلكتروني  موافقة لجنة المعايير علا عقد المشاورة 06-2020
(2020_eSC_May_23 .) 

 رة الثانية.المشاو 07-2020

قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المشروع ورفع توصية إلا لجنة  11-2020

  المعايير بالموافقة علا عرضه علا الهيئة العتماده.

 اعتماد هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة لهذه المعالجة. 03-2021

 Anastrepha معالجة جنس ذبابة الفاكهة .39الماحق  ،28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار

 منظمة األغذية والزراعة.  .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .روما .(2021) باإلشعاع

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعديالت تحريرية علا النحو الذي أشارت إليه هيئة  أمانةأدخلف  04-2021
  .(2021تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة )

 2021-50آخر تحديث لتاريخ المطبوع: 



 

 

 التنويه المطلوب:

التوفير المأمون للمعونة الغذائية وغيرها من المعونات اإلنسانية لمنع دخول اآلفات النباتية خالل حاالت . 2021. أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
  تم نشرها من قبل منظمة األغذية والزراعة نيابة عن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. . روما.9توصية هيئة تدابير الصحة النباتية رقم  .الطوارئ

والزراعة لألمم المتحدة المسميات المستخدمة في هذا المنتج اإلعالمي وطريقة عرض المواد الواردة فيه ال تعبر عن أي رأي كان خاص بمنظمة األغذية 
مها. وال تعني )المنظمة( بشأن الوضع القانوني أو اإلنمائي ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها وتخو

بدعم أو تزكية المنظمة تفضيال لها على أخرى اإلشارة إلى شركات أو منتجات محددة لمصنعين، سواء كانت مشمولة ببراءات االختراع أم ال، أنها تحظى 
    .ذات طابع مماثل لم يرد ذكرها

 إن وجهات النظر الُمعبر عنها في هذا المنتج اإلعالمي تخص المؤلف )المؤلفين( وال تعكس بالضرورة وجهات نظر المنظمة أو سياساتها. 
 

 2021 ،عةرالزوا يةألغذامنظمة ©

 

 
 
 

غير  -نسب المصنف  الُمصنَّف متاح وفقا لشروط الترخيص العام للمشاع اإلبداعيبعض الحقوق محفوظة. هذا 
  . (deed.ar/sa/3.0/igo-nc-https://creativecommons.org/licenses/by ؛SA 3.0 IGO-NC-CC BY) لفائدة المنظمات الحكومية الدولية 3.0المشاركة بالمثل  -تجاري 

. بموجب أحكام هذا الترخيص، يمكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه ألغراض غير تجارية، بشرط التنويه بمصدر العمل على نحو مناسب
المنظمة تؤيد أي منظمة، أو منتجات، أو خدمات محددة. وال يسمح باستخدام شعار وفي أي استخدام لهذا العمل، ال ينبغي أن يكون هناك أي اقتراح بأن 

لعمل، المنظمة. وإذا تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا بموجب نفس ترخيص المشاع اإلبداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا ا
لى التنويه المطلوب: "لم يتم إنشاء هذه الترجمة من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم فيجب أن تتضمن بيان إخالء المسؤولية التالي باإلضافة إ

   األصلية هي الطبعة المعتمدة". اإلنكليزيةالمتحدة. والمنظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه الترجمة. وسوف تكون الطبعة 
من  8ويتها بطريقة ودية عن طريق الوساطة والتحكيم كما هو وارد في المادة تتم تسوية النزاعات الناشئة بموجب الترخيص التي ال يمكن تس

ة الترخيص، باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك في هذا الترخيص. وتتمثل قواعد الوساطة المعمول بها في قواعد الوساطة الخاصة بالمنظم
وسيتم إجراء أي تحكيم طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة األمم المتحدة للقانون  ،http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rulesالعالمية للملكية الفكرية 

 (.UNCITRAL)التجاري الدولي 
 

. يتحمل المستخدمون الراغبون في إعادة استخدام مواد من هذا العمل المنسوب إلى طرف ثالث، مثل الجداول، واألشكال، والصور، مواد الطرف الثالث
ت مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن إلعادة االستخدام والحصول على إذن من صاحب حقوق التأليف والنشر. وتقع تبعة المطالبا

  تعدي على أي مكون مملوك لطرف ثالث في العمل على عاتق المستخدم وحده. الناشئة عن ال
( http://www.fao.org/publications/ar. يمكن االطالع على منتجات المنظمة اإلعالمية على الموقع الشبكي للمنظمة )المبيعات، والحقوق، والترخيص

. وينبغي request-us/licence-www.fao.org/contact. وينبغي تقديم طلبات االستخدام التجاري عن طريق: sales@fao.org-publicationsويمكن شراؤها من خالل 
 .  copyright@fao.orgتقديم االستفسارات المتعلقة بالحقوق والترخيص إلى: 

 

وعندما يتم استنساخ هذه التوصية الصادرة عن الهيئة، تجدر اإلشارة إلى أن النسخ الحالية المعتمدة لتوصيات الهيئة متاحة 
 www.ippc.int للتنزيل على العنوان التالي:

 المطبوع اريخت

 ال يشكل هذا جزءًا رسمياً من توصية الهيئة

الموضوع في  اقتراح تقدّمت به منظمة وقاية النباتات في المحيط الهادئ من أجل إدراج هذا 03-2019
 برنامج عمل االتفاقية الدولية العتماده كمعيار.

االتفاقية الدولية  أضافت الهيئة في دورتها الرابعة عشرة هذا الموضوع إلى برنامج عمل 04-2019
 لتصدر الهيئة توصية بشأنه.

 تّم تعديله عقب انعقاد الدورة الرابعة عشرة للهيئة.  05-2019

 عقد مشاورات. تم 07-2019

قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والبلد الذي تقدّم باالقتراح بمعالجة التعقيبات  11-2019
 الواردة نتيجة المشاورات.

 استعرض مكتب الهيئة النتائج وأوصى بإجراء جولة ثانية من المشاورات.  12-2019

 تم عقد الجولة الثانية من المشاورات.  07-2020

تم تقديم التعليقات الواردة من البلدان نتيجة المشاورات واستعرضتها أمانة االتفاقية الدولية   12-2020
 لوقاية النباتات.

 ائج وأوصى باعتماد مشروع التوصية.استعرض مكتب الهيئة النت 12-2020

التوفير المأمون للمعونة هيئة بشأن التوصية  اعتمدت الهيئة في دورتها الخامسة عشرة  03-2021
الغذائية وغيرها من المعونات اإلنسانية لمنع دخول اآلفات النباتية خالل حاالت الطوارئ 

 .(9)التوصية رقم 

 2021-04آخر تحديث لتاريخ المطبوع: 
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 R-09 التوفير المأمون للمعونة الغذائية وغيرها من المعونات اإلنسانية 

 5 من 3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 معلومات أساسية

والبلدان المعّرضة لخطر انعدام يساعد توفير المعونة الغذائية وغيرها من المعونات اإلنسانية األقاليم 
األمن الغذائي واالقتصادي الناجم عن النزاعات وخسارة المحاصيل والكوارث الطبيعية، بما يشمل 

للمعونة أن تكون عاجلة وقصيرة  العواصف والزالزل والتسونامي والثوران البركاني. ويمكن
ذه التوصية في توفير المعونة العاجلة األجل، أو متواصلة على المدى الطويل. ويتمثل الدافع وراء ه

الصحة النباتية تنطبق بالمثل المتعلقة بمبادئ التأّهب واالستجابة  ولكنّ لإلغاثة في حاالت الكوارث، 
 متواصل.بشكل توفير المعونة  حاالت على

  عنوقد حدثت زيادة كبيرة في األحداث المناخية الشديدة، التي قد تعزى إلى تغير المناخ، فضاًل 
لت في الحاجة الملّحة إلى األغذية عن أنشطة اإلنسان والكوارث الطبيعية التي عجّ  ةالكوارث الناجم

 2010والماء واآلالت لمنع األزمات اإلنسانية أو التخفيف من حدّتها. فقد شهدت تونغا مثاًل منذ عام 

يم المحيط الهادئ ككل أعاصير من الفئة الرابعة وإعصاًرا من الفئة الخامسة، فيما شهد إقل ةثالث
رة. وال تقتصر هذه األحداث على البلدان ارتفاع األمواج المدمّ حاالت العواصف والمزيد من 

حدثت في جميع أقاليم  فقدالمنخفضة والمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا في إقليم المحيط الهادئ، 
ار السياسي وموجات الجفاف وتفشي العالم. ففي أفريقيا مثاًل، تعاني بلدان مختلفة من عدم االستقر

 اآلفات الموسمية.

ذاته  ب بحدّ توفير إمدادات المعونة قد يتسبّ  أن تدرك أنّ  المعونة، توفيرعند  ينبغي للجهات المانحة
بأضرار على المدى الطويل، إن لم يكن معدًّا بشكل مناسب الستيفاء شروط االستيراد المتعلقة 

دخلت مع اآلفات التي أُ ة أمثلة على تأثيرات ي. وثمة عدّ البلد المتلقّ  دهابالصحة النباتية التي يحدّ 
بعد تعافي البلد من حالة  ات طويلةفتر على مدىعلى االقتصاد والبيئة والمجتمعات  المترتّبة المعونة

الطوارئ. ينبغي للجهات المانحة النظر في هذه المسألة عند إعداد المعونة. وتتأثر المنظمات الوطنية 
وقاية النباتات بهذه الحاالت الطارئة، ولكنها ملزمة بدورها المتمثل في إدارة على نحو فعّال المخاطر ل

الناجمة عن اآلفات المرتبطة بإمدادات اإلغاثة المستوردة في أعقاب تلك الكوارث. فعلى سبيل المثال، 
موبوءة باآلفات الحجرية، أن تكون يمكن للمحاصيل والحبوب التي تقدّم في إطار المعونة الغذائية 

 يحددها البلد المتلقي. ومن ثم ينبغي أن تلبّي شروط االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية التي

وقد يكون من الصعب إدارة مخاطر اآلفات على نحو فعّال في ظل حالة الطوارئ. ويجوز للهيئات 
رّخص إمدادات اإلغاثة من دون إجراء المنظمة الوطنية لوقاية النباتات( أن ت الحكومية األخرى )غير

أي تفتيش متعلق بالصحة النباتية وتقدّم المعونة الغذائية لمن هم بحاجة إليها. ولكن، في الظروف 
على أساس المخاطر، وبالتالي يقتضي أي من مخاطر اآلفات  التخليصالعادية، يتم الشروع بعمليات 

تصدير الشحنة أو تدميرها. ويمكن للشحنات المختلطة  يُعاد المطروحة عالًجا لمعالجة هذا الخطر، أو
في حاويات الشحن أو النقل الجوي التي تتضمن مجموعة من السلع وتطرح مخاطر آفات متعددة، 

والتسريح ألنه ينبغي فّضها بالكامل لتفتيشها. وقد تعيق  التخليصأن تشهد تأخيرات نتيجة عمليات 
الجات للتخفيف من حدة مخاطر اآلفات التي تم تحديدها، وبالمثل البنى األساسية المتضّررة تطبيق الع

قد تتأثر اإلجراءات العادية إلدارة مخاطر اآلفات المرتبطة باالنحراف عن االستخدام المتوخى. وقد 
ال تكون إعادة التصدير خياًرا، ما يترك للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات مسؤولية التعامل مع مخاطر 

 ي لم تتم إدارتها.اآلفات الت

وتعترف المنظمات الوطنية لوقاية النباتات بالمعونة المقدمة من سائر البلدان والمنظمات الدولية  
أخرى وتعرب عن تقديرها لها. ولكن، بهدف المساعدة في الحد من أي عواقب غير مرغوب فيها 

الصحة النباتية توجيهات واضحة بشأن مترتّبة على الصحة النباتية إثر هذه المعونة، تقدّم هيئة تدابير 
اإلدارة الفعالة لمخاطر اآلفات المرتبطة بالمعونة الغذائية وسائر المعونات اإلنسانية التي عادة ما يتم 

 توفيرها.



R-09   المعونات اإلنسانيةية وغيرها من التوفير المأمون للمعونة الغذائ 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 5 من 4 الصفحة

 هة إلىهذه التوصية موج  

 .األطراف المتعاقدة والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بأنشطة المعونة اإلنسانية

 التوصيات

تأخذ الهيئة علًما بأّن البلدان التي تتلقى المعونة الغذائية وغيرها من المعونات اإلنسانية قد تتعرض 
قد تترسخ في أراضيها، ما لم تتم إدارتها على نحو مالئم، وتؤثر في  لخطر دخول اآلفات، التي

تعافي من حالة الطوارئ. وتشمل طويلة بعد ال اتفتر على مدىاالقتصاد والبيئة والمجتمعات المحلية 
فة والمجّهزة(، والمياه، المعونة المقدمة عادةً األغذية )النباتات والمنتجات النباتية الطازجة والمجفّ 

موظفين لتوفير الدعم )مثل الومواد البناء، والمواد الزراعية )البذور وسائر نباتات الغرس(، و
. وينبغي أن تمتثل المعونة الغذائية وغيرها من المتطوعين(، والمركبات، واآلالت، والمعدّات

 ي.المعونات اإلنسانية لمتطلبات االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية التي يحدّدها البلد المتلقّ 

الهيئة كالً من األطراف المتعاقدة )المتلقية(  تشّجعورغم أنّه ال يمكن التنبؤ بالكوارث الطبيعية، 
 ة النباتات )بحسب االقتضاء( على ما يلي:يوالمنظمات اإلقليمية لوقا ملةالمحت والمصدّرة )المانحة(

من خطر  ب للحدّ بأنشطة التأهّ  واالضطالععليها،  والحفاظخطة لالستجابة للطوارئ  وضع (أ)
دخول اآلفات الخاضعة للوائح في المعونة الغذائية وسائر المعونات اإلنسانية في حال حدوث 

 حالة طارئة أو كارثة؛

والجهات  الوكاالت المقدّمة للمعونة)مثل  وإشراكهمأصحاب المصلحة المعنيين  تحديدو (ب)
المصدّرة والمستوردة والمنظّمة( للتوعية بمخاطر اآلفات المرتبطة بالمعونة الغذائية وسائر 

مة لمساعدة البلدان على االستجابة والتعافي بعد وقوع كارثة طبيعية أو غير المعونات المقدّ 
 حاالت الطوارئ، والحاجة إلى إدارة هذه اآلفات بفعالية؛ذلك من 

التوجيهات المتاحة في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية )مثل المعيار الدولي  استخدامو (ج)
وغير  ((لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليهاا تصنيف السلع وفقً ) 32لتدبير الصحة النباتية رقم 

 ذلك من المواد المتاحة؛

والجهات  الوكاالت المقدّمة للمعونةمع أصحاب المصلحة المعنيين )مثل  الشراكات إقامةو (د)
ال لبرامجها الرامية إلى الحد من مخاطر المانحة( من أجل وضع خطة أفضل للتنفيذ الفعّ 

بلدان متعدّدة لزيادة كفاءة عمليات  والتوزيع في اإلمداداآلفات، بما يشمل توحيد عمليات 
 األعباء التنظيمية؛من  ربّما تخفيفالوالحدود خليص عند الت

خالل مرحلة العبور أو التخليص المسبق معالجة الأو قبل توزيع المعونة،  المعالجة تشجيعو (ه)
المنظمات الوطنية لوقاية النباتات من جانب  اإلنسانيةالمعونات  للمعونة الغذائية وغيرها من

 ي؛خليص في البلد المتلقّ في البلدان المانحة، من أجل تسريع وتيرة الت

والجهات المستوردة  الوكاالت المقدّمة للمعونةآليات لتزويد الجهات المانحة و إنشاءو (و)
أجل الحد من حركة السلع التي تطرح مخاطر اآلفات  رة المحتملة بالمعلومات، منوالمصدّ 

 خالل حاالت الطوارئ؛

المنظمات الوطنية لوقاية النباتات في البلدان المصدّرة، إذا كان إطارها التشريعي  تشجيعو (ز)
على الغذائية األجنبية التابعة لها  الوكاالت المقدّمة للمعونة حثّ  المحلي يسمح بذلك، على

ي.ضمان استيفاء مواد المعونة اإلنسانية لمتطلبات الصحة النباتية في البلد المتلقّ 



 R-09 ية وغيرها من المعونات اإلنسانيةالتوفير المأمون للمعونة الغذائ

 5 من 5الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المراجع

CPM R-03. 2017.  توصية هيئة تدابير الصحة النباتية بشأن االستعاضة عن استخدام بروميد الميثيل
روما، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية  أو خفضه كتدبير للصحة النباتية.

 والزراعة.

CPM R-06. 2017. .لوقاية النباتات، منظمة األغذية روما، أمانة االتفاقية الدولية  الحاويات البحرية
 والزراعة.

. متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات. 2017 ،4المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 روما، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات  .2016 ،10 المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم
. روما، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات

 والزراعة.

 .تنظيم مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية  .2019 ،15المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 نة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.روما، أما

لآلفات الخاضعة معامالت الصحة النباتية . 2016 ،28 المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم
روما، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية  .لقواعد الحجر الزراعي

 والزراعة.

تصنيف السلع تبعًا لمخاطر اآلفات التي تنطوي . 2016 ،32المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 . روما، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.عليها

روما، أمانة . تدابير متكاملة لنباتات الغرس. 2019، 36المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

. روما، أمانة االتفاقية الحركة الدولية للبذور. 2017، 38المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

. روما، أمانة االتفاقية الحركة الدولية لألخشاب. 2017 ،39قم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية ر
الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. ]بعض المواد الحافظة سامة وينبغي أال يتم 

 استخدامها حيتما تؤثر في صّحة اإلنسان.[

لوسائط النمو المرتبطة بنباتات الحركة الدولية . 2017 ،40المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 . روما، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.الغرس

الحركة الدولية للمركبات واآلالت والمعدات . 2019 ،41المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.. روما، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية المستخدمة

ترد توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية على البوابة الدولية و
activities/governance/cpm/cpm-https://www.ippc.int/en/core- علىللصحة النباتية 

/recommendations-1/cpm-recommendations و-https://www.ippc.int/en/core

/setting/ispms-activities/standards على التوالي. 

 التوصية )أو التوصيات( التي حل  محل ها ما ورد أعاله

  ال توجد.

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-recommendations-1/cpm-recommendations/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-recommendations-1/cpm-recommendations/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-recommendations-1/cpm-recommendations/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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