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 -.2افتتاح الدورة
افتتح رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية ،السيد ستيفان أشبي  Stephen Ashbyاالجتماع.
ورحببب نائببب المببدير العببام للعمليببات فببي المنظمببة السببيد دانيببال غوستافسببون Daniel Gustafson
بأعضاء الهيئة في المنظمة باسبم المبدير العبام ،وتمنبى للمشباركين اجتماعبا مثمبرا .وأببد تعليقبات
على االحتفال الناجح بالذكر الستين وغيرها من األنشبةة التبي أُنجبزت عبام  ،4104وشبجّع الهيئبة
على مواصلة هذه اإلنتاجية في السنوات القادمة.
وسببلّ الضببوء علببى أن االتفاقيببة الدوليببة لوقايببة النباتببات هببي الجهببام األكبببر بموجببب المببادة  02فببي
المنظمة ،وأنه نظبراً إلبى أن هيئبة تبدابير الصبحة النباتيبة هبي الجهبام المسب ول عبن تنفيبذ االتفاقيبة
الدولية ،فهذا االجتماع هام .وأشار إلى أنه على غرار جميع الوكاالت المعنية بالتنميبة ،يُةلبب أكثبر
وأكثر من منظمة الفاو أن تقب ّدم الببراهين عبن نتبائج عملهبا ومبا يترتبب عنبه مبن اثبار علبى الصبعيد
الوطني .وأضاف أن تحقيق النتائج على المستو القةري يش ّكل حافزاً رئيسيا ً في عمليبة اإلصبالح
الحالية التي تشهدها حاليا ً المنظمة .وقال أيضا ً إن ذلك أفضى إلى تنامي االهتمام بالراب بين العمل
المعيبباري مببن قبيببل وضببع المواصببفات واثببار ذلببك علببى صببعيد التنفيببذ .وأشببار إلببى أن هببذا الببراب
تحديداً بين العمل المعياري على السلع العامة واآلثار على الصعيد الوطني هو البذي جعبل المنظمبة
تفتخر باستضافة أمانة االتفاقية الدولية.
وذ ّكر بالفترة التي كان خاللها ممثالً لمنظمة الفاو في الهند حيث عمل علبى نحبو وثيبق مبع المنظمبة
الوطنية لوقاية النباتات ،وأشار إلى حجم العمل الكبير الذي يتةلبه إصبدار شبهادات الصبحة النباتيبة
وتحاليل مخاطر اآلفات ،وما يترتّب عن هذه األنشةة مبن نمبو اقتصبادي وحركبة .وأقب ّر أنبه بفضبل
اإلطار الدولي المتين الذي وضعته الهيئة ،تم ّكبن النظبام مبن أن يتبرا اثباراً ملحوىبة علبى الصبعيد
القةري.
أخيراً ،أشار إلى أن جدول أعمال الدورة الثامنبة للهيئبة يتنباول القضبايا المتكبررة والقضبايا الجديبدة
التي ترمي إلى بناء مستقبل قوي ومستدام لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات .وأعرب عن أسفه لغيباب
المدير العام ،السيد خوسيه غراميانو دا سيلفا  ،José Graziano da Silvaالذي كان يأمل الحضبور إنمبا
لم يتمكن من ذلك بداعي السفر .ورحّب أيضبا ً بزمببابوي بصبفته الةبرف المتعاقبد الثبامن والسببعين
بعد المائة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
وفبي رسبالة مصب ّورة ،نباقز وميبر الصبحة النباتيبة فبي المملكبة المتحبدة ،لبورد دو مبولي Lord de
 ،Mauleyالقضايا المتصلة بالصحة النباتية التي تناولتها عناوين الصحف م خراً .وش ّدد علبى أهميبة
التراب بين الحركة الدولية للسلع وحركة اآلفات ،واقترح أن تولي كل من االتفاقيبة الدوليبة والهيئبة
انتباه با ً وثيق با ً إلببى هببذه القضببايا .وأشببار إلببى قيمببة المعيببار الببدولي رقببم ( 05تنظببيم تعبئببة األخشبباب
المستخدمة في التجارة الدولية) في هذا الخصوص .وأخيراً ،ش ّدد على أنه بغية إحداث تغييبر فعبال،
سيكون من الضروري تنفيذ هذا المعيار وسائر المعايير الدولية تنفيذاً كبامالً علبى الصبعيد العبالمي.
واختتم حديثه بإعادة التأكيد على التزامه العمل بجهد على هذه القضية.
وشبكر أمبين االتفاقيبة الدوليببة المتحبدثين ،ورحّبب بجميبع المشبباركين .وأشبار إلبى أن تغييبرات عببدة
طرأت في اإلدارة العليا للمنظمة خالل السنة األخيرة ،وأن العديبد مبن القبادة الجبدد يتمتعبون لحسبن
الحب بخببرة فبي االتفاقيبة الدوليبة والقضبايا المتصبلة باآلفبات .والحب أن أحبد العناصبر فبي عمليبة
اإلصالح الحالية في منظمة الفاو يتضمن نقل األجهزة المنصبوص عليهبا فبي المبادة الرابعبة عشبرة
مثل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من المجموعات الفرعية إلى مسبتو ال ُشب بعب ببدالً مبن أن ترفبع
تقاريرها مباشرة إلى مساعد المدير العام ذي الصلة .وهذا التحسين قد يبوفّر فرصبا ً أفضبل لالتفاقيبة
الدوليبة .كمبا الحب أنبه توجبد فبي اإلطبار االسبتراتيجي للمنظمبة قواسبم مشبتركة كثيبرة مبع اإلطبار
االستراتيجي لالتفاقية الدولية المعتمد عام  ،4104والبذي يشبمل قضبايا رئيسبية مثبل األمبن الغبذائي،
والبيئة ،والوصول إلى األسواق.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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والح ب األمببين أن االتفاقيببة الدوليببة واألمانببة تعمببالن علببى تالفببي المناقشببات الفنيببة المف ّ
صببلة فببي
االتفاقيببة الدوليببة ،علببى النحببو المتمثببل فببي غيبباب النقاشببات بشببأن مشبباريع المعببايير الدوليببة خببالل
الجلسببات المسببائية هببذا العببام .وبهببذه الةريقببة ،قببد تر ّكببز النقاشببات علببى نحببو أكبببر علببى القضببايا
االستراتيجية .وأشار إلى أن إلغاء الجلسات المسائية قد يش ّكل هدفا ً مستقبليا ً.
وسببلّ الضببوء علببى التعبباون المتزايببد بببين االتفاقيببة الدوليببة وشببركائها لتعظببيم اثببار برنببامج عمببل
االتفاقية الدولية .وفبي الختبام ،أعبرب عبن تقبديره لبتم ّكن السبيد بروليبو ديبا  ،Braulio Diasاألمبين
التنفيذي التفاقية التن ّوع البيولوجي ،من الحضور وإبداء التعليقات خالل الدورة الثامنة للهيئة.
وعبّر األمين التنفيذي التفاقية التن ّوع البيولوجي بدوره ،السيد بروليو فريرا دي سوما ديا Braulio
 Ferreira de Souza Diasعن امتننانه للبدعوة التبي ُوجّهبل إليبه لحضبور اجتمباع الهيئبة .وذ ّكبر بقبرار
االتفاقية عام  4101بشبأن غايبات التنب ّوع البيولبوجي وأشبار إلبى أن تحقيبق هبذه الغايبات يعتمبد علبى
مساهمات الشركاء .وعبّر أيضا ً عن تقديره اللتزام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات العمل مبع اتفاقيبة
التن ّوع البيولوجي ،بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم عام  .4100وش ّدد علبى اهتمامبه الخباص بالتعباون
مببع االتفاقيببة الدوليببة حببول غايببة أيشببي  ،19التببي تقضببي بأنببه "بحلببول عببام  ،4141تُعببرف األنببواع
الغامية الغريبة ومساراتها ،ويُحدد ترتيبها حسب األولوية ،وتخضع للمراقببة األنبواع ذات األولويبة
أو يت ّم القضاء عليها ،وتوضع تدابير إلدارة المسارات لمنع إدخالها أو انتشارها".
وأشار إلى أن العديد من األنواع الغامية الغريبة قد تُعتبر افات في إطبار االتفاقيبة الدوليبة ،وإلبى أن
مباد ء المراقبة والحجر المعتمبدة فبي االتفاقيبة الدوليبة تشبكل أدوات قويبة للكشبف عبن وجبود هبذه
األنببواع ومنببع حركتهببا .لببذا ،يمكببن أن تسبباهم المراقبببة علببى الصببعيد الببوطني فببي تحقيببق األهببداف
االسببتراتيجية لالتفاقيببة الدوليببة وغايببة أيشببي  9علببى السببواء .وشب ّدد علببى أن المعببايير الدوليببة تببوفّر
توجيهات فعالبة حبول هبذه القضبايا ،وأن أمانبة اتفاقيبة التنبوع البيولبوجي تشبجّع الجماعبات المهتمبة
بالتنوع البيولوجي وجهات االتصال في االتفاقية على التعاون مع المنظمات الوطنية لوقاية النباتات
لالستفادة من إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .وشجّع مندوبي الهيئة على التواصل بدورهم مبع
جهات االتصال في اتفاقيبة التنبوع البيولبوجي علبى الصبعيد البوطني للتنسبيق حبول بعبض القضبايا.
وش ّدد على أهمية العمل التعاوني على القضية الحاسبمة التبي تمثلهبا الحاويبات البحريبة ،وعبّبر عبن
اهتمامه في مواصلة التعاون على مستو األمانة وعلى المستو الوطني.
وأق ّر بعض األعضاء بأهمية التعاون بين االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التن ّوع البيولوجي،
وطلبوا النظر في إمكانية توسيع نةاق برنامج العمل/خةة العمل في جميع أنشةة االتفاقية الدولية.
 -.1اعتماد جدول األعمال
 2-1جدول األعمال المؤقت
عرض الرئيس بالتفصيل التغييرات العديدة على الترتيب الذي سوف يُتببع لتنباول البنبود فبي جبدول
األعمال.2
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0اعتمدت جدول األعمال (أُنظر المرفق )0
 1-1بيان االختصاصات المقدّم من االتحاد األوروبي
ق ّدم الرئيس إعالن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  47دولة بشأن بيان اختصاصاته.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
 1لمزيد من المعلومات عن غايات أيشي أُنظر .http://www.cbd.int/sp/targets/
 2الوثيقة  .CPM2013/25Rev1جميع الوثائق المتصلة بالدورة الثامنة للهيئة ( )4100متاحة على الموقع
.https://www.ippc.int/index.php?id=13330
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( )0أخذت علم ًا ببيان االختصاصات وحقوق التصويل المقدم من االتحاد األوروبي ودوله
األعضاء البالغ عددها  47دولة.
 -.2انتخاب المقرر
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0انتخبل السيدة لورا شوايتزر -ماينز ( Laura Schweitzer-Meinsالواليات المتحدة األمريكية)
مقرراً لها.
 -.4انتخاب لجنة أوراق التفويض
شرحل األمانة أن ثمة حاجة إلبى لجنبة ألوراق التفبويض اتسباقا ً مبع القواعبد العرفيبة .ووفّبر مكتبب
الش ون القانونية في منظمة الفاو المساعدة إلى لجنة أوراق التفويض لتحديبد صبحة أوراق تفبويض
األعضاء.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0انتخبببل لجنببة ألوراق التفببويض ض ب ّمل :السببيد روبنسببون ( Robinsonكنببدا) ،والسببيدة وو Wu
(الصببين) ،والسببيدة مانغانببا ( Manganaمومامبيببق) ،والسببيدة غرمسببتاد ( Grimstadالنببرويج)،
والسببيد بنافيببدا ( Benavidesبنمببا) ،والسببيد يمانيببا ( Yamaneaبببابوا غينيببا الجديببدة) ،والسببيد
رمضببان (الببيمن) .ومثّببل أحببد أعضبباء مكتببب الهيئببة (السببيد كببوامي كونببان )Kouame Konan
المكتب؛ و
( )4أحاطببل علم ب ًا بببأن السببيد يمانيببا ( Yamaneaبببابوا غينيببا الجديببدة) انتُخببب رئيس با ً للجنببة أوراق
التفويض .ووضعل هذه اللجنة قائمتين :القائمة ألف تض ّم  90عضواً ُوجدت أوراق تفويضبهم
صحيحة ،فيما ض ّمل القائمة باء  00عضبواً قب ّدموا أوراق تفويضبهم بشبكل مقببول تماشبيا ً مبع
القواعد المرعية .وقبلل لجنة أوراق التفويض ما مجموعه  042ورقة تفويض .وقد ُحدِّد العدد
المةلوب الكتمال النصاب في الهيئة بتسعين ورقة تفويض.
 -.5تقرير مقدّم من رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية
أشار رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية إلى تقريره 3وق ّدم األعضاء اآلخرين في المكتب .والحب أن
أحد أعضاء المكتب الذي جر انتخابه خالل الدورة السابعة للهيئبة (( )4104جنبوب غبرب المحبي
الهبباد ء) لببم يببتمكن مببن مواصببلة دوره بسبببب تغييببر وىيفتببه .وبعببد التشبباور مببع مكتببب الش ب ون
القانونية في منظمة الفاو ،طُلب إلى ممثل من ذلك اإلقليم توفير مساهمته لبقية العام ،على أن يجري
االنتخاب خالل الدورة الثامنة للهيئة الختيبار عضبو ببديل .وأشبار إلبى أن العضبو مبن إقلبيم الشبرق
األدنى لم يتمكن من حضور الدورة الثامنة للهيئة.
وشجع الرئيس األطراف المتعاقدة على التفاعل مع العضبو البذي يمثبل إقلبيمهم فبي المكتبب ،وأشبار
إلى التحديثات الدورية من المكتب التي أُرسبلل إلبى جهبات االتصبال ونُشبرت علبى البواببة الدوليبة
للصحة النباتية .4وبعد شرح الجدول السبنوي الجتماعبات المكتبب ،أببد مزيبدا مبن التعليقبات علبى
بنود جدول األعمال التي يتةلّع إلى تناولها .وشكر أعضاء المكتب واألمانة على ما أبدوه من جهود
تعاونية.

3
4

الوثيقة .CPM 2013/INF/03
البوابة الدولية للصحة النباتية ،متاح على العنوان .www.ippc.int

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الصفحة  5من 183

الدورة الثامنة  -هيئة تدابير الصحة النباتية  -أبريل/نيسان

[]44
[]40

3102

التقرير

تقرير األمانة
.6
قب ّدمل األمانببة التقريببر الببذي وضببعته األمانببة 5وسببلّةل الضببوء علببى بعببض اإلنجببامات والتحببديات
خالل عام .4104
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0شجّعل األطراف المتعاقدة على المشاركة في أنشةة التواصل اإلعالمي التي تجري في
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
 -.7الحوكمة
 2-7هيئة تدابير الصحة النباتية

 2-2-7الالئحة الداخلية لهيئة تدابير الصحة النباتية
1-7

المكتب

 2-1-7الالئحة الداخلية لمكتب الهيئة

[]42
[]45

[]46

[]47
[]48

[]49

[]01

 2-7المراقبون
ت ّم التةرق إلى البنود  0-0-7و  0-4-7و  0-7من جدول األعمال كمجموعة واحدة.
عرض الرئيس أوراقا 6تقترح الالئحة الداخلية للهيئة استناداً إلى مقترحات ومناقشات سابقة .وخالل
االجتمبباع الببذي انعقببد فببي أكتوبر/تشببرين األول  ،4104ح ب ّددت مجموعببة التخةببي االسببتراتيجي أن
المكتبب هببو المسب ول عببن وضبع الئحتببه الداخليببة الخاصبة؛ وسبوف تُرفببق بالالئحببة الداخليبة لهيئببة
تدابير الصحة النباتية.
ناقشببل الهيئببة هببذه المسببألة .وأشببارت الخبيببرة القانونيببة فببي منظمببة الفبباو إلببى أنببه يببت ّم عببادةً اعتمبباد
التغييرات في الهيئة من خالل التوافق ،غير أنهبا الحظبل أن المستشبار القبانوني للمنظمبة شبرح أن
أجهزة مماثلة تعتمد قاعدةً تنصّ على أن التغييرات في الالئحة الداخلية تتةلّبب تصبويتاً ،وقالبل إنبه
سيكون من الصعب القيام بغير ذلك.
وعالوةً على ذلك ،عرضل األمانة ورقةً تقترح تغييرات علبى الالئحبة الداخليبة للهيئبة بالنسببة إلبى
المراقبين.
واستناداً إلى عدد القضايا التي تستوجب حالًّ ،اقترح البرئيس اجتماعبا ً ألصبدقاء البرئيس .ووضبعل
جلسة أصدقاء الرئيس مقترحا ً منقحا ً لالئحة الداخلية ،والخةوط التوجيهية لتنباوب رئبيس وأعضباء
مكتببب الهيئببة ،والقواعببد الخاصببة بببالمراقبين .وجببرت مناقشببة هببذه المسببائل بالتفصببيل ،و ُعرضببل
النسخة المح ّدثة علبى الهيئبة .وأ ّكبد المستشبار القبانوني أن الهيئبة قبد تصب ّوت علبى التعبديالت وعلبى
الالئحة الداخلية.
اقتببرع مائببة وواحببد وعشببرون صببوتا ً فيمببا كببان واحببد وثمببانون صببوتا ً ضببروريا ً للحصببول علببى
األغلبية .ونتيجةً للتصبويل ،كبان واحبد وعشبرون صبوتا ً بعبد المائبة م يبداً ،مبن دون أي اعتبراض
وامتناع عضو واحد عن التصويل .وت ّم تعديل الالئحة الداخلية وفقا ً لذلك.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0ص ّوتل لتعديل الالئحة الداخلية للهيئة بحيث تض ّم القواعد اإلجرائية لمكتب الهيئة وقواعد
المراقبين الواردة في المرفق .6

5
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الدورة الثامنة  -هيئة تدابير الصحة النباتية  -أبريل/نيسان

3102

 1-2-7تسمية واختيار وتناوب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية ونائب الرئيس
[]00

وعرض عضو من إقليم جنبوب غبرب المحبي الهباد ء ورقبة 7يقتبرح فيهبا عمليبة لتسبمية واختيبار
وتناوب رئيس هيئة تبدابير الصبحة النباتيبة ونائبب البرئيس .وكبان المقتبرح نتيجبة مجموعبة تركيبز
أُنشئل لمعالجة المسألة ،إضافةً إلى مداوالت طويلة خالل اجتماع مجموعبة التخةبي االسبتراتيجي
الذي انعقد في أكتوبر /تشرين األول .4104
يتعلٌّق المك ّون الرئيسي في المقترح ببرنبامج تنباوب يسبتند إلبى األقباليم السببعة الممثلبة فبي االتفاقيبة
الدولية لوقاية النباتات ،بهدف أن تكون العملية أكثر إنصافا ً .ويتناول المقترح تنباوب رئبيس الهيئبة،
بببدءاً باألقبباليم السبببعة فببي منظمببة الفبباو :اسببيا ،وجنببوب غببرب المحببي الهبباد ء ،وأمريكببا الالتينيببة
والبحر الكاريبي ،وأفريقيا ،وأمريكا الشمالية ،والشرق األدنى وأوروببا (بهبذا الترتيبب) ،ثب ّم إضبافة
تناوب ثان لألقاليم األربعة األكبر (أي األقاليم التي تضب ّم العبدد األكببر مبن البلبدان) :اسبيا ،وأمريكبا
الالتينيببة والبحببر الكبباريبي ،وأوروبببا ،وأفريقيببا .وسببوف يفضببي هببذا البرنببامج الجديببد للتنبباوب إلببى
الترتيب التالي :اسيا ،وجنوب غرب المحي الهاد ء ،وأمريكا الالتينية والبحبر الكباريبي وأفريقيبا،
وأمريكا الشمالية ،والشرق األدنى ،وأوروبا ،واسيا ،وأمريكا الالتينيبة والبحبر الكباريبي ،وأوروببا،
وأفريقيا ( .)2-7-2-7وت ّمل مناقشة مجموعة من اآلراء ،كمبا تةّبرق اجتمباع أصبدقاء البرئيس بشبأن
البندين اآلخرين  0-7و  4-7من جدول األعمال إلى هذه المسألة .وأضافل الهيئبة نصبا ً إلبى االقتبراح
للتوضبببيح ببببأن الخةبببوط التوجيهيبببة المعنيبببة بتسبببمية ،واختيبببار وتنببباوب البببرئيس ونائبببب البببرئيس
لم تهدف إلى أن تش ّكل سابقة بالنسبة إلى األجهزة األخر بموجب المادة الرابعة عشرة مبن منظمبة
الفاو.

[]00

إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0أقرّت الخةوط التوجيهية بشأن تسمية ،واختيار ،وتناوب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية
ونائب الرئيس ،الواردة في المرفق .6
الالئحة الداخلية لمجموعة التخطيط االستراتيجي
4-7
8
وعرض نائب رئيس المكتب من إقليم أمريكا الالتينيبة والبحبر الكباريبي ورقبة يقتبرح فيهبا الالئحبة
الداخلية لمجموعة التخةي االستراتيجي .وقد ُوضعل هذه الالئحة استناداً إلى اختصاصات جماعة
العمل المعنيبة ببالتخةي االسبتراتيجي والمسباعدة الفنيبة والئحتهبا الداخليبة ،مبع مراعباة التغييبرات
التببي طببرأت علببى تشببكيلة هيكليببات الهيئببة منببذ إنشبباء المجموعببة .ونظببراً إلببى إنشبباء لجنببة تنميببة
القدرات ،لن توجه جماعة العمل المعنية بالتخةي االستراتيجي بعد ذلك أنشةة المساعدة الفنية ،بل
سببوف تر ّكببز أكثببر علببى قضببايا اسببتراتيجية .وسببأل بعببض األعضبباء ع ّمببا إذا كانببل واليببة الجماعببة
تتداخل مع أدوار مجموعات أخر مثل المكتب أو األمانة .وطلبب أعضباء اخبرون إيضباحات عبن
نةاق عمل جماعة العمل ومعايير المشاركة .واقتُرحل تعديالت على النص ،ث ّم أُدرجل في النصّ .
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0نظرت في مشروع الالئحة الداخلية لمجموعة التخةي االستراتيجي؛
وافقل على مشروع التعديالت؛ و
()4
اتفقل على سحب االختصاصات والالئحة الداخلية لجماعة العمل غير الرسمية المعنية
()0
بالتخةي االستراتيجي والمساعدة الفنية التابعة لهيئة تدابير الصحة النباتية ،والتي اعتُمدت
خالل الدورة الثانية للهيئة (.)4117

[]04

[]02

[]05

7
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-.8
2-8

3102

التقرير

برنامج دولي لوضع المعايير وتنفيذها
وضع المعايير

 2-2-8تقرير عن أنشطة لجنة المعايير

[]06

[]07

[]08

[]09

[]21

[]20

[]24

[]20

ق ّدمل رئيسة لجنة المعبايير التقريبر 9وأشبارت إلبى أن تقبارير لجنبة المعبايير واجتماعبات مجموعبة
الصياغة المختصة متاحة على البوابة الدولية للصحة النباتية .وأقرّت بالمسباهمات التبي قب ّدمها عبام
 4104عببدد كبيببر مببن الخبببراء ،وشببكرت األطببراف المتعاقببدة علببى إبببداء تعليقببات مفيببدة خببالل فتببرة
مشاورات األعضاء ،وشكرت األمانة على دعمها المتواصل .كذلك ،الحظل أن االستمرارية مهمة
لعمل لجنة المعايير ،وشبجّعل األقباليم علبى النظبر فبي هبذه المسبألة لبد تقبديم التسبميات إلبى لجنبة
المعايير .وشجّعل رئيسة لجنة المعبايير األطبراف المتعاقبدة علبى ضبمان أن يحظبى الخببراء البذين
تجري تسميتهم بالدعم والوقل الكافي للمساهمة في أنشةة وضع المعايير.
وأشارت إلى التحسينات في العملية الجديدة لوضع المعايير ،واقترحل ببأن اعتمباد المعبايير الدوليبة
الرئيسببية لتببدابير الصببحة النباتيببة مببن دون مناقشببات مة ّولببة فببي الهيئببة قببد يتببيح مزيببداً مببن الوقببل
لمناقشة قضايا استراتيجية.
وأشارت إلى أن لجنبة المعبايير تأمبل إحبرام تقب ّدم علبى صبعيد بروتوكبوالت التشبخيص خبالل عبام
 4100نتيجبة التغييبر الحاصببل فبي عمليبة االعتمبباد ،وأن مشباورة خببراء بشببأن المعالجبات بالتبريببد،
المزمببع عقببدها أواخببر عببام  ،4100سببوف تشب ّكل منتببد مفيببداً لتبببادل معلومببات فنيببة والتوعيببة علببى
قضايا مصاحبة لهذه األنواع من المعالجات.
وأشارت رئيسة لجنة المعايير إلى أن اللجنبة اسبتخدمل المعلومبات المق ّدمبة مبن برنبامج اسبتعراض
ودعم تنفيذ االتفاقية الدولية كقاعدة لوضع مشاريع مواصفات لمراجعة المعيار الدولي رقم  2لتدابير
الصحة النباتية (اشتراطات إنشباء منباطق خاليبة مبن اآلفبات) والمعيبار البدولي رقبم ( 8تحديبد حالبة
اآلفات في منةقة ما) .وسوف تواصل لجنة المعايير عملها على مواصبفة خاصبة بمراجعبة المعيبار
الببدولي رقببم  6لتببدابير الصببحة النباتيببة (الخةببوط التوجيهيببة لمراقبببة اآلفببات) اسببتناداً إلببى معلومببات
راجعة من أنشةة برنامج استعراض ودعم تنفيذ االتفاقية الدولية.
وأخيراً ،أشارت رئيسة لجنة المعايير إلى التحديات التي تةرحها بعض المواضيع المتوقع مناقشتها
عام  ،4100وحثّل األطراف المتعاقدة على المشاركة في المناقشبات المتنوعبة حبول هبذه المواضبيع
لضمان أن يستجيب أي معيار يجري وضعه إلى اشتراطاتها.
وشكرت رئيسة لجنبة المعبايير ،باسبم هيئبة تبدابير الصبحة النباتيبة ،جميبع البذين شباركوا علبى نحبو
ناش في أنشةة وضع المعايير.
 1-2-8اعتماد المعايير الدولية
ق ّدمل األمانة ورقة 10عرضل مشروعين لمعيارين دوليين لتدابير الصحة النباتية ينبغبي اعتمادهمبا
في جميع اللغات ،إضافةً إلى  00معياراً دوليبا ً لتبدابير الصبحة النباتيبة ،وبروتوكبول تشبخيص واحبد
و 01معالجات صحية نباتيبة ينبغبي اعتمادهبا باللغبة الروسبية .وشبرحل األمانبة أن المعبايير الدوليبة
لتدابير الصحة النباتية لم تُترجم فبي السبابق إلبى اللغبة الروسبية ألن االتحباد الروسبي لبم ينضب ّم إلبى
منظمة الفباو سبو فبي عبام  .4117والحظبل أيضبا ً أن نُ بسب المعبايير باللغبة الروسبية والبواردة فبي
الوثيقة  CPM 2013/03-03سوف تُرفبق بالنسخة الروسبية فقب مبن تقريبر البدورة الثامنبة لهيئبة تبدابير
الصحة النباتية.
وأشارت األمانة إلى أن المشاريع خضعل لفترة اعتراضات رسمية لمدة  02يوما ً قبل انعقباد الهيئبة.
غير أنه لم يرد أي اعتراض حتى انتهاء المدة الزمنية المحددة ،يتوجب على الهيئة اعتماد المشاريع
من دون أي نقاش.
 9الوثيقة .CPM 2013/INF/06
 10الوثيقة .CPM 2013/3
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[]22

[]25

[]26

[]27
[]28
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3102

وعبّر االتحاد الروسي عن تقديره لتوفر المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية باللغة الروسية ،إنما
أشار إلى أن المعايير بالنسبخة الروسبية تعباني عبدداً مبن المشباكل علبى صبعيد المصبةلحات الفنيبة
ويجب حل ّ
ّّ ّّها.
وأشار أعضاء اخبرون أيضبا ً إلبى مسبائل متصبلة باسبتخدام المصبةلحات الفنيبة ،وقبالوا إن النسبخة
باللغة االنكليزية تحتاج إلى االستعراض والتوضبيح .وأثبارت هبذه المسبألة بصبورة خاصبة شبواغل
فببي مببا يخببص مببباد ء تحليببل مخبباطر اآلفببات ،ومببباد ء اتفاقيببة التنببوع البيولببوجي بشببأن األنببواع
الغامية الغريبة.
وأشار الرئيس إلى التوجيهات القائمة بشأن المقارنة بين مصةلحات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
ومصببةلحات اتفاقيببة التنببوع البيولببوجي ،وهببي توجيهببات اعتمببدتها هيئببة تببدابير الصببحة النباتيببة
كضميمة للمعيار الدولي رقبم ( 5مسبرد مصبةلحات الصبحة النباتيبة) .11وشبجّع األطبراف المتعاقبدة
على التعاون في هذه المسائل على الصبعيد البوطني .كمبا أشبارت األمانبة إلبى أن مةبوعبة وضبعها
مرفق وضع المعايير وتنمية التجارة حول كيفية الرب بين مباد ء االتفاقية الدوليبة لوقايبة النباتبات
واتفاقية التنوع البيولوجي سوف تصدر قريباً ،وأن التنسيق البوطني بشبأن األنبواع الغاميبة الغريببة
قد يكون من بين المواضيع المةروحة في حلقات العمل اإلقليمية التي تنظمهبا االتفاقيبة الدوليبة عبام
.4100
وأوضحل األمانة أيضا ً أن مجموعات مراجعة اللغات سوف تنظر في المسائل المتصلة بالترجمبة،
وطلبل أن تُقدم التعليقات التحريرية البسيةة إلى األمانة على الفور.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0اعتمدت الملحق ( 2تحليل مخاطر اآلفات للنباتات كآفات حجرية) وما ينجم عنها من
تغييرات في النص الرئيسي للمعيار رقم  )110-4115( 4112:00الوارد في المرفق  04لهذا
التقرير ،مع اإلشارة إلى أن عنوان المعيار رقم  00تغيّر ليصبح تحليل مخاطر اآلفات
للنباتات كآفات حجرية وأن سنة اعتماد المعيار الدولي رقم  00أصبح عام .4100
( )4اعتمدت مراجعة الملحق ( 0معالجات معتمدة مقترنة بمواد التعبئة الخشبية) للمعيار الدولي

رقم  05لتدابير الصحة النباتية لعام ( 4119تنظيم مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية)
( ،)100-4116وما يستتبعه من تنقيح للملحق ( 4العالمة وتةبيقها) للمعيار الدولي رقم 05

()0

لعام  ،4119الوارد في المرفق  04لهذا التقرير.
اعتمدت القائمة أدناه للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية باللغة الروسية:

المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم ،07 ،06 ،05 ،02 ،00 ،00 ،01 ،9 ،8 ،6 ،2 ،0 ،4 ،0
 ،00 ،04 ،00 ،01 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،42 ،40 ،44 ،40 ،41 ،09 ،08و ،02بما في ذلك
بروتوكول التشخيص رقم  0ومعالجات الصحة النباتية رقم 01 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،2 ،0 ،4 ،0و
00

 2-2-8التعددديالت الحبريددة المقترحددة لتصددحي التفدداوت فددي اسددتخدام المصددطلحات فددي المعددايير
المعتمدة
[]29

قببب ّدمل األمانبببة التعبببديالت الحبريبببة 12لتصبببحيح التفببباوت فبببي اسبببتخدام المصبببةلحات وغيرهبببا مبببن
التعببديالت الةفيفببة فببي المعيببار رقببم  9لعببام ( 0998الخةببوط التوجيهيببة لبببرامج استئصببال اآلفببات)،
والمعيبار البدولي رقبم  06لعبام ( 4114اآلفبات غيبر الحجريبة الخاضبعة للبوائح :المفهبوم والتةبيببق)،
والمعيار رقم  07لعام ( 4114اإلبالغ عن اآلفات) ،والمعيار رقبم  41لعبام ( 4112الخةبوط التوجيهيبة
للقواعد التنظيمية لالستيراد في ما يتعلق بالصبحة النباتيبة) ،والمعيبار رقبم  40لعبام ( 4115الخةبوط
التوجيهية للتفتيز) ،والمعيار رقم  45لعام ( 4116الشحنات العابرة) ،والمعيار الدولي رقم ( 5مسبرد
 11هذا المعيار وجميع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي ت ّم اعتمادها متاحة على البوابة الدولية للصحة النباتية:
.https://www.ippc.int
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مصةلحات الصحة النباتيبة) ،والملحبق  4للمعيبار البدولي رقبم ( 5الخةبوط التوجيهيبة لفهبم األهميبة
االقتصادية المحتملة والمصةلحات ذات الصلة بمبا فبي ذلبك اإلشبارة إلبى االعتببارات البيئيبة) ،مبع

[]51

[]50

اإلشارة إلى أن عملية االستعراض جرت للنس الصادرة باللغة اإلنكليزية فق .
وأشار بعض األعضاء إلى ضرورة إعادة النظر في بعض التعديالت الحبرية المقترحة ،ثبم أخبذها
في االعتبار خالل المراجعات المستقبلية لهذه المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتيبة ،13كمبا ُعبدِّلل
الوثيقة إلمالة هذه البنود من قائمة التعديالت المقترحة.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0أخذت علم ًا بالتعديالت الحبرية وغيرها من التعديالت الةفيفة الناتجة عن استعراض
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم  ،0998:9ورقم  ،4114:06ورقم  ،4114:07ورقم
 ،4112:41ورقم  ،4115:40ورقم  ،4116:45ورقم  5والملحق  4للمعيار الدولي رقم  ،5كما ترد
في الملحق  0للوثيقة .2013/19 Rev. 2
( )4طلبل إلى األمانة تةبيق التعديالت الحبرية ،باستثناء A4, A5, A8, A18, A22, A25, A27,
 ، H14 ، A28, C9, D14, D23, D29, D44, D47, D64و. H16
( )0شكرت لجنة المعايير وفريق الخبراء الفني المعني بمسرد المصةلحات على استعراض
اتساق المصةلحات الذي جر بموجب المواصفة رقم  04استعراض المعايير الدولية لتدابير
الصحة النباتية ،وأشارت إلى أن االستعراض بحسب ما تنصّ عليه هذه المواصفة قد أُنجز
في حين أن أنشةة عامة بشأن اتساق المصةلحات في مشاريع المعايير الدولية سوف تستمر
بتوجيه من لجنة المعايير.

 4-2-8قائمة بالمواضيع لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

[]54

[]50

[]52

[]55

ألف -قائمة المواضيع
عرضبببل األمانبببة األوراق المتعلقبببة بقائمبببة المواضبببيع لمعبببايير االتفاقيبببة الدوليبببة ،14التبببي تل ّخبببص
التعديالت المقترحة على القائمة وجميع المواضيع التي يجري العمل عليها حاليا ً فبي برنبامج العمبل
منذ الدورة السابعة لهيئبة تبدابير الصبحة النباتيبة ( )4104إضبافةً إلبى وثيقبة معلومبات تشبرح العمبل
علببى مختلببف المواضببيع .وأُحيةببل الهيئببة علمبا ً بأنببه فيمببا يُتوقببع العمببل علببى مواصببفتين فقب ت ّمببل
الموافقببة عليهمببا لعببام  ،4102قببد يجببري اقتببراح حتببى  46بروتوكببول تشببخيص و 40معالجببة صببحية
نباتية العتمادها بحلول عام .4106
وعادت األمانة إلى النظر في المناقشة التي جرت خبالل البدورة السبابعة للهيئبة ( )4104حيبث تقبرّر
أن تُن بشببر قائمببة المواضببيع لمعببايير االتفاقيببة الدوليببة لوقايببة النباتببات علببى البوابببة الدوليببة لوقايببة
النباتببات ،وأن التغييببرات المقترحببة فق ب قببد تُع ب برض علببى هيئببة تببدابير الصببحة النباتيببة .15وأعلمببل
األمانة الهيئة بأن قائمة المواضيع المنشورة على البوابة الدولية لوقاية النباتات سوف تُح ّدث مبرتين
في السنة ،بعد كل اجتماع للجنة المعايير .وخبالل اجتمباع هبذا العبام ،قُب ّدمل القائمبة كبراب بصبفحة
البوابببة الدوليبة لوقايببة النباتببات أكثببر منببه كوثيقببة .وأعلمببل األمانببة الهيئببة بببالوفورات الكبيببرة التببي
تحققل في تقديم قائمة المواضيع لمعايير االتفاقية الدولية بهذه الةريقة.
واقتُرح تغييـر أولويـة الموضبـوع المتعلبق بالمنتجبـات الخشبيبـة والصبناعات الحرفيبـة المصنوعبـة
مببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن الخشببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الخببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببام
( )118-4118من المرتببة الرابعبة إلبى المرتببة األولبى ،سبيما أنبه مسبار رئيسبي يمكبن تقبديم اآلفبات
الحجرية من خالله.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
13
14
15

الوثيقة  CPM 2013/INF/12وإمالتها.
الوثيقة  ،CPM 2013/5والوثيقة .CPM 2013/INF/01
تقرير الدورة السابعة للهيئة (.(https://www.ippc.int/index.php?id=cpm&no_cache=1&L=0) )4104
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()0
()4
()0

[]56

[]57
[]58

[]59

[]61
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أحاطل علم ًا بتحديد األهداف االستراتيجية للمواضيع كما ُعرضل في قائمة المواضيع
لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()https://www.ippc.int/index.php?id=207776؛
اعتمدت قائمة المواضيع لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛
اعتمدت التغييـرات في األولويـة للمواضيـع التاليـة :استعراض المعايير الدولية لتدابير
الصحة النباتية ( )104-4116من األولوية العليا إلى األولوية 2؛ استخدام األذون كتراخيص
استيراد (ملحق للمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  41لعام  :4112الخةوط
التوجيهية لنظام تةبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات) ) (006-2008من األولوية
العادية إلى األولوية 0؛ المنتجات الخشبية والصناعات الحرفية المصنوعة من الخشب الخام

) (008-2008من األولوية  2إلى األولوية .0
ً
طلبل إلى األمانة تحديث قائمة المواضيع لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وفقا لذلك،
()2
ونشر النسخة المح ّدثة على المنفذ الدولي لوقاية النباتات.
باء -الحركة الدولية للحبوب )(007-2008
ق ّدمل األمانة األوراق ،16مبع اإلشبارة إلبى أن البدورة السبابعة لهيئبة تبدابير الصبحة النباتيبة ()4104
طلبببل مببن لجنببة المعببايير وضببع مشببروع مواصببفة حببول هببذا الموضببوع ،ورفعببه إلببى مشبباورة
األعضاء ،واستعراض تعليقات األعضاء ،وتنقيح المواصفة وفقبا ً لبذلك ،وصبياغة توصبيات لتنظبر
الهيئة في كيفية السير قدما ً .وفي نوفمبر/تشبرين الثباني  ،4104استعرضبل لجنبة المعبايير التعليقبات
الواردة مبن األعضباء ،وناقشبل بعبض المسبائل المتبقيبة ونقّحبل مشبروع المواصبفة .واتفقبل لجنبة
المعايير على أن مزيداً مبن التوجيهبات مبن الهيئبة ضبروري ،ووضبعل ثالثبة خيبارات لتنظبر فيهبا
الهيئة :الخيار  :0وضع معيار دولي لتدابير الصحة النباتية؛ الخيار  :4وضبع وثبائق توجيهيبة بشبأن
الحركة الدولية للحبوب؛ الخيار  :0وضع معيار دولي محدود النةاق لتدابير الصحة النباتية.
قام العديد من األطراف المتعاقدة بمداخالت ،بما فيها بعض المداخالت التي قُ ّدمل خةيا ً .17وحظيل
الخيارات الثالثة المق ّدمة بالدعم .و ُعقد اجتماع ألصدقاء الرئيس.
ورأت مجموعببة أصببدقاء الببرئيس أن اجتماعببات عديببدة سببتكون ضببرورية لمعالجببة هببذه المسببألة
المعقدة .وبعد مناقشات كثيرة ،أوصل المجموعبة ببأن يتشبكل فريبق فنبي لوضبع توجيهبات للحركبة
الدولية للحبوب بشكل معايير دولية لتدابير الصحة النباتية التي قد تر ّكز على قضبايا محب ّددة متصبلة
بالصحة النباتية .واقترحل المجموعة أن يشبرف أيضبا ً فريبق فنبي معنبي بالحركبة الدوليبة للحببوب
على وضع توجيهات إضافية.
ورفعل مجموعة أصدقاء الرئيس تقريرها إلى الجلسة العامة كما قُب ّدم العديبد مبن المبداخالت .ودعبا
الببرئيس إلببى عقببد اجتمبباع غيببر رسببمي بببين المعنيببين للوصببول إلببى إجمبباع حببول المسببألة فببي حببين
استمرت الجلسة العامة .ونوقز إنشاء مجموعة تركيز للنظر في قضايا استراتيجية .غير أنه لبم يبت ّم
التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجموعة تركيز وال بشأن إنشاء فريق فني .كذلك ،اتفقل المجموعة
علببى ضببرورة تواصببل عمليببة وضببع معيببار دولببي لتببدابير الصببحة النباتيببة بشببأن الحركببة الدوليببة
للحبوب ،واقترحل ذلبك علبى الجلسبة العامبة ،مبع قيبام لجنبة المعبايير بمراجعبة مشبروع المواصبفة
وتحديد نةاقها بقضايا متصلة بالصحة النباتية.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0اتفقل على مواصلة عملية وضع معيار دولي لتدابير الصحة النباتية بشأن الحركة الدولية
للحبوب؛

16
17
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[]64

[]60

[]62
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( )4طلبل إلى لجنة المعايير تحديد نةاق المواصفة بالقضايا المتصلة بالصحة النباتية ،وبخاصة
استبعاد الكائنات المح ّورة وراثياً ،وتغير المناخ ،وسالمة األغذية وقضايا الجودة ،وطلبل
إلى لجنة المعايير تحديد ما إذا كان يجب استبعاد موضوع تتبع اآلثار أو عدم استبعاده؛
( )0طلبل إلى األطراف المتعاقدة رفع تعليقاتها بشأن القضايا االستراتيجية إلى األعضاء في
لجنة المعايير الذين ينتمون إلى أقاليمها في مهلة أقصاها  44أبريل /نيسان 4100؛
( )2طلبل إلى لجنة المعايير مواصلة مراجعة مشروع المواصفة بشأن الحركة الدولية للحبوب
) (007-2008خالل االجتماع المنعقد في مايو /أيار 4100؛
( )5اتفقل على إرسال مشروع منقّح للمواصفة لمشاورة ثانية لألعضاء؛
( )6اتفقل على أن تقرّر األمانة بالتشاور مع رئيس لجنة المعايير دعوة خبراء يتمتعون بالخبرة
في القضايا االستراتيجية للمشاركة في اجتماع لجنة المعايير في مايو /أيار 4100؛
( )7اتفقل على إعادة النظر في الحاجة إلى وثائق توجيهية (مثل كتيّب) بشأن الحركة الدولية
للحبوب بعد وضع مشروع المعيار ،مع اإلشارة إلى أن هذا سيكون رهنا ً بتوفّر التمويل من
خارج الميزانية.
جيم -الح ّد من حركة اآلفات عبر الحاويات البحرية )(2008-001
أعةى المشرف لمحة عامة عبن المسبائل التبي ىهبرت خبالل وضبع هبذا المشبروع للمعيبار البدولي
لتببدابير الصببحة النباتيببة .وأُشببير إلببى أن مجموعببة عمببل للخبببراء فببي مببايو /أيببار  4104فببي ماليزيببا
وضببعل مشببروع معيببار بشببأن الموضببوع الببذي قُب ّدم إلببى لجنببة المعببايير فببي نوفمبر/تشببرين الثبباني
 .4104وت ّم تذكير هيئة تدابير الصحة النباتية بأنه في ديسمبر /كانون األول  ،4104أُرسل تحديث من
مكتب الهيئة إلى جهات االتصال في االتفاقية الدوليبة لوقايبة النباتبات وطُلبب إليهبا تقبديم ارائهبا إلبى
األعضباء فببي لجنبة المعببايير .ثببم جُمعبل التعليقببات ،وأُخبذت فببي االعتبببار ،وت ّمبل مراجعببة المعيببار
الدولي لتدابير الصحة النباتية .كذلك ،جر تحديد مسبائل عبدة تحتباج إلبى مزيبد مبن النقباش ،وتبرد
هذه المسائل في ورقة النقاش 18في الهيئة.
و ُعقدت جلسة مسائية لمناقشة هذه المسائل على نحو أكبر ،ورفعل رئيسة الجلسة المسائية تقريرهبا
إلى هيئة تدابير الصحة النباتية .19وأشارت إلبى أن مسبتويات البوعي إماء هبذه المسبألة تختلبف ببين
األعضاء.
وبعد مناقشات مة ّولة خالل الجلسة المسائية ،بدا واضحا ً أن هذا الموضوع المعقّد يحتاج إلبى مزيبد
من النقاش .واتُفق أيضا ً على أنه من الضروري إجراء مسح بشبأن اعتبراض اآلفبات فبي الحاويبات
البحرية .واعتبر بعض األعضاء أن هذه ستكون مهمة صعبة ،وأنبه قبد يُةلبب إلبى منظمبات وطنيبة
محددة لوقاية النباتات التة ّوع للقيام بهذه المهمة .وبمبا أن العديبد مبن أصبحاب الشبأن معنبي بحركبة
الحاويات البحرية ،اعتبر بعبض األعضباء أنبه يتعبيّن علبى أصبحاب الشبأن هب الء أن يسباعدوا فبي
ضمان أن تكون الحاويبات نظيفبة .وأعلبم كب ّل مبن المشبرف واألمانبة األعضباء ببأن مجموعبة عمبل
الخبراء (مع مدخالت من ممثلي الصناعة) أوصل ببأن تكبون شبركات الشبحن مسب ولة عبن نظافبة
الحاويببات البحريببة .واقترحببل مجموعببة عمببل الخبببراء بببأن شببركات الشببحن البحببري تشببكل الخيببار
المنةقي إذ قد توفّر إشرافا ً على المستودعات وتقوم بمراجعتها بالفعل.
وأُحي علما ً بأن الحوار األساسي مع منظمة الجمارا العالمية في ما يخصّ توسبيع نةباق نموذجهبا
الخاص بالبيانات قد أحرم تقبدماً ،وأنهبا سبوف تنظبر فبي طلبب االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة النباتبات أن
يشبمل هبذا النمببوذج بيانبات عببن نظافبة الحاويببات فبي األشببهر القليلبة المقبلببة .وإذا اسبتجابل منظمببة
الجمارا العالمية إلى طلب االتفاقية الدولية ،سيكون مزيد من العمل ضروريا ً مع الصناعة التبي قبد
تجمع في األسا هذه المعلومات في نظامها الخاص /Bayplanالمواقع المشغولة والفارغة فبي خةبة
18
19
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التخزين ( .)BAPLIEثم تُر بسل هبذه البيانبات إلبى منظمبات الجمبارا الوطنيبة التبي ستتقاسبم ببدورها
البيانات مع المنظمات الوطنية لوقاية النباتات.
وذكر بعض األعضاء أن معياراً شامالً ضبروري لمسباعدة المنظمبات الوطنيبة لوقايبة النباتبات فبي
معالجة جميع المسائل المتصلة بالحاويبات البحريبة .واعتببر الببعض اآلخبر أن هبذه المسبألة واسبعة
النةاق جداً بحيث ال يمكن لمعيار واحد أن يغةيها .وعبّر جميع األعضاء عن تقديرهم للعمبل البذي
جر حتى اآلن علبى مشبروع المعيبار البدولي لتبدابير الصبحة النباتيبة ،وأقبرّوا أن محتبواه سبيكون
مفيداً للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات .كذلك ،عبّر بعض األعضباء عبن إحبباطهم إماء وضبع هبذا
المشروع للمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية ،وأشاروا إلى أنه ال يسير قدما ً بالسرعة المةلوبة.
وأشارت األمانبة إلبى التقبدم الملحبوى البذي أُحبرم علبى صبعيد الصبناعة التبي قامبل ،وبتحفيبز مبن
مناقشات مجموعة عمل الخبراء ،بإدراج متةلبات الصحة النباتيبة فبي خةوطهبا التوجيهيبة المعنيبة
بالنظافببة .وهببي تتخببذ شببكل مدونببة ممارسببات بشببأن تعبئببة وحببدات نقببل الشببحنات يجببري تحببديثها
بصببورة مشببتركة مببن قبببل المنظمببة البحريببة الدوليببة ،ولجنببة األمببم المتحببدة االقتصببادية ألوروبببا،
ومنظمة العمل الدوليبة .وقبد ُدعيبل اتفاقيبة التنبوع البيولبوجي ،والمنظمبة العالميبة لصبحة الحيبوان،
ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الفاو إلى إببداء التعليقبات علبى المدونبة واقتبراح سببل لمعالجبة مبا
يراودها من شواغل .وسوف تستخدم الصناعة هذه المدونة لد مراقبة وتنظيف الحاويبات البحريبة
بهدف معالجة المسائل المتصلة بصحة اإلنسان والحيوان والمسائل الصحية النباتية.
وأشار معظم األعضاء إلى أن محتو مشروع المعيار الدولي لتدابير الصبحة النباتيبة تةلّبب مزيبداً
مببن الدراسببة ،وبخاصببة فببي مببا يتعلّببق بكيفيببة تةبيببق طببرق المراجعببات (بمببا فببي ذلببك االعتمبباد)
والتحقق.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0قرّرت اتباع نهج تدريجي ومواصلة العمل على مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة
النباتية من خالل عملية وضع معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،ومناقشة طريقة العمل
في مرحلة الحقة .طلبل إلى لجنة المعايير أن تع ّد ،بمدخالت من األمانة ،توجيهات لمسح
تجريه منظمات وطنية متةوعة لوقاية النباتات لجمع معلومات عن مع ّدل عمليات اعتراض
اآلفات في الحاويات البحرية؛
( )4شجّعل المنظمات الوطنية لوقاية النباتات على أن تشارا في المسح بصورة طوعية ،وأن
تجمع معلومات عن اعتراضات اآلفات في الحاويات البحرية ،لفترة محدودة من الوقل ،وأن
ترفع هذه المعلومات إلى األمانة لتحليلها واإلبالغ عنها؛
( )0رحّبل بمنظمة العمل الدولية ،والمنظمة البحرية الدولية لجنة األمم المتحدة االقتصادية
ألوروبا ،وشكرتها على وضع مدونة الممارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات ،وشجّعل
الصناعة على تنفيذ هذه الخةوط التوجيهية بأسرع ما يمكن؛
( )2شكرت المشرف ،واللجنة التوجيهية ،ومجموعة عمل الخبراء ،ولجنة المعايير واألمانة على
ما بذلوه من جهود في معالجة هذه المسألة المعقدة وعلى ما تحقق من نتائج حتى اآلن؛
( )5طلبل إلى لجنة المعايير وضع مشروع معيار تمهيدي يُر بسل إلى مشاورة الخبراء،
وتستخدمه المنظمات الوطنية لوقاية النباتات لمناقشتها ،مع التشديد على أهمية جمع التعليقات
الواردة من أصحاب الشأن الوطنيين؛
( )6طلبل إلى لجنة المعايير وضع توصيف للخيارات المتاحة بشأن نظم ممكنة لمراقبة الحاويات
البحرية ،بما في ذلك اليات المراجعة والتحقق التي يمكن للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
أن تناقشها مع أصحاب الشأن ذات الصلة على الصعيد الوطني؛
( )7طلبل إلى المنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات الرب بين أصحاب الشأن ذات الصلة
على الصعيد الوطني والعمل معهم ،بما في ذلك الممثلون الوطنيون في المنظمات الدولية
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التقرير

المختصة (اتفاقية التنوع البيولوجي ،والمنظمة البحرية الدولية ،والمنظمة العالمية لصحة
الحيوان ،ومنظمة الجمارا العالمية ،ومنظمة الصحة العالمية ،إل  ).وكذلك الصناعة؛ و
( )8طلبل إلى المشرف واألمانة مواصلة التواصل مع المنظمات الدولية ذات الصلة والعمل
معها ،وجمع المعلومات بشأن مك ّونات النظم الشاملة.

 5-2-8مجموعات مراجعة اللغات
[]69

[]71

[]70

[]74

[]70

ق ّدمل األمانة الورقبة 20المعنيبة بمجموعبات مراجعبة اللغبات ،وأشبارت إلبى أن مجموعبات مراجعبة
اللغات للغة الصينية والفرنسية واإلسبانية استعرضل المعايير الدولية لتبدابير الصبحة النباتيبة التبي
اعتمبدتها الهيئبة خبالل دورتهبا السبابعة ( )4104بالتعباون مبع أقسبام الترجمبة فبي منظمبة الفباو .وقببد
استقالل منسّقة مجموعة مراجعبة اللغبة الروسبية عبام  ،4104وبالتبالي فبإن المعبايير الدوليبة لتبدابير
الصحة النباتية التي اعتمدتها الهيئة خالل دورتها السابعة ( )4104لبم تخضبع السبتعراض مجموعبة
مراجعة اللغات .وأُحي علما ً بأنه ت ّم اختيار منسقة جديدة لمجموعة مراجعة اللغة الروسية ،ورحّبل
بها األمانة في دورها الجديد ،وشكرت المنسّقة السابقة على جهودها .وسوف تُنشبر هبذه المعلومبات
على البوابة الدولية لوقاية النباتات.21
أثار بعض األعضاء شواغل بشأن المهل الزمنية المح ّددة في إجراءات مجموعات مراجعة اللغبات،
واقترحوا أن ت ّمدد الهيئة هذه المهل .وعقب اجتماع بين منسّقي مجموعات مراجعة اللغات ،والخبير
القانوني في منظمة الفاو وأقسام الترجمبة فبي منظمبة الفباو ،قُب ّدم اقتبراح بتغييبر العمليبة التبي تتبعهبا
مجموعات مراجعة اللغات على الفور وتمديد فترة االستعراض المتاحة لهذه المجموعة من شبهرين
إلى ثالثة أشهر.
وأحاطببل األمانببة علم با ً بببأن هببذه السببنة أيض باً ،لببم تلتببزم جميببع مجموعببات مراجعببة اللغببات بالمهببل
الزمنيببة المحببددة إلجببراءات هببذه المجموعببات ،وش بجّعل أعضبباء الهيئببة علببى ضببمان أن يحظببى
األطراف المعنيون بعملية مجموعات مراجعبة اللغبات ،وبخاصبة منسّبقي هبذه المجموعبات ،بمتّسبع
من الوقل إلنجام العملية.
وشرحل األمانة أنه في حال لم يت ّم االلتبزام بالمهبل الزمنيبة ،فسبوف يبت ّم تأجيبل إحاطبة الهيئبة علمبا ً
بالمعببايير الدوليببة لتببدابير الصببحة النباتيببة التببي استعرضببتها مجموعببات مراجعببة اللغببات إلببى السببنة
التالية.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0أحاطل علم ًا بأن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي اعتمدتها الهيئة في دورتها
عرضل من جانب مجموعات مراجعة اللغات الصينية والفرنسية
السابعة ( )4104استُ ِ
واإلسبانية بالتعاون مع أقسام الترجمة في منظمة الفاو؛
( )4أحاطل علم ًا بأنه ت ّم اختيار منسقة جديدة لمجموعة مراجعة اللغة الروسية ،وشكرت المنسّقة
السابقة على جهودها؛
( )0ح ّثل أعضاءها الذين يشاركون في مجموعات مراجعة اللغات على احترام المهل ضمن
عملية مجموعات مراجعة اللغات التي اعتمدتها الهيئة وعلى احترام تواري االستحقاق ،علما ً
بأن الفشل في احترام هذه المهل سي دي إلى تأجيل معايير مجموعات مراجعة اللغة إلى
الدورة التالية لهذه المجموعات؛
طلبل إلى األمانة أن تقبل جميع التغييرات كما ترد في تبيان التغييرات في المرفقات  0إلى
()2
للوثيقة
07
ُ
 ،CPM 2013/07 Rev.1واستبدال المعايير الدولية الصينية والفرنسية واإلسبانية التي اعتمدت
في الدورة السابعة للهيئة ( )4104بهذه الصيغ المع ّدلة؛
20
21

الوثيقة .CPM 2013/07 Rev.1

.https://www.ippc.int/index.php?id=1110770&no_cache=1

الصفحة  14من 183

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

التقرير

()5
()6

الدورة الثامنة  -هيئة تدابير الصحة النباتية  -أبريل/نيسان

3102

اتفقل على تمديد فترة االستعراض من جانب مجموعات مراجعة اللغة إلى ثالثة أشهر،
وطلبل من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تنفيذ هذا التغيير في إجراء مجموعة
مراجعة اللغة ونشر العملية المع ّدلة على البوابة الدولية لوقاية النباتات؛ و
اتفقل على تمديد المهلة الزمنية الستعراض مجموعة مراجعة اللغة ،على أسا استثنائي،
لعرض المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي اعتمدتها الهيئة في دورتها الثامنة
( )4100باللغة الروسية إلى سبعة أشهر ،وأحاطل علم ًا بأن أقسام الترجمة في منظمة الفاو
سوف تقوم عندها باستعراض المعايير خالل ثالثة أشهر من تاري تلقيها.

 6-2-8التغييرات المقترحة في الالئحة الداخلية للجنة المعايير
[]72

[]75

[]76

قد ّمل األمانة ورقة 22عن التغييرات المقترحة في الالئحة الداخلية للجنبة المعبايير ،مبع اإلشبارة إلبى
أن الالئحة الداخلية للجنة المعايير في ما يخصّ مشاركة المراقبين قد ُعب ّدلل 23ونتيجبةً لبذلك ،تحتباج
الالئحة الداخلية للجنة المعايير أيضا ً إلى مراجعة.
قُب ّدم اقتببراح بتعببديل الالئحببة الداخليببة للجنببة المعببايير علببى نحببو أكبببر للسببماح فق ب للمببراقبين تقببديم
مداخالت من خالل ممثليهم اإلقليميين ،غير أن رئيس لجنبة المعبايير تبد ّخل وأعلبن أن هبذه المشبكلة
لم تظهر في الماضي إنما توقّع أن تثير هذه المسألة مشكلة في المستقبل حسب المعايير التي تُناقبز.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0اعتمدت الالئحة الداخلية المع ّدلة للجنة المعايير ،كما ترد في المرفق  0بهذا التقرير؛
( )4طلبل إلى لجنة المعايير النظر في ما إذا توجّب أن يق ّدم المراقبون مداخالتهم من خالل
ممثليهم اإلقليميين.

 7-2-8معايير ممكنة للمساعدة في تحديد ما إذا كان االعتراض الرسمي مبرراً من الناحية الفنية
[]77

[]78

[]79

ق ّدمل األمانة ورقة 24ذ ّكرت فيها أن الهيئة طلبل مبن لجنبة المعبايير خبالل دورتهبا السبابعة ()4104
النظر في مسألة االعتراض الرسمي ،ورفع توصيات إلى مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية .وطلب
المكتب أن تةب ّور األمانبة هبذه المعبايير و ُدعيبل لجنبة المعبايير (نبوفمبر /تشبرين الثباني  )4104إلبى
إبداء تعليقاتها .وأحاطل األمانة علما ً بأن العمليبة المقترحبة قبد ال تكبون قابلبة للتةبيبق قببل  02يومبا ً
من انعقاد الهيئة.
اجتمعل مجموعة عمل صغيرة خالل الدورة لمراجعة المعايير .وقد شمل ذلك إضبافة نبصّ يضبمن
بأن ت خذ في االعتبار األحكبام الفنيبة ذات الصبلة بالصبحة النباتيبة والمنصبوص عليهبا فبي اتفاقبات
دولية أخر  ،وحذف النقباط المفصّبلة التبي تكبرّر نصبا ً وارداً فبي المعبايير الدوليبة المعتمبدة لتبدابير
الصحة النباتية.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0صادقل على المعايير لمساعدة تحديد ما إذا كان االعتراض الرسمي مبرّراً من الناحية الفنية
والعملية المتصلة بذلك كما يرد في المرفق 2؛
( )4طلبل من لجنة المعايير استعراض وتوضيح مخةةات التدفق لعملية تحديد ما إذا كان
االعتراض الرسمي مبرّراً من الناحية الفنية لمشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية،
ومعالجات الصحة النباتية ،وبروتوكوالت التشخيص كما هي ُعرضل 25في الدورة الثامنة
لهيئة تدابير الصحة النباتية ()4100؛ و
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( )0شجّعل األعضاء ،إذا كان االعتراض الرسمي ضروريا ً جداً ،على تقديم هذه االعتراضات
الرسمية قبل  02يوما ً من انعقاد الهيئة إلتاحة ما يكفي من الوقل لمراجعة االعتراضات
الرسمية.

 8-2-8مسائل متصلة بعملية وضع معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
[]81

[]80

[]84

[]80

[]82
[]85

ق ّدمل األمانة الورقة ،26التي شملل مسائل عديدة متصلة بعملية وضع المعايير.
ألف -آخر التطورات عن تطبيق العملية الجديدة لوضع المعايير
أعلمل األمانة الهيئة بأن تةبيق العملية الجديدة لوضع المعايير التي وافقل عليها الهيئة في دورتهبا
السبابعة ( )4104يببت ّم علببى مراحببل ،وسببلّةل الضببوء علببى بعببض المسببائل :قببد تنظببر لجنببة المعببايير
خببالل اجتماعهببا فببي مايو/أيببار عببام  4100فببي إمكانيببة تحديببد تببواري محببددة لفتببرة التبليببغ الخاصببة
ببروتوكبببوالت التشبببخيص والمحبببددة بخمسبببة وأربعبببين يومببباً؛ وكيفيبببة إدراج عمليبببة االسبببتعراض
اإلقليمية بالنسبة إلى الفترة المتاحة للتعليقات بشأن الشواغل الجوهريبة؛ وضبرورة إجبراء تعبديالت
طفيفة على العملية لتتواءم مبع الواقبع؛ وأن بعبض القبرارات لبم يُنفبذ بعبد ،مبن قبيبل اسبتخدام الفبرق
التحريريبة .وأحاطبل األمانبة علمبا ً أيضبا ً ببأن أي جهبة مانحبة لبم تعبرض المسباهمة ببأموال لتيسبير
عملية وضع إطار للمعايير قد يساعد في تحديد الثغرات فبي المعبايير القائمبة ،وقبد يكبون مفيبداً جبداً
لد استعراض االستجابات إلبى نبداء عبام  4100القتبراح مواضبيع .وأشبارت األمانبة إلبى أنبه قبد ال
توجد تجربة كافية في هذه العملية لرفع تقرير بشأنها إلى الدورة التاسعة للهيئة ( )4102وطلببل إلبى
الهيئة النظر في إمكانية تأجيل االستعراض.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0أحاطل علم ًا بالوضع الحالي لتنفيذ عملية وضع المعايير التي اعتمدتها الهيئة في دورتها
السابعة ()4104؛
( )4اتفقل على تمديد موعد االستعراض إلى الدورة التاسعة للهيئة ()4106؛ و
( )0اتفقل على إبداء تعليقات على فائدة فترة التعليقات الجديدة بشأن الشواغل الجوهرية
واالقتراحات لتيسير تنفيذ العملية الجديدة لوضع معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
باء -العالقة بين المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية والمعايير التي تضعها منظمات أخرى
أعلمببل األمانببة الهيئببة بببأن المكتببب ولجنببة المعببايير أشببارا إلببى أن معببايير المنظمببة الدوليببة لتوحيببد
المقاييس ليسل إلزامية لتنفيذ المعايير الدولية لتبدابير الصبحة النباتيبة .واتفقبل لجنبة المعبايير أيضبا ً
على وجبوب تبذكير الهيئبة بأنبه فبي مجبال الصبحة النباتيبة ،تتفبوق المعبايير الدوليبة لتبدابير الصبحة
النباتية على معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ،ويجب أن تشجع األطراف المتعاقدة على أخذ
هذا األمر في االعتبار.
أُحيةل الهيئة علما ً أيضا ً بأن رسالة بُعثل من األمانة إلى المنظمبة الدوليبة لتوحيبد المقباييس تةلبب
منها التعاون في الحرص على إيصال هذه الرسالة إلى أصحاب الشأن.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0أحاطل علم ًا بمناقشة لجنة المعايير؛ و
( )4اتفقل على أن معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس غير إلزامية لتنفيذ المعايير الدولية
لتدابير الصحة النباتية ،وأنه في مجال الصحة النباتية ،تتفوق المعايير الدولية لتدابير الصحة
النباتية على معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.
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جيم -طلب مقدّم من لجنة المعايير إلى هيئة تدابير الصحة النباتية التخاذ قرار بشأن مسائل
التنفيذ
أعلمل األمانة الهيئة بأنه خالل اجتماعها في نبوفمبر /تشبرين الثباني  ،4100أضبافل لجنبة المعبايير
مهمبة لجميبع مواصبفات المعبايير للنظبر فبي مسببائل التنفيبذ .ونظبر مكتبب الهيئبة فبي المسبألة خببالل
اجتماعه في يونيو /حزيران  ،4104وقرّر أن دور لجنة المعايير هبو معالجبة مسبألة وضبع المعبايير
وجبدو تنفيبذها ،وأن برنبامج العمبل لتنميبة القببدرات يجبب أن يركبز علبى تحسبين قبدرة المنظمببات
الوطنية لوقاية النباتات على تنفيذ المعبايير .وأُشبير أيضبا ً إلبى أن وضبع مبواد إرشبادية لبيس ضبمن
اختصاصات لجنة المعايير ،وأ ن هذا النشباط قبد يتبداخل مبع واليبة االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة النباتبات
بالنسبة إلى بناء القدرات.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0أحاطل علم ًا بأن لجنة المعايير أضافل مهمة جديدة لكل مواصفة متصلة بتحديد المسائل
المحتملة المتصلة بتنفيذ المعيار ،مرفقةً بالمعلومات المةابقة لها؛ و
( )4طلبل من لجنة المعايير استعراض وتقديم معلومات عن مسألة التنفيذ إلى األمانة لمزيد من
الدراسة.
دال -اتفاقات النشر المشترك
أشارت األمانة إلى أن اتفاق نشر مشبترا مبع فييبل نبام (باللغبة الفيتناميبة) قبد ُوقِّبع عبام  ،4104وأن
اتفاقبببات مبببع البراميبببل (اللغبببة البرتغاليبببة) ،والياببببان (اللغبببة اليابانيبببة) ،وجمهوريبببة كوريبببا (اللغبببة
الكورية) ،ما مالل مرعية.
وأُحيةل الهيئة علما ً بفس االتفاق مع منظمة وقاية النباتات في أوروبا نظراً إلى أن اللغبة الروسبية
أصبحل اآلن لغة رسمية من لغات منظمة الفاو.
وش ّددت األمانة على أهمية إبرام اتفاقات نشر مشتركة إذا رغب األعضاء في نشر المعبايير الدوليبة
لتدابير الصحة النباتية بلغتها المحلية .وتضمن هبذه االتفاقبات أن يكبون الناشبرون المشبتركون علبى
اطّببالع باألخةبباء والتحببديثات ،وأن يتيحببوا حصببول أصببحاب الشببأن علببى المعببايير الدوليببة لتببدابير
الصحة النباتية بلغاتهم المحلية ،ما قد يساعد بدوره في تحسين تنفيذ هذه المعايير الدولية.
طلب أحد األعضاء اإلقرار بالمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي تجري ترجمتها مبن خبالل
اتفقات النشر المشترا هذه .غير أن قسم الش ون القانونية في منظمة الفاو أعلن أن هذا غيبر ممكبن
نظراً إلى أن المنظمة ال تستةيع نشر الوثائق سو باللغات الرسبمية المعتمبدة فيهبا .وأعباد البرئيس
التأكيد على تقديره لجميع األشخاص الذين يعملون إلتاحة هذه المعايير الدولية بلغات إضافية.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0شجّعل األعضاء أو مجموعات األعضاء الذين يستخدمون اللغة ذاتها من خارج لغات الفاو
إلى عقد اتفاق للنشر المشترا مع الفاو لد التخةي لترجمة المعايير أو نشرها؛
( )4شكرت منظمة وقاية النباتات في أوروبا ومنةقة البحر المتوس على ترجماتها السابقة
للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية إلى اللغة الروسية ،والتي جر إنتاجها وتوميعها في
إطار اتفاق للنشر المشترا مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛
( )0شكرت جهات االتصال التي وقّعل اتفاقات نشر مشترا على ما بذلته من جهود لترجمة
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية إلى لغات غير معتمدة في منظمة الفاو.
 1-8التنفيذ

 2-1-8حالة تنفيذ المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
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ق ّدمل األمانة ورقة 27عن حالة تسجيل رمز المعيار الدولي رقم  05لتدابير الصحة النباتية .وأشبارت
األمانة إلى ورقة مماثلة قُ ّدمل في السنة الماضية وأدرجل قائمة بالبلدان التي لم تسجّل الرمز وتلبك
التي كانل تقترب من موعد تباري التجديبد .وذ ّكبرت األمانبة الهيئبة بأنبه طُلبب مبن البلبدان فبي ذلبك
الوقل وضع إجراءات أو تقديم نهج بديلبة لمسباعدة البلبدان فبي التسبجيل األول للرمبز غيبر أن شبيئا
من ذلك لم يتحقق .وقالبل األمانبة أيضبا ً إن المنظمبة العالميبة للملكيبة الفكريبة لبم تبتمكن مبن تسبجيل
الرمز بموجب المادة  6من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصبناعية ألنهبا ال تبوفّر الحمايبة المةلوببة
لعالمات الشهادات.
وعرض عضو المكتب من إقليم أمريكا الشبمالية ورقبة 28نياببةً عبن المكتبب .وأشبار إلبى أن المعيبار
الببدولي رقببم  05لتببدابير الصببحة النباتيببة كببان معيبباراً هامبا ً جببداً بالنسبببة إلببى االتفاقيببة الدوليببة لوقايببة
النباتات كأداة حاسمة إلدارة مسار مواد التعبئة الخشبية ،وما مال يتسم بأهمية كبر وأساسية علبى
الصعيد العالمي .وعلى الرغم مبن التعقيبدات القانونيبة والتكباليف ،مبن الفائبدة بمكبان حمايبة الرمبز.
وعبببرض السبببتراتيجية مبببن جبببزءين يقترحهبببا المكتبببب للمضبببي قبببدما ً .فبببالجزء األول مبببن هبببذه
االستراتيجية يغةي فترة خمس سنوات تتر ّكز خاللها الجهبود علبى تسبجيل الرمبز فبي البلبدان علبى
أن تقود منظمة الفاو هذا االتجاه .واقترح أن تخصيص  71 111دوالر أمريكي فبي السبنة مبن أمبوال
البرنامج العادي لمدة خمس سنوات قد يش ّكل استثماراً مع اعتمباد ،فبي الوقبل ذاتبه ،نهبج فبي األجبل
الةويل للحفاى على الرمز وحمايته في المستقبل .وبمواماة ذلك ،تشبمل االسبتراتيجية التواصبل مبع
كبار المس ولين في الحكومبات بشبأن الحاجبة إلبى تسبجيل الرمبز .كبذلك ،سبلّ الضبوء علبى بعبض
التحديات التي تواجهها المنظمبات اإلقليميبة لوقايبة النباتبات علبى صبعيد تنفيبذ اإلجبراءات القانونيبة
الضببرورية لتسببجيل الرمببز وإقنبباع المسب ولين الرفيعببي المسببتو بببدعمها .وأمببا الجببزء الثبباني مببن
االسببتراتيجية فكببان يرمببي إلببى االسببتمرار فببي حمايببة الرمببز ويقتببرح أن تُكلببف مجموعببة التخةببي
االستراتيجي بمهمة النظر في الخيارات والنهج الةويلة األجل في المستقبل.
اتفق عدد من األطراف المتعاقدة على أن التواصل مع مس ولين رفيعبي المسبتو هبام وضبروري،
غير أنهم أشاروا إلى ضرورة إبقاء جهات االتصال وممثلي منظمة الفاو على اطّالع أيضا ً.
وتناولل الخبيرة القانونية في منظمة الفاو قضايا رئيسية متصلة بتسبجيل رمبز المعيبار البدولي رقبم
 05لتدابير الصحة النباتيبة .وحضّبل علبى اتخباذ إجبراءات مشبتركة ببين األعضباء ،ومنظمبة الفباو،
واألمانة لضمان سالمة النظام التجاري ومصداقيّته وحماية الرمز .وأعادت التأكيد على أن كال مبن
منظمببة الفبباو واالتفاقيببة الدوليببة لوقايببة النباتببات قببد اتّخببذ إجببراءات مكثّفببة لضببمان الحمايببة القانونيببة
للرمببز مببن خببالل التسببجيل ،غيببر أنببه تو ّجببب تعليببق هببذه اإلجببراءات بسبببب نقببص المببوارد الماليببة.
كذلكّ ،
حذرت من أن استراتيجية الحماية التي وصلل إلى هذه المرحلبة المتقدمبة قبد ضبعفل بسببب
ثغرات في التغةية التي توفّرها .وتةرّقل إلى ثالثة أسئلة مشتركة أثارتها األطراف المتعاقدة ،وقبد
تناولببل :اآلثببار المترتبببة علببى عببدم تسببجيل الرمببز؛ وسبببب ملكيببة منظمببة الفبباو للرمببز؛ وإجببراءات
تسجيل الرمز .وبالنسبة إلى النقةة الثالثة ،فبإن االسبتراتيجية التبي اقترحهبا المكتبب لتسبجيل الرمبز
وتجديده من خالل أموال البرنامج العادي في السنوات الخمس المقبلة تض ّمنل حكما ً يبنص علبى ر ّد
التكاليف إلى منظمة الفاو /االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالقدر الممكن.
ونظّمل األمانة بالتعاون مع مكتب الش ون القانونية في منظمة الفاو منتد لألسئلة واألجوبة خالل
جلسة مسائية حول مسائل متصلة بتسجيل رمز المعيار الدولي رقم  05لتبدابير الصبحة النباتيبة .كمبا
دعا الرئيس األعضاء إلى الحضور وشجّعهم على ذلك.
و ُعقدت جلسة مسائية بشأن تسجيل رمز المعيبار البدولي رقبم  05لتبدابير الصبحة النباتيبة وحضبرها
ممثلبو  25بلببداً تقريببا ً .وقامببل السببيدة لببورا باسببيتو  Laura Pasettoمببن مكتببب الشب ون القانونيببة فببي
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منظمة الفاو بإدارة هذه الجلسة التي كانل ترمي في األسا إلى اإلجاببة علبى أسبئلة متعلّقبة بعمليبة
تسجيل وتجديد رمز المعيار الدولي رقم  05لتدابير الصحة النباتية.
وسببمحل تلببك الجلسببة بتببوفير إيضبباحات وتوجيهببات مف ّ
صببلة لألعضبباء بشببأن اإلجببراءات القانونيببة
ُ
واإلداريببة .وعبّببر رئببيس الجلسببة المسببائية عببن االمتنببان للتفسببيرات التببي اعةيببل علببى األسببئلة
المةروحة.
طُلب إلى األمانة القيام بإجراءين مح ّددين:
تجميع األسئلة واألجوبة ضمن قائمة تُنشر على البوابة الدولية لوقاية النباتات؛
نشر وثيقة توجيهية يصدرها مكتب الش ون القانونية في منظمة الفاو وتصف عملية
والتجديد
التسجيل
خةوةً خةوة.
كذلك ،أعاد مكتب الش ون القانونية في منظمة الفاو التأكيد على استعداده للقاء أعضباء أفبراد خبالل
الدورة لإلجابة على أي أسئلة أو شواغل أخر  .وسيكون هذا المكتب ،بالتعاون مع األمانة ،المبورد
األساسي لألعضاء الذين يحتاجون إلى الدعم والمساعدة فبي اسبتكمال العمليبات القانونيبة واإلداريبة
لتسجيل وتجديد رمز المعيار الدولي رقم  05لتدابير الصحة النباتية.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0أحاطل علم ًا بالتةورات في ما يخصّ تسجيل رمز المعيار الدولي رقم  05لتدابير الصحة
النباتية؛
( )4شجّعل األطراف المتعاقدة على مواصلة عملية التسجيل الوطني لرمز المعيار الدولي رقم
 05لتدابير الصحة النباتية على نحو ناش باالشتراا مع منظمة الفاو؛
( )0شجّعل األطراف المتعاقدة على تجديد التسجيل إذا كانل مهلته ستنتهي قريباً ،باالشتراا مع
منظمة الفاو؛
ً
( )2أقرت االستراتيجية التي ق ّدمها مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية للمضي قدما بعملية تسجيل
رمز المعيار الدولي رقم  05لتدابير الصحة النباتية (المرفق .)5

 1-1-8إصدار شهادات الصحة النباتية اإللكترونية
[]010

[]012

[]015

عرضل األمانة آلخر التةورات بشأن إصدار شهادات الصبحة النباتيبة اإللكترونيبة .29وتب ّم التشبديد
علببى أن هببذه المسببألة ذات أولويببة كبيببرة بالنسبببة إلببى هيئببة تببدابير الصببحة النباتيببة ،وأن عببدداً مببن
األنشةة قد أُنجز خالل السنة الماضية ،بما في ذلبك مشباورة للخببراء حبول مرفبق إصبدار شبهادات
الصحة النباتية اإللكترونية للمعيار الدولي رقم  04لتدابير الصحة النباتية .وت ّم النظر في حوالي 511
تعليق خالل مراجعة المرفق ،وسوف تنظر فيه لجنة المعايير بعد ذلك مع إمكانية اعتماده من جانب
هيئة تدابير الصحة النباتية عام .4102
سوف تُنجز مهام اللجنة التوجيهية المعنية بإصدار شهادات الصحة النباتية اإللكترونية بعد أن تتفبق
لجنة المعايير على نبص المرفبق .وعنبدها ،سبوف يتعبيّن علبى لجنبة المعبايير أن تقبرر بشبأن اآلليبة
المةلوبببة للحفبباى علببى المعلومببات الفنيببة المصبباحبة لمك ّونببات إصببدار شببهادات الصببحة النباتيببة
اإللكترونية في المعيار الدولي رقم  04لتدابير الصحة النباتية.
اعتبرت األمانة أن ثمة ضرورة ماسة للتوعية على عملية إصدار شهادات الصحة النباتية
اإللكترونية وما يترتّب عنها من اثار على المنظمات الوطنية لوقاية النباتات ،واتفق األعضاء على
ذلك ،باإلضافة إلى ضرورة عقد مزيد من حلقات العمل والندوات بشأن إصدار شهادات الصحة
النباتية اإللكترونية لد توفّر موارد إضافية.
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[]016

[]017

[]018

[]019
[]001

[]000

[]004

3102

التقرير

وسوف يتةلّب تنفيذ نظام إصبدار شبهادات الصبحة النباتيبة اإللكترونيبة أنشبةة ملحوىبة فبي مجبال
بناء القدرات للسماح للبلدان المشاركة في اليبة متسبقة عالميبا ً لتببادل بيانبات الشبهادات اإللكترونيبة،
واالستفادة منها استفادة كاملة .وأشارت األمانة إلى أنها تعتبر أنه من السابق ألوانبه وضبع سياسبات
للتنفيذ وإجراء أنشةة لبناء القدرات نظراً إلى أن المرفق  0للمعيار الدولي رقم ( 04شهادات الصحة
النباتية) لم يُعتمد بعد ،وأن دراسة جدو إنشاء مركز عالمي للشهادات االلكترونيبة للصبحة النباتيبة
لم تُنجز بعد .وقد ي ثر هذان النشباطان بصبورة ملحوىبة علبى التنفيبذ وحاجبات المنظمبات الوطنيبة
لوقاية النباتات من حيث بناء القدرات.
إن دراسة جدو إنشاء مركز عالمي للشهادات االلكترونيبة للصبحة النباتيبة ملحّبة وحاسبمة بالنسببة
إلى تنفيذ نظام إصدار الشهادات االلكترونية للصحة النباتية على الصعيدين البوطني والعبالمي .وقبد
بدأت هذه الدراسة ومن المتوقع أن تنتهي خالل ستة اشهر ،وأن تنظر فيها الحقا ً لجنة المعبايير عبام
.4100
اعتبببر عببدد مببن األطببراف المتعاقببدة أنببه مببن الضببروري إنشبباء لجنببة توجيهيببة لتنفيببذ نظببام إصببدار
شبببهادات الصبببحة النباتيبببة اإللكترونيبببة مبببن خبببالل عمليبببة تمثيليبببة وشبببفافة ،وأنبببه يتوجبببب تحديبببد
اختصاصات هذه اللجنة.
و ُعقببد اجتمبباع ألصببدقاء الببرئيس مببن أجببل صببياغة اختصاصببات اللجنببة التوجيهيببة لنظببام إصببدار
شهادات الصحة النباتية اإللكترونية.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0اتفقل على تشكيل مجموعة توجيهية لنظام إصدار شهادات الصحة النباتية اإللكترونية تعمل
وفقا ً لالختصاصات الواردة في المرفق 7؛ و
( )4ا ّتفقل على تسمية الخبراء من ك ّل إقليم من خالل عضو المكتب من هذا اإلقليم قبل نهاية
أبريل /نيسان  ،4100وذلك للسماح للمجموعة التوجيهية عقد اجتماع خالل شهر مايو /ايار
.4100
 -.9اإلطار االستراتيجي وتعبئة الموارد في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 2-9تقرير مجموعة التخطيط االستراتيجي
عرض نائب رئيس هيئة تدابير الصبحة النباتيبة ،ممبثالً إقلبيم أمريكبا الالتينيبة والبحبر الكباريبي فبي
المكتب ،للنقاط الرئيسية التي خلص إليها اجتماع مجموعة التخةي االسبتراتيجي عبام  ،4104البذي
ترأسه .وأشار إلى أن التقرير الكامل لالجتماع متاح على البوابة الدولية لوقاية النباتات.30
 1-9التقدم المحرز على صعيد تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد في االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات
قب ّدم منسببق االتفاقيببة الدوليببة لوقايببة النباتببات تقريببراً عببن اسببتراتيجية تعبئببة المببوارد فببي االتفاقيببة،31
وأشار إلى أن ذلك كان الجهد األول لوصف تنفيذ االستراتيجية ونتائجهبا كمبا تب ّم اعتمادهبا قببل عبام
تمام با ً خببالل الببدورة السببابعة للهيئببة ( .)4104وأشببار أيض با ً إلببى أن جمهوريببة كوريببا وفّببرت مببوارد
إضافية في يناير /كانون الثاني  4104أُغفِل ذكرها في الوثيقة المو ّمعة خبالل البدورة الثامنبة للهيئبة.
وذكرت األمانة أنها أنشأت نظاما ً من االجتماعبات المنتظمبة مبع المفوضبية األوروبيبة وغيرهبا مبن
الجهات المانحة لالتفاقية .كما أشارت إلى أنها تسعى إلبى تعزيبز العالقبات القائمبة ،وإقامبة عالقبات
جديببدة مببع شببركاء لببم يشبباركوا فببي السببابق فببي أنشببةة متصببلة بالصببحة النباتيببة ،مببن قبيببل منظمببة
الجمارا العالمية وشركاء اخرين معنيين بموضوع الحاويات البحرية .عالوةً على ذلك ،ذكبرت أن
30
31

.https://www.ippc.int/file_uploaded/1352815214_Report_SPG_2012_Nov_2012-11-13.pdf
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اللجنة المالية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات قبد أُنشبئل لعبرض الوضبع المبالي لالتفاقيبة علبى نحبو
أكثر دقة وشفافية.
رحّب بعض األعضاء بالتقرير .وعلى غرار الرئيس ،شجّعوا األمانة على مواصلة عملها.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0أحاطل علم ًا بالمساهمات؛
( )4شكرت البلدان والمنظمات التي وفّرت الدعم.
التقرير المالي لعام  1121والميزانية والخطة التشغيلية لعام 1122
2-9
وفّرت األمانة تقريراً 32وورقة عن الوضع المالي لعام  4104والميزانيبة 33لعبام  ،4100وأشبارت إلبى
أن األرقام أكثر دقّة مما كانل عليه في السنوات الماضية .وأُشير إلى أن التبليغ المالي لمنظمة الفباو
يشمل عدة أقاليم مع رمنامات مالية مختلفبة وأنبه لهبذا السببب ،ال يمكبن إصبدار األرقبام النهائيبة فبي
الميزانية قبل نهاية شبهر فبراير/شبباط .ولهبذا السببب ،ت ّمبل مب خراً مراجعبة التقريبر المبالي بحيبث
يعةي صورة أكثر دقة عن الوضع المالي لالتفاقية الدوليبة .وبصبورة عامبة ،فبإن ميزانيبة االتفاقيبة
الدولية في فائض.
وأشار منسق االتفاقية الدولية إلى أن أمانة االتفاقية تحرم مزيداً من التق ّدم على صعيد المناصفة بين
تخصيصات البرنامج العادي ومساهمات حساب االئتمان .والميزانية التشغيلية المقترحبة لعبام 4100
مرتبةة بالنتبائج االسبتراتيجية لالتفاقيبة الدوليبة وتببيّن كيبف تنفبق االتفاقيبة الدوليبة المبوارد لتحقيبق
أهدافها االستراتيجية .غير أن المناقشبة بشبأن تسبجيل رمبز المعيبار البدولي رقبم  05لتبدابير الصبحة
النباتية والتي جرت خالل الدورة الثامنة لهيئة تدابير الصحة النباتية 34سوف ت ثر على ميزانية عام
 4100نظراً إلى أن موارد إضافية سوف تُنفق على هذا النشاط .وش ّددت األمانة على أن ميزانية عام
 4100هي تأشيرية وإلى أن التقرير المالي سيُق ّدم إلى الهيئة في دورتها التاسعة.
وشرح منسٌّق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أن  71فبي المائبة مبن التكباليف اإلجماليبة هبي تشبغيلية
في حين أن  01في المائة تُدفع كرواتب للموىفين .وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الميزانية تخصّبص
لألنشةة السنوية مثل أنشةة هيئة تدابير الصحة النباتية ووضع المعايير.
وعبّر بعض األعضاء عن تقديرهم لتحسن الوضوح في التقرير المبالي .وشب ّدد أحبد األعضباء علبى
أهمية المساهمات المالية والعينية كما شجّع البلدان على القيام بهذه المساهمات ،وشجّع األمانبة علبى
االضةالع بدور تنسبيقي .وأعلنبل جمهوريبة كوريبا أنهبا سبوف تسباهم بمبلبغ قبدره  011 111دوالر
أمريكبي فببي حسباب األمانببة عببام  ،4100وشبجّعل أطرافبا متعاقبدة أخببر علببى المسباهمة أيضبا ً فببي
حساب األمانة.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0اعتمدت التقرير المالي لفترة  4100-4104لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
 4-9استعراض منظمة الفاو لألجهزة المنشأة بموجب المادة الرابعة عشرة
استعرض المستشار القانوني في منظمة الفاو وضع األجهزة المنشأة بموجب المادة الرابعبة عشبرة،
مع اإلشارة إلى أن هذه األجهبزة جبزء مبن منظمبة الفباو إضبافة إلبى كونهبا اتفاقبات دوليبة .ولةالمبا
سعل منظمة الفاو إلى التوفيق بين هذه األجهزة خالل سنوات عدة ضمن السياق األوسع إلصالحها
التنظيمي .وذكر أن هذه األجهبزة أُنشبئل مبن خبالل عمليبات مفاوضبات متن ّوعبة وأنبه نتيجبةً لبذلك،
يتعيّن على منظمة الفاو معالجة وضع كل جهام من األجهزة المنشبأة بموجبب المبادة الرابعبة عشبرة
32
33
34
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[]044

[]040

[]042

[]045

[]046
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التقرير

علبى حببدة .كمببا أشبار المستشببار القببانوني إلبى أن منظمببة الفبباو مبا مالببل تنظببر فبي السبببيل األفضببل
الستضببافة االتفاقيببة الدوليببة لوقايببة النباتببات ،وأن القببرارات المتخببذة خببالل االجتمبباع األخيببر للجنببة
المالية في المنظمة لم تُنفذ بعد.
وعبّببر أمببين االتفاقيببة الدوليببة لوقايببة النباتببات عببن تقببديره للمعلومببات المسببتكملة التببي قب ّدمها مكتببب
الش ون القانونية ،وذكر أنه ما مالل هناا بعض المسائل الواجب معالجتها .وسأل بعض األعضباء
عن الوضع الحالي لالتفاقية الدولية بالنسبة إلى قرارات لجنة الش ون الدستورية والقانونية المتعلقبة
بمنح استقاللية أكبر لبعض األجهزة .وأشار المستشار القانوني إلى أنه يعمل مع أمانة كل جهام مبن
األجهببزة لمعالجببة هببذه المسببائل .وأشببار أيض با ً المستشببار القببانوني إلببى أنببه ال توجببد قائمببة محببددة
ببباألجهزة الم هلببة للحصببول علببى اسببتقاللية أكبببر فببي هببذا الوقببل ،بببل تتببوفر فق ب بعببض المعببايير
المتصببلة بآليببات التمويببل ،والسببلةة القانونيببة لألجهببزة ،وشببروط تعيببين األمنبباء .وذكببر أن االتفاقيببة
الدولية لوقاية النباتات تش ّكل حالةً صعبة ألنها بحاجة إلى االسبتقاللية غيبر أنهبا رهبن بمنظمبة الفباو
في ما يخص معظم مواردها المالية وغيرها من الموارد.
وأعةى أمين االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لمحة عامة عن تمويل االتفاقية ،وأشار إلبى أن األمانبة
تتّجه إلى مستو أكببر مبن االسبتقاللية .وأشبار البرئيس إلبى أن تمويبل االتفاقيبة الدوليبة يقتبرب مبن
تحقيق توامن تام بين الميزانية العادية وموارد حساب األمانة.
 -.21تحسين قدرة األعضاء في مجال الصحة النباتية
 2-21حلقات العمل اإلقليمية عن مشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
ق ّدمل األمانة ورقة 35عن حلقات العمل اإلقليمية عام  4104عن استعراض مشاريع المعبايير الدوليبة
لتدابير الصحة النباتية ،مع اإلشبارة إلبى البدرو الرئيسبية المسبتفادة واالقتراحبات لتحسبين حلقبات
العمببل الرئيسببية .وشب ّددت األمانببة علببى أن حلقببات العمببل اإلقليميببة هببذه تببوفّر فرصببة هامببة للتفاعببل
مباشببرة مببع األطببراف المتعاقببدة ،واقترحببل أن تتنبباول حلقببات العمببل المقبلببة مجموعببة أوسببع مببن
المحتبو بمببا يتجبباوم اسببتعراض مشبباريع المعببايير الدوليبة لتببدابير الصببحة النباتيببة لتعزيببز قببدرات
األطراف المتعاقدة بشأن القضايا المتصلة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
بهببدف تقيببيم االسببتخدام الكفببوء والمالئببم ألمببوال الجهببات المانحببة التببي تببدعم حلقببات العمببل ،كانببل
األمانة قد طلبل من جميع األطراف المتعاقدة المشاركة أن تبدي تعليقا ً واحداً على األقبل عببر نظبام
التعليببق علببى االنترنببل .ونظببراً إلببى أن عببدداً ضببئيالً فق ب مببن التعليقببات قببد ورد ،لببم تببتمكن أمانببة
االتفاقية الدولية من استنتاج ما إذا كانل المشاركة األدنى فبي فتبرة مشباورة الخببراء بشبأن مشباريع
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية تُعز إلى غياب اإلدارة أو إلى صعوبات فنية.
ش ّدد بعض األطراف المتعاقدة على أهمية حلقات العمل هبذه وشبكروا أمانبة االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة
النباتات ،والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ،والجهات المانحبة ،والمكاتبب اإلقليميبة لمنظمبة الفباو
على ما قامل ببه مبن تنظبيم ،وعبّبروا عبن تقبديرهم للفرصبة التبي حظيبل بهبا للقباء علبى المسبتو
اإلقليمي من أجل مناقشة المسائل المتصلة باالتفاقية الدولية .واتفبق بعبض األعضباء علبى ضبرورة
المشاركة الناشةة في حلقات العمل من خالل االختيار الفعال للمشاركين وإعدادهم ،وإلبى ضبرورة
تقييم اثار حلقات العمل حول عمليات المنظمات الوطنية لوقاية النباتات .كما أشبار بعبض األعضباء
إلببى أن المسببائل التكنولوجيببة تةببرح تحببديات علببى صببعيد إبببداء التعليقببات عبببر نظببام التعليببق علببى
االنترنبل فيمبا عبّببر الببعض اآلخبر عببن األهميبة التبي يولونهببا إلبى تقبارير األمانببة المسبتقبلية بشببأن
حلقات العمل اإلقليمية مع اإلشارة إلى حلقات عمل أخر إضافةً إلى تلك التي ت ّمولها األمانة.
رحّبل األمانة بفكرة إتاحة معلومات عن األنشةة اإلقليمية غير الم ّمولة من خالل االتفاقية الدوليبة،
وذ ّكرت األعضاء بأن صبفحة المبوارد الخاصبة بقاعبدة بيانبات أنشبةة الصبحة النباتيبة أُنشبئل لهبذا
35
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الغرض .36وشجّعل األمانة األعضاء علبى إتاحبة معلومبات عبن األنشبةة علبى الصبعيدين البوطني
واإلقليمي من خالل قاعدة البيانات .وأعلنل جمهورية كوريا نيّتهبا استضبافة ودعبم المشباركين مبن
البلدان النامية في حلقة العمل اإلقليمية في اسيا عام  .4100وقد فعلل جمهوريبة كوريبا هبذا منبذ عبام
 4116كمساهمة في ميادة القدرات في مجال الصحة النباتية ،وبخاصة في ما يتعلق بوضع المعايير.
كما شجّع بعض األعضاء على إجراء مناقشة أكثر اتسباقا ً بشبأن القضبايا المتصبلة باالتفاقيبة الدوليبة
لوقاية النباتات ،وطلبوا أن يت ّم توميع جدول األعمال في وقل مبكر.
واقترح أحد األطراف المتعاقدة أن يُعباد توميبع المبوارد المخصصبة لحلقبات العمبل اإلقليميبة بحيبث
تُمنح أقل األقاليم نمواً مزيداً من الفرص.
واعترافا ً بأهمية حلقات العمل التدريبية بالنسبة إلى البلدان النامية ،دعل األمانة إلى توفير مزيد من
الموارد لالستجابة إلى هذه الحاجة.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0شجّعل البلدان المتعاقدة على المساهمة في التمويل والمشاركة في حلقات العمل التي تُعقبد في
أقاليمها؛
ً
( )4أحاطل علما بالدرو المستفادة واإلجراءات المقترحة للتحسين؛
( )0أحاطل علم ًا بأن حلقات العمل هذه سوف تُدعى اآلن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية
لوقاية النباتات؛
( )2شجّعل منظمي حلقات العمل اإلقليمية على اتباع الخةوط التوجيهية في الترتيبات التنظيمية
لحلقات العمل اإلقليمية التي تناقز المسائل المتعلقة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
 1-21إنشاء لجنة تنمية القدرات
ق ّدمل األمانة أوراقا 37ذ ّكرت بإنشاء لجنة تنمية القدرات خالل البدورة السبابعة لهيئبة تبدابير الصبحة
النباتية ( ،)4104وشكرت الحكومة اإليةاليبة علبى استضبافة االجتمباع األول للجنبة .كبذلك ،أشبارت
األمانة إلى عملية اختيار أعضاء لجنة تنمية القدرات التي جرت عام .4104
أعلنل األمانة أن أقاليم عديدة ليس لديها بعد عضو بديل في لجنة تنمية القدرات ،ولفتل االنتباه إلبى
النداء الحالي لتعيين أعضاء منباوبين فبي لجنبة تنميبة القبدرات لهبذه األقباليم .والمعلومبات اإلضبافية
متاحة على المنفذ الدولي لوقاية النباتات.38
وهنأ بعض األطراف المتعاقدة هيئة تبدابير الصبحة النباتيبة وأمانبة االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة النباتبات
على إنشاء لجنة تنمية القبدرات ،مبع اإلشبارة إلبى أن المسبائل المتصبلة بتنميبة القبدرات فبي أقاليمهبا
حاسمة ،وأن ثمة حاجة ملموسة لتحسين القدرة على تنفيذ المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية.
وطلب بعض األطراف المتعاقدة من أفريقيا أن تشارا المنظمة اإلقليميبة لوقايبة النباتبات علبى نحبو
أكبر في عملية اقتراح مرشحين للجنة تنمية القدرات لينظر فيها المكتب.
وبعد شرح مفصّل للعملية المنشأة في اختصاصات لجنة تنمية القدرات ونظامها الداخلي ،شبرح كب ّل
من الرئيس واألمانة أنه فيما يعود إلى بلدان أي إقليم ترتيبب المرشبحين حسبب األولوببة واقتبراحهم
وتحديد درجة مشاركة المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات ،يستند االختيار إلى األهليبة ويجريبه مكتبب
المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات.
36
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إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0أحاطل علم ًا بإنشاء لجنة تنمية القدرات؛
( )4أحاطل علم ًا باألعضاء الحاليين واألعضاء المناوبين المحتملين في لجنة تنمية القدرات؛ و
( )0شجّعل األقاليم التي لم تق ّدم ترشيحاتها ألعضاء مناوبين في لجنة تنمية القدرات على القيام
بذلك في أسرع وقل ممكن.
 2-21الخطوط العريضة ألنشطة تنمية القدرات في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
ق ّدمل األمانة ورقة 39عبن الخةبوط العريضبة لتنميبة القبدرات فبي االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة النباتبات.
وأشببارت األمانببة إلببى أنهببا سببتكون وثيقببة حيببة تقببوم لجنببة تنميببة القببدرات باستعراضببها ،وتحببديثها،
وترتيب أولوياتها بصورة منتظمة .ووفّرت الورقة مبوجزاً يببيّن انبدماج خةبة عمبل تنميبة القبدرات
الخاصببة باالتفاقيببة الدوليببة فببي اإلطببار االسببتراتيجي لالتفاقيببة الدوليببة واسببتراتيجية تنميببة القببدرات
لالتفاقية ذاتها.
تُعرض أنشةة لجنة تنمية القدرات في تقرير األمانبة 40ألن لجنبة تنميبة القبدرات لبيس جهباماً فرعيبا ً
لهيئة تدابير الصحة النباتية .وذكرت األمانة أيضبا ً أن أنشبةة لجنبة تنميبة القبدرات تُمب ّول مبن خبالل
مشاريع تحتاج إلى مصادقة الجهات المانحة عليها.
وأشارت األمانة إلى أن استراتيجية تنمية القدرات فبي االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة النباتبات والتبي ت ّمبل
المصببادقة عليهببا عببام  4101حب ّددت أدوار المنظمببات اإلقليميببة والوطنيببة لوقايببة النباتببات ،والجهببات
المانحة والمنظمات ،من قبيبل منظمبة الفباو ،واقترحبل أن تضبع هبذه المنظمبات أيضبا ً خةب عمبل
تماشيا ً مع استراتيجية تنمية القدرات واستراتيجيات أخر في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
عرضل األمانبة مخةةبا ً لمشباريع تنميبة القبدرات لالتفاقيبة الدوليبة والجباري تنفيبذها عبام ،0 4104
وأشببارت إلببى أن قاعببدة بيانببات علببى االنترنببل بشببأن جميببع المشبباريع متاحببة علببى صببفحة المببوارد
للصحة النباتية .41وقاعدة البيانات هبذه تعةبي لمحبة واسبعة عبن التعباون البدولي فبي مشباريع تنميبة
القدرات في مجال الصحة النباتية لجمع األفكبار عبن مشباريع ذات الصبلة وتعزيبز التعباون وتالفبي
امدواجية الجهود في الوقل ذاته.
وصفحة موارد الصحة النباتية تشمل العديد من الموارد الفنية للصحة النباتية التي ق ّدمتها األطبراف
المتعاقدة والمنظمات اإلقليميبة لوقايبة النباتبات ،وشبكرت األمانبة منظمبة وقايبة النباتبات فبي أوروببا
والمنظمة الوطنية لوقاية النباتات على مساهماتهما في هذه الصفحة.
وشجّع الرئيس األطراف المتعاقدة على استخدام صبفحة مبوارد الصبحة النباتيبة والمسباهمة بمبوارد
إضافية.
وهنّأ بعض البلبدان األمانبة علبى األنشبةة المنجبزة فبي إطبار المشبروع  FAO/TCP/RAF/3312فبي
أفريقيببا الوسببةى ،وطلبببل توسببيع نةبباق هببذه المبببادرة لتشببمل أقبباليم أخببر  ،بمببا فببي ذلببك أفريقيببا
الغربية ،بهدف تعزيز قدراتها الفنية للمشاركة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0أحاطل علم ًا بالخةوط العريضة لعمل تنمية القدرات في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛
( )4شجّعل المنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات على إجراء دراسة مماثلة لخةة العمل
العالمية الواردة في االستراتيجية الوطنية لبناء القدرات في مجال الصحة النباتية لتةوير
خة لألنشةة ضمن نةاق مس ولياتها ورفع تقارير عنها إلى األمانة.
39
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 -.22استعراض تبادل المعلومات
 2-22استراتيجية االتصاالت الخاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
عرضل األمانة استراتيجية االتصاالت الخاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،وأشارت إلى أنها
خضعل لعملية تةوير لمدة سنتين ت ّمل خاللهما استشارة األطراف المتعاقدة على نحو مكثّف.
وعبّر األعضاء عن حماستهم حيال االستراتيجية ،وأشاروا إلبى أهميبة التوعيبة علبى عمبل االتفاقيبة
الدولية لوقاية النباتات والحاجة إليه ،واقترحوا إجراء تغييرات على الوثيقة .كبذلك ،عب ّدل األعضباء
االستراتيجية خالل اجتماع أصدقاء الرئيس.
والح األعضباء أن االسبتراتيجية وثيقبة حيّبة ،وسبوف تحتباج إلبى اسبتعراض دوري للحفباى علبى
مالءمتها وفعاليتها وإلى االستجابة إلى القضايا واألحداث المتغيّرة .كبذلك ،أشبار األعضباء إلبى أنبه
سيكون من المفيد الحصول على معلومبات راجعبة بشبأن فعاليبة االسبتراتيجية مبن خبالل العمبل مبع
شركة تسويق/بحوث.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0اعتمدت استراتيجية االتصاالت الخاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات( .أُنظر المرفق )8
 1-22خطة عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات المتعلقة باالتصال
قببب ّدمل األمانبببة وثيقبببة خةبببة العمبببل المتصبببلة باالتصبببال ( 42)4105-4100التبببي تحببب ّدد األهبببداف،
واإلجراءات ،والمخرجات ،والمواعيد المستهدفة ،والمتعاونين الرئيسبيين فبي الجهبود االسبتراتيجية
الجديدة .وتشمل االستراتيجية تبادل معلومات رسمية ،وإدارة المعلومات في األمانبة ومجبال البدعوة
واالتصال الستكمال االستراتيجيات األخر  ،وبخاصة استراتيجيات تعبئة الموارد وتنمية القدرات.
وسوف تحسّن هذه االسبتراتيجية الشبفافية وسبوف تشب ّكل اليبة إلطبالق هويبة مرئيبة جديبدة لالتفاقيبة
الدولية لوقاية النباتات.
وعبّر عدد من األعضاء عن ضرورة أن تكبون خةبة العمبل واضبحة ،واتفقبوا علبى البحبث فبي أي
تغييرات خالل اجتماع أصدقاء الرئيس.
وأوصى المشباركون المعنيبون باجتمباع أصبدقاء البرئيس أن توىّبف األمانبة أو أن تسبتخدم شخصبا ً
يتمتع بالخبرة في مجال االتصال والبيولوجيا ،إذا أمكن .كذلك ،اقترح المشاركون دعوة المساهمات
العينية إلى دعم عملية وضع خةة العمل.
أشار المشاركون في اجتمباع أصبدقاء البرئيس إلبى أن الوثيقبة لبم تبوفّر خةبة عمبل ألنهبا تفتقبر إلبى
الجوانب المتسقة في التخةي للعمل ،بما في ذلك مهل التنفيذ .وعبالوةً علبى ذلبك ،أعلنبوا أنبه يجبب
تحديد الموارد ذات الصلة للتنفيذ .واقترح المشاركون إعادة الخةة إلى األمانة لمزيبد مبن المراجعبة
وعرضها علبى مجموعبة التخةبي االسبتراتيجي .ومبن ببين االقتراحبات لورقبة مجموعبة التخةبي
االستراتيجي ،تق ّدمل اقتراحات برب عناصبر خةبة العمبل باألولويبات االسبتراتيجية لبد االتفاقيبة
الدولية لوقاية النباتات (مع تكباليف كبل نشباط يبت ّم تحديبده) ،واألهبداف االسبتراتيجية لمنظمبة الفباو،
وبترتيب أولويبات األنشبةة وتحديبد الجمهبور المسبتهدف .وكبذلك ،ينبغبي رفبع التقبارير عبن جميبع
األنشببةة فببي مجببال االتصبباالت (المخة ب لهببا ،والجاريببة ،والجديببدة ،والمنجببزة) إلببى هيئببة تببدابير
الصحة النباتية ،بعد استعراضها من جانب مجموعة التخةي االستراتيجي والمكتب.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
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( )0اتفقل على أنه ينبغي إعادة النظر في خةة العمل خالل الدورة التاسعة لهيئة تدابير الصحة
النباتية
في عام .4102
 2-22التزامات اإلبالغ الوطنية :آخر المعلومات من األمانة
عرضببل األمانببة آلخببر المعلومببات 43عببن برنببامج تبببادل المعلومببات فببي االتفاقيببة الدوليببة لوقايببة
النباتات .وأُشير إلى أن اسم هبذا البرنبامج سبوف يتغيبر ليصببح التزامبات اإلببالغ الوطنيبة الخاصبة
بحيث يعكس على نحو أكثر مالءمة النشاط في هذا البرنامج.44
وعبّببرت األمانببة عببن قلقهببا بشببأن أوجببه عببدم االتسبباق فببي التزامببات التبليببغ مببن جانببب األطببراف
المتعاقدة ،إنمبا أشبارت إلبى أن تقبدما ً ملحوىبا ً قبد أُحبرم خبالل السبنوات العشبر األخيبرة .واقترحبل
األمانة مراجعة كاملة لبرنامج التزامات اإلبالغ الوطنيبة فبي االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة النباتبات لرفبع
مستو المشاركة الوطنية واالتساق في مجال التبليغ.
ُعقدت جلسة مسائية لمناقشة هذه المسائل على نحو أكبر ،وق ّدم رئبيس هبذه الجلسبة المسبائية تقريبره
إلى هيئة تدابير الصحة النباتية .وقامل الهيئة بتعديل النص الذي يرد في المرفق .9
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0اتفقل على إنشاء جماعة استشارية معنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية في االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات؛
( )4طلبل إلى المكتب وضع اختصاصات الجماعة االستشارية اللتزامات اإلبالغ الوطنية؛
( )0اتفقل على أن الجماعة االستشارية اللتزامات اإلبالغ الوطنية سوف توفر المساعدة في
ا ستعراض برنامج التزامات اإلبالغ الوطنية لد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،مع األخذ
في االعتبار المعلومات الراجعة من األنشةة التي يجريها نظام استعراض ودعم تنفيذ
االتفاقية الدولية؛
ّ
( )2اتفقل على أن الجماعة االستشارية اللتزامات اإلبالغ الوطنية سوف تعمل بشكل محدد مع
األمانة واألطراف المتعاقدة لضمان رفع مستو التبليغ عن اآلفات وقوائم اآلفات الخاضعة
للتنظيم؛
( )5طلبل من األمانة توفير اخر المعلومات عن حالة التبليغ عن اآلفات وقوائم اآلفات الخاضعة
للتنظيم لهيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها التاسعة ()4102؛
( )6اتفقل على وضع برنامج عمل مرا بجع اللتزامات اإلبالغ الوطنية يُرفع إلى هيئة تدابير
الصحة النباتية في دورتها العاشرة (.)4105
 -.21االتصاالت والشراكات في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والتعاون مع المنظمات
اإلقليمية والدولية
ذات الصلة
 2-21تقرير عن الترويج لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات والتعاون مع المنظمات الدولية ذات
الصلة
قب ّدمل أمانببة االتفاقيببة الدوليببة لوقايببة النباتببات تقريببراً شببفويا ً عببن التببرويج لالتفاقيببة الدوليببة وتعزيببز
التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة .وأشارت األمانة إلى ضرورة إيالء عنايبة كبيبرة لضبمان
أن تجري أنشةة التعاون بصورة شفافة .كما أشارت إلى أنه من المهم بالنسبة إلبى االتفاقيبة الدوليبة
أن تستكشف وتنفّذ أنشةة تعاون أوسع نةاقا ً.
 43الوثيقة .CPM 2013/INF/16
 44يمكن إيجاد مزيد من اإلحصاءات المف ّ
صلة عن جهات االتصال في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والتزامات اإلبالغ
الوطنية لد األطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية على الموقع االلكتروني الخاص باالتفاقية الدولية:
.https://www.ippc.int/index.php?id=1110726&L=0
الصفحة  26من 183

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

التقرير

[]058

[]059

[]061

[]060

[]064

[]060

الدورة الثامنة  -هيئة تدابير الصحة النباتية  -أبريل/نيسان

3102

وأشببارت األمانببة إلببى القيمببة التببي قببد تكتنفهببا عمليببة وضببع اسببتراتيجية شببراكة تتفببق مببع األهببداف
االستراتيجية لالتفاقية .وعالوةً على ذلك ،الحظبل األمانبة أن الشبراكات قبد تتبراوح ببين الترتيببات
غيببر الرسبببمية المرنببة والعالقبببات المحببددة جبببداً اسبببتناداً إلببى اقتسبببام كامببل للمخببباطر ،والمبببوارد،
والمسب وليات .وتنببوي األمانببة مواصببلة العمببل علببى وضببع اقتببراح تأمببل برفعببه إلببى المكتببب خببالل
اجتماعه القادم.
 1-21تقرير المنظمات المراقبة
 2-1-21تقرير من أمانة لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية
قب ّدم ممثبل عبن أمانبة لجنبة تبدابير الصبحة والصبحة النباتيبة التابعبة لمنظمبة التجبارة العالميبة بعببض
األنشةة التي وردت في مزيد من التفاصيل في تقرير خةي .45وذكر أنه توجد ثالث مسائل تجارية
مثيرة للقلق في مجال الصحة النباتية طُرحبل فبي لجنبة تبدابير الصبحة والصبحة النباتيبة عبام 4104
للمببرة األولببى .وسببلّ الضببوء علببى أن نظببام إدارة المعلومببات الخبباص بهببذه اللجنببة ،والببذي يمكببن
الدخول إليه من عنوان على االنترنل ،46يتيح سهولة الحصبول علبى جميبع الوثبائق المتصبلة بلجنبة
تدابير الصحة والصحة النباتيبة التابعبة لمنظمبة التجبارة العالميبة ،وإدارتهبا .ونباقز أيضبا ً األنشبةة
القادمة في مجال تنمية القدرات والتبي ُدعيبل أمانبة االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة النباتبات إلبى المشباركة
فيها.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0أخذت علم ًا بالتقرير.
 1 -1-21تقرير من أمانة مرفق وضع المعايير وتنمية التجارة
قب ّدمل أمانببة مرفببق وضببع المعببايير وتنميببة التجببارة تقريببراً خةيبا ً 47يعببرض لألنشببةة التببي أجراهببا
المرفببق منببذ الببدورة السببابعة لهيئببة تببدابير الصببحة النباتيببة ،كمببا قب ّدم ممثلهببا المسببائل الرئيسببية التببي
يتناولها التقريبر .وأشبار إلبى أن نبدوة لمرفبق وضبع المعبايير وتنميبة التجبارة حبول التجبارة الدوليبة
واألنواع الغامية الغريبة ُعقدت في يوليو /تموم  4104بالتعاون الوثيق مبع أمبانتي المنظمبة العالميبة
لصحة الحيوان واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات .ولفل االنتباه أيضا ً إلبى العمبل علبى تةبيبق تحليبل
القرارات المتعددة المعايير إلفادة عملية اتخاذ القرارات بشأن بناء القدرات في لجنبة تبدابير الصبحة
والصببحة النباتيببة وتحسببين تخصببيص المببوارد .وأشببار إلببى أن حلقببة العمببل سببوف تُببنظم فببي يونيببو/
حزيران  4100حول هوامز لجنبة تبدابير الصبحة والصبحة النباتيبة للمشباركين المختبارين ،بمبا فبي
ذلك أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتبات ،ومناقشبة التوصبيات والسببل لتحسبين المضبي قبدما ً ببأداة
تحليل القرارات المتعددة المعايير.
وناقز العمل الجاري حول التآمرات والبرواب ببين لجنبة تبدابير الصبحة والصبحة النباتيبة وتيسبير
التجببارة ،وشببرح إمكانيببات طلببب تمويببل أ ّولببي مببن مرفببق وضببع المعببايير وتنميببة التجببارة إلجببراء
دراسات جدو المشاريع وتةويرها .كما أعلن أن التمويل متباح أيضبا ً للمشباريع ،بمبا فبي ذلبك فبي
مجببال صببحة النباتببات ،وأشببار إلببى أن مجموعببة العمببل التابعببة للمرفببق تببولي االعتبببار الواجببب
للمشاريع التي تر ّكبز علبى تحديبد الممارسبات الجيبدة ،وتةويرهبا ونشبرها فبي إطبار التعباون الفنبي
المتصل بلجنة تدابير الصحة والصحة النباتية.
 2-1-21تقرير اتفاقية التن ّوع البيولوجي
ق ّدم األمين التنفيذي التفاقية التن ّوع البيولوجي عرضا ً خالل افتتاح الدورة 48ووفّر تقريراً خةيا ً.49
 45الوثيقة .CPM2013/INF/08
.http://spsims.wto.org 46
 47الوثيقة .CPM2013/INF/09
 48أُنظر البند  0من جدول أعمال هذا التقرير.
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 4-1-21تقارير منظمات أخرى
ذ ّكببرت األمانببة هيئببة تببدابير الصببحة النباتيببة بالتقببارير الخةيببة التببي قببد ّمها ك ب ّل مببن المعهببد الببدولي
لسياسات بحوث األغذية ،50والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ،51والوكالة الدولية للةاقة الذرية.52
 2-21تقرير موجز عن المشاورة التقنية الرابعة والعشرين بين المنظمات اإلقليمية لوقاية
النباتات
قببدم التقريببر رئببيس المشبباورة التقنيببة الرابعببة والعشببرين لعببام  4104بببين المنظمببات اإلقليميببة لوقايببة
النباتات .53واستضافل منظمة وقاية النباتات في المحي الهاد ء االجتماع في نادي ،فيجي ،بين 47
و 00أغسةس /اب  4104بالتعاون مع هيئة األمن البيولوجي في فيجي .وقد حضر االجتماع ممثلون
عن سل منظمات إقليمية لوقايبة النباتبات وأمانبة االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة النباتبات ،وتتبوفّر تفاصبيل
عن المناقشات التي دارت وما خلصل إليه المشاورة من نتائج في تقرير االجتماع .54وأشار إلى أنه
مببن المتوقببع أن يُعقببد االجتمبباع القببادم فببي كولونيببا دي سبباكرامنتو ،أوروغببواي ،فببي أغسببةس /اب
.4100
وأشار طرف متعاقد إلى أن غياب منظمبة إقليميبة فاعلبة لوقايبة النباتبات فبي البحبر الكباريبي يشب ّكل
مصدر قلق جدي ،وأن هذه المسألة سوف تُناقبز على صعيد إقليمي في يوليو /تموم  .4100وسبوف
يقوم مدراء المنظمات الوطنية لوقاية النباتات في اإلقليم بتحليل خيارين.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0أخذت علم ًا بالتقرير.
 -.22نظام استعراض ودعم التنفيذ
ق ّدم طرف متعاقد ورقة 55عن تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمعايير الدولية لتبدابير الصبحة
النباتية .ونظر في السنوات العشرين السابقة لالتفاقية الدولية وأق ّر بالعمل الضخم الذي جبر خبالل
كل هبذه الفتبرة .وفبي إشبارته إلبى ذلبك ،قبال إنبه الوقبل المناسبب للتفكيبر فبي المسبتقبل ،واقتبرح أن
تبحث هيئة تدابير الصحة النباتية في إمكانية تغيير تركيزها ،وربما توسبيع نةباق عملهبا فبي مجبال
تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمعايير الدوليبة لتبدابير الصبحة النباتيبة .واقتبرح أن يبت ّم ذلبك
باتباع نهج متسق ومتكامل واسبتراتيجي نظبراً إلبى المبوارد المحبدودة لبد االتفاقيبة الدوليبة .وشب ّدد
على أن الهدف هو تحفيز التفكير بوضع برنامج تنفيذ توجّهه هيئة تدابير الصحة النباتية .كمبا أشبار
إلى أن مجموعبة التخةبي االسبتراتيجي قبد تشبكل منتبد مالئمبا ً لمناقشبة المسبألة علبى نحبو أكببر.
واتفق رئيس الهيئة علبى أن مجموعبة التخةبي االسبتراتيجي قبد تشبكل المنتبد المالئبم لبحبث هبذه
المسألة وأعلم الهيئة أن الورقة سبوف تُنباقز خبالل اجتمباع المكتبب فبي يونيبو /حزيبران  4100قببل
رفعها إلبى مجموعبة التخةبي االسبتراتيجي .ودعبا البرئيس الهيئبة إلبى النظبر فبي محتبو الورقبة،
ورفع األفكار إلى األمانة قبل انعقاد اجتماعات المكتب ومجموعة التخةي االستراتيجي.
 2-22تقرير نظام استعراض ودعم التنفيذ لعام 1121
ً56
ق ّدم المس ول عن مشروع نظام استعراض ودعم التنفيذ ورقة عن التةورات األخيرة علبى صبعيد
نظام استعراض ودعم التنفيذ ،وسلّ الضوء على عدد من إنجاماته .وش ّدد على أن جهبوداً قبد بُبذلبل
 49الوثيقة .CPM 2013/INF/19
 50الوثيقة .CPM 2013/INF/17
 51الوثيقة .CPM 2013/INF/11
 52الوثيقة .CPM 2013/INF/14
 53الوثيقة .CPM 2013/18
 54التقرير الكامل للمشاورة التقنية الرابعة والعشرين بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات متاح على المنفذ الدولي لوقاية
النباتات .full report
 55الوثيقة .CPM 2013/INF/13
 56الوثيقة .CPM 2013/20
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لدمج المدخالت الواردة من األجهزة الفرعية ومن جميع المجاالت في إطار االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة
النباتات ،بمبا فبي ذلبك التنسبيق مبع المنظمبات اإلقليميبة لوقايبة النباتبات والمشباورة التقنيبة ببين هبذه
المنظمات.
وأثنببى المس ب ول عببن مشببروع نظببام اسببتعراض ودعببم التنفيببذ علببى المشبباركة الناشببةة لألطببراف
المتعاقببدة وللمنظمببات اإلقليميببة لوقايببة النباتببات فببي أنشببةة نظببام اسببتعراض ودعببم التنفيببذ فببي عببام
 ،4104وشجّعها على المحافظة على هذا المستو من الدعم والحماسة الذي تبديه حيال عمل النظبام
خالل السنة األخيرة من مشروع نظام استعراض ودعم التنفيذ.
وأثنببى األعضبباء علببى مببا يقببوم بببه مشببروع نظببام اسببتعراض ودعببم التنفيببذ مببن عمببل علببى صببعيد
اسببتعراض المعيببار الببدولي رقببم ( 6مراقبببة اآلفببات) واألنشببةة التببي يحفّزهببا هببذا المعيببار .والح ب
األعضاء أن إجراء استعراض المعيار الدولي رقبم  6لتبدابير الصبحة النباتيبة بكاملبه ،والبذي أجبراه
نظام استعراض ودعبم التنفيبذ ،قبد ببيّن نهجبا ً جديبداً ومنتظمبا ً إماء وضبع أدلّبة مبن خبالل مشباورات
وطنية (عبر استمارات) ،وإقليمية ،وعالميبة تب دي إلبى نبواتج محب ّددة .وشبرحل األمانبة أيضبا ً أنبه
أُحرم تق ّدم منذ انعقاد الندوة حول المعيار الدولي رقم  6بتدابير الصحة النباتية فبي جمهوريبة كوريبا
(.)4104
وق ّدم بعض األعضاء مقترحات لتحسين تنسيق نظام استعراض ودعم التنفيبذ مبع أنشبةة أخبر فبي
إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،وال سيما عملية وضع المعبايير .واقتُبرح أيضبا ً تحسبين جبودة
االستمارات .وعبّر األعضاء عن قلقهم بشأن الغرض من صفحات المالمبح القةريبة المعنيبة بنظبام
استعراض ودعم التنفيذ على الموقع االلكتروني ،57وأعلنوا أنها قد تزيد من عبء العمل بالنسبة إلى
جهات االتصال فيما عبّر أعضاء اخرون عن تقديرهم لصفحة المالمح القةرية.
ورحّب المس ول عن مشروع نظام استعراض ودعم التنفيذ بجميع التعليقات التي أببداها األعضباء،
واتفق على إيالء العناية الواجبة لالقتراحات بشأن التحسين فيما يمضي المشروع قدما ً .وأ ّما فبي مبا
يتعلق بصفحات المالمح القةرية ،فقد أوضح أن المشاركة فبي إثبراء صبفحة للمالمبح القةريبة أمبر
طوعي وينبدرج فبي إطبار جهبود أكببر لتحفيبز البلبدان علبى تقاسبم المعلومبات والتفاعبل مبع البواببة
الدولية لوقاية النباتات.
وأشار المس ول عن مشروع نظام استعراض ودعم التنفيذ إلى التحدي المستمر فبي إصبدار ترجمبة
لمنتجات نظام استعراض ودعم التنفيذ ،وأعاد التأكيد على طلبه لمساهمات عينية و/أو مبوارد ماليبة
من أجل مواجهة التحديات المرافقة لكلفة الترجمة .وقد ت ّم التعبير عن ذلك بإلحاح كبيبر بالنسببة إلبى
إتاحة المنتج األخير لمشروع نظام استعراض ودعبم التنفيبذ ،أي تقريبر عبن االسبتجابة السبتعراض
التنفيذ ،لألطراف المتعاقدة بجميع اللغات المعتمدة في منظمة الفاو عام .4102
وعرض للميزات األساسية فبي صبفحة االنترنبل الخاصبة بنظبام اسبتعراض ودعبم التنفيبذ ،بمبا فبي
ذلك لمحة عامة عن وىائف مكتب المساعدة ،وشجّع األطراف المتعاقبدة علبى االنخبراط علبى نحبو
ناش مع هذه الميزات.
وش بجّع الببرئيس أيض با ً األطببراف المتعاقببدة علببى المشبباركة بصببورة كاملببة فببي البرنببامج مببن خببالل
استخدام موارد مكتب المساعدة ،وش ّدد على أهمية توفير اسبتجابات فبي الوقبل المالئبم حبين تصبدر
المسوحات للحصول على مدخالت.
وشجع المس ول عن مشروع نظام استعراض ودعم التنفيذ األطراف المتعاقدة على دعم برامج هبذا
النظببام ،وبخاصببة بببالموارد الماليببة ،لضببمان اسببتمرارية البرنببامج طببوال دورة أخببر مببن ثببالث
سنوات ،مع اإلشارة إلى أن دورة المشروع سوف تنتهي في مبار  /اذار  4102إالّ إذا جبر تحديبد
موارد إضافية.
57
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وأخيراً ،ق ّدم ورقة 58تل ّخص اإلجراءات الممكنة لكيانات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (بما في ذلك
األطراف المتعاقدة ،واألجهزة الفرعية ،والمنظمات اإلقليمية لوقايبة النباتبات ،وغيرهبا مبن الجهبات
الفاعلبة) والتببي يمكببن أن تببدمجها فببي بببرامج عملهببا لتحسببين تنفيببذ المعببايير التببي قببام مشببروع نظببام
استعراض ودعم التنفيذ باستعراضها حتى اآلن.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0أحاطل علم ًا بالتةورات األخيرة في برنامج نظام استعراض ودعم التنفيذ؛
( )4شجّعل األطراف المتعاقدة على المشاركة في أنشةة نظام استعراض ودعم التنفيذ ،وبخاصة
في المسوحات ،في الوقل المالئم؛
( )0شجّعل األطراف المتعاقدة على استخدام مكاتب المساعدة ،وتوفير المعلومات الراجعة ألمانة
نظام استعراض ودعم التنفيذ بهدف تحسينها؛
( )2شجّعل األطراف المتعاقدة على توفير مزيد من الموارد لضمان أن تستفيد هذه األطراف من
نظام استعراض ودعم التنفيذ بجميع لغات منظمة الفاو؛
( )5شجّعل األطراف المتعاقدة على توفير تمويل إضافي لضمان دورة ثانية من نظام استعراض
التنفيذ
ودعم
()4107-4102؛
( )6شجّعل األطراف المتعاقدة على تنفيذ اإلجراءات المقترحة في ورقة المعلومات CPM
 2013/INF/04للمساعدة في تحسين تنفيذ المعايير الدولية ال ُمشار إليها لتدابير الصحة النباتية.
 1-22توصيات مقترحة من هيئة تدابير الصحة النباتية استناداً إلى دراسات نظام استعراض
ودعم التنفيذ
59
ق ّدم منسّق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ورقة تعرض توصبيتين اقترحتهمبا هيئبة تبدابير الصبحة
النباتية :تتعلّق األولى بالنباتبات المائيبة فيمبا تتنباول الثانيبة تجبارة النباتبات والمنتجبات النباتيبة علبى
االنترنل .وذ ّكر األعضاء بأنه خالل عدة سنوات ( ،)4119-4118ناقشل الهيئة الحاجبة إلبى فئبة مبن
القرارات ليسل من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية إنما قد تشكل مواد مرجعية طويلة األمد
وتبرم بصورة أفضبل م ّمبا لبو نشبرت ضبمن نبصّ تقريبر الهيئبة .وذ ّكبر األعضباء أيضبا ً ببأن الهيئبة
كانل قد اتفقل فبي دورتهبا الرابعبة ( )4119علبى عمليبة لتقبديم التوصبيات المقترحبة ،وأوضبح أنهبا
المرة األولبى التبي تُسبتخ بدم فيهبا هبذه العمليبة ألن التوصبيات القائمبة قبد أُسبندت إلبى هبذه الفئبة ببأثر
رجعي.
والحب المن ّسببق أن نظببام اسببتعراض ودعببم التنفيببذ أجببر دراسببتين مكتبيّتببين قُب ّدمتا إلببى الهيئببة فببي
ّ
يتسن
دورتها السابعة ( )4104خالل الجلسة العلمية .وقد أ ّد ذلك إلى مناقشة مثمرة إال أن الوقل لم
للهيئة في دورتها السابعة للعمل على القضايا المةروحة.
وش ّدد المنسّق على أن هذه التوصيات قد رُفعل للتشجيع على المضي قدما ً ومواصلة الدفع الذي ببدأ
عام .4104
وعرض مس ول نظام استعراض ودعبم التنفيبذ أوالً التوصبيات المتعلقبة بالنباتبات المائيبة .ورحّببل
األطراف المتعاقدة بالتوصيات التي اقترحتها األمانة ،واتفقل على أن هذه القضايا يجب أن تُعالجها
مبدئيا ً المنظمات الوطنية لوقاية النباتات .وأبد البعض تردداً في اعتماد التوصية الخاصة بالنباتات
المائيببة ،واعتبببروا أنببه قببد يكببون مببن المفيببد النظببر أوالً فببي نتببائج مناقشببات الفريببق الفنببي فببي لجنببة
المعايير حول نةاق مصةلح "النباتات" .وطلب بعض األعضاء أن يوضع تعريف للنباتات المائية.
وأعرب بعض األعضاء عن دعمهم لالعتماد الفوري للتوصية الخاصة بالنباتات المائية ،وقبالوا إن
تمرين تعريف النباتات يتبع مساراً منفصالً ومواميا ً لوضبع توصبية بشبأن النباتبات المائيبة .والحب
58
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3102

األعضبباء أن مسببألة النباتببات المائيببة تشببكل جببزءاً مببن التخةببي االسببتراتيجي لهيئببة تببدابير الصببحة
النباتية منذ سنوات عدة ،كما عبّروا عن أملهم في إبرام دور االتفاقية الدولية لوقايبة النباتبات وتنفيبذ
المعايير على نحو أكبر في هذه المسألة من خالل التوصية.
والحب بعببض األعضبباء أن التوصببية المتعلقببة بتجببارة النباتببات والمنتجببات النباتيببة علببى االنترنببل
وفّرت معلومات مفيدة عن مسار ناشىء ،وأيّدوا اعتمادها الفوري .إنما أشبار اخبرون إلبى ضبرورة
إيالء االعتبار الواجب لد اتخاذ أي قرار حول مسألة جديدة.
والح الرئيس أن بعض األعضاء ي يدون االعتماد الفوري في حين أن اخرين يسعون إلبى إجبراء
مشاورات إضافية قبل المضي قدما ً سيّما أنهم الحظوا أن التوصيتين ذات أهمية كبر .
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0دعل األعضاء إلى إبداء تعليقاتهم على التوصيتين قبل  01مايو /أيار 4100؛
( )4أحالل التوصيتين إلى المكتب للنظر فيهما؛
( )0قررت أنه يتوجب على مجموعة التخةي االستراتيجي مناقشة التوصيتين خالل اجتماعها
في أكتوبر /تشرين األول 4100؛
ّ
( )2دعل األمانة إلى تقديم توصيتين منقحتين إلى هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها التاسعة.
 -.24الجلسة العلمية  -استعراض الصحة النباتية استناداً إلى معالجة Probit9
عقدت هيئة تبدابير الصبحة النباتيبة الجلسبة العلميبة السبنوية التبي شبملل موضبوع اسبتخدام Probit 9
كبأداة إحصبائية لتحديببد االسبتجابة للجرعبة .ودعببل االتفاقيبة الدوليبة لوقايببة النباتبات السبيد روبببرت
غريفين  ،Robert Griffinوالسبيد عبدنان أومونبوفيتز  ،Adnan Uzunovicوهمبا خبيبران معتبرف بهمبا
دوليبا ً فبي مجببال اسبتخدام  ، Probit 9إلببى الكبالم عبن تجاربهمببا فبي اسببتخدام  Probit 9لرفبع مسببتو
الببوعي إماء هببذه المنهجيببة ،والسببماح لألطببراف المتعاقببدة فببي االتفاقيببة الدوليببة تكببوين فهببم أفضببل
الستخدام  ،Probit 9ال سيما كمعيار فعال في وضع عالج للتعبئة الخشبية ،وإتاحة إمكانية البحث في
بدائل أخر .60
ت ّم الترحيب بالعروض 61وأثار هذا الموضوع قدراً كبيراً من االهتمام .كما طُرحل عدة أسئلة تتعلق
بصورة أساسية بمواد التعبئة الخشبية.
 -.25النظم الفعالة لتسوية النزاعات
 2-25تقرير رئيس الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات
قدمل رئيسة الجهبام الفرعبي لتسبوية النزاعبات ورقبةً 62تبوفّر اخبر المعلومبات عبن أنشبةة الجهبام
الفرعببي لتسببوية النزاعببات وعببن تقريببر اجتماعهببا التاسببع .والحظببل أن الرئيسببة السببابقة للجهببام
الفرعببببببببببببببببببببببي اسببببببببببببببببببببببتقالل مببببببببببببببببببببببن منصبببببببببببببببببببببببها ،وشببببببببببببببببببببببكرتها علببببببببببببببببببببببى
ما بذلته من جهود خالل العامين المنصرمين.
وشكرت الرئيسة الموىفين في نظام استعراض ودعبم التنفيبذ علبى المسبح البذي أجبروه بشبأن تنفيبذ
المعيار الدولي رقم  00لتدابير الصحة النباتية بشأن عدم االمتثال.
ولببد اسببتعراض نظببام تسببوية النزاعببات ،الحظببل رئيسببة الجهببام الفرعببي لتسببوية النزاعببات أن
األطببراف المتعاقببدة لببم تسببتخدم بعببد العمليببة الرسببمية لحب ّل النزاعببات المتببوفرة فببي االتفاقيببة الدوليببة
لوقاية النباتات على نحو أقصى .غير أن األمانة شاركل في تيسير النقاشات لحل النزاعات باللجوء
إلى العمليات غير الرسمية ال ُمشار إليها في دليل تسبوية النزاعبات الخباص باالتفاقيبة الدوليبة لوقايبة
النباتات .كما أشارت الرئيسة إلى أن ثمة نزاعا جاريا تقوم األمانة بتيسيره.
60
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وأفادت أن حالة معظم النزاعات غير الرسمية ليسل معروفة ،وأنه طُلب من األمانة الحصول علبى
معلومات راجعة من األطراف المتنامعة بشأن حالة التسوية .ونظراً إلى أن القرارات غيبر ملزمبة،
فهذا قد يش ّكل إما حافزاً أو حاجزاً بالنسبة إلى االنخراط في عملية تسوية النزاعات.
وأشارت رئيسة الجهام الفرعي لتسوية النزاعات إلى أنبه كبان مبن الصبعب الحصبول علبى نصباب
داخببل الجهببام الفرعببي ،وشبجّعل علببى التببزام أكبببر مببن جانببب األقبباليم لببدعم عمببل الجهببام .كببذلك،
شبجّعل الرئيسببة علببى ميببادة التركيببز علببى تنفيببذ المع بايير سببيما أن هببذا قببد ي ب دي إلببى تقلّببص عببدد
النزاعات.
أك ّدت األمانة أنه يمكن دعوة األعضاء المناوبين إنما يجب إعالم األمانبة مسببقا ً ببأن العضبو المعبين
لن يحضر.
 1-25استعراض الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات
تناولل رئيسة الجهام الفرعي لتسبوية النزاعبات جوانبب عديبدة مبن االسبتعراض فبي تقريرهبا عبن
الجهام الفرعي لتسوية النزاعات.
وأعلنببل أن الملحببق  4للوثيقببة  CPM 2013/CRP/04يتضببمن اسببتمارة قصببيرة عببن القضببايا المتصببلة
بتسوية النزاعبات .واقترحبل الرئيسبة أن تسبتكمل األطبراف المتعاقبدة االسبتمارة قببل نهايبة البدورة
الثامنببة لهيئببة تببدابير الصببحة النباتيببة .ويمكببن إدراج هببذه المعلومببات الراجعببة فببي االسببتعراض قبببل
رفعبه إلبى مجموعبة التخةببي االسبتراتيجي عبام  4100لتنظببر فيبه هيئبة تببدابير الصبحة النباتيبة عببام
 .4102والحظل أن الجهام الفرعي لتسوية النزاعات سوف يعمل مبع أمانبة االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة
النباتات لرفع مستو الوعي إماء العملية المنقحة لتالفبي النزاعبات مبن خبالل اسبتخدام مبواد سبهلة
القراءة.
وأشار بعض األعضاء إلى أن خيارات تسوية النزاعبات فبي االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة النباتبات بنباءة
وموضع ترحيب .وشكر كل من جنوب أفريقيا واالتحباد األوروببي أمانبة االتفاقيبة الدوليبة والميسّبر
على توجيه العملية في اجتماع ثنائي األطراف .وأعلنا أنه كان من المفيد توضيح المواقف ،وتحديبد
سبل ملموسة للمضبي قبدما ً .ومبن شبأن هبذا البنهج البنّباء أن يشب ّكل مبثالً مفيبداً فبي حباالت مسبتقبلية.
وحضّ بعض األعضاء األمانة على الحرص على معالجة النزاعات في الوقل المالئم لتالفبي تفباقم
الوضع الذي يتةلب حالً .كما الح أحد األعضاء أن خيارات تسوية النزاعات في االتفاقية الدولية
لوقاية النباتبات بنّباءة وموضبع ترحيبب .بيبد أنبه ال يجبب أن تغيبب عبن ببال االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة
النباتات ضرورة حماية حقوق البلدان النامية حتى في حال عدم توفّر الموارد.
 -.26األعضاء ومن يح ّل محلّهم في األجهزة الفرعية لهيئة تدابير الصحة النباتية
 2-26لجنة المعايير
ق ب ّدمل األمانببة ورقببة 63تببدعو إلببى تعيببين األعضبباء فببي لجنببة المعببايير والجهببام الفرعببي لتسببوية
النزاعات.
 2-26لجنة المعايير
نظراً إلى الفترة القصيرة التي تفصل بين اجتماعات لجنة المعبايير ومجموعبة السببعة التابعبة للجنبة
المعببايير واجتمبباع هيئببة تببدابير الصببحة النباتيببة ،والتببي يببت ّم خاللهببا الموافقببة علببى األعضبباء الجببدد،
اقترحل األمانبة بأنبه ببدءاً مبن عبام  ،4102تنتهبي فتبرات عضبوية لجنبة المعبايير بعبد اجتمباع لجنبة
المعايير  -مجموعة السبعة ،إلتاحة انتقال أكثر سالسة.
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التقرير

[]410

[]414

[]410

[]412

[]415

[]416

[]417
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3102

إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0أخذت علم ًا باألعضاء الحاليين وباألعضاء البديلين المحتملين في لجنة المعايير على النحو
المبيّن في المرفق  01بهذا التقرير.
( )4أقرّت األعضاء الجدد واألعضاء البديلين المحتملين في لجنة المعايير ،على النحو المبيّن في
المرفق  01بهذا التقرير.
( )0أقرّت الترتيب الذي ستدعو بموجبه األعضاء البديلين المحتملين في لجنة المعايير لك ّل إقليم،
على النحو المبيّن في المرفق  01بهذا التقرير.
( )2وافقل على أن تنتهي فترة عضوية أعضاء لجنة المعايير بعد اجتماع لجنة المعايير -
مجموعة السبعة ،بدءاً من عام .4102
 1-26الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0أخذت علم ًا باألعضاء الحاليين وباألعضاء البديلين المحتملين في الجهام الفرعي لتسوية
النزاعات على النحو المبيّن في المرفق  01بهذا التقرير.
( )4أقرّت األعضاء الجدد واألعضاء البديلين المحتملين في الجهام الفرعي لتسوية النزاعات،
على النحو المبيّن في المرفق  01بهذا التقرير.
 -.27استبدال أعضاء المكتب ()1124-1121
ق ّدمل األمانة ورقة 64وشكرت السيدة لويس رانسوم ( Lois Ransomجنوب غرب المحبي الهباد ء)،
التي استقالل من مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية عبام  ،4104علبى التزامهبا وجهودهبا فبي أنشبةة
المكتب.
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0انتُخب السيد بيتر تومسون  Peter Thomsonعضواً في المكتب عن إقليم جنوب غرب المحي
الهاد ء للفترة المتبقية من والية المنصب التي كانل تشغله السيدة لويس رانسوم Lois
( Ransomالمنتهية خالل الدورة التاسعة لهيئة تدابير الصحة النباتية.)4102 -
 -.28ما يستجد من أعمال
لم تُةرح أية مسائل أخر للبحث.
 -.29موعد ومكان انعقاد الدورة المقبلة
أحاطل األمانة هيئة تدابير الصحة النباتية علما ً بأنه من المقرر عقبد البدورة التاسبعة للهيئبة ببين 00
مار  /اذار و 2أبريل /نيسان .4102
 -.11اعتماد التقرير
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )0اعتمدت التقرير.
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0

المرفق -2
-0
-4

-0
-2
-5
-6
-7

-8

الدورة الثامنة  -هيئة تدابير الصحة النباتية  -أبريل/نيسان

3102

جدول األعمال

افتتاح الدورة
اعتماد جدول األعمال
 0-4جدول األعمال الم قل
 4-4بيان االختصاصات المقدم من االتحاد األوروبي
انتخاب المقرر
إنشاء لجنة أوراق التفويض
تقرير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية
تقرير األمانة
الحوكمة
 0-7هيئة تدابير الصحة النباتية
 0-0-7الالئحة الداخلية لهيئة تدابير الصحة النباتية
 4-0-7تسمية واختيار وتناوب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية ونائب الرئيس
 4-7المكتب
 0-4-7الالئحة الداخلية لمكتب هيئة تدابير الصحة النباتية
 0-7المراقبون
 2-7الالئحة الداخلية لمجموعة التخةي االستراتيجي
برنامج وضع المعايير الدولية وتنفيذها
 0-8وضع المعايير
 0-0-8تقرير عن أنشةة لجنة المعايير
 4-0-8اعتماد المعايير الدولية
 0-0-8التعديالت الحبريّة المقترحة لتصحيح التفباوت فبي اسبتخدام المصبةلحات
في المعايير المعتمدة
 2-0-8قائمة بمواضيع معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 الحركة الدولية للحبوب ()117-4118
 الح ّد من حركة اآلفات عبر الحاويات البحرية ()110-4118
 5-0-8مجموعات المراجعة اللغوية
 6-0-8التغييرات المقترحة في الالئحة الداخلية للجنة المعايير
 7-0-8المعببايير الممكنببة للمسبباعدة فببي تحديببد مببا إذا كببان االعتببراض الرسببمي
مبرراً من الناحية الفنية
 8-0-8المسائل المتصلة بعملية وضع المعايير
 اخر المعلومات عن تةبيق العملية الجديدة لوضع المعايير
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4-8

التقرير – المرفق

0

العالقبببة ببببين المعبببايير الدوليبببة لتبببدابير الصبببحة النباتيبببة والمعبببايير
الصادرة عن منظمات أخر
طلببب لجنببة المعببايير صببدور قببرار عببن هيئببة تببدابير الصببحة النباتيببة
بشأن مسائل التنفيذ
اتفاقات النشر المشترا

التنفيذ

 0-4-8حالة تنفيذ المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم
برنامج ePhyto
4-4-8
اإلطار االستراتيجي وتعبئة الموارد في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
-9
تقرير مجموعة التخةي االستراتيجي لسنة 4104
0-9
 4-9التقدم على صعيد تنفيذ إستراتيجية تعبئة الموارد في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
التقرير المالي لسنة  4104والميزانية والخةة التشغيلية لسنة 4100
0-9
استعراض الفاو لألجهزة المنشأة بموجب المادة 02
2-9
 -01تنمية القدرات
 0-01حلقات العمل اإلقليمية حول مشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
 4-01إنشاء لجنة تنمية القدرات
 0-01الخةوط العريضة ألنشةة تنمية القدرات في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 -00استعراض تبادل المعلومات
 0-00استراتيجية االتصاالت في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 4-00خةة العمل الخاصة باالتصاالت في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 0-00تبادل المعلومات :اخر المعلومات من األمانة
 -04االتصاالت والشراكات في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والتعاون مع المنظمبات اإلقليميبة
والدولية ذات الصلة
 0-04تقرير عن الترويج لالتفاقية الدولية لوقاية النباتبات والتعباون مبع المنظمبات الدوليبة
ذات الصلة
 4-04تقرير المنظمات المراقبة
 0-4-04تقرير أمانة لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية
 4-4-04تقرير أمانة مرفق وضع المعايير وتنمية التجارة
 0-4-04تقرير أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
 2-4-04تقرير المنظمات األخر
 0-04تقرير موجز عن المشاورة التقنية الرابعة والعشرين بين المنظمات اإلقليميبة لوقايبة
النباتات
 -00نظام استعراض ودعم تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
05
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3102

تقرير نظام استعراض ودعم التنفيذ لعام
توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية استناداً إلبى دراسبات نظبام االسبتعراض ودعبم
4104

التنفيذ
جلسة علمية
النظم الفعالة لتسوية النزاعات
 0-05تقرير رئيس الجهام الفرعي لتسوية النزاعات
 4-05استعراض الجهام الفرعي لتسوية النزاعات
األعضاء ومن يح ّل محلّهم في األجهزة الفرعية لهيئة تدابير الصحة النباتية
 0-06لجنة المعايير
 4-06الجهام الفرعي لتسوية النزاعات
استبدال أعضاء المكتب ()4102-4104
ما يستجد من أعمال
موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة
اعتماد التقرير
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المرفق

-1

التقرير – المرفق

4

قائمة الوثائق

بما في ذلك أوراق معلومات ( )INFوأوراق قاعة المؤتمرات ()CRP
العنوان
جدول األعمال
رقم
CPM 2013/

01
02
03
04
05

0-4
1-10
2-1-8
7-1-8
4-1-8

06

4-1-8

07 Rev.01
08
09
10 Rev. 02
11
12
13
14
15
16

5-1-8
6-1-8
8-1-8
16
1-11
17
2-10
2-11
3-11
4-7

17 Rev.01

2-13

18

3-12

19 Rev.02

3-1-8

20

1-13

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

جدول األعمال الم قل
حلقات العمل اإلقليمية حول مشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية عام 4104
اعتماد المعايير الدولية
المعايير الممكنة للمساعدة في تحديد ما إذا كان االعتراض الرسمي مبرراً من الناحية الفنية
قائمة بمواضيع معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
قائمببة بمواضببيع معببايير االتفاقيببة الدوليببة لوقايببة النباتببات :الحركببة الدوليببة للحبببوب (-4118
)117
مجموعات المراجعة اللغوية
التغييرات المقترحة في الالئحة الداخلية للجنة المعايير
المسائل المتصلة بعملية وضع المعايير
األعضاء ومن يح ّل محلّهم في األجهزة الفرعية لهيئة تدابير الصحة النباتية
استراتيجية االتصاالت في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
استبدال أعضاء المكتب ()4102-4104
إنشاء لجنة تنمية القدرات
خةة العمل الخاصة باالتصاالت في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
تبادل المعلومات :اخر المعلومات من األمانة
مشروع الالئحة الداخلية لمجموعة التخةي االستراتيجي
التوصيات المقترحة من هيئة تدابير الصحة النباتية استناداً إلى دراسبات نظبام االسبتعراض
ودعم التنفيذ
تقرير موجز عن المشاورة التقنية الرابعة والعشرين بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
التعببديالت الحبريّببة المقترحببة لتصببحيح التفبباوت فببي اسببتخدام المصببةلحات فببي المعببايير
المعتمدة
تقرير نظام استعراض ودعم التنفيذ لعام 4104
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4

21
22
23 Rev.01
24 Rev.01
25 Rev.01
26
27 Rev.01
28
29
30
31

3-10
2-1-7
1-2-7
1-2-8
1-2
6
3-9
8-0-2
4-9
4-9
3-7

32

1-1-7

رقم

جدول األعمال

CPM 2013/INF

INF 01

4-1-8

INF 02 Rev.01
INF 03
INF 04

2-2-8
5
1-13

INF 05

3-10

INF 06

1-1-8

INF 07

4-1-08

INF 08
INF 09
INF 10
INF 11

1-2-12
2-2-12
2-2-8
4-2-12
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الخةوط العريضة ألنشةة تنمية القدرات في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
تسمية واختيار وتناوب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية ونائب الرئيس
الالئحة الداخلية لمكتب هيئة تدابير الصحة النباتية
حالة تنفيذ المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 05
جدول األعمال التفصيلي الم قل
تقرير األمانة
التقرير المالي لألمانة للفترة 4100-4104
الحاويات البحرية
تعبئة الموارد (جهود ونتائج)
األجهزة المنشأة بموجب المادة 02
التغييرات المقترحة على المادة السابعة من هيئة تدابير الصحة النباتية :المراقبون
الالئحة الداخلية لهيئة تدابير الصحة النباتية
عنوان ورقة المعلومات
قائمببة بمواضببيع معببايير االتفاقيببة الدوليببة لوقايببة النباتببات :الخةببوط العريضببة للعمببل علببى
مواضيع معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عام 4104
اخر المعلومات عن برنامج ePhyto
تقرير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية
مسوحات نظام استعراض ودعم التنفيذ :لمحة عامة عن العمل والخةوات التالية
الخةوط العريضة ألنشةة تنمية القدرات في االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة النباتبات الجاريبة عبام
4104

تقرير عن أنشةة لجنة المعايير
ورقة موقف للواليات المتحدة األمريكية عن قائمة مواضبيع معبايير االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة
النباتات :الحركة الدولية للحبوب
تقرير منظمة التجارة العالمية
تقرير مرفق وضع المعايير وتنمية التجارة
إعالن االتحاد األوروبي عن برنامج ePhyto
تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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INF 12
INF 13
INF 14
INF 15
INF 16
INF 17
INF 18
INF 19
INF 20
INF 21
INF 22

رقم

بنود متنوعة
13
4-2-12
5-1-8
3-11
4-2-12
2-2
3-2-12
3-9
3-2-12
18

جدول األعمال

CPM 2013/CRP

CRP/01
CPR/02
CPR/03

0-4-8
0-4-7
0-0-7

CPR/04

15

CRP/05
CRP/06
CRP/07
CRP/09
CRP/10
CRP/11

4-0-7
2-0-8
14
0-00
4-4-8
0-00

CRP/12

16

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

التقرير – المرفق

4

إعالنات االتحاد األوروبي بشأن البنود في جدول أعمال هيئة تدابير الصحة النباتية
تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
تقرير الوكالة الدولية للةاقة الذرية
تعليقات مجموعة مراجعة اللغة من روسيا
التزامات اإلبالغ الوطنية
تقرير معهد البلدان األمريكية للتعاون في ميدان الزراعة
إعالن االختصاص وحقوق التصويل  -االتحاد األوروبي
إعالن األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي
مشروع الميزانية التفصيلية لعام 4100
تقرير اتفاقية التن ّوع البيولوجي
أحداث جانبية
عنوان ورقة قاعة المؤتمر
تنفيذ المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم
الالئحة الداخلية للجنة اإلقليمية للصحة النباتية في المخروط الجنوبي
ورقة اللجنة اإلقليمية للصحة النباتية في المخروط الجنوبي
اخر المعلومات عن استعراض نظبام تسبوية النزاعبات فبي االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة النباتبات
واالجتماع التاسع للجهام الفرعي لتسوية النزاعات
تغيير الالئحة الداخلية لهيئة تدابير الصحة النباتية
الحاويات البحرية
استعراض أمن الصحة النباتية باالستناد إلى المعيار المتصل بعالج Probit9
استراتيجية االتصاالت في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
اختصاصات المجموعة التوجيهية لبرنامج ePhyto
التزامات اإلبالغ الوطنية :اخر المعلومات من األمانة
األعضبباء ومببن يح ب ّل محلّهببم فببي األجهببزة الفرعيببة لهيئببة تببدابير الصببحة النباتيببة  -الملحببق
جع  0للوثيقة CPM/2013/10 Rev.2
ال ُمرا ب
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المرفق - 2

الالئحة الداخلية للجنة المعايير

المادة  -2العضوية
ينبغببي أن يكببون األعضبباء مببن كبببار مس ب ولي المنظمببات القةريببة لوقايببة النباتببات ،الببذين تعيببنهم
األطراف المتعاقدة وتكون لديهم مب هالت فبي تخصبص بيولبوجي علمبي (أو مبا يعادلبه) فبي مجبال
وقاية النباتات ،وتتوافر لديهم خبرة ومهارات في المجاالت التالية على وجه الخصوص:
التشغيل العملي لنظام وطني أو دولي للصحة النباتية؛
إدارة نظام وطني أو دولي للصحة النباتية؛
تةبيق تدابير الصحة النباتية المتعلقة بالتجارة الدولية.
توافق األطراف المتعاقدة على أن يكر أعضاء لجنة المعايير مبا يلبزم مبن وقبل للمشباركة بصبفة
منتظمة ومنهجية في االجتماعات.
يجوم لكل إقليم من أقباليم الفباو أن يضبع إجبراءات خاصبة ببه الختيبار أعضبائه فبي لجنبة المعبايير.
ويتم إخةار أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات باألعضاء المختارين الذين تُعرض أسماؤهم علبى
هيئة تدابير الصحة النباتية من أجل إقرارهم.
تكببون لجنببة المعببايير مسب ولة عببن اختيببار أعضبباء جماعببة العمببل التابعببة لهببا ،والمكونببة مببن سبببعة
أعضاء من بين أعضائها .ويستوفي األعضاء البذين يُختبارون لعضبوية جماعبة العمبل المكونبة مبن
سبعة أعضاء التابعة للجنة المعايير الم هالت والخبرة المذكورة انفا.
المادة  – 1استبدال األعضاء
يُر ِّشح كل إقليم من أقاليم الفاو ،متبعا اإلجراءات الخاصة به ،بدالء محتملين ألعضاء لجنة المعايير
ويعرض أسماءهم على الهيئة لكي تُقر عضويتهم .وتبقى عضوية البدالء المحتملين ،متى تبم إقبرار
عضببويتهم ،صببالحة لببنفس الفتببرات الزمنيببة التببي تببنص عليهببا المببادة  .0وينبغببي له ب الء األعضبباء
البدالء المحتملين استيفاء م هالت العضوية المنصوص عليها في هذه الالئحة .ويُحدد كل إقلبيم مبن
أقاليم الفاو عضوين بديلين محتملين كحد أقصى .وحيثما يرشح إقليم عضوين ،ينبغبي لبه أن يوضّبح
الترتيب الذي سيعمالن به كبديلين بموجب هذه المادة.
يحل محل عضو في لجنة المعايير عضو بديل محتمل أُقر تعيينبه مبن نفبس اإلقلبيم فبي حبال اسبتقالة
العضو ،أو توقفه عن استيفاء م هالت العضوية المنصوص عليهبا فبي هبذه الالئحبة ،أو تخلفبه عبن
حضور اجتماعين متواليين من اجتماعات لجنة المعايير.
ينبغي لجهة االتصال الوطنية الخاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات أن تُبلغ األمانبة بأيبة ىبروف
ينبغببي فيهببا اسببتبدال عضببو مببن البلببد التابعببة لببه .وينبغببي لألمانببة أن تحببي علمببا الرئاسببة اإلقليميببة
المعنية للفاو.
يشببغل العضببو البببديل منصبببه حتببى انتهبباء مببدة واليببة العضببو األصببلي ،ويجببوم ترشببيحه لواليببات
إضافية.
المادة  – 2مدة العضوية
تكون مبدة واليبة أعضباء لجنبة المعبايير ثبالث سبنوات .وال يجبوم أن تتجباوم مبدة واليبة األعضباء
واليتين اثنتين ،إال إذا تق ّدم إقليم بةلب إلى الهيئة للحصول على إعفاء مبن أجبل السبماح لعضبو منبه
بأن يخدم لوالية إضافية .وفي تلك الحالة ،يجوم أن يخدم العضو لوالية إضافية .ويجوم لألقباليم أن
تقبدم طلبببات للحصبول علببى إعفباءات إضببافية لبنفس العضببو علبى أسببا كبل واليببة علبى حببدة .وال
تُحسب الواليات الجزئية التي يخدمها األعضاء البدالء على أنها والية بموجب هذه الالئحة.
المادة  – 4الرئيس
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تنتخب لجنة المعايير رئيسها ونائب رئيسها من بين أعضائها ويخدم كالهما لمدة ثالث سنوات ،مبع
إمكانية إعادة انتخابهما لواليبة إضبافية مبن ثبالث سبنوات .وال يجبوم لبرئيس اللجنبة ونائبب رئيسبها
العمل بهاتين الصفتين إال إذا كانا عضوين في لجنة المعايير .ويتولى الرئيس ،أو نائبب البرئيس فبي
حالة غياب الرئيس ،رئاسة اجتماعات لجنة المعايير ،ويضةلع بما قد يلزم من مهبام أخبر لتيسبير
عمل اللجنة .ويكون لنائبب البرئيس البذي يقبوم مقبام البرئيس مبا للبرئيس مبن صبالحيات وعليبه مبن
واجبات.
يقوم الرئيس بتوجيه المناقشات في اجتماعات لجنة المعايير ،بضمان احترام هبذه الالئحبة ،فبي هبذه
االجتماعات ،وإعةاء حبق الكبالم وطبرح األسبئلة وإعبالن القبرارات .ويبل/تببل فبي نقباط النظبام،
ومع مراعاة هذه الالئحة ،يتحكم بشكل كامل في مداوالت أي اجتماع .ويجبوم لبه/لها ،أثنباء مناقشبة
بند ما ،أن يقترح/تقترح على لجنة المعايير تحديد الوقل المسموح به للمتحدثين ،وعدد المرات التي
يجوم فيها لكل عضو تناول الكلمة بشأن أيبة مسبألة ،وإقفبال قائمبة المتحبدثين ،وتعليبق االجتمباع أو
تأجيلبببه ،أو تأجيبببل أو إنهببباء المبببداوالت بشبببأن بنبببد قيبببد المناقشبببة .ويظبببل البببرئيس أثنببباء تأديتبببه
لمهامه/تأديتها لمهامها تحل سلةة لجنة المعايير.
المادة  – 5الدورات
تُعقد اجتماعات لجنة المعبايير عبادة فبي مقبر الفباو برومبا .وتجتمبع لجنبة المعبايير مبرة واحبدة علبى
األقل في السنة.
رهنا بعبء العمل والموارد المتاحة ،يجوم للجنبة المعبايير أو لألمانبة ،بالتشباور مبع مكتبب الهيئبة،
طلب عقد اجتماعات إضافية للجنة المعايير .وقد يتعين ،على وجه الخصوص ،علبى لجنبة المعبايير
االجتماع بعد اجتماع الهيئة من أجل إعداد مشاريع معايير لغرض مشاورة األعضاء.
رهنا بعبء العمل والموارد المتاحة ،يجوم للجنة المعايير ،بالتشاور مبع األمانبة ومكتبب الهيئبة ،أن
تأذن باجتماع جماعة العمل المكونة من سبعة أعضاء التابعبة لهبا ،أو باجتمباع جماعبات عمبل غيبر
عادية تابعة لها.
ال يُعلببن عببن افتتبباح دورة للجنببة المعببايير إال فببي حببال تببوافر نصبباب قببانوني .ويتعببين وجببود غالبيببة
أعضاء لجنة المعايير لتشكيل نصاب قانوني.
يجوم االضةالع ببعض المهام ،على نحو ما توافق عليه لجنة المعبايير ،ببين االجتماعبات بواسبةة
الوسائل اإللكترونية ،وينبغي اإلحاطة علما بذلك في تقرير الدورة التالية للجنة المعايير.
المادة  – 6الموافقة
تُلتمس الموافقات المتعلقة بالمواصفات أو بمشاريع المعايير بتوافق اآلراء .وتُحال المشاريع النهائية
للمعايير الدولية لتبدابير الصبحة ال نباتيبة التبي وافقبل عليهبا لجنبة المعبايير إلبى هيئبة تبدابير الصبحة
النباتية دون تأخير ال مسوغ له.
المادة  – 7المراقبون
يجوم لةرف متعاقد في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو أي منظمبة إقليميبة لوقايبة النباتبات طلبب
إرسببال أحببد المببراقبين لحضببور اجتمبباع للجنببة المعببايير .وينبغببي لجهببة االتصببال الرسببمية التابعببة
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات نقل هذا الةلب إلى الموىف المس ول عن المعايير  01يوما قبل ببدء
االجتمبباع .واسببتجابة لهببذا الةلببب ،سببيمنح المراقببب إذن الحضببور ،رهنببا بمببا إذا كببان يمكببن اتخبباذ
ترتيببات لوجسبتية .ويجبوم لهب الء المبراقبين ( )0المشباركة فبي المناقشببات ،رهنبا بموافقبة الببرئيس
ودون الحق فبي التصبويل؛ ( ) 4تلقبي الوثبائق باسبتثناء تلبك التبي لهبا طبابع مقيبد؛ ( )0تقبديم بيانبات
خةية بشأن بنود معينة من جدول األعمال.
المادة  – 8التقارير
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تحتف األمانة بسجالت اجتماعات لجنة المعايير .ويتضمن تقرير االجتماعات ما يلي:
الموافقة على مشاريع مواصفات المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
وضع الصيغة النهائية للمواصفات مع تضمينها شرحا مفصال يشمل أسباب التغييرات
أسباب عدم الموافقة على مشروع معيار ما
مببوجز عببام لببردود فعببل لجنببة المعببايير إماء فئببات التعليقببات المعبّببر عنهببا فببي مشبباورة
األعضاء
مشبباريع المعببايير التببي تُرسببل لغببرض مشبباورة األعضبباء ،ومشبباريع المعببايير الموصببى
باعتمادها من جانب الهيئة.
تسعى األمانة جاهدة إلى تزويد أعضاء الهيئة ،بناء على طلبهم ،باألسس المنةقيبة التبي تسبتند إليهبا
لجنببة المعببايير لقبببول أو عببدم قبببول المقترحببات الداعيببة إلببى إدخببال تعببديالت علببى المواصببفات أو
مشاريع المعايير.
يرفع رئيس لجنة المعايير إلى الدورة السنوية للهيئة تقريرا عن أنشةة لجنة المعايير.
تعتمد لجنة المعايير تقارير اجتماعاتهبا قببل أن تتيحهبا ألعضباء الهيئبة وللمنظمبات اإلقليميبة لوقايبة
النباتات.
المادة  – 9اللغة
تجري أعمال لجنة المعايير بلغات المنظمة.
المادة  – 21التعديالت
يجوم للهيئة إصدار التعديالت على الالئحة الداخلية واالختصاصات حسب االقتضاء.
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المعددايير الممكنددة للمسدداعدة علددى تحديددد مددا إذا كددان اعتددراض رسددمي مب د ّرراً مددن

المرفق -4
الناحية الفنية
ألف  -المعايير العامة
بالنسبة لجميع مشاريع المعايير الدولية ،ينبغي اعتبار اعتراض رسمي مبررا من الناحيبة الفنيبة فبي
حال انةباق أحد األمور التالية:
 تضارب أجزاء مشروع المعيار الدولي مع أحكام االتفاقية الدولية عدم تماشي أجزاء مشروع المعيار الدولي مع المعايير الدولية المعتمدة وجود أخةاء فنية في مشروع المعيار الدولي وجود ما يدعمه من مبرر علمي أو أدلة فنية أخر تضارب أجزاء مشبروع المعيبار البدولي مبع أحكبام فنيبة فبي اتفاقبات دوليبة أخبر تعنبرهبالجنة المعايير ذات الصلة بالصحة النباتية.
باء  -معايير لمشاريع معالجات الصحة النباتية
بالنسبة لمعالجات الصحة النباتية ،يمكن اعتبار اعتراض رسمي مبررا مبن الناحيبة الفنيبة فبي حبال
انةباق أحد األمور التالية:

 إذا كببان يشببير إلببى عببدم الدقببة فببي مببد دعببم المعالجببة لتببدابير فعالببة للصببحة النباتيببة فببيمجموعة واسعة من الظروف
 إذا كان مستو فعالية المعالجة غير مبدعوم مبن الناحيبة التجريبيبة (كميبا أو علبى المسبتواإلحصائي)
 إذا كببان ينظببر فببي اآلثببار المحتملببة علببى نوعيببة المنببتج واالسببتخدام المقصببود مببن المببادةالخاضعة لالئحة التنظيمية
 إذا كببان يقببدم معلومببات فنيببة تبببيّن أن المعالجببة غيببر ممكنببة وقابلببة للتةبيببق السببتخدامهاباألسا فبي التجبارة الدوليبة أو ألغبراض أخبر (مثبل حمايبة المنباطق المهبددة محليبا ،أو
لغرض البحوث) .وهذا قد يشمل العوامل المشار إليها فبي المعيبار البدولي رقبم ،7002:72
والتي توفّر توجيهات بشأن ما قد يش ّكل تبريراً علمياً.
جيم  -معايير لمشاريع بروتوكوالت التشخيص
بالنسبة لبروتوكوالت التشخيص ،يمكن اعتبار اعتبراض رسبمي مببررا مبن الناحيبة الفنيبة فبي حبال
انةباق أحد األمور التالية:
 إذا كان يشير إلى عدم الدقة في أي من المعلومات الفنية المقدمة. إذا كان يشير إلى عدم الدقة في وصف اآلفة ،بمبا فبي ذلبك العالمبات واألعبراض المرتبةبةباآلفة وأساليب الكشف عن اآلفة في سلعة ما.
 إذا كان يشير إلى تلبية متةلبات بروتوكول تشخيص اآلفة على نحو ما هو مبيّن في المعيارالدولي رقم  ،4116:47مثل الحبد األدنبى مبن المتةلببات والموثوقيبة والمرونبة لالسبتخدام فبي
مجموعة واسعة من الظروف ،وغير ذلك.
 إذا كببان يشببير إلببى مببا إذا كانببل األسبباليب المسببتخدمة تأخببذ بعببين االعتبببار الخبببرة الالممببةوتوافر المعدات والةابع العملي (على سبيل المثال سهولة االستخدام والسرعة والتكلفة).
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الصفحة 43من 183

5

الدورة الثامنة  -هيئة تدابير الصحة النباتية

التقرير – المرفق

المرفق -5
للمضي قدما ً

تسددجيل رمددز المعيددار الدددولي رقددم  25لتدددابير الصددحة النباتيددة :اسددتراتيجية

معلومات أساسية
نباقز أعضباء هيئببة تبدابير الصبحة النباتيببة بصبورة دائمبة التحببديات والشبواغل المسبتمرة المتصببلة
بتسجيل المعيار الدولي رقم  05لتبدابير الصبحة النباتيبة علبى الصبعيد البوطني ببين جميبع األطبراف
المتعاقببدة .وقببد ش ب ّكل ك ب ّل مببن التكبباليف والتعقيببدات القانونيببة المصبباحبة لعمليببة التسببجيل موضببوع
اجتماعات ودورات ال تُحصى عقدتها هيئة تدابير الصحة النباتية ،والمكتب ،وأمانة االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات ،ومجموعة التخةي االستراتيجي ،وغيرها من االجتماعات والدورات.
واتفق العديد من األعضاء المشاركين في هذه المناقشات ،إن لم يكن جميعهم ،على ضرورة تسبجيل
الرمز وحمايته لضمان سالمة ومصداقية النظام التجاري سيما أنبه يتصبل بحركبة ماليبين الشبحنات
فبي السبنة  -وهبي شبحنات تعنببي مبواد التعبئبة الخشببية ومليببارات البدوالرات فبي النشباط التجبباري.
فالتحديات كبيرة بالنسبة إلى حماية النباتات .لكن ما مال عدد مبن البلبدان ( 71فبي الوقبل الحاضبر)
لم يسجل بعد الرمز فبي حبين أنبه فبي مجموعبة أخبر مبن البلبدان ( 002بلبداً) ينبغبي تجديبد الرمبز.
وتثير هذه الثغرات خةراً ملحوىبا ً مبن منظبور الصبحة النباتيبة العالميبة ،ومبن وجهبة نظبر قانونيبة
وتجارية أيضا ً.
ويُجمع أعضاء المكتب على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه المشكلة ذات األولوية في
مجببال الصببحة النباتيببة .وقببد جببرت مناقشببات مكثفببة عديببدة وقببد حببان اآلن وقببل العمببل .لببذا ،يقتببرح
المكتب االستراتيجية أدناه على مرحلتين.
االستراتيجية
خطة خمسية :تُقتَ َرح خطة للسنوات الخمس القادمة
-2
تتضمن هذه الخةة العناصر التالية:
سببوف يُع ب ّد خةبباب صببادر عببن أعلببى مسببتو فببي منظمببة الفبباو ويُر بسببل إلببى نظببراء رفيعببي
المستو في الش ون الخارجية وإلى كبار الممثلين الدائمين في البلدان حيث لبم يبتم التسبجيل.
وسببوف يب بيّن هببذا الخةبباب مببا يتسببم بببه التسببجيل مببن إلحبباح وأهميببة مببن أجببل إدارة الحركببة
التجاريببة لمببواد التعبئببة الخشبببية علببى نحببو فعببال بببين البلببدان ،والوقايببة مببن انتشببار اآلفببات،
وتالفي خسارة المحصول الزراعي وخسائر أخر في أراضيها.
ويُعتقبد أن المس ولين الحكوميين الرفيعي المستو في العديد من البلدان ،على األقبل حيبث لبم
ً
يُسجّل الرمز بعد ،يجب أن يعملوا على إطالق عملية التسجيل .وقبد ال تكبون دائمبا المنظمبات
الوطنيببة لوقايببة النباتببات فببي موقببع يتببيح لهببا المباشببرة بهببذه اإلجببراءات القانونيببة المتصببلة
بالتسجيل ومتابعتها .وسوف تتولى أمانة االتفاقية العالمية لوقاية النباتات صياغة هذا الخةاب
الرفيع المستو  ،وإشراا كبار المس ولين في منظمة الفاو في إرساله.
وسبوف يكببون مكتببب الشب ون القانونيبة فببي التصبرّف لتقببديم المشبورة ودعببم عمليببة التسببجيل
ب
ُ
ُ
داخل البلدان .وتقدر التكلفة المتوسةة للتسجيل بمبلغ  2 511دوالر أمريكي .وسوف تبذل هبذه
الجهود الستكمال عمليات التسجيل خالل السنوات الخمس القادمة بالتعاون مع مكتب الش ون
القانونية في منظمة الفاو.
ويوصببي المكتببب بببأن يجببري تمويببل هببذا التسببجيل وتجديببده مببن خببالل تخصببيص مبلببغ أدنببى
يسبباوي  71 111دوالر أمريكببي خببالل السببنوات الخمببس القادمببة مببن أمببوال البرنببامج العببادي
لمنظمببة الفبباو .وسببوف تُةلبببع البلببدان علببى كلفببة تسببجيل الرمببز فيهببا .واتسبباقا ً مببع المناقشببات
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السابقة التي أجرتها هيئة تدابير الصحة النباتية ،يُتوقّع أن تبر ّد البلبدان إلبى منظمبة الفباو كلفبة
65
إعادة تجديد التسجيالت (وليس التسجيل للمرة األولى).
 -1خطة طويلة األجل:
بهدف مواجهة المستقبل الةويل األجل ،أي ما بعد خمبس سبنوات ،يُقتبب برح أن توجبه مجموعبة
ُ
التخةببي االسببتراتيجي لوضببع خيببارات ونهُببج طويلببة األجببل للحفبباى علببى التسببجيالت فببي
المستقبل ،نظراً إلى أن عمليات التجديد ستكون ضبرورية (عبادةً تكبون مبدة حيباة التسبجيالت
 01سنوات).
وسبيُةلبب إلببى مجموعببة التخةببي االسببتراتيجي البحببث فبي اليببات تمويببل بديلببة ،بمببا فببي ذلببك
حسابات األمانة ،وخيارات جباية/استرداد الرسوم الخاصبة ،وغيرهبا مبن إمكانيبات التمويبل،
وتببوفير االسببتدامة والحمايببة لبرنببامج ورمببز المعيببار الببدولي رقببم  05لتببدابير الصببحة النباتيببة
بصورة دائمة.
قد تةلب أيضا ً هيئة تدابير الصحة النباتية إلى مجموعة التخةبي االسبتراتيجي أن تبحبث فبي
جوانب أخر ذات الصلة بالنسبة إلى الحفاى على المعيار الدولي رقبم  05ورمبزه فبي األجبل
الةويل ،من قبيل التنفيذ أو مسائل أخر .
موجز
إن التحديات المتصلة بالصحة النباتية والتحديات القانونية ملحوىة .فمليارات الدوالرات التي تُنفبق
علببى المببوارد الزراعيببة والحرجيببة ،وبببرامج استئصببال اآلفببات ،وتعةيببل التجببارة تقلّببص التكبباليف
المرافقة لتسجيل الرمز .وقد أصبح هبذا التسبجيل جبزءا ً ال يتجبزأ مبن تنفيبذ المعيبار البدولي رقبم 05
لتدابير الصحة النباتية حول العالم ،وإدارة مسار مواد التعبئة الخشبية.
ويعتبببر أعضبباء المكتببب أن به ينبغببي للمعنيببين بالصببحة النباتيببة ،مببن خببالل االتفاقيببة العالميببة لوقايببة
النباتببات ،أن يمضببوا قببدما ً باتخبباذ إجببراءات حاسببمة لمعالجببة هببذه المسببائل ذات الدرجببة العاليببة مببن
الخةورة .والمبلبغ البذي اقتُبرح وضبعه جانببا ً والبذي يسباوي  71 111دوالر أمريكبي كحب ّد أدنبى مبن
البرنامج العادي لمنظمة الفاو (للسنوات الخمس القادمة) يعكبس حاجبة ملحبة جبداً لسب ّد الثغبرات فبي
تغةية المعيار الدولي رقم  05لتدابير الصحة النباتية حول العبالم ،وضبمان أمبن الصبحة النباتيبة فبي
النظام التجاري العالمي .وقد تح ّدد مجموعبة التخةبي االسبتراتيجي اليبات وخيبارات تمويبل طويلبة
األجل لتوفير استدامة برنامج ورمز المعيار الدولي رقم  05لتدابير الصحة النباتية في المستقبل.
ويحضّ المكتب هيئة تدابير الصحة النباتية على إقرار هذا السبيل قدما ً ودعمه.

 65سيكون حجم التجارة المعيار األساسي لةلب التسجيالت خالل السنوات الخمس المقبلة بالنسبة إلى البلدان التي لم يجر
فيها بعد تسجيل الرمز ،اتساقا ً مع المعايير التي استخدمها مكتب الش ون القانونية حتى اآلن.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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المرفق -6

الدورة الثامنة  -هيئة تدابير الصحة النباتية

التعديالت المقترحة في الالئحة الداخلية لهيئة تدابير الصحة النباتية

المادة  :2العضوية
تشببمل عضببوية هيئببة تببدابير الصببحة النباتيببة (فببي مببا يلببي "الهيئببة") جميببع األطببراف المتعاقببدة فببي
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (في ما يلي "االتفاقية").
قبل افتتاح كل دورة من دورات الهيئة ،يقوم كل طرف من األطراف المتعاقدة (في مبا يلبي"العضبو
في الهيئة") بتبليغ المدير العام (في ما يلي "المدير العام") لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحبدة
(فبي مبا يلبي "المنظمبة") بأسبماء جميبع األشبخاص (رئبيس الوفبد ،فضبالً عبن األعضباء المنباوبين
والخبراء والمستشارين) الذين عيّنهم العضو المعني في الهيئة لتمثيله خالل الدورة المذكورة أعاله.
وتعني عبارة "المندوبين" ألغراض هذه الالئحة األشخاص المعينين بهذه الصفة.
المادة  :1هيئة المكتب
ً
ً
ً
تنتخب الهيئة رئيسا ونائبا للرئيس وأشخاصبا اخبرين مبن ببين المنبدوبين ليشبكلوا معبا مكتبب الهيئبة
الم لف من سبعة أشخاص بحيث تمثل فيه كل من أقاليم المنظمبة .وتنتخبب الهيئبة مقبرراً لكبل دورة
عادية من بين المندوبين .وأي مندوب ال يحمل صبفة األهليبة مبن دون موافقبة رئبيس الوفبد المعنبي.
ويجر انتخاب مكتبب الهيئبة طبقبا ً لقواعبد ولبوائح المنظمبة فبي نهايبة كبل دورة عاديبة ،ويظبل فبي
منصبببه لمببدة سببنتين .ورهنب ًا بموافقببة اإلقلببيم ،يجببوم انتخبباب أعضبباء المكتببب لببواليتين إضببافيتين

متتاليتين .ويجوم في حاالت استثنائية ألي إقليم من أقاليم المنظمة تقديم طلب إلى الهيئة إلعفائه من
هذه المادة والسماح لعضو من األعضاء بأن يخدم لوالية إضافية (أو أكثبر) .ويبرأ البرئيس جميبع

اجتماعات الهيئة ،أو نائب الرئيس في حالة غيابه ،ويباشر أيضا ما يلبزم مبن أعمبال الهيئبة لتسبهيل
عمل الهيئة .ويتمتع نائب الرئيس الذي ينوب عن الرئيس بنفس السلةات والواجبات التي يتمتع بهبا
الرئيس .والغرض من إنشاء مكتب الهيئة هو إعةاء توجيهات إلى الهيئة عبن التوجبه االسبتراتيجي
وإدارة أنشةتها من الناحيتين المالية والتنفيذية بالتعاون مع جهات أخر حسبما أقرته الهيئة .وترد
ّ
يتجزأ من هذه الالئحة الداخلية.
الالئحة الداخلية للمكتب بالتفصيل في الملحق الذي يشكل جزء ًا ال
يعلببن الببرئيس افتتبباح واختتببام كببل اجتمبباع جلسببة عامببة مببن الببدورة .ويقببوم/تقببوم بتوجيببه مناقشببات
اجتماعات الجلسة العامة ،وضمان احتبرام هبذه الالئحبة فبي هبذه االجتماعبات ،وإعةباء حبق الكبالم
وطرح األسئلة وإعالن القبرارات .ويقبرر/تقبرر بشبأن نقباط النظبام ،مبع مراعباة هبذه الالئحبة ،ولبه
البتحكم الكامببل علبى مببداوالت أي اجتمبباع .ويجبوم لببه/لهببا أثنباء مسببار مناقشبة بنببد مبن البنببود ،أن
يقترح/تقترح على الهيئة تقييد الوقل المسموح به للمتكلمين ،وعدد المرات التي يجوم فيها لكل وفد
الببتكلم بشببأن أيببة مسببألة ،وقفببل قائمببة المتكلمببين ،وتعليببق أو تأجيببل االجتمبباع ،أو تأجيببل أو إنهبباء
المداوالت بشأن بند قيد المناقشة.
ال يحق للرئيس ،أو نائب الرئيس بصفته قائم بمنصب الرئيس ،التصويل ولكن لبه أن يعبين مناوببا،
مرافق أو مستشار من وفده/وفدها ليحل محله.
يبقى الرئيس ،فيما يتعلق بممارسة وىائفه/وىائفها تحل سلةة الهيئة.
المادة  :2أمين الهيئة
يكون أمين االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مسب وال عبن تنفيبذ األنشبةة التبي تسبند إلبى األمانبة وفقبا
لسياسات الهيئة .ويقدم األمين تقريرا إلى الهيئة بشأن األنشةة التي أسندت إلى األمانة.
المادة  :4الدورات
تعقد الهيئة دورة عادية واحدة كل عام .وتعقبد دورات خاصبة إذا مبا ارتبأت الهيئبة ضبرورة ذلبك أو
بناء على طلب مكتوب يقدمه ما ال يقل عن ثلث األعضاء في الهيئة.
يدعو رئيس الهيئة إلى عقد دورات الهيئة بعد التشاور مع المدير العام.
يرسل اإلخةار الخاص بموعد كل دورة ومكان انعقادها إلى كافبة أعضباء الهيئبة قببل موعبد انعقباد
كل دورة بشهرين على األقل.
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لكل عضو في الهيئة أن يمثل في دورات الهيئة بمندوب واحد ،رئيس الوفد ،الذي قد يرافقبه منباوب
أو خبير أو مستشار واحد أو أكثر .ولن يكون له الء الحق فى التصويل باسبتثناء الحالبة التبي يحبل
فيها أي منهم محل رئيس الوفد.
تكون جلسات الهيئة علنية ما لم تقرر الهيئة غير ذلك.
يكتمل النصاب بحضور أغلبية أعضاء الهيئة.
المادة  :5جدول األعمال والوثائق
يعد المدير العام جدول أعمال م قل بالتشاور مع رئيس الهيئة.
يكون موضوع البند األول من جدول األعمال الم قل الموافقة على جدول األعمال.
يجوم ألي عضو من أعضاء الهيئة أن يةلب من المدير العام إدراج بنود محددة في جدول األعمال
الم قل.
يتبولى المبدير العبام فبي العبادة توميبع جبدول األعمبال الم قبل ،قببل شبهرين علبى األقبل مبن انعقباد
الدورة ،على جميع أعضاء الهيئة وعلى جميع المراقبين المدعوين لحضور الدورة.
يجوم ألي عضو في الهيئة ،وللمدير العام تقديم اقتراح ،بعد إرسال جدول األعمال الم قل ،بإدراج
بنود معينة في جدول األعمبال فبي مبا يتعلبق بالقضبايا ذات الةبابع العاجبل .ويجبب أن تبدرج البنبود
المقترحبة ضببمن قائمببة تكميليببة ويتببولى المبدير العببام إذا مببا سببمح الوقبل بببذلك إرسببالها قبببل افتتبباح
الدورة إلى كافة أعضاء الهيئة ،ويقدمها في حال تعذر إرسالها إلى الرئيس لعرضها على الهيئة.
يجببوم للهيئببة أن تعببدل ،بعببد الموافقببة علببى جببدول األعمببال ،بأغلبيببة ثلثببي أصببوات أعضبباء الهيئببة
الحاضرين والذين أدلوا بأصواتهم ،جدول األعمال بالحذف واإلضافة أو بتعبديل أي بنبد مبن بنبوده.
وال يمكن استبعاد أي موضوع أحيل إلى الهيئة من مجلس المنظمة أو م تمرها من جدول األعمال.
يزود المدير العام جميع أعضاء الهيئة والمبراقبين المبدعوين إلبى البدورة بالوثبائق المقدمبة لبدورات
الهيئة فى نفس وقل إرسال جدول األعمال أو في أسرع وقل ممكن بعد ذلك.
تقدم االقتراحات الرسمية المتعلقة ببنود جبدول األعمبال والتعبديالت التبي أدخلبل عليبه خبالل دورة
من دورات الهيئة خةياً ،وتسلم للرئيس الذي يرتب لتعميم نس منها على جميع المندوبين.
المادة  :6إجراءات التصويت
لكل عضو في الهيئة ،مع مراعاة أحكام المادة  4من دستور المنظمة ،صوت واحد.
تبذل الهيئة كل جهد ممكبن للتوصبل إلبى اتفباق بشبأن جميبع المسبائل باالتفباق العبام فبي اآلراء .فبإذا
استنفدت كافة الجهود للتوصل إلى اتفاق عام في اآلراء ،ولم يبتم التوصبل إلبى اتفباق ،يتخبذ القبرار،
كملجأ أخير ،بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الحاضرين والذين أدلوا بأصواتهم.
تعني عبارة "األعضاء الحاضرون والذين أدلوا بأصبواتهم" ألغبراض هبذه الالئحبة ،األعضباء فبي
الهيئة الذين أدلوا بصوت ايجابي أو سلبي .ويعتببر األعضباء البذين امتنعبوا عبن التصبويل أو أدلبوا
ببةاقات باطلة ،غير مشاركين في التصويل.
بناء على طلب أي عضو من أعضاء الهيئة يكون التصويل بمناداة األسماء ،ويسجل في هذه الحالة
صوت كل عضو من األعضاء.
يكون التصويل باالقتراع السرّي إذا ما قررت الهيئة ذلك.
تةبّق أحكام المادة  04من الالئحبة العامبة للمنظمبة ،بعبد إجبراء التغييبرات الضبرورية ،علبى جميبع
المسائل التي لم يرد ذكرها على نحو محدد في هذه المادة.
المادة  :7المراقبون

يجوم للمنظمات اإلقليمية لوقايبة النباتبات المعتبرف بهبا مبن قببل الهيئبة بموجبب المبادة التاسبعة مبن
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات المشاركة بصفة مراقب فق في جميع اجتماعات الهيئة.
يمكن للبلدان المشاركة بصفة مراقب في اجتماعات الهيئة على النحو التالي:
يجوم ألي بلد ليس طرف ًا متعاقد ًا بل عضو ًا في الفاو ،وفي األمم المتحدة أيض ًا ،وفي أي
من وكاالتها المتخصصة وفي الوكالة الدولية للةاقة الذرية المشاركة بصفة مراقبب
في اجتماعات الهيئة وذلك بنباء علبى طلبب يقب ّدم إلبى أمانبة االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة
النباتات وبعد إقراره من قبل مكتب الهيئة.
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يجوم ألي بلد ليس عضو ًا في الفاو أو طرف ًا متعاقد ًا في االتفاقية الدولية لوقايبة النباتبات
ولكنه عضو في األمم المتحبدة أو فبي أي مبن وكاالتهبا المتخصصبة أو فبي الوكالبة
الدولية للةاقة الذرية أن يُدعى للمشاركة في اجتماعبات الهيئبة بصبفة مراقبب وذلبك
بنباء علبى طلبب يقبدم إلبى المبدير العبام للفباو ومبع مراعباة األحكبام ذات الصبلة مبن
النصوص األساسية للمنظمة.
أي بلد ليس عضو ًا في الفاو أو في األمم المتحدة أو في أي من وكاالتهبا المتخصصبة أو
في الوكالة الدولية للةاقة الذرية لن يُسمح له بإيفاد مراقبين إلى اجتماعات الهيئة.
يجوم للمنظمات الدولية ،سواء أكانل منظمبات حكوميبة دوليبة أو غيبر حكوميبة ،المشباركة
ّ
وينظم المدير
في اجتماعات الهيئة مع مراعاة األحكام ذات الصلة من النصوص األساسية للمنظمة.
العام للفاو العالقات مع المنظمة المعنية مع مراعاة توجيهات الهيئة بهذا الصدد.
المنظمات الحكومية الدولية:
يجب أن تستوفي المنظمبة الحكوميبة الدوليبة المعبايير التاليبة :يجبب أن تكبون قبد أنشبئل
بموجب اتفاقية حكومية دولية (اتفاقية تكون األطبراف فيهبا مبن البدول)؛ ويجبب
أن يكون الجهام الرئاسي لالتفاقية م لف ًا من أعضباء تعيّبنهم الحكومبات؛ ويجبب
أن يكببون مصببدر إيببرادات المنظمببة بشببكل رئيسببي ،إن لببم يكببن حصببري ًا ،مببن
مساهمات الحكومات.
يجوم للمنظمات الحكومية الدولية التي تربةهبا عالقبات رسبمية بالفباو المشباركة بصبفة
مراقب في اجتماعات الهيئة وذلك بناء على طلب يق ّدم إلى أمين االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات وبعد إقراره من قبل مكتب الهيئة.
يجببوم للمنظمببات الحكوميببة الدوليببة التببي ال تربةهببا عالقببات رسببمية بالفبباو المشبباركة
بصفة مراقب فبي اجتماعبات الهيئبة وذلبك بنباء علبى طلبب يقب ّدم إلبى أمبين االتفاقيبة
الدولية لوقاية النباتات وإذا ارتأ أمين االتفاقية الدولية ومكتب الهيئة ّ
أن ثمبة أسبباب ًا
ملموسة تسمح لها بالمشاركة إلعةاء دفع لعمل الهيئة.
) (2المنظمات غير الحكومية الدولية:
يجوم للمنظمات غير الحكومية الدوليبة التبي منحتهبا الفباو صبفة رسبمية أن تشبارا فبي
اجتماعات الهيئة.
يجبوم للمنظمبات غيبر الحكوميبة الدوليبة التبي لبم تمنحهبا الفباو صبفة رسبمية المشباركة
بصفة مراقب فبي اجتماعبات الهيئبة وذلبك بنباء علبى طلبب يقب ّدم إلبى أمبين االتفاقيبة
الدولية لوقاية النباتات وإذا ارتأ أمين االتفاقية الدولية ومكتب الهيئة ّ
أن ثمبة أسبباب ًا
ملموسة تسمح لها بالمشاركة إلعةاء دفع لعمل الهيئة.
يُنظر في المنظمات غير الحكومية الدولية التي لم تمنحها الفباو صبفة رسبمية فبي ضبوء
المعبايير التاليبة :يجبب أن تتمتبع بصبفة دوليبة مبن حيبث هيكلهبا ونةباق عملهبا وأن
تم ّثل مجال االختصاص الذي تعمل فيه؛ ويجب أن ُتعنى بمسائل تغةي مجبال عمبل
الهيئة بأكمله أو جزء ًا منه؛ ويجب أن تسعى إلى تحقيق غايات وأهداف متماشية مبع
االتفاقيببة الدوليببة لوقايببة النباتببات؛ ويجببب أن يكببون لببديها جهببام إداري دائببم وأمانببة
وممثلون معتمبدون وإجبراءات منتظمبة واليبات للتواصبل مبع أعضبائها فبي مختلبف
البلدان؛ ويجب أن تكون قد مضبل ثبالث سبنوات علبى األقبل علبى تأسيسبها قببل أن
يتسنى لها طلب المشاركة في اجتماعات الهيئة.
يجبوم للمبراقبين فبي اجتماعبات الهيئبة )0( :المشباركة فبي المناقشبات شبرط موافقبة رئبيس
الهيئبة ومبن دون أن يحب ّق لهبم بالتصبويل؛ ( )4تلقبي الوثبائق بخبالف تلبك المحبدودة التوميبع؛ ()0
وتعميم اراء المنظمة أو البلد الذي تم ّثله ،من دون إيجامها ،حول بنود معيّنة من جدول األعمال.
ال تكون اجتماعات مكتب الهيئة مفتوحة أمام المراقبين.
ويحدد كل جهام من األجهزة الفرعية للهيئة لوائحه الخاصة بالنسببة إلبى المبراقبين علبى أن
تمتثل لالئحة الراهنة ولألحكام ذات الصلة من النصوص األساسية للفاو.
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المادة  :8السجالت والتقارير
توافق الهيئة في كل دورة تعقدها على تقريبر يشبمل اراءهبا وتوصبياتها واسبتنتاجاتها ،بمبا فبي ذلبك
عنببد الةلببب ،بيببان بببآراء األقليببة .وقببد تقببرر الهيئببة فببي بعببض الحبباالت االحتفبباى بسببجالت أخببر
الستخداماتها الخاصة.
يحال تقرير الهيئبة ،لبد انتهباء أعمبال كبل دورة ،إلبى المبدير العبام البذي يتبولى تعميمبه علبى كافبة
أعضاء الهيئة والمراقبين الممثلين في الدورة للعلم ،وعلى األعضاء اآلخرين واألعضباء المنتسببين
في المنظمة بناء على طلبهم.
يبلببغ المببدير العببام مب تمر المنظمببة و/أو مجلسببها بتوصببيات الهيئببة التببي لهببا تبعاتهببا علببى سياسببات
المنظمة وبرامجها أو ماليتها التخاذ اإلجراء المناسب بشأنها.
رهنا باألحكبام البواردة فبي الفقبرة السبابقة ،للمبدير العبام أن يةلبب مبن أعضباء الهيئبة تزويبد الهيئبة
بمعلومات عن اإلجراءات التي اتخذت استنادا إلى التوصيات التي صدرت عن الهيئة.
المادة  :9األجهزة الفرعية
للهيئة أن تنشئ ما تراه ضروريا من األجهزة الفرعية من أجل القيام بوىائفها.
تحدد الهيئة اختصاصات األجهزة الفرعية وإجراءات عملها.
تتببألف عضببوية هببذه األجهببزة الفرعيببة مببن أعضبباء مختببارين مببن الهيئببة أو أفببراد يعينببون بصببفتهم
الشخصية ،وفقا لما تحدده الهيئة.
يكون اختيبار ممثلبي األجهبزة الفرعيبة مبن ببين األخصبائيين فبي مجباالت أنشبةة األجهبزة الفرعيبة
المعنية.
ً
يكون إنشاء األجهزة الفرعية مرهونا بتوافر األمبوال الضبرورية فبي البباب المناسبب مبن الميزانيبة
المعتمدة للمنظمة .وسيعرض على الهيئة قبل اتخباذ أي قبرار تترتبب عليبه مصباريف فبي مبا يتعلبق
بإنشاء مثل هذه األجهزة ،تقريبر مبن المبدير العبام يتضبمن األعبباء اإلداريبة والماليبة المترتببة علبى
ذلك.
ينتخب كل جهام فرعي أعضاء هيئة مكتبه ،ما لم تقم الهيئة بتعيين ه الء األعضاء.
المادة  :21وضع المعايير الدولية والموافقة عليها
ترد اإلجراءات الخاصة بوضع المعايير الدولية والموافقة عليها مسبتقلة فبي الملحبق  4بهبذه الالئحبة
الداخلية وتشكل جزءا ال يتجزأ منها.
مع مراعاة أحكام المبادة  ،4-6إذا لبم يتسبن التوصبل إلبى اتفباق عبام فبي اآلراء بشبأن مقتبرح ببإقرار
معيار يعرض على الهيئة للمرة األولى ،يحبال المعيبار المقتبرح إلبى الجهبام المناسبب مبن األجهبزة
التابعة للهيئة مصحوبا بتعليقاتها بشأنه للنظر فيه مرة أخر  ،ما لم تقرر الهيئة غير ذلك.
المادة  :22المصروفات
تتحمبل الحكومبات أو المنظمبات المعنيبة مصبروفات حضبور منبدوبيها دورات الهيئبة أو أجهزتهبا
الفرعية ،إلى جانبب تحملهبا نفقبات المبراقبين البذين يحضبرون البدورات .ويجبوم لمنبدوبي البلبدان
النامية أن يةلبوا مساعدات مالية لحضور دورات الهيئة أو أجهزتها الفرعية.
تخضع كافة العمليات المالية التي تقوم بهبا الهيئبة وأجهزتهبا الفرعيبة لألحكبام المناسببة فبي الالئحبة
المالية للمنظمة.
المادة  :21اللغات
طبقا ً للمادة  27من الالئحة العامة للمنظمة ،تكون لغات الهيئة وأجهزتهبا الفرعيبة هبي نفسبها اللغبات
الرسمية في المنظمة.
يبوفر أي ممثبل يسبتخدم لغبة مبن غيبر اللغبات الرسبمية للمنظمبة الترجمبة الفوريبة إلبى إحبد لغبات
الهيئة.
المادة  :22تعديل الالئحة وإيقاف العمل بها
يجوم تعبديل بنبود الالئحبة الداخليبة أو إضبافة مبواد جديبدة بأغلبيبة ثلثبي أعضباء الهيئبة الحاضبرين
والذين أدلبوا بأصبواتهم شبريةة تقبديم االقتبراح بالتعبديل أو باإلضبافة قببل  42سباعة مبن النظبر فبي
االقتراح.
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للهيئة أن تقرر بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الحاضرين والذين أدلوا بأصبواتهم وقبف العمبل ببأي مبن
مواد الالئحة الداخلية أعاله باستثناء المادة  0-0والمادة  4-2و 6والمادة  6-5والمادة  0-6و 4والمبادة 7
والمببادة  0-8و 2والمببادة  4-9و 5والمببادة  ،00والمببادة  ،0-00ويجببوم تعليببق المببادة  02بأغلبيببة ثلثببي
أعضاء الهيئة الذين حضروا الدورة وأدلوا بأصواتهم فيها شريةة تقديم تبليغ مسبق باقتراح الوقبف
قبل النظر فيه بأربع وعشرين ساعة .ويجوم إغفال هبذا التبليبغ إذا لبم يعتبرض علبى ذلبك أي ممثبل
من ممثلي أعضاء الهيئة.
المادة  :24سريان الالئحة الداخلية
تسر هذه الالئحة وأية تعديالت أو إضافات عليها لد موافقة المدير العام للمنظمة عليها.
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الالئحة الداخلية لمكتب
هيئة تدابير الصحة النباتية
المادة  -2الغرض من إنشاء المكتب
ّ
إن الغرض من إنشاء المكتب هو إعةاء توجيهات لهيئة تدابير الصحة النباتية (الهيئة) حول التوجه
االستراتيجي واإلدارة المالية والتشغيلية ألنشةتها بالتعاون مع جهات أخر بعد موافقة الهيئة.
ويعاون أيضا ً أعضاء المكتب ،حسب المقتضى ،الهيئة في تأدية مهامها اإلدارية والتشغيلية .وي ّمن
المكتب االستمرارية في إدارة الهيئة من خالل تمثيل جميع أقاليم الفاو فيه ،وهبو يسبهّل التعبيبر عبن
مختلف اآلراء حول المسائل االستراتيجية واإلدارية واإلجرائية بصورة مستمرّة.
المادة  -1وظائف المكتب
ي دي المكتب الوىائف التالية:
( )0الحرص على تةبيق برنامج عمل هيئة تدابير الصحة النباتية بفعالية بالتعاون مع األمانة.
( )4رفع توصبيات لتحسبين إدارة الهيئبة وإعةباء توجيهبات اسبتراتيجية وتأديبة األنشبةة الماليبة
والتشغيلية.
( )0معاونة الهيئة لكي ت دي مهامها اإلدارية والتشغيلية في مجاالت معيّنة منها مثالً:
( )2تةبيق اإلطار االستراتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
( )5التخةي واإلدارة المالية.
( )6إسداء المشورة وإعةاء إرشبادات وتوجيهبات لألجهبزة الفرعيبة ولغيرهبا مبن األجهبزة ببين
الدورة العامة واألخر من دورات الهيئة ،تماشيا ً مع قرارات الهيئة.
معالجة مسائل معيّنة توكلها إياها الهيئة.
()7
المادة  -2العضوية
تنتخب هيئة تدابير الصحة النباتية أعضباء المكتبب طبقبا ً ألحكبام المبادة الثانيبة مبن الالئحبة الداخليبة
للهيئة.
وتختار أقاليم منظمة الفاو مرشحيها لعضوية المكتب على أسبا اإلجبراءات المتفبق عليهبا فبي كبل
إقليم.
المادة  -4استبدال األعضاء
تُسمي األطراف المتعاقدة بدالء عن أعضاء المكتب وتعرض الترشيحات على هيئبة تبدابير الصبحة
النباتية لالنتخابات .ويكبون األعضباء الببدالء مب هلين ألن يكونبوا أعضباء فبي المكتبب كمبا نصّبل
عليه هذه اللوائح .ويحدد كل إقليم من أقاليم الفاو عضوين بديلين اثنين كحد أقصى .وفبي حبال ّ
تعبذر
على أحد أعضاء المكتب حضور اجتماع من االجتماعات ،يجوم للعضبو الببديل أن يحب ّل محلّبه فبي
ذلك االجتماع بعينه .وإذا ّ
تعذر على أحد أعضاء المكتب حضور االجتماعات لفترة طويلة ألسبباب
قاهرة أو في حال استقال من منصبه وإذا لم يعد يستوفي الم هالت المةلوبة لبد أعضباء المكتبب،
يح ّل عندها العضو البديل مح ّل العضو في المكتب للفترة المتبقية من الوالية التي انتُخب مبن أجلهبا.
ويجب أن يكون العضو البديل من نفس اإلقليم الذي ينتمي إليه العضو في المكتب الذي يت ّم استبداله.
المادة  -5الرئيس
يكون رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية هو نفسه رئيس المكتب.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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المادة  -6االجتماعات
تُعقببد اجتماعببات المكتببب بنبباء علببى دعببوة يوجههببا أمببين االتفاقيببة الدوليببة لوقايببة النباتببات .ويتببألف
النصاب القانوني من أربعة من أعضاء المكتب .ويعقبد المكتبب اجتمباعين اثنبين لبه فبي السبنة علبى
األق ّل .كما يجوم ألمين االتفاقية الدوليبة لوقايبة النباتبات أن يبدعو إلبى عقبد اجتماعبات للمكتبب كلمبا
دعل الحاجة إفساحا ً في المجبال للقيبام ببأي أنشبةة محبددة ال تبزال عالقبة قببل انعقباد البدورة التاليبة
لهيئة تدابير الصحة النباتية أو االجتماع المقرر للمكتب.
وفي حال غياب الرئيس ،يرأ االجتماع نائب الرئيس.
وتكون جلسات المكتب مغلقبة إال إذا قبرر المكتبب خبالف ذلبك .ويجبوم للمكتبب دعبوة الخببراء إلبى
إسداء المشورة أو إعةاء معلومات عن مواضيع معيّنة .ويحضر اجتماعبات المكتبب أمبين االتفاقيبة
الدوليبببببببببببببببببببببببببببببببة لوقايبببببببببببببببببببببببببببببببة النباتبببببببببببببببببببببببببببببببات أو مبببببببببببببببببببببببببببببببن يعيّنبببببببببببببببببببببببببببببببه
لتمثيله/لتمثيلها فيها.
المادة  -7صنع القرارات
ّ
ُ
يتعبذر فيهبا التوصبل
ت ُّتخذ القرارات باإلجماع .ويُشار في تقارير االجتماعات إلى الحباالت التبي
ّ
ً
إلببى إجمبباع مببع اإلشببارة إلببى المواقببف مفصببلة وتُحببال إلببى هيئببة تببدابير الصببحة النباتيببة إلعةبباء
توجيهاتها واتخاذ اإلجراءات الالممة.
المادة  -8الوثائق والسجالت والتقارير
األمانة مس ولة عن تنسيق أنشةة المكتب وتقديم الدعم اإلداري والفني والتحريري ،بنا ًء على طلب
المكتب.
يع ّد األمين بالتعاون مع رئيس هيئة تدابير الصبحة النباتيبة ونائببه جبدول أعمبال م قبل الجتماعبات
المكتب ويتيحه ألعضاء المكتب قبل أربعة أسابيع من بدء كل اجتماع إذا أمكن ذلك.
وتتيح األمانة وثائق االجتماعات ألعضاء المكتب في أقرب فرصة ممكنة بعد إعداد جدول األعمال
الم قل.
وتحتف األمانة بسجالت المكتب وبمحاضر اجتماعاته .ويجهز التقرير بعد شبهر واحبد علبى انعقباد
كل اجتماع ويُنشر على البوابة الدولية للصحة النباتية.
ويقدم الرئيس للهيئة تقريراً سنويا ً عن أنشةة المكتب.
المادة  -9اللغة
ي دي المكتب عمله باللغة اإلنكليزية ما لم يقرر خالف ذلك.
المادة  -21التعديالت
تُعتمبببد هبببذه اللبببوائح والتعبببديالت واإلضبببافات عليهبببا بأغلبيبببة ثلثبببي أعضببباء الهيئبببة الحاضبببرين
والمص ّوتين ،شرط إرسال إشعار قبل  42ساعة على األق ّل باقتراح التعديل أو اإلضافة.
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الملحق الثاني

الخطوط التوجيهية المقترحة
لتناوب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية ونائبه وتسمية أعضاء المكتب
تناوب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية ونائبه
تتنبباوب أقبباليم الفبباو السبببعة ( )7علببى رئاسببة هيئببة تببدابير الصببحة النباتيببة بالتسلسببل التببالي :اسببيا،
وجنببوب غببرب المحببي الهببادك ،وأمريكببا الالتينيببة والبحببر الكبباريبي ،وأفريقيببا ،وأمريكببا الشببمالية،
والشببرق األدنببى ،وأوروبببا ،علببى أن تليهببا مجموعببة تضببم األقبباليم األربعببة ( )2األكبببر فحسببب (أي
األقبباليم التببي تضببم أكبببر عببدد مببن البلببدان) :اسببيا ،وأمريكببا الالتينيببة والبحببر الكبباريبي ،وأوروبببا،
وأفريقيا ،تعقبها األقاليم السبعة األولى الواردة أعاله ،وهكذا دواليك .فيكون نظام التناوب على النحو
التالي.2-7-2-7 :
وتبعا ً لنظام التناوب المحبدد أعباله ،يقتبرح اإلقلبيم البذي يبأتي دوره لتبولي الرئاسبة مرشبحا ً لمنصبب
نائب الرئيس .وفي الوالية التالية ،يقترح اإلقليم الذي يتولى منصبب نائبب البرئيس مرشبحا ً لمنصبب
الرئيس.
اختيار أعضاء المكتب وتسميتهم
يتعيّن على األقاليم لد اختيار المرشحين مراعاة الحاجة إلى تبوافر مهبارات مالئمبة للمشباركة فبي
المكتب .وينبغي اختيار المرشحين استناداً إلى م هالتهم الشخصية وخبرتهم التي تعني والية الهيئة
وحسب المقتضى استناداً إلى قدرتهم على تولي رئاسة الهيئة.
ويتعيّن على األقاليم لد تقديم الترشيحات للمكتب أن تنظر فبي الخببرة والمهبارات الفرديبة بالنسببة
إلى المسائل الفنية والتشغيلية المتصلة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وبقدرتهم على المسباهمة فبي
أنشةة الهيئة والمكتب وفي وىائفهما .وينبغي على وجه التحديد النظر في ما يتحلى به الفرد من:
معرفة لغاية االتفاقية الدولية لوقايبة النباتبات وأهبدافها واسبتراتيجياتها ووىائفهبا وأدوارهبا

وعملياتها التشغيلية والداخلية.
فهم للمنظمات الدولية المتصلة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتبات ،علبى غبرار اتفباق منظمبة

التجارة العالمية بشأن تةبيق تدابير الصبحة والصبحة النباتيبة واألجهبزة التابعبة لبه المعنيبة
بوضع المعايير واتفاقية التنوع البيولوجي وما إلى ذلك.
خبرة في مجال اإلدارة المالية.

معرفة للنظم واألنظمة والممارسات الوطنية في مجال الصحة النباتية.

خبرة لتوجيه أو قيادة العمليات التي تقوم بها منظمبة أو جهبام رئاسبي مبا فبي سببيل تحقيبق

مهمته وغاياته وأهدافه.
مهارات في مجالي التواصل والتعاون بما في ذلبك القبدرة علبى تبوخي الوضبوح واإليجبام

والتوافق في اآلراء.
خبببرة فببي رئاسببة منتببديات مو ّسببعة وتيسببير النقبباش فيهببا ،بمببا فببي ذلببك دعببم عمليببة صببنع

القرارات والتفاوض والسعي إلى التوافق في إطارها.
قدرة على العمل بصورة حيادية وموضوعية.

قدرة على التحلي بالمرونة والتكيف.

ويُستحسن مراعاة االعتبارات التالية:

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الصفحة 53من 183

التقرير – المرفق

6

الدورة الثامنة  -هيئة تدابير الصحة النباتية

ي دي الرئيس دوراً أساسيا ً ويجب ألي مر ّشح أن يكون مهيبأ ً لتكبريس مبا يكفبي مبن الوقبل

والةاقة لتأدية المس وليات المرتبةة بهذا البدور .ويجبدر ببربّ العمبل إتاحبة الوقبل الكبافي
والمبوارد الالممبة حسبب المقتضببى لتمكبين البرئيس مبن تأديببة المسب وليات المرتبةبة بهببذا
الدور .ويجب أن يتحلى نواب الرئيس بنفس المهارات والخبرات التبي يتمتبع بهبا البرئيس،
على أنه يجوم لهم امتالا قدر أق ّل من الخبرة.
يجب أن يكون المرشحون لعضوية المكتب (بما فيهم الرئيس ونوابه) مبوىفين لبد إحبد

المنظمات الوطنية لوقاية النباتات.
يجدر بالمرشحين لمنصب الرئيس أن يكونوا قد أمضبوا واليبة واحبدة (سبنتان) علبى األقب ّل

في المكتب.
قد يكون من المستحسن بالنسبة إلى الرئيس أن يكون قد تولى سابقا ً منصب نائب الرئيس.

وال يُقصببد بهببذه الخةببوط التوجيهيببة أن تشببكل سببابقة بالنسبببة إلببى األجهببزة األخببر فببي الفبباو أو
األجهزة المنشأة بموجب المادة  02من الدستور وال يُقصد بها كذلك تحديد أقاليم الفباو المبذكورة فيهبا
وال اإلقرار بها وال بومنها الترجيحي في عملية التناوب.
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المرفق  -7اختصاصات اللجنة التوجيهية لبرنامج إصدار الشهادات االلكترونية للصحة النباتية
ePhyto

نرجو االطالع على اختصاصات اللجنبة التوجيهيبة لبرنبامج إصبدار الشبهادات االلكترونيبة للصبحة
النباتية  ePhytoفي الملحق .0
إن هيئة تدابير الصحة النباتية مدعوة إلى:
 -0االتفبباق علببى إنشبباء لجنببة توجيهيببة لبرنببامج إصببدار الشببهادات االلكترونيببة للصببحة النباتيببة
 ePhytoتعمل طبقا ً الختصاصاتها الواردة في الملحق ،و
 -4االتفاق على تعيين خبراء من كل إقليم من خالل العضبو البذي يمثلبه فبي المكتبب فبي أقبرب
وقل ممكن قبل نهاية أبريل/نيسان  4100بما يتيح للجنة التوجيهيبة عقبد اجتمباع خبالل شبهر
مايو/أيار .4100
الملحق 2
اختصاصات اللجنة التوجيهية لبرنامج إصدار الشهادات االلكترونية للصحة النباتية ePhyto
معلومات أساسية
أقببرت هيئببة تببدابير الصببحة النباتيببة فببي دورتهببا الثامنببة ( )4100بالحاجببة إلببى وضببع برنببامج يرمببي
بصببورة خاصببة إلببى تعزيببز وتببوفير توجيهببات بشببأن وضببع برنببامج إصببدار الشببهادات االلكترونيببة
للصحة النباتية  ،ePhytoوتوفير معلومات وأدوات للبلدان التي تختار استخدام نظام .ePhyto
وقد اعتُبرت هذه الحاجة ملحّة .وينبغبي التوصبل إلبى اتفباق بشبأن المك ّونبات الرئيسبية واإلطبار بمبا
يسمح للبلدان التي ترغب في استخدام برنامج  ePhytoلتنميبة نظمهبا الوطنيبة ،وذلبك خبالل فتبرة 04
شهراً لألسباب التالية:
 االعتماد المحتمبل للمرفبق  0بالمعيبار البدولي رقبم  04لتبدابير الصبحة النباتيبة خبالل البدورة
التاسعة لهيئة تدابير الصحة النباتية عام .4102
 عدد البلدان التي تقوم أصالً على نحو مستقل بوضع برامج  ePhytoقد ال تكون متوائمة مبع
بعضببها ،والتببي تسببعى إلببى تنظببيم تبببادالت إلكترونيببة ثنائيببة مببع شببركاء تجبباريين بشببأن
معلومات عن شهادات الصحة النباتية؛ و
 إنشاء نوافذ وحيدة ونظم جمركية لتلقّي معلومات إلكترونية متصلة بالتجارة.
الغرض
الغرض من إنشاء اللجنة التوجيهية لبرنامج  ePhytoهو توفير اإلشراف على جهود االتفاقية الدوليبة
لوقاية النباتات ،وإعةاء التوجيهات عنها ،وإسداء المشورة بشأنها لتيسير التبادل الدولي للمعلومات
االلكترونية المتصلة بالصحة النباتية بين األطراف المتعاقدة.
المدة
سوف تبقى اللجنة التوجيهية لبرنامج  ePhytoمجموعة ناشبةة إلبى أن تنهبي برنبامج عملهبا ،أو إلبى
أن تقوم باستعراضه بعد  0سنوات.
الوظائف
سوف تقوم المجموعة التوجيهية لبرنامج  ePhytoبما يلي:
( )0وضع رؤية واضحة وفهم مشترا لمفهوم الشهادات االلكترونية للصحة النباتية؛
( )4رصد إجبراء دراسبة إلنشباء مركبز عبالمي ،وتقيبيم النتبائج ،ورفبع التوصبيات التخباذ
الخةوات التالية؛
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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تحديد متةلبات التنفيذ عقب اعتماد المرفق  0بالمعيار البدولي رقبم  04لتبدابير الصبحة
النباتية؛
وضع العمليات والوىائف المةلوبة للحفاى علبى نظبم الشبهادات االلكترونيبة للصبحة
النباتية ،والوصول إلى مستودع مشترا للمصةلحات والرموم المتسقة؛
المساهمة في تنظيم مجموعة واسعة من األنشةة لرفع مسبتو البوعي ،والفهبم وبنباء
القدرات لد األطراف المتعاقدة؛
ضبببمان وضبببع عببب ّدة أدوات تحتبببوي عناصبببر برنبببامج  ePhytoيمكبببن أن تسبببتخدمها
األطببراف المتعاقببدة الراغبببة فببي تنفيببذ ح ب ّل قببائم علببى برنببامج  ،ePhytoمببع اإلقببرار
بمختلف حاجات األطراف المتعاقدة؛
تحديد مصادر توفّر التوجيهات والمشورة للبلدان الراغببة فبي تنفيبذ برنبامج ePhyto؛

( )8تحديد الحاجات والفرص من حيث الموارد ،والمساعدة في وضع مقترحات التمويل؛
( )9اإلشبببراف علبببى جميبببع أنشبببةة االتفاقيبببة الدوليبببة لوقايبببة النباتبببات بشبببأن الشبببهادات
االلكترونيبببة للصبببحة النباتيبببة ،وإعةببباء التوجيهبببات إلبببى األجهبببزة المختلفبببة ،حسبببب
الضرورة ،لضمان نهج متكامل ومنظم؛ و
( )01وىائف مةلوبة أخر ذات الصلة.
العضوية
سوف تتألف المجموعة التوجيهية لبرنامج  ePhytoم ّمن يلي:
 عضو واحد ( )0من المكتب
 خبير واحد ( )0يت ّم تسميته من كل إقليم من أقاليم منظمة الفاو.
سيت ّم اختيار رئيس من بين أعضاء المكتب.
يجببب أن يتمتّببع أعضبباء المجموعببة التوجيهيببة بمعرفببة واسببعة فببي عمليببات إصببدار الشببهادات فببي
االتفاقية الدولية لوقايبة النباتبات ،وبخببرة تنظيميبة ،وعلبى درايبة باسبتخدام الكومبيبوتر واالنترنبل،
وأن يوفّروا الوقل للمشاركة على نحو فعال.
ويمكن للمجموعة التوجيهية لبرنامج  ePhytoأن تبدعو خببراء إضبافيين ،وعنبد االقتضباء ،أن تعبالج
مواضيع أو تحديات محددة .وقد يعمبل هب الء الخببراء كمجموعبات مختصبة تضبةلع بمهبام محبددة
بتنسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببيق مبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن المجموعبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة التوجيهيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة
لبرنامج .ePhyto
ويلتقي أعضباء المجموعبة التوجيهيبة لبرنبامج  ePhytoعبادة عببر االنترنبل (مبع اإلقبرار بضبرورة
عقد اجتماعات وجها لوجه من وقل إلى اخر) ،ويضةلعون بالوىبائف ال ُمشبار إليهبا أعباله .وترفبع
هذه المجموعة تقريرهبا إلبى المكتبب .وسبتحظى المجموعبة التوجيهيبة لبرنبامج  ePhytoببدعم أمانبة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،وتبقى على اتصال وثيق بها من خالل منسق االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات.
التمويل
للقيببام بهببذا العمببل ،سببيتعين علببى المشبباركين أن يببوفّروا تمببويالً ذاتيبا ً وإالّ وجببب تحديببد مببوارد مببن
خببارج الميزانيببة حتببى تببتمكن أمانببة االتفاقيببة الدوليببة لوقايببة النباتببات مببن البحببث فببي إمكانيببة تببوفير
التمويببل للمشبباركين مببن بلببدان ناميببة .وإقببراراً بأولويببة هببذا البرنببامج وإلحاحببه ،سببوف تقببوم أمانببة
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االتفاقية الدوليبة لوقايبة النباتبات بتحديبد ودراسبة جميبع الفبرص المتاحبة للحصبول علبى أمبوال مبن
خارج الميزانية أو على مساهمات عينية.
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استراتيجية االتصاالت في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

األهداف
تتمثل األهداف األربعة الستراتيجية االتصاالت في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في ما يلي:
( )0دعم أهداف اإلطار االستراتيجي الجديد لالتفاقية الدولية من خالل رفع الوعي العالمي بأهمية
االتفاقية الدولية واألهمية الحيوية لحماية النباتات من اآلفات بالنسبة للعالم؛
( )4تسلي الضوء على دور االتفاقية الدولية بصفتها المنظمة الدولية الوحيدة المعنية بوضع
معايير الصحة النباتية بهدف المساعدة على ضمان التجارة اآلمنة للنباتات والمنتجات
النباتية ،والتي ست دي بدورها إلى تحسين الوصول إلى األسواق من منظور الصحة النباتية؛
( )0المساعدة على تحسين تنفيذ المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية؛ و
( )2دعم أنشةة برنامج االتفاقية الدولية لتعبئة الموارد.
السبب الكامن وراء وضع استراتيجية لالتصال
يمكن لمجتمع الصحة النباتية ككل الترويج ألهداف االتفاقية الدولية ونجاحاتها بةريقة أكثر فعالية،
من خالل تقديم تفسيرات علمية ومنةقية لآلثار السلبية الخةيرة المحتملة الناجمة عن انتقال اآلفات
في مختلف أنحاء العالم .وير العاملون في هذا المجال هذه اآلثار السلبية الكبيرة كل يوم ،ولكن
ينبغي نقل هذه الرسالة بشكل فعال إلى الجماهير الرئيسية مثل الحكومات الوطنية وصانعي
القرارات (السياسية والمالية) إلىهار التهديد الذي تشكله اآلفات بالنسبة للزراعة والتنوع
البيولوجي ،وأهمية ذلك كونه يمثل أولوية وطنية وعالمية تبرّر تلقي الدعم المناسب والمستدام
وتحظى به.
وسي دي تنفيذ استراتيجية االتصال إلى ما يلي:
( )0ميادة فعالية أنشةة االتفاقية الدولية والمشاركة فيها من خالل تأمين التعاون بين الدول في
مجال حماية الموارد النباتية العالمية من انتشار اآلفات النباتية وانتقالها من أجل الحفاى على
األمن الغذائي والتنوع البيولوجي وتيسير التجارة.
( )4إشراا مختلف أصحاب المصلحة (كما في الشكل  ،)0وخلق الوعي بالصحة النباتية على
األجلين المتوس والةويل.
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الشكل  :2عرض تخةيةي للجماهير التي تتواصل معها االتفاقية الدولية

IPPC Audiences
EXTERNAL
AUDIENCES

Private Sector
INTERNAL
AUDIENCES

IGOs

Contracting parties

Donors

RPPOs
Heads of
Government

Academia
Students

IPPC
staff

FAO

Civil
society

NPPOs

Governance Bodies
National
administrations

Ministers

Media

Parliamentarians

Public

األهداف
(ألف)

ضمان فهم جماهير االتفاقية الدولية لتزايد البوعي بمخباطر الصبحة النباتيبة وتحديبدها
وإدارتهببا فببي إطببار االتفاقيببة الدوليببة لغببرض بلببوغ األهببداف االسببتراتيجية لالتفاقيببة الدوليببة للفتببرة
()4109-4104
(https://www.ippc.int/index.php?id=1110798&tx_publication_pi1[showUid]=202496&frompage=133
30&type=publication&L=0#item for details).

التوصيات
(ألدف )2-بلبورة إقدرار عدالمي بأهميبة الصبحة النباتيبة ودور االتفاقيبة الدوليبة وأثرهبا .والتواصبل
بوضوح وباستمرار مع جميع جماهير االتفاقية الدوليبة بةريقبة تجعبل مبن هبذا التهديبد البذي تشبكله
اآلفات النباتية بالنسبة للزراعة والتنوع البيولوجي أولوية وطنية وإقليمية وعالمية تبرر تلقبي البدعم
المناسب والمستدام وتحظى به.
(ألف )1-تحسين الكفاءة من خالل الحد من امدواجية الجهود والتكاليف ،وإقامة روابب ببين أنشبةة
االتصال الوطنية واإلقليمية ،وتبادل مواد االتصال والدعوة ،وميادة التكامل ببين حمبالت االتصبال
الوطنية واإلقليمية والدولية التي تقوم بها االتفاقية الدولية والنهوض بتنفيذ االتفاقية نفسها.
(ألف )2-وضع خطة عمل لالتفاقية الدولية خاصة باالتصال ،مزودة بمبا يكفبي مبن المبوارد ،حتبى
يتسنى للمنظمات الوطنيبة لوقايبة النباتبات التابعبة لألطبراف المتعاقبدة والمنظمبات اإلقليميبة لوقايبة
النباتات والهيئة واألمانة تقديم رسالة مشتركة.
(باء) إنشباء عالمبة مناسببة وواضبحة وبسبيةة ويمكبن التعبرف عليهبا علبى الفبور ،داخبل منظمبة

األغذيببة والزراعببة وعلببى الصببعيد الببدولي علببى السببواء ،لضببمان سببهولة التعببرف ،وتيسببير الببوعي
بأهمية عمل االتفاقية الدولية ،وتحسين اتسباق ونوعيبة الرسبائل الموجهبة إلبى مجموعبة واسبعة مبن
أصحاب المصلحة ذوي الصلة باالتفاقية الدولية.

التوصيات
(باء )2-االضةالع بأنشةة بهدف حماية صورة/عالمة االتفاقية الدولية وملكيتها الفكرية؛
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(باء )1-وضع شعار جديد ويمكبن التعبرف عليبه بشبكل أكببر ونب بسبق لجميبع وثبائق االتفاقيبة الدوليبة
(الورقية واإللكترونية)؛
(باء )2-إعببداد مببواد دعايببة خاصببة باالتفاقيببة الدوليببة وتحسببين االتسبباق والجببودة لجميببع عمليببات
االتصال.
(جيم) تحسين التوظيف والخبرة داخل األمانة من أجل معالجة استراتيجية االتصال بشكل مالئم.

التوصيات
(جيم )2-تعيين موىفين مناسبين يتمتعون بخبرة وتجربة في االتصاالت محددتين للعمل في مجالي
الدعوة والتواصل مع الجهات المانحة.
(جيم )1-تعبئة الموارد لضمان استدامة هذه الخبرة داخل األمانة.
هيكل استراتيجية االتفاقية الدولية الخاصة باالتصال
لكي تكون استراتيجية االتصال فعالة ،ينبغي لها أن تتضمن عنصرين مختلفين:
( )0زيددادة الددوعي :تواصببل عببام مببع جميببع أصببحاب المصببلحة ،علببى سبببيل المثببال :األخبببار
ودراسبببات الحالبببة ،والمنشبببورات ،وتنظبببيم دورة تدريبيبببة موحبببدة مخصصبببة لألكاديميبببات
والمدار  ،والمنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات؛
( )4الدعوة :مبواد دعايبة ،مثبل الكتيببات ،والنشبرات اإلعالنيبة ،وأشبرطة الفيبديو ،والملصبقات،
والمنشورات الرئيسية.
تنفيذ استراتيجية االتفاقية الدولية الخاصة باالتصال
سعيا ً إلى تحقيق أهداف محددة وبلوغ النتائج والمحصالت واآلثار المنشودة ،يجب على خةبة عمبل
(سببيتم عببرض ذلببك بالتفصببيل فببي خةببة عمببل االتفاقيببة الدوليببة المتعلقببة باالتصببال بعببد اعتمبباد
االستراتيجية) ،فإن استراتيجية االتصال:
استخدام عالمة مناسبة ويمكن التعرف عليها على الفور إلى أقصى حد ،داخل الفباو وعلبى
()0
الصعيد الدولي على السواء (التوعية والدعوة)؛
وضع سياسات وإجراءات خاصة باالتفاقية الدولية لالتصبال وقبل األممبات داخبل األمانبة
()4
(التوعية والدعوة)؛
تعزيز مكانة االتفاقية الدولية بحيبث تصببح "أول مبا يتببادر إلبى البذهن" أو نقةبة مرجعيبة
()0
لجميع قضايا الصحة النباتية عندما تنشأ (التوعية والدعوة)؛
ضمان أن مجتمع االتفاقية الدولية يتحدث بصوت واحبد عنبد االقتضباء ،ويسبتبق األممبات،
()2
ويحتفببل باالنتصببارات ،ويسببتةيع التصببدي للدعايببة السببلبية فببي وسببائل اإلعببالم أو مصببادر أخببر
(الدعوة وموارد الصحة النباتية)؛
إنشبباء اليببة داخببل األمانببة لضببمان جببودة جميببع مببواد االتصببال لالتفاقيببة الدوليببة وعمليببة
()5
إلصدارها وتوميعها (التوعية والدعوة)؛
التواصببل بلغببة بسببيةة وواضببحة وتقببديم رسببائل أكثببر اتسبباقا تفهمهببا الجمبباهير الرئيسببية
()6
(التوعية والدعوة)؛
التواصل من خالل القنوات المهيمنة للوصول إلى جمباهير محبددة :يبتم ذلبك باألسبا عببر
()7
المنشورات وأدوات اإلنترنل (وال سيما الموقع الشببكي لالتفاقيبة الدوليبة ،ويوتيبوب ،وغيبر ذلبك)،
والتلفزيبون ،واالتصباالت الشبفهية ،والشببكات االجتماعيبة (مثبل الفيسببوا وتببويتر و ، )Linked-In
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والمنشبببببببببببببببببببببورات العلميبببببببببببببببببببببة ،وغيبببببببببببببببببببببر ذلبببببببببببببببببببببك ،عنبببببببببببببببببببببد االقتضببببببببببببببببببببباء
(التوعية والدعوة)؛
وضع المعلومات فبي متنباول أصبحاب المصبلحة مبن خبالل تببادل خببرات الصبحة النباتيبة
()8
(النجاحات والتحديات) وإتاحة مكان لالجتماع /منتبد للبدول وأصبحاب المصبلحة (مدوارد الصدحة
النباتية)؛
التشببديد علببى قصببص اآلثببار البشببرية التببي تببيّن قصببص النجبباح (وقصببص فشببل مختببارة)
()9
لبرنببامج عمببل االتفاقيببة الدوليببة وتعزيببز وعببد عالمببة االتفاقيببة الدوليببة بتحسببين األمببن الغببذائي
والوصول إلى األسواق (التوعية والدعوة)؛ و
( )01تنظببيم حملببة إعالميببة فعالببة :تغةيببة متماسببكة لألنشببةة والفعاليببات والحمببالت (التوعيددة
والدعوة).
وباإلضببافة إلببى ذلببك ،تحتبباج هببذه االسببتراتيجية إلببى الشببفافية واإلشببراف واالسببتدامة .وقببد تسبباعد
العناصر التالية على بلوغ األهداف (انظر القسم أوال أعاله) من هذه االستراتيجية:
( )0جهة االتصال .ينبغي تعيين شخص واحد داخبل األمانبة فبي فريبق تببادل المعلومبات ،توكبل
إليه المس ولية الرئيسية عن تنفيذ استراتيجية االتصال (رغم أن جميع أعضاء األمانبة سيضبةلعون
بالعديد من المهام).
( )4اإلشراف .قد يكون ضمان حد أدنى من اإلشراف على تنفيذ خةبة واسبتراتيجية االتصباالت
مفيدا ،لكن ينبغي أن يكون اإلشراف محدودا من أجل توفير أقصى قدر من المرونة.
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برنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اللتزامات اإلبالغ الوطنية

اتفقل هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الثامنة على اتباع برنامج عمل االتفاقية الدوليبة لوقايبة
النباتات اللتزامات اإلبالغ الوطنية (مثل تبادل المعلومات في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات).
تشببكل البوابببة الدوليببة للصببحة النباتيببة ( )IPP: www.ippc.intاألداة الرئيسببية ال ُمنشببأة لتيسببير تبببادل
المعلومات الرسمية عن الصحة النباتية ،بمبا فبي ذلبك المعلومبات الوطنيبة وتلبك التبي توفرهبا أمانبة
االتفاقية الدوليبة .وإن البواببة الدوليبة للصبحة النباتيبة تسباعد جهبات االتصبال الوطنيبة فبي االتفاقيبة
الدوليببة علببى التواصببل مببع بعضببها ،وعلببى تببوفير موقببع تنشببر عليببه أمانببة االتفاقيببة الدوليببة وثببائق
االجتماع ،وتو ّمع المةبوعات ومعلومات عن الصبحة النباتيبة ،وعلبى مسباعدة األمانبة علبى الوفباء
بالعديد من التزاماتها في مجال اإلبالغ في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
يمكن إيجاد مل ّخصات عن المعلومات الرسمية بشأن االتفاقية الدولية ،والتي يت ّم توفيرها عبر البوابة
الدولية للصحة النباتية على الموقع التالي.www.ippc.int/index.php?id=1110726&L=0// :
وعلبى البرغم مبن التقب ّدم ال ُمحب برم منبذ عببام  ،4110احتباج برنبامج التزامببات اإلببالغ الوطنيبة (تبببادل
المعلومات سابقاً) إلى إعادة تنشي  ،كما يحتاج إلى مزيد من التركيز من خالل وضع نهبج تبدريجي
للسماح لألطراف المتعاقدة الوفاء بالتزاماتها الوطنية لإلبالغ.
وي بمل أن يساعد نهج تدريجي على القيام بما يلي:
تشجيع جهات االتصال على االستمرار في تبادل المعلومبات فبي إطبار االتفاقيبة الدوليبة ،مبن
خالل استخدام البوابة الدولية للصحة النباتية (كما هبو متفبق عليبه فبي البدورة الخامسبة للهيئبة
الم قتة لتدابير الصحة النباتية عام  4110لتيسير وتسريع العمليات المتصلة بالتزامات اإلبالغ
الوطنية في االتفاقية الدولية).
تحسببين االتسبباق فببي عمليببة تببوفير المعلومببات الوطنيببة عببن الصببحة النباتيببة ،وإدخببال هببذه
المعلومببات وتحببديثها بصببورة مسببتمرة مببن خببالل البوابببة الدوليببة للصببحة النباتيببة فببي الوقببل
المالئم.
وضببع خة ب للخالفببة فببي مببا يخببص جهببات االتصببال لضببمان اسببتمرارية برنببامج التزامببات
اإلبالغ الوطنية.
إنشبباء نظببم عمليببة اللتزامببات اإلبببالغ الوطنيببة فببي االتفاقيببة الدوليببة تكببون خاصببة بجهببات
االتصببال مببن أجببل جمببع المعلومببات المةلببوب نشببرها علببى البوابببة الدوليببة للصببحة النباتيببة،
والتحقق منها.
تشجيع البلدان النامية على أن تبدي قيادة في مجال إدخال المعلومات.
توفير معلومات دقيقة بشأن الوقل الالمم إلدخال البيانات.
ضمان السالمة الفنية لنظام اإلبالغ.
وضببع اليببات إليجبباد حببوافز أو قيمببة مضببافة مببن أجببل تشببجيع جهببات االتصببال علببى الوفبباء
بالتزاماتهبا الوطنيببة فبي مجببال اإلبببالغ مبن خببالل البواببة الدوليببة للصببحة النباتيبة ،مببن خببالل
تسلي الضوء مثالً على البلدان ذات األداء الجيد أو تلك التي يجب أن تزيد مشاركتها.
إن إعببادة تركيببز برنببامج التزامببات اإلبببالغ الوطنيببة فببي االتفاقيببة الدوليببة لوقايببة النباتببات لمسبباعدة
جهات االتصال على الوفاء بالتزاماتها الوطنية في مجال اإلبالغ سوف يتةلّب استعراضا ً لما يلي:
األسببا القببانوني آلليببات رفببع التقببارير ،بمببا فببي ذلببك مببن خببالل المنظمببات اإلقليميببة لوقايببة
النباتات ،والدور الذي يمكن أن ت ديه أمانة االتفاقية الدولية لضمان دقة البيانبات علبى البواببة
الدولية للصحة النباتية  -مكان البيانات ،وشكلها ونوعيتها.
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ما إذا كان من المناسب إعةاء األولوية لتقديم البيانات على نحو ما تحدده االتفاقية الدولية.
كيف يتم تقديم البيانات بالضب واألطر الزمنية ذات الصلة.
خدمات القيمة المضافة التي يمكن أن تقبدمها أمانبة االتفاقيبة الدوليبة باإلضبافة إلبى تلبك التبي
يجري تةويرها بالفعل.
اليات تسمح للجهات المانحة توفير المعلومات ذاتها أو معلومات مشبابهة إلبى منظمبات دوليبة
أخر  ،مثل منظمة التجارة العالمية والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات لضمان اتساق عملية
تقديم التقارير ،والحد من االمدواجية.
الةريقة األنسب لتتمكن الجهات الوطنية من الوفاء بالتزاماتها الوطنية في مجال اإلبالغ على
نحو متسق.
الةريقة األنسب لتعزيز دور المنظمات اإلقليمية لوقايبة النباتبات فبي ضبمان وفباء األطبراف
المتعاقدة بالتزاماتها الوطنية في مجال اإلبالغ.
الةريقببة األنسببب لتوصببيل هببذه التقببارير إلببى أصببحاب المصببلحة ،غيببر المنظمببات الوطنيببة
واإلقليمية لوقاية النباتات.
وعالوةً على ذلك ،سبوف تُنشبأ مجموعبة استشبارية معنيبة بالتزامبات اإلببالغ الوطنيبة فبي االتفاقيبة
الدو لية لوقاية النباتات للمساعدة في وضع خةة تتيح لجهات االتصال الوفاء بالتزاماتها الوطنية فبي
مجال اإلبالغ .وسوف تتألف هذه المجموعة االستشارية من ممثل واحد للصحة النباتيبة تبت ّم تسبميته
من كل إقليم ،ويكون على معرفة بالتزامات اإلببالغ الوطنيبة المحبددة فبي االتفاقيبة الدوليبة .وسبوف
تعمل هذه المجموعة االستشارية عبر االنترنل .وعند الضرورة فق (إذا تبوفّرت مبوارد إضبافية)،
يُببنظم اجتمبباع وجهببا لوجببه .وسببوف يسببتكمل مكتببب هيئببة تببدابير الصببحة النباتيببة اختصاصببات هببذه
المجموعة.
وسوف تتشكل المجموعة االستشارية المعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية في االتفاقيبة الدوليبة لوقايبة
النباتات من عضو واحد من كل إقليم .وسوف ينتقي هذا الجهام الخبراء الفنيين عند الضرورة.
سببيت ّم الحصببول علببى توقعببات مسببتخدمي المنظمببات الوطنيببة واإلقليميببة لوقايببة النباتببات بمببا يتببيح
استكمال المعلومات الراجعة الواردة من ورشات عمل عديدة.
وضع نهج تدريجي إماء برنامج التزامات اإلبالغ الوطنية ،مع تحديد أهداف قابلة للتحقيق كل عام.
اإلطببار الزمنببي المتوقببع يلح ب اسببتكمال الخةببة بحلببول تشببرين األول /أكتببوبر  4102لتنظببر فيهببا
مجموعة التخةي االستراتيجي التابعة لهيئبة تبدابير الصبحة النباتيبة ورفبع خةبة التزامبات اإلببالغ
الوطنيبببببببببببببببببببببببببة إلبببببببببببببببببببببببببى الهيئبببببببببببببببببببببببببة فبببببببببببببببببببببببببي دورتهبببببببببببببببببببببببببا العاشبببببببببببببببببببببببببرة
عام .4105
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المرفق  -21األعضدداء واألعضدداء البدددالء المحتملددون فددي األجهددزة الفرعيددة لهيئددة تدددابير
الصحة النباتية
(الملحقان المنقحان  0و 4للوثيقة )CPM/2013/10 Rev.2
الملحق

2

األعضاء واألعضاء البدالء المحتملون في لجنة المعايير
الملحق  0ألف  -أعضاء لجنة المعايير
إقليم منظمة
األغذية
والزراعة

االسم

البلد

غانا

السيدة

المغرب

السيد لحسين أباها

Ruth WOODE

أفريقيا
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الدورة الثامنة لهيئبة
الفترة األولى/
تببببببببدابير الصببببببببحة
 0سنوات
النباتية ()4100
الدورة الرابعة لهيئة
تببببببببدابير الصببببببببحة
الفتبرة الثانيبة/
النباتية ()4119
البببببببدورة السبببببببابعة  0سنوات
لهيئة تدابير الصبحة
النباتية ()4104
تحبببل محبببل السبببيدة

4106

4105

Olufunke Olusola
AWOSUSI

أوغندا

السيدة Ephrance
TUMUBOINE

مامبيا

السيد

بنغالديز

السيد Mohammas Ayub
HOSSAIN

الهند

السيد

Kenneth M’SISKA

D.D. K. SHARMA

اسيا

أوروبا

مرش /معاد
ترشيحه

فترة
العضوية
الحالية /
المدة

نهاية فترة
العضوية
الحالية

اليابان

السيد

فيل نام

السيدة

الدانمرا

السيد

Motoi SAKAMURA

Thanh Huong HA

Ebbe NORDBO

الببدورة الثالثببة لهيئببة
تببببببببدابير الصببببببببحة الفتبرة الثانيبة/
 0سنوات
النباتية ()4118
الببببببدورة السادسببببببة
لهيئة تدابير الصبحة
النباتية ()4100
البببببببدورة السبببببببابعة
الفترة األولى/
لهيئة تدابير الصبحة
 0سنوات
النباتية ()4104
البببببببدورة السبببببببابعة الفتببببببببببببببببببببرة
لهيئة تدابير الصبحة األولبببببببببببببى0/
سنوات
النباتية ()4104
الدورة الثامنة لهيئبة
تببببببببدابير الصببببببببحة الفترة األولى/
 0سنوات
النباتية ()4100
الدورة األولى لهيئبة
تببببببببدابير الصببببببببحة
النباتية ()4116
الدورة الرابعة لهيئة
تببببببببدابير الصببببببببحة
النباتية ()4119
البببببببدورة السبببببببابعة
لهيئة تدابير الصبحة
النباتية ()4104
البببببببدورة السبببببببابعة
لهيئة تدابير الصبحة
النباتية ()4104
الببدورة الثالثببة لهيئببة

4102

4105

4105

4106

الفتببرة الثالثببة/
 0سنوات

4105

الفتببرة األولببى
 0 /سنوات

4105

الفترة الثانية /

4102
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أمريكبببا الالتينيبببة
والكاريبي

الشرق األدنى

أمريكا الشمالية
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االسم

البلد

النرويج

السيدة Hilde Kristin
PAULSEN

بولندا

السيد Piotr
WLODARCZYK

المملكة المتحدة

السيدة

األرجنتين

السيد

البراميل

السيد Alexandre MOREIRA
PALMA

Jane CHARD

Ezequiel FERRO

شيلي

السيدة Maria Soledad
CASTRO DOROCHESSI

المكسيك

السيدة Ana Lilia
MONTEALEGRE LARA

جمهوريبببة إيبببران
اإلسالمية

السيد محمد رضا أشغاري

العراق

السيد باسم مصةفى خليل

لبنان

السيد عماد ن ّحال

اليمن

السيد جميل أنور رمضان

كندا

السيدة
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Marie-Claude

فترة
العضوية
مرش /معاد
الحالية /
ترشيحه
المدة
تببببببببدابير الصببببببببحة  0سنوات
النباتية
)(2008
الببببببدورة السادسببببببة
لهيئة تدابير الصبحة
النباتية
()3100
البببببببدورة السبببببببابعة
الفتببرة األولببى
لهيئة تدابير الصبحة
 0 /سنوات
النباتية ()3103
البببببببدورة السبببببببابعة
الفتببرة األولببى
لهيئة تدابير الصبحة
 0 /سنوات
النباتية ()4104
الببدورة الثالثببة لهيئببة
تببببببببدابير الصببببببببحة
الفتبرة الثانيبة/
النباتية ()4118
الببببببدورة السادسببببببة  0سنوات
لهيئة تدابير الصبحة
النباتية ()4100
الدورة الثامنة لهيئبة
الفتببرة األولببى
تببببببببدابير الصببببببببحة
 0 /سنوات
النباتية ()4100
البببببببدورة السبببببببابعة
الفترة األولى/
لهيئة تدابير الصبحة
 0سنوات
النباتية ()4104
الببببببدورة الخامسببببببة
لهيئة تدابير الصبحة
الفتبرة الثانيبة/
النباتية ()4101
الدورة الثامنة لهيئبة  0سنوات
تببببببببدابير الصببببببببحة
النباتية ()4100
البببببببدورة السبببببببابعة
الفتببرة األولببى
لهيئة تدابير الصبحة
 0 /سنوات
النباتية ()4104
البببببببدورة السبببببببابعة
لهيئة تدابير الصبحة
النباتيبببببببببببة (/)4104
الفتبرة الثانيبة/
لفترة قصيرة
 0سنوات
الدورة الثامنة لهيئبة
تببببببببدابير الصببببببببحة
النباتية ()4100
البببببببدورة السبببببببابعة
الفتببرة األولببى
لهيئة تدابير الصبحة
 0 /سنوات
النباتية ()4104
الببببببدورة السادسببببببة
الفتببرة األولببى
لهيئة تدابير الصبحة
 0 /سنوات
النباتية ()4100
الدورة الثامنة لهيئبة
الفترة األولى/
تببببببببدابير الصببببببببحة
 0سنوات
النباتية ()4100
الببدورة الثالثببة لهيئببة الفتبرة الثانيبة/

01

نهاية فترة
العضوية
الحالية

4105

4105

4102

4106

4105

4106

4105

4106

4105

4102

4106
3102
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إقليم منظمة
األغذية
والزراعة

البلد

فترة
العضوية
مرش /معاد
الحالية /
ترشيحه
المدة
تببببببببدابير الصببببببببحة  2سنوات
النباتية ()4118
الببببببدورة السادسببببببة
لهيئة تدابير الصبحة
النباتية ()3100
الدورة الرابعة لهيئة
تببببببببدابير الصببببببببحة
الفتبرة الثانيبة/
النباتية ()4119
البببببببدورة السبببببببابعة  0سنوات
لهيئة تدابير الصبحة
النباتية ()3103
الببببببدورة السادسببببببة
لهيئة تدابير الصبحة
الفترة األولى/
النباتية ()4100
 2سنوات

االسم
FOREST

الواليببات المتحببدة
األمريكية

السيدة

استراليا

السيد

Jan Bart ROSSEL

جزر كوا

السيد

Ngatoko NGATOKO

Julie ALIAGA

جنببببببوب غببببببرب
المحي الهادك

السيد

نيوميلندا

John HEDLEY

البببببببدورة السبببببببابعة
الفترة األولى/
لهيئة تدابير الصبحة
 0سنوات
النباتية ()4104
الدورة األولى لهيئبة
تببببببببدابير الصببببببببحة
النباتية ()4116
الدورة الرابعة لهيئة
الفتببرة الثالثببة/
تببببببببدابير الصببببببببحة
 0سنوات
النباتية ()4119
البببببببدورة السبببببببابعة
لهيئة تدابير الصبحة
النباتية ()4104

نهاية فترة
العضوية
الحالية

4105

3102

4105

4105

الملحق  0باء  -األعضاء البدالء المحتملون في لجنة المعايير
إقليم
منظمة
األغذية
والزراعة

الترتيب

0

البلد

الكاميرون

أفريقيا

االسم
السيدة Alice
NDIKONTAR

4

نيجيريا

السيد Moses
Adegboyega
ADEWUMI

0

الصين

السيد

Lifeng WU

اسيا
4

أوروبا

0
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مملكبببببببببببة السيدة
تايلندا

Walaikorn

RATTANADECHAKUL

هولندا

السيد Nicolaas Maria
HORN

فترة العضوية
نهاية فترة
مرش /معاد ترشيحه الحالية /
العضوية الحالية
المدة
الببدورة الثامنببة لهيئببة
الفترة األولبى/
تدابير الصحة النباتية
 0سنوات
()4100
الببدورة الثامنببة لهيئببة
الفترة األولبى/
تدابير الصحة النباتية
 0سنوات
()4100
الببدورة الثامنببة لهيئببة
الفترة األولبى/
تدابير الصحة النباتية
 0سنوات
()4100
الببدورة الثامنببة لهيئببة
الفترة األولبى/
تدابير الصحة النباتية
 0سنوات
()4100
الدورة السبابعة لهيئبة الفترة األولبى/
تدابير الصحة النباتية  0سنوات

4106

4106

4106

4106

4105
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إقليم
منظمة
األغذية
والزراعة

أمريكبببببببببببا
الالتينيببببببببة
والكاريبي

الترتيب

االسم

البلد

4

فنلندا

السيد Ralf Lothar
LOPIAN

0

كوستاريكا

السيد Guillermo
SIBAJA CHINCILLA

4

ترينبببببببببداد السيد
وتوباغو

0

الشبببببببببببرق
األدنى
4

ليحل محل كندا
أمريكبببببببببببا
الشمالية
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Anthony St.

HILL

ليبيا

السيد علي كافو

اإلمببببارات
السيد سعيد علي
العربيببببببببة
اليماحي
المتحدة
كندا

السيد

Steve CÔTÉ

ليحبببببببببل محبببببببببل الواليبببببات
السيدة Lottie
الواليببات المتحببدة المتحببببببببدة
ERIKSON
األمريكية
األمريكية

ليحبببببببببل محبببببببببل
جنبببببببببببوب اسبببببببببببببببببتراليا أو نيوميلندا
غبببببببببببببرب نيوميلندا
المحببببببببببي
الهادك
ليحببل محببل ممثببل جبببببببببببببزر
جببببببزر المحببببببي المحببببببببي السيد Pere KOKOA
الهاد ء
الهادك
السيد Stephen
BUTCHER
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فترة العضوية
مرش /معاد ترشيحه الحالية /
المدة
()4104
الدورة السبابعة لهيئبة
تدابير الصحة النباتية
()4104
الدورة السبابعة لهيئبة
تدابير الصحة النباتية
()4104
الببدورة الثامنببة لهيئببة
تدابير الصحة النباتية
()4100
الببدورة الثامنببة لهيئببة
تدابير الصحة النباتية
()4100
الببدورة الثامنببة لهيئببة
تدابير الصحة النباتية
()4100
الدورة السادسة لهيئة
تدابير الصحة النباتية
()4100
الببدورة الثامنببة لهيئببة
تدابير الصحة النباتية
()4100
البدورة الرابعببة لهيئببة
تدابير الصحة النباتية
()4119
الدورة السبابعة لهيئبة
تدابير الصحة النباتية
()4104
الببدورة الثامنببة لهيئببة
تدابير الصحة النباتية
()4100

01

نهاية فترة
العضوية الحالية

الفترة األولبى/
 0سنوات

4105

الفترة األولبى/
 0سنوات

4105

الفترة األولبى/
 0سنوات

4106

الفترة األولبى/
 0سنوات

4106

الفترة األولبى/
 0سنوات

4106

الفترة األولبى/
 0سنوات

4102

الفترة األولبى/
 0سنوات

4106

الفتببرة الثانيببة/
 0سنوات

4105

الفترة األولبى/
 0سنوات

4106
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الدورة الثامنة  -هيئة تدابير الصحة النباتية

01

الملحق

1

الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات :األعضاء واألعضاء البدالء المحتملون

الملحق  4ألف :أعضاء الجهام الفرعي لتسوية النزاعات
إقليم منظمة
األغذية
والزراعة

البلد

االسم

أفريقيا

سواميلند

السيد George Similio
MAVIMBELA

اسيا

الصين

السيد

أوروبا

هولندا

السيدة Mennie
GERRISTENWIERLARD

أمريكا الالتينية
والكاريبي

بنما

السيد

الشرق األدنى

لبنان

السيد تشارلز مرمور

أمريكا الشمالية

كندا

السيد

جنوب غرب
المحي الهادك

استراليا

السيدة Vanessa
FINDLAY
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مرش /معاد ترشيحه

Enlin ZHU

Luis Benavides

Steve CÔTÉ

الدورة السادسة لهيئة
تدابير الصحة النباتية
()4100
الدورة الثامنة لهيئة
تدابير الصحة النباتية
()4100
الدورة الخامسة لهيئة
تدابير الصحة النباتية
()4101
الدورة السابعة لهيئة
تدابير الصحة النباتية
()4104
الدورة السابعة لهيئة
تدابير الصحة النباتية
()4104
الدورة الثامنة لهيئة
تدابير الصحة النباتية
()4100
الدورة الخامسة لهيئة
تدابير الصحة النباتية
()4101
الدورة السابعة لهيئة
تدابير الصحة النباتية
()4104
الدورة السابعة لهيئة
تدابير الصحة النباتية
()4104
الدورة الثامنة لهيئة
تدابير الصحة النباتية
()4100

نهاية فترة
فترة العضوية
العضوية
الحالية  /المدة
الحالية
الفترة الثانية/
سنتان

2015

الفترة الثانية/
سنتان

2014

الفترة األولى/
سنة واحدة

2014

الفترة األولى/
سنتان

2015

الفترة الثانية/
سنتان

2014

الفترة األولى/
سنتان

2014

الفترة األولى/
سنتان

4105
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01

الملحق  4باء :األعضاء البديلون المحتملون للجهام الفرعي لتسوية النزاعات
إقليم
منظمة
األغذية
والزراعة
أفريقيا

االسم

البلد

الغابون

السيدة

اسيا

تايلند

السيد Chusak
WONGWICHAKORN

أوروبا

فرنسا

السيد

أمريكا
الالتينية بيرو
والكاريبي

Séraphine MINKO

Benjamin GENTON

السيد James PAZO-
ALVARADO

الشرق
األدنى

عُمان

السيد سليمان الةوبي

أمريكا
الشمالية

الواليات المتحدة
األمريكية

السيدة

جنوب
غرب
المحي
الهادك

نيوميلندا
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السيد

Lottie ERIKSON

Peter THOMSON

مرش /معاد
ترشيحه
الدورة الثامنة
لهيئة تدابير
الصحة النباتية
()4100
الدورة السابعة
لهيئة تدابير
الصحة النباتية
()4104
الدورة السابعة
لهيئة تدابير
الصحة النباتية
()4104
الدورة الثامنة
لهيئة تدابير
الصحة النباتية
()4100
الدورة الخامسة
لهيئة تدابير
الصحة النباتية
()4101
الدورة السابعة
لهيئة تدابير
الصحة النباتية
()4104
الدورة الثامنة
لهيئة تدابير
الصحة النباتية
()4100
الدورة الثامنة
لهيئة تدابير
الصحة النباتية
()4100

فترة العضوية الحالية نهاية فترة
العضوية
 /المدة
الحالية

الفترة األولى /سنتان

2015

الفترة األولى /سنتان

2014

الفترة األولى /سنتان

2014

الفترة األولى /سنتان

4105

الفترة الثانية /سنتان

2014

الفترة األولى /سنتان

2015

الفترة األولى /سنتان

4105
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 هيئة تدابير الصحة النباتية- الدورة الثامنة

 قائمة المشاركين-22 المرفق
MEMBER COUNTRIES (CONTRACTING PARTIES)
PAYS MEMBRES (PARTIES CONTRACTANTES)
PAÍSES MIEMBROS (PARTES CONTRATANTES)
)البلدان األعضاء (األطراف المتعاقدة
ALGERIA - ALGÉRIE - ARGELIA
Représentant
Mme Nadia HADJERES
Directrice
Protection des Végétaux et des
Contrôles Techniques
Ministère de l'Agriculture et du
Développement Rural
12, Boulevard Colonel Amirouche
Alger
Phone: (+213) 21 732161
Fax: (+213) 21 429349
Email: hadjeres.nadia@minagri.dz
Suppléant(s)
Mme Karima BOUBEKEUR
Secrétaire des Affaires Etrangères
Ambassade de la République algérienne
démocratique et populaire
Via Bartolomeo Eustachio, 12
00161 Rome - Italie
Phone: (+39) 06 44202533
Fax: (+39) 06 44292744
Email: embassy@algerianemnassy.it
ARGENTINA - ARGENTINE
Representante
Sr Diego QUIROGA
Director Nacional de Protección
Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria
Representante de la Organización de
Protección Fitosanitaria
Av Paseo Colón, 315 - 4 Piso
Buenos Aires
Phone: (+54) 11 4121 5176
Fax: (+54) 11 4121 5179
Email: dquiroga@senasa.gov.ar
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Suplente(s)
Sr Ezequiel FERRO
Técnico
Temas
Internacionales
Bilaterales y Multilaterales
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA)
Av Paseo Colón, 315 - 4 Piso
Buenos Aires
Phone: (+54) 11 4121 5350
Email: eferro@senasa.gov.ar.
Sr Gustavo INFANTE
Ministro Plenipotenciario
Encargado de Negocios a.i.
Representante Permanente Adjunto ante
la FAO
Embajada de la República Argentina
(Representación Permanente ante la
FAO)
Piazza dell'Esquilino 2
00185 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 48073300
Email: emfao@mrecic.gov.ar
Sra Andrea Silvina REPETTI
Consejera
Representante Permanente Alterna ante
la FAO
Embajada de la República Argentina
(Representación Permanente ante la
FAO)
Piazza dell'Esquilino 2
00185 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 48073300
Email: emfao@mrecic.gov.ar
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ARMENIA - ARMÉNIE

AUSTRIA - AUTRICHE

Representative
Mr Artur NIKOYAN
Head of the Phytosanitary Inspection
State Service for Food Safety
Ministry of Agriculture of Armenia
Erebuni 12 street
0039 Yerevan
Phone: (+374) 10 435125
Fax: (+374) 10 450960
Email: nikoyanartur@rambler.ru

Representative
Mr Michael KURZWEIL
Officer
Department III/9, Plant Production
Federal Ministry of Agriculture,
Forestry, Environment and Water
management
Stubenring 12, A- 1010 Vienna
Phone: (+43) 1 711002819
Fax: (+43) 1 711002376
Email:
michael.kurzweil@lebensministerium.a
t

AUSTRALIA - AUSTRALIE
Representative
Ms Vanessa FINDLAY
Chief Plant Protection Officer
Department of Agriculture, Fisheries
and Forestry
GPO Box 858
Canberra ACT 2601
Phone: (+61) 2 6272 5936
Fax: (+61) 2 6272 3567
Email: vanessa.findlay@daff.gov.au
Alternate(s)
Mr Jan Bart ROSSEL
Acting Director
International Plant Health
Department of Agriculture, Fisheries
and Forestry
GPO Box 858
Canberra ACT 2601
Phone: (+61) 2 62725056
Fax: (+61) 2 62725835
Email: Bart.rossel@daff.gov.au
Ms Julia RYMER
Executive Officer IPPC Australia
Chief Plant Protection Officer
Department of Agriculture, Fisheries
and Forestry
GPO Box 858
Canberra ACT 2601
Phone: (+61) 2 6272 4837
Email: Julia.Rymer@daff.gov.au
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BANGLADESH
Representative
Mr Mukul Chandra ROY
Director General
Department of Agricultural Extension
Ministry of Agriculture
Khamarbari, Dhaka-1215
Phone: (+88) 02 9140857
Email: roymukul@ymail.com
BELARUS - BÉLARUS - BELARÚS
Representative
Mr Leanid PLIASHKO
Director
Main State Inspectorate for
Production
Quarantine and Plant Protection
8 Krasnozvezdnaya st.
220034 Minsk
Phone: (+375) 17 2844061
Fax: (+375) 17 2845357
Email: labqbel@tut.by

Seed
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BELGIUM - BELGIQUE - BÉLGICA
Représentant
M Lieven VAN HERZELE
Adviseur
Ministère de la Santé publique, de la
Sécurité de la chaîne alimentaire et de
l'Environnement
DG4 : Animaux, Végétaux et
Alimentation
Service de la Politique sanitaire des
Animaux et des Plantes
Division de la Protection des Plantes
Eurostation II - Place Victor Horta 40
bte 10 - B 1060 Bruxelles
Phone: (+32) 2 5247323
Fax: (+32) 2 5247349
Email:
Lieven.VanHerzele@gezondheid.belgie
.be
BELIZE - BELICE
Representative
Mr Francisco GUTIERREZ
Technical Director
Belize Agricultural Health Authority
Ministry of Agriculture and Fisheries
West Block Building
Belmopan City
Phone: (+501) 8244899
Fax: (+501) 8243773
Email: frankpest@yahoo.com
BHUTAN - BHOUTAN - BHUTÁN
Representative
Ms Barsha GURUNG
Regulatory and Quarantine Officer
Bhutan
Agriculture
and
Food
Regulatory Authority
Ministry of Agriculture and Forests
P.O. Box 1071 -Thimphu
Phone: (+975) 02 327031
Fax: (+975) 02 327032
Email: barshagrng@gmail.com
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Alternate(s)
Ms Rinchen WANGMO
Senior Regulatory and Quarantine
Inspector
Bhutan
Agriculture
and
Food
Regulatory Authority
Ministry of Agriculture and Forests
P.O. Box 1071 -Thimphu
Phone: (+975) 02 327031
Fax: (+975) 02 325540
Email: rinchenwangmo80@gmail.com
BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIE-HERZÉGOVINE - BOSNIA Y
HERZEGOVINA
Representative
Mr Seid UZUNOVIC
Deputy Director
Administration for Plant Health
Protection
Ministry of Foreign Trade and
Economic Relations
Radiceva 8
71000 Sarajevo
Phone: (+387) 33290710
Fax: (+387) 33290711
Email: seid.uzunovic@uzzb.gov.ba
Alternate(s)
Mr Nenad COLAKOVIC
Head of Plant Health Department
Administration for Plant Health
Protection
Ministry of Foreign Trade and
Economic Relations
Radiceva 8
71000 Sarajevo
Phone: (+387) 33 290700
Fax: (+307) 33 290711
Email: nenad.colakovic@uzzb.gov.ba
BOTSWANA
Representative
Ms Tlhabologang Mamane JOHNSON
Principal Agricultural Scientific Officer
Department of Crop Production
Ministry of Agriculture
Private Bag 00435
Gaborone
Phone: (+267) 3928745
Email: tjohnson@gov.bw
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BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL

BULGARIA - BULGARIE

Representative
Mr Cosam CARVALHO COUTINHO
Director of the Plant Health Department
Ministry of Agriculture, Livestock and
Supply
Esplanada dos Ministerios
Brasilia DF 70043900
Phone: (+55) 61 32182654/32582939
Fax: (+55) 61 32243874

Representative
Ms Mariya Georgieva TOMALIEVA
Chief Expert
Phytosanitary Control Department
Plant Protection Directorate
Bulgarian Food Safety Agency (BFSA)
17, Hristo Botev blvd.
1040 Sofia
Phone: (+359) 2 9173739
Fax: (+359) 2 9173759
Email:
m.tomalieva@nsrz.government.bg

Alternate(s)
Mr Luiz Maria PIO CORREA
Counsellor
Deputy Permanent Representative to
FAO
Permanent Representation of the
Federative
Republic of Brazil to FAO
Via di Santa Maria dell'Anima 32
00186 Rome
Phone: (+39) 06 68307576
Fax: (+39) 06 68398802
Email: rebrafao@brafao.it
Ms Tatiane ALMEIDA DO
NASCIMENTO
Federal Inspector
Division of Pest Risks Analysis
Ministry of Agriculture, Livestock and
Supply
Esplanada dos Ministerios
Brasilia DF 70043900
Phone: (+55) 61 32182416
Fax: (+55) 61 32254738
Mr Marco Antonio ARAUJO DE
ALENCAR
Coordinator of Phytosanitary
International Affairs
Ministry of Agriculture, Livestock and
Supply
Esplanada dos Ministerios
Brasilia DF 70043900
Phone: (+55) 61 32182416
Fax: (+55) 61 32254738
Email:
marco.alencar@agricultura.gov.br
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BURKINA FASO
Représentant
Mme Mariam SOME DAMOUE
Ingénieur Agronome
Chargée du Contrôle Phytosanitaire
Direction de la Protection des Végétaux
01 B.P. 5362 Ouagadougou
Phone: (+226) 50361915
Fax: (+226) 50375805
Email: mariamsome@yahoo.fr
BURUNDI
Représentant
M Eliakim SAKAYOYA
Directeur
Direction de la Protection des Végétaux
Ministère de l'Agriculture et de
l'Elevage
B.P. 114 Gitega
Phone: (+257) 22402036/79976214
Fax: (+257) 22402104
Email: sakayoyaeliakim@yahoo.fr
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CAMBODIA
CAMBOYA

-

CAMBODGE

00

-

Representative
Mr Vanhan HEAN
Deputy Director General
Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries
General Directorate of Agriculture
No.54B/49F, Street 395-656
Sangkat Toeuk Laak 3
Khan Tuol Kok, Phnom Phenh
Phone: (+855) 12818216
Fax: (+855) 23 883268
Email: heanvanhan@gmail.com
CAMEROON - CAMEROUN CAMERÚN
Représentant
M Moungui MÉDI
Conseiller
Representant Permanent Adjoint aupres
FAO
Ambassade de la République du
Cameroun
Via Siracusa, 4-6
00161 Rome - Italie
Phone: (+39) 06 44232313
Fax: (+39) 06 44291323
Email: segreteriaambacam@virgilio.it
CANADA - CANADÁ
Representative
Mr Gregory W. WOLFF
Chief Plant Health Officer
Director
Plant Biosecurity and Forestry Division
Canadian Food Inspection Agency
59 Camelot Drive, Ottawa
Ontario, Canada K1A 0Y9
Phone: (+1) 613 773 7727
Email: greg.wolff@inspection.gc.ca
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Alternate(s)
Ms Marie-Claude FOREST
Adviser
National Manager and International
Standards Adviser
Plant Biosecurity and Forestry Division
Canadian Food Inspection Agency
59 Camelot Drive, Ottawa
Ontario, Canada K1A 0Y9
Phone: (+1) 613 773 7235
Fax: (+1) 613 773 7204
Email:
marieclaude.forest@inspection.gc.ca
Mr Steve COTE
Senior Plant Health Standards Officer
Plant Biosecurity and Forestry Division
Canadian Food Inspection Agency
59 Camelot Drive, Ottawa
Ontario, Canada K1A 0Y9
Phone: (+1) 613 773 7368
Fax: (+1) 613 773 7204
Email: steve.cote@inspection.gc.ca
Ms Marie-Pierre MIGNAULT
International Senior Policy Analyst
IPPC
Trade Policy Division
Canadian Food Inspection Agency
1400, Merivale Road
Tower 1, Ottawa
Ontario, Canada K1A 0Y9
Phone: (+1) 613 773 6456
Fax: (+1) 613 773 5695
Email:
mariepierre.mignault@inspection.gc.ca
Mr Eric ROBINSON
Counsellor
Alternate Permanent Representative to
FAO
Canadian Embassy
Via Zara 30
00198 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 854442554
Fax: (+39) 06 854442930
Email:
eric.robinson@international.gc.ca
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CAPE VERDE - CAP-VERT - CABO
VERDE
Représentant
M Alberto Salazar DA SILVA
Direction Générale de la Planification,
du Budget et de la Gestion
Ministère du Développement Rural
Cidade da Praia
C.P. - 115 Santiago
Phone: (+238) 2647539/2647541
Fax: (+238) 2647540
Email: Alberto.Silva@mdr.gov.cv
CHAD - TCHAD
Représentant
M Abou PALOUMA
Directeur Général Adjoint de la
Production Agricole et de la Formation
Ministère de l'Agriculture et de
L'Irrigation
B.P. 441 - N'Djaména
Suppléant(s)
M Akoul Idriss GOÏPAYE
Directeur de la Protection des Végétaux
et du Conditionnement
Ministère de l'Agriculture et de
L'Irrigation
B.P. 1551 N'Djamena
Phone: (+235) 22 524509
Fax: (+235) 66 839515
Email: neloum21@yahoo.fr

 هيئة تدابير الصحة النباتية- الدورة الثامنة

CHINA – CHINE
Representative
Mr Tianrun ZHONG
Deputy Director-General
National Agro-Tech Extension and
Service Centre
Ministry of Agriculture
No.20 Mai Zi Dian Street
Chaoyang District, Beijing 100125
Phone: (+86) 10 59194548
Fax: (+86) 10 59194517
Email: zhongtr@agri.gov.cn
Alternate(s)
Mr Hui HUANG
Deputy Division Director
Crop Production Department
Ministry of Agriculture
No.11 Nongzhanguan Nanli
Chaoyang District, Beijing 100125
Phone: (+86) 10 59192899
Fax: (+86) 10 59193376
Email: huanghui@agri.gov.cn
Mr Lifeng WU
Division Director
National Agro-Tech Extension and
Service Centre
Ministry of Agriculture
No.20 Mai Zi Dian Street
Chaoyang District, Beijing 100125
Phone: (+86) 10 59194524
Fax: (+86) 10 59194726
Email: wulifeng@agri.gov.cn

CHILE - CHILI
Representante
Sra Maria Soledad CASTRO
DOROCHESSI
Jefa Subdepartamento Sanidad Vegetal
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Ministerio de Agricultura
Av. Bulnes 140, 3 Piso
Santiago de Chile
Phone: (+56) 2 3451454
Fax: (+56) 2 3451203
Email: soledad.castro@sag.gob.cl
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Mr Jun LUO
Section Chief
Department for Supervision on Animal
and Plant Quarantine
General Administration of Quality
Supervision, Inspection and Quarantine
No. 9 Madiandonglu, Haidian District
Beijing, 100088
Phone: (+86) 10 82261911
Fax: (+86) 10 82260158
Email: luoj@aqsiq.gov.cn
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Ms Xingxia WU
Senior Agronomist
Research Center for International
Standard and Technical Regulation
Department for Supervision on Animal
and Plant Quarantine
General Administration of Quality
Supervision, Inspection and Quarantine
No.18 Xibahe Dongli, Chaoyang
District
Beijing, 100028
Phone: (+86) 10 84603962
Fax: (+86) 10 84603817
Email: ciqwuxx@sina.com
Mr Yuxiang ZHAO
Deputy Division Director
Department of Afforestation and
Greening
State Forestry Administration
No.18 Hepingli Dongjie
Chaoyang District, Beijing 100714
Phone: (+86) 10 84238513
Fax: (+86) 10 84238069
Email: zhaoyx1221@126.com
Mr Clive Siu-Ki LAU
Senior Agricultural Officer
Agriculture, Fisheries and Conservation
Department
The Government of the Hong Kong
Special Administrative Region
Rm 627, Cheung Sha Wan Government
Offices
303 Cheung Sha Wan Road
Kowloon, Hong Kong
Phone: (+852) 21507039
Fax: (+852) 21520319
Email: clive_sk_lau@afcd.gov.hk
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Mr Handi GUO
Counsellor
Deputy Permanent Representative to
FAO
Permanent Representation of the
People's Republic of China to the UN
Agencies for Food and Agriculture
Via degli Urali 12
00144 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 59193124
Fax: (+39) 06 59193130
Email: guohandi@agri.gov.cn
Mr Chuang NIE
First Secretary
Alternate Permanent Representative to
FAO
Permanent Representation of the
People's Republic of China to the UN
Agencies for Food and Agriculture
Via degli Urali 12
00144 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 9193136
Fax: (+39) 06 59193130
Email: nie.chuang@gmail.com
Mr Huilai ZONG
First Secretary
Alternate Permanent Representative to
FAO
Permanent Representation of the
People's Republic of China to the UN
Agencies for Food and Agriculture
Via degli Urali 12
00144 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 59193128
Fax: (+39) 06 59193130
Email: zonghuilai@hotmail.com
COLOMBIA - COLOMBIE

Ms Yufen CHEN
Head
Division of Nature Studies and
Conservation
Department of Gardens and Green
Areas
Civic and Municipal Affairs Bureau
Seac Pai Van Park, Coloane, Macao
Phone: (+853) 28870277
Fax: (+853) 28882247
Email: fannyc@iacm.gov.mo
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Representante
Sr Juan Manuel PRIETO MONTOYA
Embajador
Representante Permanente ante la FAO
Embajada de la República de Colombia
Via Giuseppe Pisanelli 4
00196 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 3612131 ext:103
Fax: (+39) 06 3225798
Email: juan.prieto@cancilleria.gov.co
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Suplente(s)
Sr Carlos Alberto SOTO RAVE
Subgerente de Protección Vegetal
Instituto Colombiano Agropecuario
Carraro 41 N 17-81
Zona Industrial Puente Arancla
Bogotá
Phone: (+571) 332 3700 Ext. 1301
Email:
subgerencia.agricola@ica.gov.co
Sra
Maria
Victoria
SALCEDO
BOLIVAR
Consejera
Representante Permanente Alterno ante
la FAO
Embajada de la República de Colombia
Via Giuseppe Pisanelli 4
00196 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 3612131 ext:110
Fax: (+39) 06 3225798
Email:
maria.salcedo@cancilleria.gov.co
Sr Felipe STEINER FRASER
Primer Secretario
Representante Permanente Alterno ante
la FAO
Embajada de la República de Colombia
Via Giuseppe Pisanelli 4
00196 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 3612331 ext:102
Fax: (+39) 06 3225798
Email: felipe.steiner@cancilleria.gov.co
Sra Daniela RAMIREZ MANOSALVA
Pasante Embajada de Colombia
Embajada de la República de Colombia
Via Giuseppe Pisanelli 4
00196 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 3612131 ext:110
Fax: (+39) 06 3225798
Email: ramirez.daniela@ur.edu.co
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COMOROS
COMORAS

-

COMORES

–

Représentant
M Issimaila Mohamed ASSOUMANI
Chef
Service de la Protection des végétaux
Ministère de l'agriculture, de la pêche,
de l'environnement, de l'énergie, de
l'industrie et de l'artisanat
B.P. 289, Moroni
Phone: (+269) 3331102
Fax: (+269) 7750003
Email: issimaila2002@yahoo.fr
CONGO
Représentant
Mme Alphonsine LOUHOUARI
TOKOZABA
Chef
Service de la Protection des Végétaux
Ministère de l'Agriculture et de
l'Elevage (MAE)
6, rue Louis Tréchot
B.P. 2453 Brazzaville
Phone: (+242) 05 5222436
Email: louhouari@yahoo.fr
COOK ISLANDS - ÎLES COOK ISLAS COOK
Representative
Mr Ngatoko NGATOKO
Director
Biosecurity Quarantine Service
Ministry of Agriculture
P.O.Box 96
Rarotonga
Phone: (+682) 28711
Email: nngatoko@agriculture.gov.ck
COSTA RICA
Representante
Sra Magda GONZALEZ ARROYO
Directora
Servicio Fitosanitario del Estado
Ministerio de Agricultura y Ganaderia
Sabana Sur, Antiguo Edificio La Salle
San José
Phone: (+506) 2549 3563
Fax: (+506) 2549 3598
Email: mgonzalez@sfe.go.cr
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Suplente(s)
Sra Fanny SANCHEZ OVIEDO
Normas y Regulaciones del SFE
Servicio Fitosanitario del Estado
Ministerio de Agricultura y Ganaderia
Sabana Sur, Antiguo Edificio La Salle
San José
Phone: (+506) 2549 3563
Fax: (+506) 2549 3598
Email: fsanchez@sfe.go.cr
Sr Manuel MORALES SOLANO
Supervisor Embalaje de Madera
(NIMF15)
Servicio Fitosanitario del Estado
Ministerio de Agricultura y Ganaderia
Sabana Sur, Antiguo Edificio La Salle
San José
Phone: (+506) 2549 2563
Fax: (+506) 2549 3598
Email: mmorales@sfe.go.cr
Sr Orlando GUZMAN VASQUEZ
Segundo Secretario
Representante Permanente Alterno ante
la FAO
Embajada de la República de Costa
Rica
Largo Ecuador 6
00198 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 80660390
Fax: (+39) 06 80660390
Email: misfao2005@yahoo.it
CROATIA - CROATIE - CROACIA
Representative
Ms Dubravka KUNAC
Head of the Phitosanitary Inspection
Sector
Ministry of Agriculture
Directorate for Food Safety and
Phytosanitary Policy
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Phone: (+385) 1 6106621
Fax: (+385) 1 6109715
Email: dubravka.kunac@mps.hr
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CUBA
Representante
Sra Ileana HERRERA CARRICARTE
Especialista del Centro Nacional de
Sanidad Vegetal
Ministerio de Agricultura
Ayuntamiento No. 231
Plaza la Habana
Phone: (+537) 8815089
Fax: (+537) 8703277
Email: ileana@sanidadvegetal.cu
Suplente(s)
Sra Silvia Maria ALVAREZ ROSSELL
Primer Secretario
Representante Permanente Adjunto ante
la FAO
Embajada de la República de Cuba
Via Licinia, 13a
00153 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 5781123
Fax: (+39) 06 5745445
Email: adjuntocuba@ecuitalia.it
Sr Luís Alberto MARIN LLANES
Tercer Secretario
Representante Permanente Alterno ante
la FAO
Embajada de la República de Cuba
Via Licinia, 13a
00153 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 5781123
Fax: (+39) 06 5745445
Email: alternocuba@ecuitalia.it
CYPRUS - CHYPRE - CHIPRE
Representative
Ms Christina PITTA
Agricultural Attaché
Alternate Permanent Representative to
FAO
Embassy of the Republic of Cyprus
Piazza Farnese, 44
00186 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 6865758
Fax: (+39) 06 68803756
Email: cpitta1472@gmail.com
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CZECH REPUBLIC - RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE - REPÚBLICA CHECA
Representative
Mr Zdenek MACH
Director
State Phytosanitary Administration
Ztracená 1099/10 Prague
Phone: (+420) 235 010302
Fax: (+420) 235 010363
Email: zdenek.mach@srs.cz
Alternate(s)
Ms Dita VRBOVA
Head
Protection Against Harmful Organisms
Section
State Phytosanitary Administration
Ztracená 1099/10 Prague
Phone: (+420) 235 010306
Fax: (+420) 235 010363
Email: dita.vrbova@srs.cz
Mr Jiri MUCHKA
Second Secretary
Permanent Representative to FAO
Embassy of the Czech Republic
Via dei Gracchi, 322
00192 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 36095759
Fax: (+39) 06 3244466
Email: jiri_muchka@mzv.cz
CÔTE D'IVOIRE
Représentant
M Gnénéyéri SILUE
Directeur
Protection des Végétaux du Contrôle et
de la Qualité
Ministère de l'Agriculture
B.P. V7 Abidjan
Phone: (+225) 20222260
Fax: (+225) 20212032
Email: gnesilue@yahoo.fr
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Suppléant(s)
M Lucien KOUAME KONAN
Inspecteur
Direction de la Protection des
Végétaux, du Contrôle et de la Qaualité
Ministère de l'Agriculture
B.P. V7 Abidjan
Phone: (+225) 07 903754
Fax: (+225) 20 212032
Email: l_kouame@yahoo.fr
DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE REPÚBLICA POPULAR
DEMOCRÁTICA DE COREA
Representative
Mr Chun Guk KIM
Ambassador
Permanent Representative to FAO
Embassy of the Democratic People's
Republic of Korea
Viale dell'Esperanto, 26
00144 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 54220749
Fax: (+39) 06 54210090
Email: ekodpr@alice.it
Alternate(s)
Mr Kwang Hyok PANG
Counsellor
Deputy Permanent Representative to
FAO
Embassy of the Democratic People's
Republic of Korea
Viale dell'Esperanto, 26
00144 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 54220749
Fax: (+39) 06 54210090
Email: ekodpr@alice.it
Mr Chol Min KIM
Attaché
Alternate Permanent Representative to
FAO
Embassy of the Democratic People's
Republic of Korea
Viale dell'Esperanto, 26
00144 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 54220749
Fax: (+39) 06 54210090
Email: ekodpr@alice.it
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DENMARK - DANEMARK DINAMARCA
Representative
Mr Ebbe NORDBO
Head of Section
Ministry of Food, Agriculture and
Fisheries
Danish AgriFish Agency
Nyropsgade 30, DK-1780 Copenhagen
V
Phone: (+45) 45263891
Fax: (+45) 33958000
Email: eno@naturerhverv.dk
DOMINICA - DOMINIQUE
Representative
Mr Ryan ANSELM
Head
Plant Protection and Quarantine
Services
Ministry of Agriculture and Forestry
Roseau
Phone: (+767) 2663803
Fax: (+767) 4488632
Email: anselmpope@hotmail.com
DOMINICAN REPUBLIC RÉPUBLIQUE DOMINICAINE REPÚBLICA DOMINICANA
Representante
Sra Agnes CISHEK
Viceministra de Agricultura
Vice Ministerio de Planificación
Sectorial Agropecuaria
Ministerio de Agricultura
Ave. Duarte, Km. 6-1/2
Los Jardines del Norte
Santo Domingo
Phone: (+1) 809 5473888
Fax: (+1) 809 5408722
Email:
agnes.cishek@agricultura.gob.do
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Suplente(s)
Sr Emigdio GOMEZ
Director
Departamento de Sanidad Vegetal
Ministerio de Agricultura
Ave. Duarte, Km. 6-1/2
Los Jardines del Norte
Santo Domingo
Phone: (+1) 809 5473888
Fax: (+1) 809 5408722
Email:
emigdio.gomez@agricultura.gob.do
Sr Mario ARVELO
Embajador
Representante Permanente ante la FAO
Representación Permanente de la
República Dominicana ante la FAO
Via Marco Aurelio, 42 int. B-2
00184 Roma - Italia
Phone: (+39) 380 2504006
Email: mario@marioarvelo.com
Sra Julia VICIOSO
Ministra Consejera
Representante Permanente Alterno ante
la FAO
Representación Permanente de la
República Dominicana ante la FAO
Via Marco Aurelio, 42 int. B-2
00184 Roma - Italia
Phone: (+39) 380 2504006
Email: rdfao@rdfao.com
Sr Rawell TAVERAS ARBAJE
Consejero
Representante Permanente Alterno ante
la FAO
Representación Permanente de la
República Dominicana ante la FAO
Via Marco Aurelio, 42 int. B-2
00184 Roma - Italia
Phone: (+39) 380 2504006
Email: rdfao@rdfao.com
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Sra Maria Cristina LAUREANO
Primera Secretaria
Representante Permanente Alterno ante
la FAO
Representación Permanente de la
República Dominicana ante la FAO
Via Marco Aurelio, 42 int. B-2
00184 Roma - Italia
Phone: (+39) 380 2504006
Email: rdfao@rdfao.com
ECUADOR - ÉQUATEUR
Representante
Sr José Eduardo VILATUÑA
Coordinador de Vigilancia Fitosanitaria
Agrocalidad
Av. Eloy Alfaro N30 350 y Amazonas
Edif. MAGAP piso 9
Quito
Phone: (+593) 2 2543319
Email:
jose.vilatuna@agrocalidad.gob.ec
Suplente(s)
Sra Alba COELLO
Ministra
Representante Permanente Alterno ante
la FAO
Embajada de la República del Ecuador
Via Antonio Bertoloni, 8
00197 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 89672820
Fax: (+39) 06 89672821
Email: mecuroma@ecuador.it
Sr José Antonio CARRANZA
Primer Secretario
Representante Permanente Alterno ante
la FAO
Embajada de la República del Ecuador
Via Antonio Bertoloni, 8
00197 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 89672820
Fax: (+39) 06 89672821
Email: mecuroma@ecuador.it
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EGYPT - ÉGYPTE - EGIPTO
Representative
Mr Ali Mahmoud SOLIMAN
Head of Sanitary and Phytosanitary
Committee
Head of Central Administration of Plant
Quarantine
Ministry of Agriculture and Land
Reclamation
1 Nadi El-Said st., Dokki, Giza
Phone: (+202) 37608575
Fax: (+202) 7608574
Email: ali.mm.soliman@gmail.com
EL SALVADOR
Suplente(s)
Sra Maria Eulalia JIMENEZ ZEPEDA
Ministra Consejera
Representante Adjunta ante la FAO
Embajada de la República de El
Salvador
Via Gualtiero Castellini, 13
00197 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 8076605
Fax: (+39) 06 8079726
Email: embasalvaroma@tiscali.it
EQUATORIAL GUINEA - GUINÉE
ÉQUATORIALE - GUINEA
ECUATORIAL
Representante
Sr Augustín MANE ELA
Ingeniero Fitopatologo
Jefe de Sección de Protección Vegetal
Punto Focal de la CIPV
Ministerio de Agricultura y Bosques
B-N Apdo No. 51 c/Luba
Malabo
Phone: (+240) 246511
Fax: (+240) 93313
Email: dmongomo@yahoo.com
Suplente(s)
Sr Hermenegildo Ekong NDONG
BINDANG
Jefe Negociado de Protección Vegetal
Ministerio de Agricultura y Bosques
C/Carretera a Luba
Malabo
Phone: (+240) 222 714192
Email: hermenegildoekong@yahoo.es
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ERITREA - ÉRYTHRÉE
Representative
Mr Tekleab MESHGENA
Director General
Regulatory Service Department
Ministry of Agriculture
P.O. Box 1048, Asmara
Phone: (+291) 1 120395
Fax: (+291) 1 181415
Email: tekleabmsgna@ymail.com
ESTONIA - ESTONIE
Representative
Ms Olga LAVRENTJEVA
Chief Specialist of Plant Protection
Bureau
Plant Health Department
Ministry of Agriculture
39/41 Lai Street
15056 Tallinn
Phone: (+372) 6256535
Email: olga.lavrentjeva@agri.ee
ETHIOPIA - ÉTHIOPIE - ETIOPÍA
Representative
Mr Fikre MARKOS
Deputy Director
Animal and Plant Health Regulatory
Directorate
Ministry of Agriculture
Woreda 21 Kebele 25
Addis Ababa
Phone: (+251) 11 6462417
Fax: (+251) 11 6462311
Email: fikrem2001@yahoo.com
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EUROPEAN UNION (MEMBER
ORGANIZATION) - UNION
EUROPÉENNE (ORGANISATION
MEMBRE) - UNIÓN EUROPEA
(ORGANIZACIÖN MIEMBRO)
Représentant
M Harry ARIJS
Chef d'Unité adjoint
Santé des végétaux
Direction
Général
Santé
Consommateurs
Commission Européenne à Brussels
Rue de la Loi, 149 Brussels
Phone: (+32) 02 2959664
Fax: (+32) 02 2969399
Email: Harry.arjis@ec.europa.eu
Suppléant(s)
M Roman VÁGNER
Policy Officer
Santé des végétaux
Direction
Général
Santé
Consommateurs
Commission Européenne à Brussels
Rue de la Loi, 149 Brussels
Phone: (+32) 02 2959664
Fax: (+32) 02 2969399
Email:
Roman.VAGNER@ec.europa.eu

et

et

FINLAND - FINLANDE - FINLANDIA
Representative
Mr Ralf LOPIAN
Senior Advisor
International Affairs
Ministry of Agriculture and Forestry of
Finland
Mariankatu 23, Helsinki
Phone: (+358) 295 162329
Fax: (+358) 9 16052443
Email: ralf.lopian@mmm.fi
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FRANCE - FRANCIA
Représentant
Mme Emmanuelle SOUBEYRAN
Chef du service de la prévention des
risques sanitaires en production
primaire
Direction générale de l'alimentation
Ministère
de
l'Agriculture,
de
l'Agroalimentaire et de la Forêt
251, rue de Vaugirard
75732 Paris Cedex 15
Phone: (+33) 1 4955812
Email:
emmanuelle.soubeyran@agriculture.go
uv.fr
Suppléant(s)
M Nicolas CANIVET
Chef du bureau des semences et de la
santé des végétaux
Direction générale de l'alimentation
Ministère
de
l'Agriculture,
de
l'Agroalimentaire et de la Forêt
251 rue de Vaugirard
75732 Paris Cedex 15
Phone: (+33) 1 49558148
Fax: (+33) 1 49555949
Email:
nicolas.canivet@agriculture.gouv.fr
Mme Laurence BOUHOT-DELDUC
Chargée des affaires internationales en
santé des végétaux
Bureau des semences et de la santé des
végétaux
Direction générale de l'alimentation
Ministère
de
l'Agriculture,
de
l'Agroalimentaire et de la Forêt
251 rue de Vaugirard
75732 Paris Cedex 15
Phone: (+33) 1 49558437
Fax: (+33) 1 49555949
Email: laurence.bouhotdelduc@agriculture.gouv.fr
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Mme Clara PACHECO
Adjointe chef de bureau de l'exportation
pays tiers
Direction générale lde l'alimentaiton
Ministère
de
l'Agriculture,
de
l'Agroalimentaire et de la Forêt
de la Ruralité et de l'Aménagement du
territoire
251, rue de Vaugirard
75732 Paris Cedex 15
Phone: (+33) 1 49554317
Fax: (+33) 1 49554462
Email:
clara.pacheco@agriculture.gouv.fr
M Jean-Christophe NAUDIN
Responsable export secteur végétal
Directeur Filières et International
France Agri Mer
Direction Internationale
Unité d'Appui aux exportateurs
12, rue Henri Rol-Tanguy
TSA 20002
93555 Montreuil-sous-Bois cedex
Phone: (+33) 1 73302857
Fax: (+33) 1 73303030
Email:
jeanchristophe.naudin@franceagrimer.fr
Mme Maryse SABOULARD
Chef d'unité Appui aux Exportateurs
Service des actions européennes et
internationales
Direction Filières et International
France
Agri
Mer,
Direction
Internationale
Unité d'Appui aux exportateurs
12, rue Henri Rol-Tanguy,TSA 20002
93555 Montreuil-sous-Bois cedex
GABON – GABÓN
Représentant
M Jean René NZAMBA MOMBO
Directeur Général
Direction Générale de l'Agriculture
Ministère de l'Agriculture de l'Élevage,
de la Pêche et du Développement Rural
B.P. 511 - Libreville
Phone: (+241) 01 760055
Email: moukassemombo@gmail.com
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Suppléant(s)
Mme Séraphine MINKO
Chef Service Législation Phytosanitaire
Direction de la Production et la
Protection des Végétaux
Direction Générale de l'Agriculture
B.P. 551 Libreville
Phone: (+241) 06 634795
Email: minkoseraphine@yahoo.fr
GERMANY - ALLEMAGNE ALEMANIA
Representative
Mr Stefan HÜSCH
Federal Ministry for Food, Agriculture
and Consumer Protection
Plant Health Department
Rochusstr. 1
D-53123 Bonn
Phone: (+49) 228 995293973
Email: 512@bmelv.bund.de
Alternate(s)
Mr Jens-Georg UNGER
Julius Kühn-Institut
Institute for National and International
Plant Health
Messeweg 11/12
D 38104 Braunschweig
Phone: (+49) 531 2993370
Email: jens-georg.unger@jki.bund.de
Ms Karola SCHORN
Federal Ministry for Food, Agriculture
and Consumer Protection
Plant Health Department
Rochusstr. 1
D-53123 Bonn
Phone: (+49) 228 995293527
Email: 512@bmelv.bund.de
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GHANA
Representative
Mr Edmond Kojo Jack-Vesper SUGLO
Director
Plant Protection and Regulatory
Services Directorate (PPRSD)
Ministry of Food and Agriculture
P.O.Box M37
Pokoase, Accra
Phone: (+233) 244 388275
Fax: (+233) 21 990404
Email: ackvesper@yahoo.com
Alternate(s)
Ms Ruth WOODE
Deputy Director
Plant Protection and Regulatory
Services Directorate (PPRSD)
Ministry of Food and Agriculture
P.O.Box M37
Pokoase, Accra
Phone: (+233) 244507687
Email: wooderuth@yahoo.com
Mr Nii QUAYE-KUMAH
Minister Counsellor
Alternate Permanent Representative to
FAO
Embassy of the Republic of Ghana
Via Ostriana, 4
00199 Rome - Italy
Phone: (+39) 389 0165333
Fax: (+39) 06 86325762
Email: nii.quaye.kumah@gmail.com
GREECE - GRÈCE - GRECIA
Representative
Ms Dimitra GKILPATHI
Regulatory Expert
Department of Phytosanitary Control
Ministry of Rural Development and
Food
150 Sygrou Avenue
17671 Kallithea
Phone: (+302) 10 9287209
Fax: (+302) 10 9212090
Email: syg054@minagric.gr
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GUATEMALA

HAITI - HAÏTI - HAITÍ

Representante
Sr Guillermo ORTIZ ALDANA
Director Sanidad Vegetal
Jefe Área Fitosanitaria
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación
Unidad de Normas y Regulaciones
Coordinación
7o Avenida 12-90, Zona 13
Anexo Edificio Monja Blanca
Phone: (+502) 2437418
Fax: (+502) 24137300
Email: gaoa50@gmail.com

Représentant
M Carl Benny RAYMOND
Conseiller
Représentant permanent adjoint auprès
de la FAO
Ambassade de la République d'Haïti
Via di Villa Patrizi 7 - 7A
00161 Rome - Italie
Phone: (+39) 06 44254106/7
Fax: (+39) 06 44254208
Email: segreteria@ambhaiti.it

GUINEA - GUINÉE
Représentant
M Abdourahamane Kindy BALDE
Directeur National
Protection des Végétaux et des Denrées
Stockées
BP 1098 Conakry
Phone: (+224) 30 411910
Email: dourabalde2003@yahoo.fr

Suppléant(s)
Mme Marie-Laurence DURAND
Premier Secrétaire
Représentant permanent adjoint auprès
de la FAO
Ambassade de la République d'Haïti
Via di Villa Patrizi 7 - 7A
00161 Rome - Italie
Phone: (+39) 06 44254106/7
Fax: (+39) 06 44254208
Email: segreteria@ambhaiti.it
HONDURAS

GUYANA
Representative
Mr Brian SEARS
Chief Plant Protection Officer
National Plant Protection Organisation
(NPPO)
National Agricultural Research &
Extension Institute (NAREI)
Guyana School of Agriculture
Compound Mon Repos
East Coast Demerara
Phone: (+592) 220 5879
Fax: (+592) 220 5858
Email: nppogy@gmail.com

Representante
Sr Edgar Saady SANTAMARIA
OSEGUERA
Plant Health Sub-Director
Secretary of Agriculture
Boulevard Miraflores, Ave. La FAO
Tegucigalpa
Phone: (+504) 2235 8425
Fax: (+504) 2235 8425
Email: esantamaria@senasa-sag.gob.hn
Suplente(s)
Sra Mayra REINA
Ministro Consejero
Representante Permanente Adjunto ante
la FAO
Representación Permanente de la
República de Honduras ante la FAO
Via Giambattista Vico 40, int. 8
00196 Roma - Italia
Phone: (+39) 333 7942650
Fax: (+39) 06 3207973
Email: mayarareina@libero.it
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HUNGARY - HONGRIE - HUNGRÍA

INDONESIA - INDONÉSIE

Representative
Mr Gábor SZALKAI
Chief Plant Health Officer
Ministry of Rural Development
Department of Food Chain Control
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11
Phone: (+36) 1 7952393
Fax: (+36) 1 7950094
Email: gabor.szalkai@vm.gov.hu

Representative
Ms Banun HARPINI
Director General
Indonesian Agricultural Quarantine
Agency
Ministry of Agriculture
Jl. RM. Harsono, No3
E Building, 1st floor, Ragunan
Jakarta Selatan 12550
Phone: (+62) 21 7816481
Fax: (+62) 21 7816481

Alternate(s)
Mr Lajos SZABÓ
Deputy of Chief Plant Health Officer
Ministry of Rural Development
Department of Food Chain Control
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11
Phone: (+36) 1 7953792
Fax: (+36) 1 7950094
Email: lajos.szabo@vm.gov.hu
INDIA - INDE
Representative
Mr Utpal Kumar SINGH
Joint Secretary (Plant Protection)
Department
of
Agriculture
and
Cooperation
Ministry of Agriculture
Krishi Bhavan, New Delhi-110001
Phone: (+91) 11 23070306
Fax: (+91) 11 23030916
Email: jspp-agri@nic.in
Alternate(s)
Mr Arvind Kumar SINHA
Plant Protection Adviser
Directorate of Plant Protection,
Quarantine and Storage
Department
of
Agriculture
and
Cooperation
Ministry of Agriculture
NH-IV Faridabad 121001
Phone: (+91) 129 2410056/2413985
Fax: (+91) 129 2412125
Email: ppa@nic.in
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Alternate(s)
Mr Antarjo DIKIN
Director
Applied
Research
Institute
of
Agricultural Quarantine
Indonesian Agricultural Quarantine
Agency
Jl. Raya Kampung Utan - Setu
Desa
Mekarwangi,
Kecamatan
Cikarang Barat
Phone: (+62) 21 7816482
Fax: (+62) 21 7816482
Email: antario_dikin@yahoo.com
Mr RUSWANDI
Deputy Director
Pest Control Technology
Directorate of Food Crop Protection
Directorate General of Food Crop
JI AUP Pasar Mingg, Jakarta Selatan
Phone: (+62) 21 7805652
Mr Hariwan Puja WILAPA
Ministry of Agriculture
Jl. RM. Harsono, No3
E Building, 5th floor, Ragunan
Jakarta Selatan 12550
Phone: (+62) 21 7807095
Email: hpwilapa@yahoo.com
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IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE
D') - IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA
DEL)
Representative
Mr Seyed Aminollah TAGHAVI
MOTLAGH
Ambassador
Permanent Representative to FAO
Permanent Representation of the
Islamic
Republic of Iran to FAO
Via Aventina, 8
00153 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 5754493
Fax: (+39) 06 5747636
Email: missiranfao@missiranfao.191.it
Alternate(s)
Mr Seyed Morteza ZAREI
Attaché
Alternate Permanent Representative to
FAO
Permanent Representation of the
Islamic
Republic of Iran to FAO
Via Aventina, 8
00153 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 5754493
Fax: (+39) 06 5747636
Email: missiranfao@missiranfao.191.it
IRAQ
Representative
Mr Hassan JANABI
Ambassador
Permanent Representative to FAO
Permanent Representation of
Republic of Iraq
Piazza del Grillo, 5
00184 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 88920492
Fax: (+39) 06 64420252
Email: iraq.fao@gmail.com
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Alternate(s)
Ms Ala MASHTA
Tech. Employee
Alternate Permenant Representative to
FAO
Permanent Representation of the
Republic of Iraq
Piazza del Grillo, 5
00184 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 88920492
Fax: (+39) 06 64420252
Email: a.mashta@iraqfao.org
IRELAND - IRLANDE - IRLANDA
Representative
Mr Gabriel ROE
Chief Plant Health Officer
Department of Agriculture, Food and
the Marine
Backweston Campus, Young's Cross
Celbridge Co. Kildare
Phone: (+353) 1 5058759
Email: Gabriel.Roe@agriculture.gov.ie
Alternate(s)
Mr Barry DELANY
Plant Health Inspector
Department of Agriculture, Food and
the Marine
Backweston Campus, Young's Cross
Celbridge, Co. Kildare
Phone: (+353) 1 5078757
Email:
Barry.Delany@agriculture.gov.ie
Mr Antonio ATAZ
General Secretariat
Council of the European Union
DG B II Agriculture, Bureau 40 GM 36
Justus Lipsius building, Rue de la Loi
175 1048 Bruxelles
Phone: (+32) 2 2814964
Fax: (+32) 2 2819425
Email:
Antonio.Ataz@consilium.europa.eu
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ITALY - ITALIE - ITALIA
Representative
Mr Bruno Caio FARAGLIA
Central Phytosanitary Service
General
Directorate
for
Rural
Development
Ministry of Agriculture, Food and
Forestry Policy
Via XX Settembre, 20 - Rome
Phone: (+39) 06 46656090
Fax: +39 06 4881707
Email: b.faraglia@mpaaf.gov.it
Alternate(s)
Mr Carlo Francesco CESARONI
Central Phytosanitary Service
General
Directorate
for
Rural
Development
Ministry of Agriculture, Food and
Forestry Policy
Via XX Settembre, 20 - Rome
Phone: (+39) 06 46651/4824702
Fax: (+39) 06 4746178/4742314
Email: cf.cesaroni@mpaaf.gov.it
Mr Federico SORGONI
Central Phytosanitary Service
General
Directorate
for
Rural
Development
Ministry of Agriculture, Food and
Forestry Policy
Via XX Settembre, 20 - Rome
Phone: (+39) 06 46656176
Fax: (+39) 06 46656277
Email: f.sorgoni@mpaaf.gov.it
Mr Danilo MORELLI
Central Phytosanitary Service
General
Directorate
for
Rural
Development
Ministry of Agriculture, Food and
Forestry Policy
Via XX Settembre, 20 - Rome
Phone: (+39) 06 46651/4824702
Fax: (+39) 06 4746178/4742314
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Ms Sabrina PINTUS
Central Phytosanitary Service
General
Directorate
for
Rural
Development
Ministry of Agriculture, Food and
Forestry Policy
Via XX Settembre, 20 - Rome
Phone: (+39) 06 46651/4824702
Fax: (+39) 06 4746178/4742314
Email: s.pintus@mpaaf.gov.it
JAMAICA - JAMAÏQUE
Representative
Ms Karen BARRETT CHRISTIE
Identifier/Entomologist
Plant Quarantine/Produce Inspection
Branch
Ministry of Agriculture & Fisheries
193 Old Hope Road
Kingston
Phone: (+876) 9248906
Fax: (+876) 9776992
Email: kbfox_2000@yahoo.com
JAPAN - JAPON - JAPÓN
Representative
Mr Masato FUKUSHIMA
Director
Plant
Quarantine
Office,
Plant
Protection Division
Food Safety and Consumer Affairs
Bureau
Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries
1-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo
Phone: (+81) 3 35028111
Email:
masato_fukushima@nm.maff.go.jp
Alternate(s)
Mr Manabu SUZUKI
Deputy Director
Plant Protection Division, Food Safety
and Consumer Affairs Bureau
Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries
1-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo
Phone: (+81) 3 35028111
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Mr Yoshiaki FUSE
Associate Director for International
Affairs
Food Safety and Consumer Policy
Division
Food Safety and Consumer Affairs
Bureau
Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries
1-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo
Phone: (+81) 3 35028111

 هيئة تدابير الصحة النباتية- الدورة الثامنة

Alternate(s)
Ms Esther KIMANI
General
Manager
Phytosanitary
Services
Kenya Plant Health Inspectorate
Service (KEPHIS)
P.O. Box 49592
00100 Nairobi
Phone: (+254) 020 56171
Fax: (+254) 020 356175
Email: ekimani@kephis.org
KUWAIT - KOWEÏT

Mr Nobuyuki SHIBATA
Section Chief
Plant Protection Division
Food Safety and Consumer Affairs
Bureau
Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries
1-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo
Phone: (+81) 3 35028111
Ms Michiko IKEYA
Plant Protection Officer
Research Division
Yokohama Plant Protection Station
Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries
1-16-10, Shinyamashita, Naka-ku,
Yokohama
KENYA
Representative
Mr James ONSANDO
Managing Director
Kenya Plant Health Inspectorate
Service (KEPHIS)
P.O. Box 49592
00100 Nairobi
Phone: (+254) 020 3536171
Fax: (+254) 020 3536175
Email: director@kephis.org

Alternate(s)
Mr Salah AL BAZZAZ
Technical Advisor
Permanent Representation of the
State of Kuwait to FAO
Via della Fonte di Fauno, 26
00153 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 5754598
Fax: (+39) 06 5754590
Email: mc8975@mclink.it
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC
REPUBLIC - RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
- REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
POPULAR LAO
Representative
Mr Phaydy PHIAXAYSARAKHAM
Deputy Director-General
Department of Agriculture
Ministry of Agriculture and Forestry
Lane Xang Avenue, Patuxay Square
P.O.Box 811, Vientiane
Phone: (+856) 21 412350
Fax: (+856) 21 412349
Email:
doag@laotel.com;
phaydy8@yahoo.com
LATVIA - LETTONIE - LETONIA
Representative
Ms Kristine KJAGO
Director
State Plant Protection Service
Lielvardes iela 36/38
Riga, LV-1981
Phone: (+371) 6 7027098
Fax: (+371) 6 7027302
Email: kristine.kjago@vaad.gov.lv

183  من89 الصفحة

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 هيئة تدابير الصحة النباتية- الدورة الثامنة

Alternate(s)
Ms Astra GARKAJE
Embassy of the Republic of Latvia
Via G.B. Martini 13
00198 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 8841227/9
Fax: (+39) 06 8841239
Email: embassy.italy@mfa.gov.lv
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Alternate(s)
Mr A. Haruna-Rashid KROMAH
Secretary
Embassy of the Republic of Liberia
Piazzale delle Medaglie d'Oro, 7
00136 Rome - Italy
Phone: (+39) 329 4035468
Fax: (+39) 06 35344729
Email: ahrk510@yahoo.com

LEBANON - LIBAN - LÍBANO
Représentant
M Charles ZARZOUR
Chef du Service d'exportation,
d'importation et de la Quarantaine
agricole
Ministère de l'agriculture
Rue des Ambassades
Bir Hassan, Henri Chehab Caserne
Beyrouth
Phone: (+961) 1 849635
Fax: (+961) 1 849635
Email: czarzour@agriculture.gov.lb
Suppléant(s)
M Imad NAHAL
Chef du Service de la Protection des
végétaux
Ministère de l'agriculture
Rue des Ambassades
Bir Hassan, Henri Chehab Caserne
Beyrouth
Phone: (+961) 1 849639
Email: inahhal@agriculture.gov.lb
LIBERIA - LIBÉRIA
Representative
Mr Mohammed S. SHERIFF
Minister Plenipotentiary
Permanent Representative to FAO
Embassy of the Republic of Liberia
Piazzale delle Medaglie d'Oro, 7
00136 Rome - Italy
Phone: (+39) 366 7430920
Fax: (+39) 06 35344729
Email: liberiaembassy@hotmail.com

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Mr Michele GIOVINAZZO
Embassy of the Republic of Liberia
Piazzale delle Medaglie d'Oro, 7
00136 Rome - Italy
Phone: (+39) 346 6354198
Fax: (+39) 06 35344729
Email: liberiaembassy@hotmail.com
LIBYA - LIBYE - LIBIA
Representative
Mr Ali Amin KAFU
Researcher Etnomologist
National Center for the Plant Protection
and Quarantine
P.Box.2933, Tripoli
Phone: (+218) 92 5022980
Email: benkafu@yahoo.com
Alternate(s)
Mr Eladi E.E ELZANATI
Counsellor
Alternate Permanent Representative to
FAO
Permanent Representation of Libya to
the United Nations Agencies in Rome
Via Nomentana 13
00161 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 32609854
Fax: (+39) 06 3225438
Email: faoprlby@yahoo.com
Mr Salem HAROUN
Employee
Permanent Representation of Libya to
the United Nations Agencies in Rome
Via Nomentana 13
00161 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 32609854
Fax: (+39) 06 3225438
Email: faoprlby@yahoo.com
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LITHUANIA
LITUANIA
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-

LITUANIE

-

Representative
Mr Evaldas Zigmas CIJAUSKAS
Director
State Plant Service
Ministry of Agriculture
Ozo str. 4A, LT - 08200 Vilnius
Phone: (+370) 5 237 5630
Fax: (+370) 5 273 0233
Email: evaldas.cijauskas@vatzum.lt
Alternate(s)
Mr Gintaras LAPINSKAS
Head of the Phytosanitary Division
State Plant Service
Ministry of Agriculture
Kalvariju str. 62, LT - 09304 Vilnius
Phone: (+370) 5 273 1311
Fax: (+370) 5 275 2128
Email: gintaras.lapinskas@vatzum.lt
Mr Kestutis TARNAUSKAS
Agricultural Attaché
Alternate Permanent Representative to
FAO
Embassy of the Republic of Lithuania
Viale di Villa Grazioli, 9
00198 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 8559052
Fax: (+39) 06 8559053
Email: kestutis.tarnauskas@zum.lt
LUXEMBOURG - LUXEMBURGO
Suppléant(s)
M Michel GRETHEN
Premier Secrétaire
Représentant permanent adjoint auprès
de la FAO
Ambassade du Grand-Duché de
Luxembourg
Via di S. Croce in Gerusalemme, 90
00185 Rome - Italie
Phone: (+39) 06 77201177/8
Fax: (+39) 06 77201055
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MADAGASCAR
Représentant
M Tsitohaina Ravoninjatovo
Zafimahery ANDRIAMAROAHINA
Directeur de la Protection des Végétaux
Point focal de la CIPV
Ministre de l'Agriculture
B.P. 1042
Nanisana Antananaviro 101
Phone: (+261) 34 0561012
Email: tsitovalala@gmail.com
MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA
Representative
Mr Yusoff OTHMAN
Deputy Director
Crop Protection and Plant Quarantine
Division
Department of Agriculture
Jalan Sultan Salahudin
50632 Kuala Lumpur
Phone: (+603) 20301400
Fax: (+603) 26913530
Email: yusofothman@doa.gov.my
Alternate(s)
Mr Amir Hamzah HARUN
Assistant Agriculture Attache
Alternate Permanent Representative to
FAO
Embassy of Malaysia
Via Nomentana, 297
00162 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 8415808
Fax: (+39) 06 8555040
Email:
agrimoa.rome@ambasciatamalaysia.it
MALI – MALÍ
Représentant
Mme Fanta Diallo TOURE
Ingénieur de l'Agriculture et du Génie
Rural
Chef de Bureau Suivi-Evaluation
Office de Protection des Végétaux
Ministère de l'Agriculture
B.P. E-281
Phone: (+223) 20222404
Fax: (+223) 20224812
Email: fantadiallo1980@yahoo.fr
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MALTA - MALTE

MONGOLIA - MONGOLIE

Representative
Ms Marica GATT
Director
Ministry for Resources and Rural
Affairs
Plant Health Directorate
Lija
Phone: (+356) 23397101
Fax: (+356) 21433112
Email: marica.gatt@gov.mt

Representative
Ms Erdenetsetseg GUNCHINJAV
Senior Officer
Strategic
Policy
and
Planning
Department
Ministry of Industry and Agriculture
Government building IX, Enkhtaivan
Avenue 16A
Ulaanbaatar 13381
Phone: (+976) 51260709
Email: erka_tsetseg@yahoo.com

MAURITANIA - MAURITANIE
Représentant
M Mohamed Abdellahi TAH
Directeur Adjoint de l'Agriculture
Ministère du Développement Rural
B.P. 366 - Nouakchott
Phone: (+222) 22351042/46592482
Fax: (+222) 45257879
Email: ouldmaouloudm@yahoo.fr
MEXICO - MEXIQUE - MÉXICO
Representante
Sra Ana Lilia MONTEALEGRE LARA
Jefe
Organismos Internacionales de
Protección Fitosanitaria
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Guillermo Perez Valenzuela n 127
Col.del Carmen Coyocán - DF 04100
Phone: (+52) 55 59051000 ext 51341
Email:
ana.montealegre@senasica.gob.mx
Suplente(s)
Sr Alan ROMERO ZAVALA
Segundo Secretario
Representante Permanente Alterno ante
la FAO
Embajada de los Estados Unidos
Mexicanos
Via Lazzaro Spallanzani, 16
00161 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 4416061
Fax: (+39) 06 44292706
Email: ofna.fao@emexitalia.it
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Alternate(s)
Ms Byambasuren MIJIDSUREN
Director
Plant Protection Research Institute
Zaisan - 210153
P. box 53/15, Ulaanbaatar
Government building IX, Enkhtaivan
Avenue 16A
Ulaanbaatar 13381
Phone: (+976) 99264062
Email: byamba_mgl@yahoo.com;
byamba0730@yahoo.com
MOROCCO
MARRUECOS

-

MAROC

–

Représentant
M Amal Mohamed RAHEL
Chef de la Division de la Protection des
Végétaux
Office National de Sécurité Sanitaire
des Produits Alimentaires (ONSSA)
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Maritime
Point focal CIPV
B.P. 1308 Rabat
Phone: (+212) 537 676538
Fax: (+212) 537 682049
Email:
mohammedamal.rahel@onssa.gov.ma
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MOZAMBIQUE

NEPAL – NÉPAL

Representative
Ms Antonia VAZ
Head of Plant Protection Section
National Directorate of Agrarian
Services
Ministry of Agriculture
Av. das FPLM, c.postal 3658
Maputo
Phone: (+258) 21 462036
Email: avaz5099@gmail.com

Representative
Mr Yubak Dhoj G C
Program Director
Plant Protection Directorate
Department of Agriculture
Ministry of Agriculture Development
Harihar Bhawan, Lalitpur
Phone: (+977) 1 5521597
Fax: (+977) 1 5010112
Email: yubakgc@yahoo.com

Alternate(s)
Ms Serafina Ernesto MANGANA
Head of Plant Protection Department
National Directorate of Agrarian
Services
Ministry of Agriculture
Av. das FPLM, c.postal 3658
Maputo
Phone: (+258) 21 460591
Email: serafinamangana@gmail.com

NETHERLANDS
PAÍSES BAJOS

MYANMAR
Representative
Mr Than SAIN
Counsellor
Alternate Permanent Representative to
FAO
Embassy of the Republic of the Union
of Myanmar
Viale di Villa Grazioli, 29
00198 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 36303753
Fax: (+39) 0636298566
Email: merome2010@gmail.com
Alternate(s)
Mr Ko Ko KYI
First Secretary
Alternate Permanent Representative to
FAO
Embassy of the Republic of the Union
of Myanmar
Viale di Villa Grazioli, 29
00198 Rome - Italy
Phone: (+39) 0636303753
Fax: (+39) 0636298566
Email: merome2010@gmail.com
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PAYS-BAS

-

Representative
Mr Corne VAN ALPHEN
Coordinating Policy Officer
Phytosanitary Affairs
Plant Supply Chain and Food Quality
Department
Ministry of Economic Affairs
P.O. Box 20401
2500 EK - The Hague
Phone: (+31) 703785552
Email: c.a.m.vanalphen@mineleni.nl
Alternate(s)
Mr Nico HORN
Senior Officer Plant Health
Ministry of Economic Affairs
National Plant Protection Organization
of the Netherlands
P.O. Box 9102
6700 HC Wageningen
Phone: (+31) 651998151
Email: n.m.horn@mineleni.nl
Mr Meeuwes BROUWER
Division Chief
International Phytosanitary Affairs
Plant Supply Chain and Food Quality
Department
Ministry of Economic Affairs
P.O. Box 20401
2500 EK - The Hague
Phone: (+31) 703784187
Email: m.y.brouwer@mineleni.nl
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Mr Bert RIKKEN
Manager International Phytosanitary
Affairs
Plant Supply Chain and Food Quality
Department
Ministry of Economic Affairs
P.O. Box 20401
2500 EK - The Hague
Phone: (+31) 703785712
Email: g.a.rikken@mineleni.nl
Ms Mennie GERRITSEN-WIELARD
Senior Staff Officer Phytosanitary
Affairs
Plant Supply Chain and Food Quality
Department
Ministry of Economic Affairs
P.O. Box 20401
2500 EK - The Hague
Phone: (+31) 703785782
Email: m.j.gerritsen@mineleni.nl
Ms Esther VELDHUIS
Head of Unit Plant Health
Plant Supply Chain and Food Quality
Department
Ministry of Economic Affairs
P.O. Box 20401
2500 EK - The Hague
Phone: (+31) 703784282
Email: e.g.m.veldhuis@mineleni.nl
NEW ZEALAND - NOUVELLEZÉLANDE - NUEVA ZELANDIA
Representative
Mr John HEDLEY
Head of Delegation
Principal Adviser
International Policy Branch
Ministry for Primary Industries
PO Box 2526 Wellington
Phone: (+64) 29 8940428
Email: john.hedley@mpi.govt.nz
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Mr Stephen BUTCHER
Manager
Imports and Exports Group
Plant Food and Environment Branch
Ministry for Primary Industries
PO Box 2526 Wellington
Phone: (+64) 29 894 0478
Email: Stephen.butcher@mpi.govt.nz
Mr Gerard CLOVER
Manager
Plant
Health
and
Environment
Laboratory
Compliance and Response Branch
Ministry for Primary Industries
PO Box 2526 Wellington
Phone: (+64) 29 9095709
Email: gerard.clover@mpi.govt.nz
NICARAGUA
Representante
Sr Fernando José LEAL RUIZ
Jefe SRF -IV Región
Ministerio Agropecuario y Forestal
Km. 8 ½ Carretera Masaya
Managua
Phone: (+505) 2760200
Fax: (+505) 22760390
Email: ferleal@11yahoo.es
Suplente(s)
Sra Monica ROBELO RAFFONE
Embajadora
Representante Permanente ante la FAO
Representación Permanente de la
República de Nicaragua ante la FAO
Via Ruffini, 2/A
00195 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 32628655
Fax: (+39) 06 32110020
Email: embanicfao@cancilleria.gob.ni

Alternate(s)
Mr Peter THOMSON
Director
Plant, Food and Environment Branch
Ministry for Primary Industries
PO Box 2526 Wellington
Phone: (+64) 29 894 0353
Email: peter.thomson@mpi.govt.nz

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

183  من94 الصفحة

00

التقرير – المرفق

Sr Junior ESCOBAR FONSECA
Agregado
Representante Permanente Alterno ante
la FAO
Representación Permanente de la
República de Nicaragua ante la FAO
Via Ruffini, 2/A
00195 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 32628655
Fax: (39) 06 32110020
Email: embanicfao@cancilleria.gob.ni
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Alternate(s)
Mr Mike Kanayochukwu NWANERI
Coordinating Director
Nigeria Agricultural Quarantine Service
Federal Ministry of Agriculture and
Rural Development
Enugu State Building House
Plot 81, Ralph Shodeinde Street
Abuja
Phone: (+234) 80334609217
Email: michael.nwaneri@yahoo.com

NIGER - NÍGER

NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA

Représentant
M Mamane Sani MOUDY
Directeur Général
Direction Générale de la Protection des
Végétaux
Ministère de l'Agriculture
B.P. 323 Niamey
Phone: (+227) 20 742556
Fax: (+227) 20 742556
Email: moudymamanesani@yahoo.fr

Representative
Ms Eva GRENDSTAD
Deputy Director-General
Ministry of Agriculture and Food
Departement of Food Policy
P.O. Box 8007 Dep
N-0030 Oslo
Phone: (+47) 22249417
Email: eva.grendstad@lmd.dep.no

Suppléant(s)
Mme Alimatou Douki ABDOU
Directrice de la Réglementation
Phytosanitaire et du Suivi
Environmental
Direction Générale de la Protection des
Végétaux
Ministère de l'Agriculture
BP. 323 Niamey
Phone: (+227) 20 742556
Email: douki_a@yahoo.fr
NIGERIA - NIGÉRIA
Representative
Mr Ambrose CHINEKE
Director
Plant Quarantine Department
Nigeria Agricultural Quarantine Service
Federal Ministry of Agriculture and
Rural Development
Enugu State Building House
Plot 81, Ralph Shodeinde Street
Abuja
Phone: (+234) 8038064378
Email: ambrosechineke@yahoo.co.uk
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Alternate(s)
Ms Karen Beate GRIMSTAD
Senior Advisor
Ministry of Agriculture and Food
Department of Food Policy
P.O. Box 8007 Dep
N-0030 Oslo
Phone: (+47) 22249433
Email:
karenbeate.grimstad@lmd.dep.no
Ms Hilde PAULSEN
Senior Advisor
Food Safety Authority
P.O. Box 383
N-2381 Brumunddal
Phone: (+47) 64944346
Email: hilde.paulsen@mattilsynet.no
OMAN – OMÁN
Representative
Mr Khalid AL SHAMMAKHI
Head of Plant Protection Department
Ministry of Agriculture & Fisheries
P.O. Box 467
Muscat, PC 100
Phone: (+968) 24696300
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Alternate(s)
Mr Abdul Hamid AL RIYAMI
Head of Technical Affairs
Plant Quarantine Department
NPPO Oman
Ministry of Agriculture & Fisheries
P.O.
Box
467
Muscat, PC 100
Phone: (+968) 24696300
PAKISTAN - PAKISTÁN
Representative
Mr Zulfiqar Haider KHAN
Counsellor (Agricultural Affairs)
Alternate Permanent Representative to
FAO
Embassy of the Islamic Republic of
Pakistan
Via della Camilluccia, 682
00135 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 36301775
Fax: (+39) 06 36301936
Email: pareprome1@tiscali.it
Alternate(s)
Mr Khalid MEHBOOB
Advisor
Alternate Permanent Representative to
FAO
Embassy of the Islamic Republic of
Pakistan
Via della Camilluccia, 682
00135 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 36301775
Fax: (+39) 06 36301936
Email: pareprome1@tiscali.it
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Suplente(s)
Sr Dario GORDON
Coordinador Técnico
Direccion National de Sanidad Vegetal
Departamento de Certificación de Agro
exportación
Rio Tapia, Tocumen
Apdo. Postal 5390
Ciudad de Panamá, 5
Phone: (+507) 266 0472
Fax: (+507) 220 7981
Email: dgordon@mida.gob.pa
Sr Luis Manuel BENAVIDES
Jefe
Departamento de Elaboración y
Revisión de Normas - AUPSA
Ricardo J. Alfaro Avenue
Sun Towers Mall, 2nd Floor, Office 70
Panama
Phone: (507) 522 0003
Fax: (507) 522 0014
Email: lbenavides@aupsa.gob.pa
Sr Alcides JAEN BETHANCOURT
Administrador General
Autoridad Panamena de Seguridad de
Alimentos
Ave. Ricardo J. Alfaro
Panamá
Phone: (+507) 522 0000/5
Fax: (+507) 522 0014
Email:
aupsa@aupsa.gob.pa/ajaen@aupsa.gob.
pa
PAPUA NEW GUINEA - PAPOUASIENOUVELLE-GUINÉE - PAPUA
NUEVA GUINEA

PANAMA - PANAMÁ
Representante
Sr Emmeris QUINTERO
Director
Direccion National de Sanidad Vegetal
Rio Tapia, Tocumen
Apdo. Postal 5390
Ciudad de Panamá, 5
Phone: (+507) 220 0773
Fax: (+507) 220 7979
Email: equintero@mida.gob.pa
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Representative
Mr Andrew YAMANEA
Managing Director
National Agriculture Quarantine and
Inspection Authority (NAQIA)
P. O. Box 741
Port Moresby N.C.D.
Phone: (+675) 311 2100
Fax: (+675) 325 1673
Email: ayamanea@naqia.gov.pg
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Alternate(s)
Mr Pere KOKOA
Chief Plant Protection Officer
National Agriculture Quarantine and
Inspection Authority (NAQIA)
P. O. Box 741
Port Moresby N.C.D.
Phone: (+675) 3112100
Fax: (+675) 321673
Email: pkokoa@naqia.gov.pg

PERU - PÉROU - PERÚ

PARAGUAY

Suplente(s)
Sra Vilma Aurora GUTARRA
GARCIA
Especialista en Exportaciones de la
Subdirección de Cuarentena Vegetal
Dirección de Sanidad VegetaI
Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA
Av. La Molina Nº 1915
Lima
Phone: (+511) 313 3300
Email: vgutarra@senasa.gob.pe

Representante
Sr Ernesto GALLIANI
Director de Proteccion Vegetal
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad
Vegetal y de Semillas
Humaita 145. Edif. Planeta
Piso 3, Asunción
Phone: (+595) 21 441549
Email: ernesto.galliani@senave.gov.py
Suplente(s)
Sra Fatima ALFONSO
Jefa
Departamento de Cuarentena Vegetal
Servicio Nacional de Claidad y Sanidad
Vegetal y de Semillas
Humaita 145. Edif. Planeta
Piso 3, Asunción
Phone: (+595) 21 441549
Email: fatima.alfonso@senave.gov.py
Sra Lorena PATINO
Primera Secretaria
Representante Permanente Alterna ante
la FAO
Embajada de la República del Paraguay
Via Firenze, 43 Scala A, int 17
00184 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 4741715
Fax: (+39) 06 4745473
Email: embaparitalia@tiscali.it

183  من97 الصفحة

Representante
Sr James PAZO ALVARADO
Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA
Av. La Molina Nº 1915
Lima
Phone: (+511) 3133300
Email: jpazo@senasa.gob.pe

PHILIPPINES - FILIPINAS
Representative
Mr Jesus BAJACAN
Chief
Plant Quarantine Service
South Port of Manila
Bureau of Plant Industry
Departmnent of Agriculture
692 San Andres Street
Malate, Manila
Phone: (+632) 4040409/5243749
Email: ivbaiacan@yahoo.com
Alternate(s)
Mr Lupino LAZARO
Agricultural Attaché
Deputy Permanent Representative to
FAO
Embassy of the Republic of the
Philippines
Viale delle Medaglie d'Oro, 112-114
00136 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 39746621
Fax: (+39) 06 39740872
Email: romepe2007@gmail.com
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Mr Esteban PAGARAN
Assistant Agricultural Attaché
Alternate Permanent Representative to
FAO
Embassy of the Republic of the
Philippines
Viale delle Medaglie d'Oro, 112-114
00136 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 39746621
Fax: (+39) 06 39740872
Email: romepe2007@gmail.com
POLAND - POLOGNE - POLONIA
Representative
Mr Piotr WLODARCZYK
Head of Unit
State Inspectorate for Plants and Seeds
Protection
Jana Pawla II 11
00-828 Warsaw
Phone: (+48) 22 6529290
Fax: (+48) 22 6545221
Email: p.wlodarczyk@piorin.gov.pl
PORTUGAL
Representative
Mr Carlos SIMÃO DE CARVALHO
Agriculture Adviser
Directorate General for Food and
Veterinary
Ministry of Agriculture, Sea,
Environment and Spatial Planning
Tapada da Ajuda, Edificio 1, 1349-018
Lisboa
Phone: (+351) 213613252
Email: saosimao@dgav.pt
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REPUBLIC OF KOREA RÉPUBLIQUE DE CORÉE REPÚBLICA DE COREA
Representative
Mr Jae-Hwon LEE
Director
Export Management Division
Department of Plant Quarantine
Animal and Plant Quarantine Agency
Ministry of Agriculture, Food and Rural
Affairs
178 Anyang-ro Manan-gu
Anyang city, Gyunggi-do
Phone: (+82) 31 4207665
Fax: (+82) 31 4207605
Email: npqs@korea.kr
Alternate(s)
Mr Dong-Hyoun BAEK
Deputy Director
Export Management Division
Department of Plant Quarantine
Animal and Plant Quarantine Agency
Ministry of Agriculture, Food and Rural
Affairs
178 Anyang-ro Manan-gu
Anyang city, Gyunggi-do
Phone: (+82) 31 4207664
Email: doose2009@korea.kr
Mr Jae-Seung LEE
Assistant Director
Export Management Division
Department of Plant Quarantine
Animal and Plant Quarantine Agency
Ministry of Agriculture, Food and Rural
Affairs
178 Anyang-ro Manan-gu
Anyang city, Gyunggi-do
Phone: (+82) 31 4207666
Email: yijaes3@korea.kr

183  من98 الصفحة

00

التقرير – المرفق

Ms Kyu-Ock YIM
Researcher
Export Management Division
Department of Plant Quarantine
Animal and Plant Quarantine Agency
Ministry of Agriculture, Food and Rural
Affairs
178 Anyang-ro Manan-gu
Anyang city, Gyunggi-do
Phone: (+82) 31 4207665
Fax: (+82) 31 4207605
Email: koyim@korea.kr
REPUBLIC OF MOLDOVA REPUBLIQUE DE MOLDOVA REPÚBLICA DE MOLDOVA
Representative
Mr Ghenadie ONCEANU
Head
General Inspectorate for Phytosanitary
Surveillance and Seed Control
Ministry of Agriculture and Food
Industry
162 Stefan cel Mare Blv.
Chisinau MD-2004
Phone: (+373) 22 210636
Email: ghenadieonceanu@yahoo.com
Alternate(s)
Ms Liliana VERLAN
First Secretary
Alternate Permanent Representative to
FAO
Embassy of the Republic of Moldova
Via Montebello, 8
00185 Rome - Italy
Phone: (+39) 389 8943111
Fax: (+39) 06 47881092
Email: roma@mfa.md

183  من99 الصفحة

 هيئة تدابير الصحة النباتية- الدورة الثامنة

RUSSIAN
FEDERATION
FÉDÉRATION
DE
RUSSIE
FEDERACIÓN DE RUSIA

-

Representative
Mr Alexander ISAEV
Head
Phytosanitary Surveillance and Grain
Quality Directorate
Federal Service for Veterinary and
Phytosanitary Surveillance
Orlikov per. 1/11, 107139 Moscow
Phone: (+7) 495 6076266
Email: alexandrisaev@mail.ru
Alternate(s)
Mr Andrey YURKOV
Division Deputy Head
Federal State Budget Organization
"Grain Quality Estimation
Center"
(interpreter)
Phone: (+7) 499 2673015
Email: zernozerno@mail.ru,
Mr Nikita LEBEDEV
Head of Working Group for OIE
Collaboration
Federal Centre for Animal Health
Yur'vets, Vladimir 600900
Phone: (+7) 920 9130780
Email: lebn@yandex.ru
Ms Iuliia TROTIMOVA
Press Service of Rosselkhoznadzor
Federal Service for Veterinary and
Phytosanitary Surveillance
Orlikov per. 1/11, 107139 Moscow
Phone: (+7) 909 9900745
Ms Olga LESNYKH
Editor
Agricultural Safety Magazine
Federal Service for Veterinary and
Phytosanitary Surveillance
Orlikov per. 1/11, 107139 Moscow
Phone: (+7) 915 2175502
Email: l9152175502@yandex.ru
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SAO TOME AND PRINCIPE - SAO
TOMÉ-ET-PRINCIPE - SANTO
TOMÉ Y PRÍNCIPE
Représentant
M Alvaro Costa VILA NOVA
Ing. Agronome
Protection des Végétaux
Departement Protection des Plantes
Direction de l'Agriculture et Extention
Rural
Ministere de L'Agriculture
B.P. 309 Sao Tomé
Phone: (+239) 9904925
Email: vilanovalvaro@yahoo.com.br
SAUDI
ARABIA
ARABIE
SAOUDITE - ARABIA SAUDITA
Representative
Mr Mohamed AL SAQAN
Director-General
Plant Protection Department
Ministry of Agriculture
King Abdulaziz Rd
11195 Riyadh
Phone: (+966) 1 4016666
Fax: (+966) 1 4031415
Email: infodc@agrwat.gov.sa
Alternate(s)
Mr Abdel Hakim bin Abdel Rahman
AL YOUSSEF
Agricultural Expert
Animal
and
Plant
Quarantine
Department
Ministry of Agriculture
King Abdulaziz Rd
11195 Riyadh
Phone: (+966) 1 4016666
Fax: (+966) 1 4031415
Email: infodc@agrwat.gov.sa
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SENEGAL - SÉNÉGAL
Suppléant(s)
Mme Marietou DIAWARA
Ingénieur agronome, spécialisée en
Défense des végétaux
Directrice de la Protection des végétaux
BP 20054 - Thiaroye
Km 15 Rte de Rufisque
Dakar
Phone: (+221) 338340397
Fax: (+221) 338342854
Email: dpv1@orange.sn
SIERRA LEONE - SIERRA LEONA
Representative
Mr Ibrahim SHAMIE (PLD)
Director of Crops
Ministry of Agriculture Forestry and
Food Security/SLARI
Youyi Building, Freetown
Phone: (+232) 78542939/ 77542939
Email: ibrahimshamie@ymail.com;
slnppo@yahoo.com
SINGAPORE
SINGAPUR

-

SINGAPOUR

Representative
Ms Mei Lai YAP
Acting Director
Plant Health Laboratory Department
Laboratories Group
Agri-Food and Veterinary Authority
Animal and Plant Health Centre
6 Perahu Road, 718827 Singapore
Phone: (+65) 63165142
Fax: (+65) 63161090
Email: Yap_Mei_Lai@ava.gov.sg
Alternate(s)
Mr Jenn Peow TOH
Executive Manager
Import Inspection Section
Inspection Department
Quarantine and Inspection Group
Agri-Food and Veterinary Authority
Plant Health Centre
Sembawang Research Station
Lorong Chencharu, 769192 Singapore
Phone: (+65) 67519816
Fax: (+65) 67520170
Email: Toh_Jenn_Peow@ava.gov.sg
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SLOVAKIA - SLOVAQUIE –
ESLOVAQUIA
Representative
Ms Katarina BENOVSKA
National Contact Point for IPPC
Department of Plant Production
Ministry of Agriculture and Rural
Development
Dobrovicova 12, Bratislava
Phone: (+421) 2 59266357
Fax: (+421) 2 52963871
Email: katarina.benovska@land.gov.sk
Alternate(s)
Ms Marieta OKENKOVA
Counsellor
Permanent Representative to FAO
Embassy of the Slovak Republic
Via dei Colli della Farnesina, 144
00194 Rome - Italy
Phone: (+39) 339 3718432
Fax: (+39) 06 36715265
Email: marieta.okenkova@mzv.sk
SLOVENIA
ESLOVENIA

-

SLOVÉNIE

Ms Moshibudi Priscilla RAMPEDI
Counsellor (Agricultural Affairs)
Alternate Permanent Representative to
FAO
Embassy of the Republic of South
Africa
Via Tanaro, 14
00198 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 85254239
Fax: (+39) 06 8530073
Email: agriculture@sudafrica.it
SPAIN - ESPAGNE - ESPAÑA

–

Representative
Ms Vlasta KNAPIC
Undersecretary
Veterinary Sector and Plant Protection
Administration for Food Safety
Ministry
of
Agriculture
and
Environment
Dunajska cesta 22
SI-1000 Ljubljana
Phone: (+386) 1 3001318
Fax: (+386) 1 3001356
Email: Vlasta.Knapic@gov.si
SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD
– SUDÁFRICA
Representative
Ms Alice BAXTER
Director Plant Health
Department of Agriculture, Forestry
and Fisheries
Private Bag x14, Gezina 0031
Pretoria
Phone: (+27) 12 3196144
Email: aliceb@daff.gov.za
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Alternate(s)
Mr Mashudu SILIMELA
Deputy Director
Department of Agriculture, Forestry
and Fisheries
Private Bag x14, Gezina 0031
Pretoria
Phone: (+27) 12 319 6241
Fax: (+27) 12319 6101
Email: mashudus@daff.gov.za

Representante
Sra Belen MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Jefe de Área
Subdirección de Sanidad e Higiene
Vegetal y Forestal
Ministerio
de
Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
C/Almagro 33
28010 Madrid
Phone: (+34) 91 3478256
Fax: (+34) 91 3090154
Email: bmartin@magrama.es
SRI LANKA
Representative
Mr Asitha PERERA
Ambassador
Permanent Representative to FAO
Permanent Representation of the
Democratic Socialist Republic of Sri
Lanka
Via Salaria 322
00198 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 8554560
Fax: (+39) 06 84241670
Email:
embassy@srilankaembassyrome.org
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Alternate(s)
Ms Gothami INDIKADAHENA
Minister (Commercial)
Deputy Permanent Representative to
FAO
Permanent Representation of the
Democratic Socialist Republic of Sri
Lanka
Via Salaria 322
00198 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 8554560 Ex: 105
Fax: (+39) 06 84241670
Email:
minister.comslemrome@gmail.com
SUDAN - SOUDAN - SUDÁN
Representative
Mr Khidir Gebreil MUSA
Director General
Plant Protection Directorate
Ministry of Agriculture and Irrigation
Khartoum North, P.O Box 14
Phone: (+249) 91213839
Email: khidrigibrilmusa@yahoo.com
SURINAME
Representative
Mr Radjendrekoemar DEBIE
Coordinator
Plant Protection and Quality Control
Department
Ministry of Agriculture, Animal
Husbandry and Fisheries
Letitia Vriesdelaan 8-10
Paramaribo
Phone: (+597) 402040/8720686
Email: radabie@hotmail.com
SWAZILAND - SWAZILANDIA
Representative
Mr George Similo MAVIMBELA
Research Officer
Department of Agricultural Research
and Specialist Services
Ministry of Agriculture
Malkerns Research Station
P.O. Box 4 Malkerns
Phone: (+268) 25274071
Fax: (+268) 25274070
Email: seemelo@yahoo.com
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SWEDEN - SUÈDE - SUECIA
Representative
Ms Karin NORDIN
Chief Officer of Plant Health
Swedish Board of Agriculture
Vallgatan 8
551 82 Jonkoping
Phone: (+46) 36 155000
Fax: (+46) 8 206496
Email:
karin.nordin@jordbruksverket.se
Alternate(s)
Mr Tobias OLSSON
Senior Administrative Officer
Ministry for Rural Affairs
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Phone: (+46) 8 4051000
Fax: (+46) 8 206496
Email:
jo.registrator@agriculture.ministry.se
SWITZERLAND - SUISSE - SUIZA
Représentant
M Hans DREYER
Responsable du secteur Certification,
Protection des Végétaux et des Variétés
Office fédéral de l'agriculture OFAG
Mattenhofstrasse 5
3003 Berne
Phone: (+41) 31 3222692
Fax: (+41) 31 3222634
Email: hans.dreyer@blw.admin.ch
THAILAND
TAILANDIA

-

THAÏLANDE

-

Representative
Ms Manthana MILNE
Deputy Director-General
Department of Agriculture (DOA)
Ministry
of
Agriculture
and
Cooperatives (MOAC)
50 Phaholyothin Rd. Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900
Phone: (+66) 81 7007294
Fax: (+66) 2 2804266
Email: Manthana2001@yahoo.com
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Alternate(s)
Ms Tasanee PRADYABUMRUNG
Senior Standard Officer
Office of Standard Development
National Bureau of Agricultural
Commodity and Food Standards
(ACFS)
Ministry of Agriculture and
Cooperatives (MOAC)
50 Phaholyothin Rd. Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900
Phone: (+66) 2 5612277
Fax: (+66) 2 5612277
Email: tasanee@acfs.go.th
Ms Walaikorn
RATTANADECHAKUL
Senior Agricultural Research Officer
Plant Protection Research and
Development Office (PPRDO)
Department of Agriculture (DOA)
Ministry of Agriculture and
Cooperatives (MOAC)
50 Phaholyothin Rd. Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900
Phone: (+66) 2 5798516
Fax: (+66) 2 5610744
Email: walaikornr@yahoo.com
Mr Rapibhat CHANDARASRIVONGS
Minister (Agriculture)
Permanent Representative to FAO
Office of Agricultural Affairs
Royal Thai Embassy
Via Cassia, 929 Villino M
00189 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 30363687
Fax: (+39) 06 30312700
Email: thagri.rome@gmail.com
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TONGA
Representative
Mr Viliami KAMI
Head
Quarantine and Quality Management
Division (QQMD)
Ministry of Agriculture & Food,
Forestry and Fisheries (MAFFF)
P.O. Box 14 Nuku'alofa
Phone: (+676) 24922/24257
Fax: (+676) 24922
Email: maf-ento@kalianet.to
TRINIDAD
AND
TOBAGO
TRINITÉ-ET-TOBAGO - TRINIDAD
Y TABAGO
Representative
Ms Audine MOOTOO
Acting Director
Research Division
Ministry of Food Production
St Clair Circle, St Clair
Port of Spain
Phone: (+1868) 6223771
Fax: (+1868) 6224246
Email: ps@fplma.gov.tt
Alternate(s)
Mr Anthony ST. HILL
Acting Technical Officer (Crops)
Research Division
Ministry of Food Production
St Clair Circle, St Clair
Port of Spain
Phone: (+1868) 6223771
Fax: (+1868) 6224246
Email: ps@fplma.gov.tt

TOGO

TUVALU

Représentant
M Yawo Sèfe GOGOVOR
Ingénieur Agronome
Directeur de la Protection des Végétaux
BP 1347 Lomé
Phone: (+228) 22 514404
Fax: (+228) 22 510888
Email: gogovor@yahoo.f

Representative
Mr Sam PANAPA
Senior Plant Protection Officer
Department of Agriculture
Ministry of Natural Resources
Private Mail Bag
Vaiaku, Funafuti
Phone: (+688) 20186
Fax: (+688) 20167
Email: sampanapa@gmail.com
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UGANDA - OUGANDA
Representative
Mr Bulegeya KOMAYOMBI
Commissioner, Crop Protection
Ministry of Agriculture Animal
Industry and Fisheries
P.O.Box 102 Entebbe
Phone: (+256) 414 320115
Email: ccpmaaif@gmail.com
Alternate(s)
Ms Ephrance TUMUBOINE
Principal Agricultural Inspector
Phytosanitary Services
Ministry of Agriculture, Animal
Industry and Fisheries
P.O.Box 102 Entebbe
Phone: (+256) 414 320801
Email: ccpmaaif@gmail.com
Mr Robert SABIITI
First Secretary
Alternate Permanent Representative to
FAO
Embassy of the Republic of Uganda
Viale Giulio Cesare 71
00192 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 3225220
Fax: (+39) 06 3213688
Email:
ugandaembassyrome@hotmail.com
UKRAINE - UCRANIA
Representative
Mr Vadym SYMONOV
First Deputy Chairman
State Veterinary and Phytosanitary
Service of Ukraine
7, Koloskova str., Kyiv 03138
Phone: (+380) 44 5247707
Email:
post@golovderzhkarantin.gov.ua

00

التقرير – المرفق

Alternate(s)
Mr Vitaliy ROMANCHENKO
Director
Phytosanitary Safety Department
Deputy of the Main State Phytosanitary
Inspector
State Veterinary and Phytosanitary
Service of Ukraine
7, Koloskova str., Kyiv 03138
Phone: (+380) 44 5247707
Email:
post@golovderzhkarantyn.gov.ua
Ms Svitlana SKLIARENKO
Head
International Cooperation Department
State Veterinary and Phytosanitary
Service of Ukraine
7, Koloskova str., Kyiv 03138
Phone: (+380) 44 2579722
Email:
sklyarenko@golovderzhkarantin.gov.ua
Ms Regina BUDZINSKA
Main Specialist of Internal Quarantine
State Phytosanitary Inspection of
Zhytomyr Region
State Veterinary and Phytosanitary
Service of Ukraine
1-b, Prospect Myru, Zhitomyr 10020
Phone: (+380) 412 254969
Email: ztkarantin@ukrpost.ua
UNITED ARAB EMIRATES ÉMIRATS ARABES UNIS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Representative
Ms. Noura Karam Jalal AL KAABI
Director of Eastern Region
Ministry of Environment and Water
Phone: (+971) 50 5797799
Email: nkjalal@moew.gov.ae
Alternate(s)
Mr Saeed Ali AL YAMMAHI
Head of Plant Health Section
Ministry of Environment and Water
Phone: (+971) 50 4892233
Email: saalawaash@moew.gov.ae
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Mr Mirghani Hassan OBEID ALI
Embassy of the United Arab Emirates
Via della Camilluccia 492
00135 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 36306100
Fax: (+39) 06 36306100
Email: uaeroma@tin.it
UNITED KINGDOM - ROYAUMEUNI - REINO UNIDO
Representative
Mr Martin WARD
Chief Plant Health Officer
Department for Environment, Food and
Rural Affairs
Sand Hutton Applied Innovation
Campus
York, UK
YO41 1LZ
Email: martin.ward@defra.gsi.gov.uk
Alternate(s)
Mr Steve ASHBY
Plant Health Policy Team
Department for Food, Environment and
Rural Affairs
Room 10GA07, Sand Hutton
York, YO41 1LZ
Phone: (+44) 1 904445048
Fax: (+44) 1 904455198
Email: steve.ashby@fera.gsi.gov.uk
Mr Sam BISHOP
Plant Health Consultant
Food and Environment Research
Agency
Sand Hutton, York
YO41 1LZ
Phone: (+44) 1 904462738
Fax: (+44) 1 904455198
Email: sam.bishop@defra.gsi.gov.uk
Ms Jane CHARD
Head of Plant Biosecurity Branch
Science and Advice for Scottish
Agriculture (SASA)
Roddinglaw Road, Edinburgh
EH12 9FJ
Phone: (+44) 131 2448863
Email: Jane.Chard@sasa.gsi.gov.uk
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UNITED REPUBLIC OF TANZANIA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA
Representative
Mr Cornelius Fabian MKONDO
Assistant Director
Agricultural Officer
Plant Health Service
Ministry of Agriculture, Food Security
and Cooperatives
PO Box 9071, Dar-es-Salaam
Phone: (+225) 22 2865642
Fax: (+225) 22 2865642
Email: catemanmdily@yahoo.com
Alternate(s)
Mr James Alex MSEKELA
Ambassador
Permanent Representative to FAO
Embassy of the United Republic of
Tanzania
Villa Tanzania
Viale Cortina D'ampezzo, 185
00135 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 33485820
Fax: (+39) 06 33485828
Email: janmsekela@gmail.com
Mr Mdili Sambayi KATEMANI
Agricultural Officer
Plant Health Service
Ministry of Agriculture, Food Security
and Cooperatives
PO Box 9071, Dar-es-Salaam
Phone: (+255) 22 2865642
Fax: (+255) 22 2865642
Email: catemanmdiliy@yahoo.com
Mr Ayoub Jones MNDEME
Agricultural Attaché
Alternate Permanent Representative to
FAO
Embassy of the United Republic of
Tanzania
Villa Tanzania
Viale Cortina D'ampezzo, 185
00135 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 33485820
Fax: (+39) 06 33485828
Email: mndemeay@gmail.com
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UNITED STATES OF AMERICA ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Representative
Ms Rebecca A. BECH
Deputy Administrator
Plant Protection and Quarantine
Animal and Plant Health Inspection
Service
Department of Agriculture
Washington, DC 20250
Phone: (+1) 202 7347324
Email: rebecca.a.bech@aphis.usda.gov
Alternate(s)
Mr John GREIFER
Associate Deputy Administrator
International Services
Animal and Plant Health Inspection
Service
Department of Agriculture
1400 Independence Ave., South
Building
Washington DC 20250
Phone: (+1) 202 7207677
Email: John.K.Greifer@aphis.usda.gov
Ms Julie E. ALIAGA
International
Standards
Program
Director
Plant Protection and Quarantine
Animal and Plant Health Inspection
Service
Department of Agriculture
4700 River Road, Riverdale MD 20737
Phone: (+1) 301 8512032
Email: julie.e.aliaga@aphis.usda.gov
Mr Robert GRIFFIN
Director
Plant
Epidemiology
and
Risk
Assessment Laboratory
USDA-APHIS
1730 Varsity Drive, Suite 300
Raleigh, NC 27606
Phone: (+1) 919 855 7512
Email:
Robert.L.Griffin@aphis.usda.gov
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Mr Michael MICHENER
Minister-Counsellor for Agriculture
Alternate Permanent Representative to
FAO
United States Mission to the United
Nations Agencies
Via Boncompagni 2
00187 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 46743507
Fax: (+39) 06 4674520
Email: Michenerm@state.gov
Ms Laura SCHWEITZER MEINS
Agricultural Specialist
United States Mission to the United
Nations Agencies
Via Boncompagni 2
00187 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 46743508
Fax: (+39) 06 46743518
Email: Laura.Schweitzer@fas.usda.gov
URUGUAY
Representante
Sra Inés ARES
Asesora
Dirección General de Servicios
Agrícolas
Ministerio Ganadería, Agricultura y
Pesca
Millan 4703
12300 Montevideo
Phone: (+598) 23098410
Fax: (+598) 2309840
Email: mares@mgap.gub.uy
Suplente(s)
Sr Oscar PIÑEYRO
Consejero
Representante Permanente Alterno ante
la FAO
Embajada de la República Oriental
del Uruguay
Via Vittorio Veneto, 183
00187 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 4821776/7
Fax: (+39) 06 4823695
Email: uruit@ambasciatauruguay.it

183  من106 الصفحة

00

التقرير – المرفق

VENEZUELA (BOLIVARIAN
REPUBLIC OF) - VENEZUELA
(RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)
- VENEZUELA (REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE)
Representante
Sra Gladys URBANEJA DURAN
Embajador
Representante Permanente ante la FAO
Representación Permanente de la
República
Bolivariana de Venezuela ante la FAO
Via G. Antonelli, 47
00197 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 8081407
Fax: (+39) 06 80690022
Email: embavenefao@iol.it
Suplente(s)
Sr Luis ALVAREZ FERMIN
Ministro Consejero
Representante Permanente Alterno ante
la FAO
Representación Permanente de la
República
Bolivariana de Venezuela ante la FAO
Via G. Antonelli, 47
00197 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 8081407
Fax: (+39) 06 80690022
Email: embavenefao@iol.it
Sr Manuel CLAROS OVIEDO
Segundo Secretario
Representante Permanente Alterno ante
la FAO
Representación Permanente de la
República
Bolivariana de Venezuela ante la FAO
Via G. Antonelli, 47
00197 Roma - Italia
Phone: (+39) 06 8081407
Fax: (+39) 06 80690022
Email: embavenefao@iol.it
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VIET NAM
Representative
Mr Long NGUYEN HOANG LONG
Ambassador
Permanent Representative to FAO
Embassy of the Socialist Republic of
Viet Nam
Via di Bravetta, 156-158
00164 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 66160726
Fax: (+39) 06 66157520
Email: vnemb.it@mofa.gov.vn
Alternate(s)
Ms Quynh NGUYEN T.T.
Counsellor
Deputy Permanent Representative to
FAO
Embassy of the Socialist Republic of
Viet Nam
Via di Bravetta, 156-158
00164 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 66160726
Fax: (+39) 06 66157520
Email: vnemb.it@mofa.gov.vn
YEMEN – YÉMEN
Representative
Mr Gamel RAMADHAN
Plant Quarantine Department
Ministry of Agriculture and Irrigation
P.O Box 2805 Sana'a
Phone: (+ 967) 1 282966
Fax: (+967) 1 289509
ZAMBIA - ZAMBIE
Representative
Ms Doreen MALEKANO CHOMBA
Senior Agriculture Research Officer
Zambia Agriculture Research Institute
Plant Quarantine and Phytosanitary
Service
Private bag 7 Chilanga, Lusaka
Phone: (+260) 979 672806
Email: dchomba71@gmail.com

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 هيئة تدابير الصحة النباتية- الدورة الثامنة

ZIMBABWE
Representative
Ms Irene BOSHA
Counsellor
Alternate Permanent Representative to
FAO
Embassy of the Republic of Zimbabwe
Via Virgilio, 8
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00193 Rome - Italy
Phone: (+39) 06 8308273/265
Fax: (+39) 06 68308324
Email: zimrome-wolit@tiscali.it
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OBSERVER COUNTRIES (NON-CONTRACTING PARTIES)
PAYS OBSERVATEURS (PARTIES NON CONTRACTANTES)
PAÍSES OBSERVADORES (PARTES NO CONTRATANTES)

ANGOLA
Représentant
M Sidónio MATEUS
Chef
Département de la Direction Nationale
de l'Agriculture, Elevage et des Forêts
Ministère de l'agriculture, du
développement rural et de la pêche
Rue Comandante Gika, C.P. 527
Luanda
Phone: (+244) 2 322694
Fax: (+244) 2 320553
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
CONGO - RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO
Représentant
M Damas MAMBA MAMBA
Point de contact CIPV
Chef de Division chargé de la
Protection des Végétaux à la DPPV
Ministère de l'agriculture et
développement rural
Croisement Blvd du 30 Juin et Batetela
B.P. 8722 Kinshasa-Gombe
Phone: (+243) 812959330
Email: damasmamba@yahoo.fr
Suppléant(s)
Mme Julie NYOLO LOVE
Conseillère en charge du Genre et de la
Jeunesse
Ministère de l'agriculture et
développement rural
Croisement Blvd du 30 Juin et Batetela
B.P. 8722 Kinshasa-Gombe
Phone: (+243) 817151883
Email: ministre@minagrider.cd
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M Marcel KAPAMBWE NYOMBO
Conseiller en charge de la Production
Végétale
Ministère de l'agriculture et
développement rural
Croisement Blvd du 30 Juin et Batetela
B.P. 8722 Kinshasa-Gombe
Phone: (+243) 817151883
Email: ministre@minagrider.cd
M Placide MUKENDI WA MUKENDI
Chef de Bureau en charge de la
Surveillance Phytosanitarie à la DPPV
Editeur au Portail Phytosanitarie
International
Ministère de l'agriculture et
développement rural
Croisement Blvd du 30 Juin et Batetela
B.P. 8722 Kinshasa-Gombe
Phone: (+243) 810097054
Email: mukendipl@yahoo.fr
M Omar MANGENDA BABENE
Chef de Bureau Législation et
Réglementation Semencière à la DPPV
Editeur au Portal Phytosanitarie
International
Ministère de l'agriculture et
développement rural
Croisement Blvd du 30 Juin et Batetela
B.P. 8722 Kinshasa-Gombe
Phone: (+243) 810732226
Email: omarbabene@gmail.com
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LESOTHO
Alternate(s)
Ms Malikopo Patricia RAKOOTJE
First Secretary
Alternate Permanent Representative
toFAO
Embassy of the Kingdom of Lesotho
Via Serchio, 8
00198 Rome – Italy
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Phone: (+39) 06 8542496
Fax: (+39) 06 8542527
Email:
secretary@lesothoembassyrome.com
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REGIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATIONS
ORGANISATIONS RÉGIONALES DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ORGANIZACIONES REGIONALES DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA

PLANT HEALTH COMMITTEE OF
THE SOUTHERN CONE
COMITÉ DE LA SANTÉ DES
PLANTES DU CÔNE SUD
COMITÉ REGIONAL DE SANIDAD
VEGETAL DEL CONO SUR
Sra Beatriz MELCHO
Technical Secretary
Comité de Sanidad Vegetal del Cono
Sur
Avenida Millán 4703
Montevideo - Uruguay
Phone: (+598) 23098410
Email: bmelcho@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 Ringolds ARNITIS
Director-General
European and Mediterranean Plant
Protection Organization
21 boulevard Richard Lenoir
75011 Paris - France
Phone: (+33) 1 45207794
Fax: (+33) 1 70766547
Email: hq@eppo.int
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INTER AFRICAN PHYTOSANITARY
COUNCIL
CONSEIL PHYTOSANITAIRE
INTERAFRICAIN
CONSEJO FITOSANITARIO
INTERAFRICANO
Mr Jean-Gerard MEZUI M'ELLA
Director
Inter-African Phytosanitary Council of
the African Union
P.O. Box. 4170 Nlongkak
Youndé - Cameroun
Phone: (+237) 94899340
Fax: (+237) 22211967
Email: jeangerardmezuimella@yahoo.fr
Mr Jean Baptiste BAHAMA
Senior Scientific Officer
Phytopathology
Inter-African Phytosanitary Council of
the African Union
P.O. Box. 4170 Nlongkak
Youndé - Cameroun
Phone: (+237) 94192422
Fax: (+237) 22211967
Email: jbbaham2002@yahoo.fr
Mr Abdelfattah Mabrouk Amer
SALEM
Senior Scientific Officer
Entomology
Inter-African Phytosanitary Council of
the African Union
P.O. Box. 4170 Nlongkak
Youndé - Cameroun
Phone: (+237) 7765313
Fax: (+237) 22211967
Email: abdelfattahsalem@ymail.com
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NEAR EAST PLANT PROTECTION
ORGANIZATION
ORGANISATION POUR LA
PROTECTION DES VÉGÉTAUX AU
PROCHE-ORIENT
ORGANIZACIÓN DE
PROTECCIÓNADE LAS PLANTAS
DEL CERCANO ORIENTE
Mr Mekki CHOUIBANI
Executive Director
Near East Plant Protection Organization
Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui
Agdal - Rabat 10090
Phone: (+212) 537 676 536/673997808
Fax: (+212) 537 682 049
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
Mr Ian MCDONELL
Executive Director
North American Plant Protection
Organization
1431 Merivale Rd., 3rd Floor, Room
140
Ottawa, Ontario
K1A OY9 - Canada
Phone: (+613) 221 5144
Fax: (+613) 228 2540
Email: ian.mcdonell@nappo.org
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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
Sr Guillermo ALVARADO
DOWNING
Director Ejecutivo
Organismo Internacional Regional de
Sanidad
Agropecuaria - OIRSA
Calle Ramón Belloso, Final Pje.Isolde
Colonia Escalón
San Salvador - El Salvador
Phone: (+503) 2209 2200 / 2263 1127
Fax: (+503) 2263 1128
Email: galvarado@oirsa.org
Sr Jimmy Gerardo RUIZ BLANCO
Director en Sanidad Vegetal
Organismo Internacional Regional
de Sanidad Agropecuaria- OIRSA
Calle Ramón Belloso, Final Pje.Isolde
Colonia Escalón
San Salvador - El Salvador
Phone: (+503) 2209 2200 / 2209 9223
Fax: (+503) 2263 1128
Email: jruiz@oirsa.org
PACIFIC PLANT PROTECTION
ORGANISATION
ORGANISATION DE PROTECTION
DES VÉGÉTAUX POUR LE
PACIFIQUE
ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓN
FITOSANITARIA DEL PACIFICO
Mr Josua WAINIQOLO
Market Access Specialist
Land Resources Division
Secretariat of the Pacific Community
Private Mail Bag, Suva
Fiji Islands
Phone: (+679) 3379310 ext 35231
Fax: (+679) 3370021
Email: JosuaW@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 Braulio FERREIRA DE SOUZA
DIAS
Executive Secretary
Convention on Biological Diversity
(CBD)
413, Saint Jacques Street, suite 800
Montreal QC H2Y 1N9
Canada
Phone: (+1) 514 288 2220
Fax: (+1) 514 288 2220
Email: secretariat@cbd.int
FAO REGIONAL OFFICES
BUREAUX RÉGIONAUX DE LA FAO
OFICINA REGIONALES DE LA FAO
Mr Shoki AL-DOBAI
Crop Protection Officer
FAO Regional Office for Near East
(RNE)
P.O. Box 2223 Dokki
Cairo, Egypt
Phone: (+20) 2 33316007 ext. 2812
Fax: (+20) 2 7495981/337419
Email: shoki.aldobai@fao.org
Mr Yongfan PIAO
Senior Plant Protection Officer
FAO Regional Office for Asia (RAP)
39 Phra Atit Road
Bangkok 10200, Thailand
Phone: (+66) 2 6974628
Fax: (+66) 2 6974445
Email: yongfan.piao@fao.org
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Mr Noureddine NASR
Plant Production and Protection Officer
FAO Sub-regional Office for North
Africa (SNE)
43, Av. Kheireddine Pacha
1002 Tunis Belvédère
BP. 300 Cité Mahrajène
1082 Tunis, Tunisia
Phone: (+216) 71 906553 (ext: 235)
Fax: (+216) 71 901553
Email: Noureddine.Nasr@fao.org
Mr Descartes Larios KOUMBA
MOUENDOU
Junior Professional Officer
Plant Production and Protection
FAO Sub-regional Office for Central
Africa (SFC)
P.O. Box 2643
Libreville, Gabon
Phone: (+241) 01 774783
Fax: (+241) 01 740035
Email:
Descartes.KoumbaMouendou@fao.org
INTERNATIONAL ATOMIC
ENERGY AGENCY
AGENCE INTERNATIONALE DE
L'ÉNERGIE ATOMIQUE
ORGANISMO INTERNACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA
Mr Jesus REYES FLORES
Entomologist
Insect Pest Control Section
Joint FAO/IAEA Division of Nuclear
Techniques in Food and Agriculture
International Atomic Energy Agency
Wagramerstrasse 5, P.O. Box 100
A-1400 Vienna, Austria
Phone: (+431) 2600 26062
Fax: (+431) 2600 26007
Email: J.Reyes-Flores@iaea.org
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OBSEVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

CAB INTERNATIONAL
Mr Shaun HOBBS
Global Director,Knowledge Bank
CABI Head Office
Nosworthy Way
Wallingford Oxfordshire
OX10 8DE United Kingdom
Phone: (+44) 0 1491 829395
Fax: (+44) 0 1491 833508
Email: s.hobbs@cabi.org

Ms Julia Marie DENNIS
Communications Manager
CABI Head Office
Nosworthy Way, Wallingford
Oxfordshire, OX10 8DE
United Kingdom
Phone: (+44) 0 1491 829468
Email: j.dennis@cabi.org
EURASIAN
COMMISSION

ECONOMIC

Mr Roger DAY
Deputy Director, Development
CABI Africa
United Nations Avenue
PO Box 633-00621
Nairobi, Kenya
Phone: (+254) 20 7224450
Fax: (+254) 20 7122150
Email: r.day@cabi.org

Mr Nikolay TRYAKHOV
Head of Phytosanitary Measures
Division
Department of Sanitary, Phytosanitary
and Veterinary Measures
Yakovoapostol'skii lane 12
Moscow
Phone: (+7) 495 6692400
Email: tryakhov@eecommission.org

Mr Ulrich KUHLMANN
Regional Director
Europe & Plantwise Programme
Director
CABI Switzerland
Rue des Grillons 1
CH-2800 Delémont
Switzerland
Phone: (+41) 0 32 421 4882
Email: u.kuhlmann@cabi.org

Mr Vladimir SUBBOTIN
Deputy Head of Department
Deaprtment for Sanitary, Phytosanitary
and Veterinary Measures
Yakovoapostol'skii lane 12
Moscow
Phone: (+7) 495 6692400 (ext 5162)
Email: subbotin@eecommission.org

Ms Melanie BATEMAN
Integrated Crop Management Advisor
CABI Switzerland Rue des Grillons 1
CH-2800 Delémont
Switzerland
Phone: (+41) 0 32 421 4888
Email: m.bateman@cabi.org
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INTER-AMERICAN INSTITUTE FOR
COOPERATION IN AGRICULTURE
INSTITUT INTERAMÉRICAIN DE
COOPÉRATION POUR
L'AGRICULTURE
INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA
Sra Maria Lourdes FONALLERAS
Especialista Internacional en Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos
Luis Piera 1992
Montevideo, Uruguay
Phone: (+598) 24101676
Email: lourdes.fonalleras@iica.int
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Mr Rolando ALCALA
Economic Affairs Officer
Agriculture and Commodities Division
World Trade Organization
Rue de Lausanne 154
1211 Geneva 21
Switzerland
Phone: (+41) 22 7396583
Fax: (+41) 22 7395760
Email: rolando.alcala@wto.org

WORLD TRADE ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DU
COMMERCE
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL
COMERCIO
Mr Melvin SPREIJ
Counsellor, STDF Unit
Agriculture and Commodities Division
World Trade Organization
Rue de Lausanne 154
1211 Geneva 21
Switzerland
Phone: (+41) 22 7396630
Fax: (+41) 22 7395760
Email: melvin.spreij@wto.org
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NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
ASIA AND PACIFIC SEED
ASSOCIATION
Mr Thomas Michael BURNS
Director
Institute of Food Research and Product
Development
Rooms 726 & 731 (7th Floor)
No. 50 Kasetsart University
Ladyao, Chatuchak
Bangkok 10900 Thailand
Phone: (+66) 2 9405464
Fax: (+66) 2 9405467
Email: tom.burns@apsaseed.org
INTERNATIONAL GRAIN TRADE
COALITION
Mr Ricardo CALDERON
Executive Director
APPAMEX
Durango 245 Desp. 902
Col. Roma, 06700 Mexico City
Mexico
Phone: (+52) 55 55334339
Email:
ricardo.calderon@appamex.com.mx
Ms Gloria GABELLINI
Senior Policy Advisor
COCERAL
Rue du Trone 98 - 4th Floor
1050 Brussels, Belgium
Phone: (+32) 2 5020808
Email: gloria.gabellini@coceral.com
Mr William HILL
Canada Grains Council
1215-220 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba
R3C 0A5, Canada
Email: hillw@flaxcouncil.ca
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Mr Gary MARTIN
President and CEO
North American Export Grain
Association
Suite 1003, 1250 Eye Street NW
Washington, DC 20005
Phone: (+202) 682 4030
Email: gcmartin@naega.org
Mr Dennis STEPHENS
Secretary
International Grain Trade Coalition
Oakbank, Manitoba
R0E IJ0, Canada
Phone: (+1) 204 4442423
Email: DennisStephens@mymts.net
INTERNATIONAL SEED
FEDERATION
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES SEMENCES
Mr Richard DUNKLE
Senior Director
Seed Health and Trade
American Seed Trade Association
1701 Duke Street, Suite 275,
Alexandria, VA 22314 USA
Phone: (+1) 703 837 8140
Fax: (+1) 703 837 9365
Email: RDunkle@amseed.org
Ms Radha RANGANATHAN
Technical Director
International Seed Federation
Chemin du Reposoir 7
Nyon, Switzerland
Phone: (+41) 22 365 4420
Fax: (+41) 22 365 4421
Email: isf@worldseed.org
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 المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي اعتمدتها الدورة الثامنة للهيئة-21 المرفق
)1122(
APPENDIX 12 – International Standards for Phytosanitary Measures Adopted by
CPM-8 (2013)
The CPM:
1. Adopted Annex 4 (Pest risk analysis for plants as quarantine pests) and core textconsequential changes to ISPM 11:2004 (2005-001), contained in this Appendix of the
Report, noting that the title of ISPM 11 changed to Pest risk analysis for plants as
quarantine pests and that the year of adoption of ISPM 11 changed to 2013.
2. Adopted the revision of Annex 1 (Approved treatments associated with wood
packaging material) to ISPM 15:2009 (Regulation of wood packaging material in
international trade) (2006-011), and consequential revision of Annex 2 (The mark and
its application) to ISPM 15:2009, contained in this appendix.
3. Adopted the below listed ISPMs in the Russian language:
ISPMs 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, and 34, including Diagnostic Protocol 1 and Phytosanitary
Treatments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14.
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Pest risk analysis for quarantine pests including analysis of environmental
risks and living modified organisms

ISPM 11

المعيار الدولي رقم
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تاري المةبوع
هذا ليس جزء ًا رئيسي ًا من المعيار
يعود تاري المةبوع إلى النسخة الصادرة بهذه اللغبة فقب  ،وللحصبول علبى لمحبة تاريخيبة
شاملة ،يمكن الرجوع إلى النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية من هذا المعيار.
اعتمببدت فببي أبريل/نيسببان  4110مببن قِبببل الهيئببة الم قتببة لتببدابير الصببحة النباتيببة – الببدورة
الثالثة
المعيار الدولي رقم  .4110 .00تحليل مخاطر اآلفات ال بحجْ ري ًة روما ،االتفاقية الدولية لوقايبة
النباتات ،الفاو.
وافقل الهيئة الم قتة لتدابير الصحة النباتية – الدورة الخامسة فبي أبريل/نيسبان  4110علبى
الملحببق ( 0م  :)0تحليببل المخبباطر البيئيببة (مببع الملحببق  )0وإدراجببه ضببمن المعيببار 00
وراجعل العنوان
المعيار الدولي رقم  .4110 .00تحليل مخاطر اآلفات ال بحجْ رية ،بمبا فبي ذلبك المخباطر علبى
البيئة .روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،الفاو.

وافقل الهيئة الم قتة لتدابير الصحة النباتية – الدورة السادسة فبي أبريل/نيسبان  4112علبى
الملحق ( 4م  :)4بتحليل مخاطر اآلفات علبى الكائنبات الحيبة المحبورة (مبع الملحقبين 4
و )0وإدراجه ضمن المعيار 00
 12 -4100وافقل هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الثامنة علبى الملحبق  4للمعيبار ،00
والتغيرات المرتبةة به في النص األساسي للمعايير.
المعيار الدولي رقم  .1122 .22تحليل مخاطر اآلفات ال بحجْ رية .روما ،االتفاقية الدولية لوقايبة
النباتات ،الفاو.
آخر تحديث لتاريخ المطبوع :أبريل/نيسان 4100
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الدورة الثامنة  -هيئة تدابير الصحة النباتية

الموافقة
وافقل الهيئة الم قتة لتدابير الصحة النباتية على المعايير الدولية الخاصة بتدابير الصحة النباتية
رقم ( 00تحليل مخاطر اآلفات الحجرية) في دورتها الثالثة المعقودة في أبريل/نيسان .4110
ووافقل الهيئة الم قتة في دورتها الخامسة في أبريل/نيسان  4110على ملحق بالنشرة رقم 00
(تحليل مخاطر اآلفات الحجرية) يتعلق بتحليل المخاطر البيئية ووافقل على إدراجه في النشرة رقم
 ،00وقد أفضى ذلك إلى النشرة رقم  ،00التعديل األول (تحليل مخاطر اآلفات الحجرية ،بما في
ذلك المخاطر على البيئة) .وفي أبريل/نيسان  ،4112أقرّت الهيئة الم قتة لتدابير الصحة النباتية في
دورتها السادسة ملحقا ً يتعلق بتحليل مخاطر اآلفات على الكائنات الحية المحورة ووافقل على
إدراجه ضمن النشرة رقم  ،00التعديل األول .وقد تم ذلك بالفعل وأفضى إلى إصدار المعايير
الحالية أي النشرة رقم  .)4112( 00ويشار إلى الملحق عن المخاطر على البيئة بشعار "م "0وإلى
الملحق عن المخاطر على الكائنات الحية المحورة بشعار "م."4
وتعترف الهيئة الم قتة لتدابير الصحة النباتية بتعاون أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ودعمها،
باإلضافة إلى مشاركة خبراء تابعين لألطراف في االتفاقية ،تحضيرا ً للملحقين بالنشرة 00
وو افقل هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الثامنة المعقودة في أبريل /نيسان  4100على الملحق
 2بشأن تحليل مخاطر النباتات كآفات حجريّة ،والتغيرات المرتبةة به في النص األساسي للمعايير.

مقدمة

م0

م4

النطاق
تشرح هذه المعايير بالتفصيل طريقة تحليل مخاطر اآلفات لمعرفة ما إذا كانل اآلفات من اآلفات
الحجرية .وتصف اإلجراءات المتكاملة المستخدمة في تقدير المخاطر ،فضالً عن خيارات إدارة
المخاطر.
وهي تتضمن أيضا ً تفاصيل تتعلق بتحليل مخاطر افات النباتات بالنسبة للبيئة والتنوع الحيوي ،بما
في ذلك المخاطر التي ت ثر على األنواع النباتية غير المزروعة/الةليقة ،والحياة النباتية البرية،
والمواطن البيئية والنظم اإليكولوجية التي تضمها منةقة تحليل مخاطر اآلفات المعنية .وترد في
الملحق  0بعض المالحظات التي تشرح نةاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالنسبة إلى المخاطر
البيئية.
يتض ّمن هذا النص الملحق توجيهات بشأن تقييم مخاطر الصحة النباتية المحتملة على النباتات
والمنتجات النباتية التي تتسبب بها الكائنات الحية المحورة .وال تمسّ تلك التوجيهات بنةاق
المعايير الدولية رقم  00بل ّ
إن الغرض منه هو إيضاح المسائل المتعلقة بتحليل مخاطر اآلفات
بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة .وترد في الملحق  4بعض المالحظات التي تشرح نةاق
االتفاقية الدولية لجهة تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة.
ويتض ّمن الملحق  2توجيهات خاصة بشأن تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى النباتات كآفات حجريّة

المراجع
اتفاقية التن ّوع البيولوجي ،4111 ،بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع
الحيوي .مونتريال ،اتفاقية التنوع البيولوجي.
الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ،4110 ،تقرير الهيئة الم قتة الثالثة لتدابير الصحة النباتية،
روما 6-4 ،أبريل/نيسان  ،4110االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ،4115 ،تقرير الهيئة الم قتة السابعة لتدابير الصحة النباتية،
روما 7-2 ،أبريل/نيسان  ،4115االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
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الدورة الثامنة  -هيئة تدابير الصحة النباتية

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،0997 ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،روما ،االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم  ،1991 .1مبادك الحجز الزراعي بحسب صلتها
بالتجارة الدولية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة [نشر ]0995
[مراجع؛ اآلن المعيار الدولي رقم .]4116 :0
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم  ،4117 .1إطار لتحليل مخاطر اآلفات ،روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم  ،1991 .1مدونة السلوا بشأن استيراد وإطالق
العوامل األجنبية للمكافحة الحيوية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية
والزراعة [نشر [ ]0996مراجع اآلن المعيار الدولي رقم .]4115 :0
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم  ،0995 .4متةلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات،
روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة [نشر .]4116
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم  .5مسرد لمصةلحات الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم  ،0997 .7نظام إصدار شهادات الصحة النباتية
للصادرات ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم  ،0998 .8تحديد حالة اآلفات في منةقة ،روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم  ،0999 .21اشتراطات إنشاء أماكن إنتاج خالية من
اآلفات ومواقع إنتاج خالية من اآلفات ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية
والزراعة.
م 4المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم  ،4110 .21خةوط توجيهية لشهادات الصحة
النباتية ،روما االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة[ .مراجع ،اآلن المعيار
الدولي رقم .]4100 :04
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم  ،4119 .21مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة
النباتية لتوميع السلع على فئات طبق ًا لمخاطر افاتها ،روما االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة
األغذية والزراعة.

تعاريف
يمكن اإلطالع على تعاريف مصةلحات الصحة النباتية المستخدمة في هذه النشرة في المعايير
الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم ( 5مسرد مصةلحات الصحة النباتية).

اإلطار العام للمتطلبات
تنحصر أهداف تحليل مخاطر اآلفات ،بالنسبة لمنةقة محددة ،في تحديد اآلفات و/أو طريق انتقال
العدو التي تبعث على القلق وتقييم أخةارها ،وتحديد المناطق المهددة ،وكذلك تحديد خيارات
إدارة اآلفات ،حسب مقتضى الحال .وتشمل عملية تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات ال بحجْ رية
ثالث مراحل ،هي:
المرحلة األولى (وهي مرحلة الشروع في العملية) وتشمل تحديد اآلفة (أو اآلفات) وطريق
انتقال العدو التي تبعث على القلق ،والتي ينبغي النظر فيها من أجل تحليل المخاطر فيما
يتعلق بالمنةقة المحددة لتحليل مخاطر اآلفات.
المرحلة الثانية (وهي مرحلة تقدير المخاطر) وتبدأ بتصنيف اآلفات كل على حدة لتحديد ما
إذا كانل تنةبق عليها معايير اآلفات ال بحجْ رية .وتستمر عملية تقدير المخاطر بتقييم احتمال
دخول اآلفات ،وتوطنها وانتشارها ،ونتائجها االقتصادية المحتملة (بما في ذلك التأثيرات
على البيئة – م.)0
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والمرحلة الثالثة (وهي مرحلة إدارة المخاطر) وتشمل تحديد خيارات اإلدارة الالممة للحد
من المخاطر التي تم تحديدها في المرحلة الثانية ،مع تقييم هذه الخيارات لتحديد مد
كفاءتها ،وإمكانية تنفيذها وتأثيرها توطئة الختيار أنسبها.

جرية
تحليل مخاطر اآلفات
الح ْ
َ
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م4

م4

م0

المرحلة األولى :الشروع في العملية
.2
الهدف من مرحلة الشروع هو تحديد اآلفة (أو اآلفات) وطريق انتقال العدو التي تبعث على
القلق ،والتي ينبغي النظر فيها من أجل تحليل المخاطر فيما يتعلق بالمنةقة المحددة لتحليل مخاطر
اآلفات.
قد تشكل بعض الكائنات الحية المحورة خةراً على الصحة النباتية يستدعي بالتالي إجراء تحليل
اآلفات.
لمخاطر
إالّ ّ
أن العديد من فئات الكائنات الحية المحورة لن تشكل أي خةر على الصحة النباتية غير
المخاطر التي تتسبب بها غير الكائنات الحية المحورة ذات الصلة وال تستدعي بالتالي إجراء تحليل
كامل لمخاطر اآلفات .فيكون الهدف من مرحلة الشروع في العملية في حالة الكائنات الحية
المحورة تحديد الكائنات التي تتمتع بمواصفات افة محتملة والتي تحتاج إلى المزيد من التقييم وتلك
التي ال تحتاج إلى المزيد من التقييم في إطار المعايير الدولية رقم .00
الكائنات الحية المحورة هي كائنات ت ّم تحويرها بواسةة تقنيات التقانة الحيوية الحديثة إلىهار سمة
أو أكثر من السمات الجديدة أو المغيّرة .وفي معظم الحاالت ،ال يعتبر عادة الكائن األصل افة نباتية
بل قد ينبغي إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان التحوير الوراثي (أي الجينات أو تتابع الجينات الذي
ينظّم الجينات األخر أو الجينات الناتجة) ي دي إلى سمة أو مواصفة جديدة قد تشكل خةراً من
مخاطر اآلفات النباتية.
وقد تكون مخاطر اآلفات النباتية الناجمة عن الكائنات الحية المحورة:
 كائنا ً (كائنات) يحمل الجينة (الجينات) المضافة (أي الكائنات الحية المحورة)؛ أو مجموعة مواد وراثية (مثالً جينة مستخرجة من اآلفات النباتية كالفيروسات)؛ أو تبعات انتقال المادة الوراثية إلى كائن اخر. 2.2نقطة البداية
يمكن البدء في عملية تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لما يلي:
 تحديد طريق النتقال العدو يمثل خةراً محتمالً آلفة تحديد افة قد تتةلب اتخاذ تدابير للصحة النباتية مراجعة أو تعديل سياسات وأولويات الصحة النباتية.كثيرا ما تشير نقاط البداية إلى "اآلفات" .وتعرف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اآلفة بأنها "أي
نوع أو ساللة أو نم حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو م ذ للنباتات
أو المنتجات النباتية ".ولد تةبيق نقاط البداية هذه على النباتات تحديداً ،كآفات ،فمن المهم
مالحظة أن النباتات المعنية تفي بهذا التعريف .فاآلفات التي ت ثر على النباتات بصورة مباشرة
تفي بهذا التعريف .إضافة إلى ذلك ،فالكثير من الكائنات التي ت ثر على النباتات بصورة غير
مباشرة تفي أيضا بهذا التعريف (كاألعشاب الضارة/النباتات الغامية) .ويمكن االستناد في القول
بأنها م ذية إلى الدالئل التي يتم الحصول عليها في المنةقة التي توجد فيها .وفي حالة الكائنات التي
توجد دالئل غير كافية على أنها ت ثر على النباتات بصورة مباشرة ،فقد يكون من المناسب ،مع
ذلك ،أن يجر  ،على أسا ما هو متاح من معلومات وثيقة الصلة بالموضوع ،تقدير احتمال
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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كونها م ذية في منةقة تحليل مخاطر اآلفات باستخدام نظام موثق بوضوح ،ومةبق باتساق،
ومتسم بالشفافية .ولهذا أهمية خاصة بالنسبة لألنواع أو األصناف النباتية المستوردة للغر .
تشمل أنواع الكائنات ا لحية المحورة التي قد يتعين على المنظمات القةرية لوقاية النباتات تقييمها
لتحديد المخاطر على الصحة النباتية:
 النباتات المستخدمة (أ) كمحاصيل مراعية أو للغذاء والعلف أو نباتات للزينة أو غابات تت ّمإدارتها؛ (ب) العالج الحيوي (مثل الكائنات الحية التي تتولى التخلص من العدو )؛ (ج)
ألغراض صناعية (مثالً إنتاج األنزيمات أو المواد البالستيكية العضوية)؛ (د) كعوامل
عالجية (مثالً إلنتاج المواد الصيدلية)؛
 عوامل المكافحة الحيوية المح ّورة لمساعدتها على تأدية ذلك الدور بشكل أفضل؛الممرضة وجعلها مفيدة بالتالي في المكافحة الحيوية
 اآلفات المحورة لتغيير مواصفاتهاِ
(أنظر المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم  :0مدونة السلوا الخاصة باستيراد
وإطالق العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية)؛
 الكائنات المحورة وراثيا ً لتحسين مواصفاتها الستخدامها كأسمدة حيوية أو لمعالجات أخرللتربة وفي العالج الحيوي أو ألغراض صناعية.
ال تصنّف الكائنات الحية المحورة في خانة اآلفات إال إذا كانل م ذية أو يمكن أن ت ذي النباتات أو
المنتجات النباتية في ىروف معينة في المنةقة التي يشملها تحليل مخاطر اآلفات .وقد يتخذ الضرر
شكل تأثيرات مباشرة على النباتات أو المنتجات النباتية أو تأثيرات غير مباشرة .وللمزيد من
التوجيهات عن طريقة معرفة ما إذا كانل الكائنات الحية المحورة قد تشكل افة أم ال ،يرجى العودة
إلى تحديد إمكانية أن يشكل كائن حي محور افة في الملحق الثالث.
 2.2.2تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لتحديد طريق انتقال العدوى
قد تنشأ الحاجة إلى تحليل جديد أو ُمنقح لمخاطر اآلفات على طريق محدد النتقال العدو في
الحاالت التالية:
 بدء التعامالت التجارية الدولية في سلعة لم يكن البلد يستوردها من قبل (وهي عادة نبات أونباتي،
ُمنتبج
بما في ذلك النباتات ال ُمعدلة وراثياً) أو في سلعة من منةقة منشأ جديدة أو من بلد منشأ جديد
 استيراد أنواع جديدة من النباتات ألغراض االنتخاب أو البحوث العلمية تحديد طريق اخر النتقال العدو غير استيراد السلعة (االنتشار الةبيعي ،أو عن طريق موادالتعبئة ،أو البريد ،أو النفايات ،أو أمتعة الركاب ،وما إلى ذلك).
ويمكن إعداد قائمة باآلفات التي من المحتمل أن ترتب بهذا الةريق النتقال العدو (كأن تحملها
السلعة) باالستعانة بالمصادر الرسمية ،وقواعد البيانات ،والمةبوعات العلمية أو األدبيات
األخر  ،أو مشاورات الخبراء .ومن المفضل تحديد األولويات في القائمة استناداً إلى رأي
الخبراء بشأن توميع اآلفات وأنواعها .وفي حالة عدم تحديد افات من المحتمل دخولها من هذا
الةريق ،يمكن أن تتوقف عملية تحليل مخاطر اآلفات عند هذه النقةة.
المقصود بعبارة "النباتات المعدلة وراثياً" النباتات التي يتم الحصول عليها بواسةة التقانة الحيوية
الحديثة.
 1.2.2تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لتحديد اآلفة
قد تنشأ الحاجة إلى تحليل جديد أو ُمنقح لمخاطر اآلفات بشأن افة محددة في الحاالت التالية:
 ىهور حالة طارئة بعد اكتشاف إصابة متوطنة أو بعد تفشي افة جديدة داخل منةقة تحليلمخاطر اآلفات
 ىهور حالة طارئة لد اكتشاف افة جديدة في سلعة مستوردةالصفحة  126من 183
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 تحديد وجود خةر ناتج عن افة جديدة ،عن طريق البحوث العلمية دخول افة إلى منةقة ما وجود تقارير تدل على أن افة تعد أشد ضرراً في منةقة ما عما هي في منةقة المنشأ تكرار اكتشاف افة طلب استيراد كائن حي من الخارج التعرف على كائن حي يعد ناقالً آلفات أخر تحور كائن حي وراثيا بةريقة تدل بوضوح على أنه يمكن أن يمثل افة نباتية.المقصود بعبارة "المحورة وراثياً" ما يتم الحصول عليه بواسةة التقانة الحيوية الحديثة.
 2.2.2الشروع في تحليل مخاطر اآلفات نتيجة إلعادة النظر في السياسة المطبقة أو تغييرها
تنشأ الحاجة إلى تحليل جديد أو ُمنقح لمخاطر اآلفات لدواعي ترتب بالسياسة المةبقة في الحاالت
التالية:
 اتخاذ قرار على المستو القةري بإعادة النظر في لوائح أو شروط أو عمليات الصحةالنباتية
 النظر في اقتراح مقدم من بلد اخر أو من منظمة دولية (منظمة إقليمية لوقاية النباتات ،أومنظمة األغذية والزراعة)
 تأثير نظام جديد للمعاملة أو وقف العمل بنظام للمعاملة ،أو تأثير عملية جديدة ،أو معلوماتعلى
جديدة
قرار سابق
 ىهور نزاع بشأن تدابير الصحة النباتية تغير حالة الصحة النباتية في بلد ما ،أو نشوء بلد جديد ،أو تغير الحدود السياسية لبلد ما. 1.2تحديد منطقة تحليل مخاطر اآلفات
ينبغي تحديد منةقة تحليل مخاطر اآلفات بأكبر قدر من الدقة لكي يمكن تحديد المنةقة التي يلزم
توفير
معلومات بشأنها.
 2.2المعلومات
يعد جمع المعلومات من العناصر المهمة في جميع مراحل تحليل مخاطر اآلفات .ويعد ذلك مهما ً
في مرحلة البداية حتى يمكن تحديد اآلفة أو اآلفات ،وتوميع وجودها وارتباطها بالنباتات العائلة،
أو السلع ،أو غير ذلك .وتُج بمع المعلومات األخر كلما ىهرت الحاجة إليها للتوصل إلى القرارات
الالممة طالما استمرت عملية تحليل مخاطر اآلفات.
ويمكن أن تأتي المعلومات الالممة لتحليل مخاطر اآلفات من مصادر متعددة .ويعد تقديم
المعلومات الرسمية عن حالة اآلفات من االلتزامات التي تنص عليها االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات (المادة 0-8ج) على أن تقوم جهة االتصال الرسمية بتيسير ذلك (المادة .)4-8
ستكون مصادر المعلومات أكثر تنوعا بالنسبة إلى المخاطر البيئية ،عموما ،من تلك التي كانل
المنظمات القةرية لوقاية النباتات تستخدمها تقليديا .وقد يحتاج األمر إلى مدخالت أوسع نةاقا .وقد
تشمل هذه المصادر "تقديرات التأثير البيئي" ،إال أنه يجب التسليم بأن هذه التقديرات ليس لها عادة
نفس الغرض لتحليل مخاطر اآلفات وأنها ال يمكن أن تكون بديال عن هذا التحليل.
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من المعلومات المةلوبة بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة إلجراء تحليل كامل للمخاطر:
م4
 اسم الكائنات الحية المحورة وهويتها وحالتها من حيث تصنيفها (بما في ذلك أية رمومتعريف ذات الصلة) وتدابير إدارة المخاطر المةبّقة على تلك الكائنات في البلد المصدِّر؛
 التصنيف ،االسم الرائج ،نقةة التجميع أو الحصول عليها ،ومواصفات الكائن المانح؛ وصف الحمض النووي أو التحوير الحاصل (بما في ذلك التركيبة الوراثية) والمواصفاتالوراثية النمةية والمظهرية النمةية الناجمة عنه في الكائنات الحية المحورة؛
 تفاصيل عملية التح ّول؛ طرق الكشف والتحديد المالئمة وخصائصها ودقتها والقدرة على الوثوق بها؛ االستخدام المقصود بما في ذلك االحتواء المقصود؛ كمية الكائنات الحية الوراثية الواجب استيرادها أو حجمها.وتفرض االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (المادة الثامنة0-ج) تقديم معلومات عن حالة اآلفات عن
طريق نقاط اتصال رسمية (المادة الثامنة .)4-وقد يتعيّن على أي بلد من البلدان تقديم معلومات عن
الكائنات الحية المحورة بموجب االتفاقات الدولية األخر مثل بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة
األحيائية التابع التفاقية التنوع الحيوي ()4111؛ بروتوكول قرطاجنة) .ويلح بروتوكول قرطاجنة
إنشاء غرفة لتبادل المعلومات عن السالمة الحيوية قد تحوي كافة المعلومات ذات الصلة .وقد تكون
أحيانا ً المعلومات الخاصة بالكائنات المحورة وراثيا ً ذات بعد تجاري أيضا ً وتجدر عندها مراعاة
أي واجبات تتعلق باإلفصاح عن المعلومات ومناولتها.
 2.2.2عمليات تحليل مخاطر اآلفات السابقة
ينبغي التأكد أيضا ً مما إذا كانل طرق انتقال العدو  ،أو اآلفات أو السياسات قد ْ
ض بعل بالفعل
أخ ِ
لتحليل مخاطر اآلفات ،سواء على المستو القةري أو الدولي .فإذا ُو ِجد تحليل سابق لمخاطر
اآلفات ،ينبغي التأكد من سالمته ألن الظروف والمعلومات ربما تكون قد تغيرت .كذلك ينبغي
تحري إمكانية االعتماد ،جزئيا ً أو كلياً ،على تحليل مخاطر اآلفات من طريق مماثل أو عن افة
مماثلة ،وبذلك تنتفي الحاجة إلى إجراء تحليل جديد لمخاطر اآلفات.
 4.2االنتهاء من المرحلة األولى
مع االنتهاء من المرحلة األولى ،نقةة البداية ،تكون اآلفات وطرق انتقال العدو التي تثير القلق
ومنةقة تحليل مخاطر اآلفات قد تحددت ،كما تم تجميع المعلومات المتصلة بها ،وتم تحديد اآلفات
المرشحة التخاذ تدابير الصحة النباتية ،إما على أسا منفرد أو في تراب مع طريق انتقال
العدو .
للمنظمة القةرية لوقاية النباتات أن تقرر في حالة الكائنات الحية المحورة في نهاية المرحلة األولى
ما إذا كان الكائن الحي المحور المعني:
 يشكل افة محتملة ويحتاج إلى المزيد من التقييم في المرحلة الثانية؛ أو ال يشكل افة محتملة وال يحتاج إلى المزيد من التحليل بموجب المعايير الدولية رقم ( 00أنظرأيضا ً الفقرة التالية).
ال يتعلق تحليل مخاطر اآلفات في االتفاقية الدولية إال بتقدير المخاطر على الصحة النباتية
وإدارتها .وكما هي الحال بالنسبة إلى الكائنات أو طرق انتقال العدو التي تستعرضها إحد
المنظمات القةرية لوقاية النباتات ،قد تترتّب مخاطر أخر أيضا ً عن الكائنات الحية المحورة ال
تقع ضمن نةاق االتفاقية الدولية .قد يشكل تحليل مخاطر اآلفات في حالة الكائنات الحية المحورة
جزءاً بسيةا ً فق من التحليل اإلجمالي المةلوب للمخاطر .إذ باستةاعة البلدان مثالً أن تةلب تقدير
المخاطر على صحة اإلنسان أو الحيوان أو على البيئة ،بما يتعد المجاالت التي تشملها االتفاقية
الصفحة  128من 183

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الدورة الثامنة  -هيئة تدابير الصحة النباتية

م4

التقرير – المرفق

04

الدولية لوقاية النباتات .ومن األص ّح على األرجح عندما تكتشف إحد المنظمات القةرية لوقاية
النباتات وجود مخاطر محتملة غير المخاطر على الصحة النباتية إبالغ السلةات المختصة.
المرحلة الثانية :تقدير مخاطر اآلفات
.1
يمكن ،بصفة عامة ،تقسيم عملية تقدير مخاطر اآلفات إلى ثالث خةوات مترابةة ،هي:
 تصنيف اآلفات تقدير احتمال الدخول واالنتشار تقدير النتائج االقتصادية المحتملة (بما في ذلك التأثيرات البيئية).وفي معظم الحاالت ،تةبق هذه الخةوات بالتتابع في عملية تحليل مخاطر اآلفات ،وإن لم يكن من
الضروري أن تتقيد بترتيب خاص .وال ينبغي أن تكون عملية تقدير مخاطر اآلفات معقدة إالّ بقدر
ما تبرر الظروف ذلك من الناحية الفنية .ويسمح هذا المعيار بالحكم على عملية معينة لتحليل
قياسا ً
ضرورتها،
بمد
المتعلقة
المبادك
على
اآلفات
مخاطر
والحد األدنى لتأثيرها ،والشفافية ،والتةابق ،وتحليل المخاطر ،وإدارة المخاطر وعدم التمييز –
وهي المبادك المبينة في المعايير الدولية رقم  0لتدابير الصحة النباتية ،مبادك الحجر النباتي
وعالقتها بالتجارة الدولية (منظمة األغذية والزراعة.)0995 ،
من المسلّم به اعتباراً من هذه المرحلة في تحليل مخاطر اآلفات أنه يجري تقييم الكائنات الحية
المحورة على اع تبارها افة؛ فتعني بالتالي "الكائنات الحية المحورة" أي كائنات حية محورة تشكل
افة حجرية محتملة بسبب وجود مواصفات أو خصائص جديدة أو مع ّدلة نتيجة التحوير الوراثي.
ويجب أن يت ّم تقدير المخاطر بالنسبة إلى كل حالة على حدة .وينبغي تقييم الكائنات الحية المحورة
بواسةة
الوراثي
بالتحوير
مرتبةة
غير
افات
خصائص
لها
التي
اإلجراءات العادية.
 2.1تصنيف اآلفات
في البداية ،قد ال يكون واضحا ً أي افة أو أي اآلفات التي تم تحديدها في المرحلة األولى تتةلب
إجراء تحليل لمخاطر اآلفات .وتتضمن عملية التصنيف تحديد ما إذا كانل معايير التحديد الواردة
في تعريف اآلفات التي تةبق عليها تدابير الحجر مستوفاة.
وقد يكون من الالمم ،لد تقييم طرق انتقال العدو المرتبةة بسلعة معينة ،إجراء عدد من
عمليات تحليل مخاطر اآلفات المنفردة عن اآلفات المختلفة التي من الممكن أن ترتب بهذا الةريق.
ومن الجوانب التي تم يز عملية تصنيف اآلفات أنه يمكن استبعاد كائن حي أو كائنات حية من
الدراسة قبل إجراء بحث متعمق.
ومن مزايا عملية تصنيف اآلفات أنه يمكن إجراؤها بمعلومات قليلة نسبياً ،وإن كان البد أن تكون
كافية إلجراء عملية التصنيف بةريقة وافية.
 2.2.1عناصر التصنيف
تشمل عملية تصنيف إحد اآلفات على أنها من اآلفات ال بحجْ رية العناصر األساسية التالية:
 هوية اآلفة وجود أو عدم وجود منةقة لتحليل مخاطر اآلفات وضع اآلفة من حيث خضوعها للوائح الصحة النباتية احتمال التوطن واالنتشار بمنةقة تحليل مخاطر اآلفات -النتائج االقتصادية المحتملة (بما في ذلك النتائج البيئية) في منةقة تحليل مخاطر اآلفات.
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2.2.2.1هوية اآلفة
ينبغي تحديد هوية اآلفة بوضوح لضمان إجراء التقدير على كائن محدد ،وكذلك لضمان كون
المعلومات الحيوية وغيرها من المعلومات المستخدمة في التقدير وثيقة الصلة بالكائن محل
الدراسة .وإذا لم يكن ذلك ممكنا ً ألن العامل المسبب ألعراض معينة لم يتم تحديده تماماً ،عندئذ
ينبغي التأكد من أنه يتسبب في أعراض ثابتة وأنه قادر على االنتقال.
وعموما ً تكون الوحدة التصنيفية لآلفة هي النوع .وعند تصنيفها في مستو أعلى أو أدنى من النوع،
ينبغي أن يستند ذلك إلى أسا علمي سليم .وفي حالة تصنيفها في مستو أدنى من النوع ،ينبغي أن
يتضمن ذلك األدلة التي توضح أن العوامل التي يستند إليها التصنيف  -مثل وجود اختالفات في مد
ضراوة اآلفة ،ومجال العوائل أو االرتباط بين اآلفة وناقل العدو  -تُعد جوهرية بالدرجة التي تكفي
للتأثير على حالة الصحة النباتية.
ويتض ّمن الملحق  2توجيهات خاصة بشأن تحديد هوية النبتة كآفة.
وفي الحاالت التي يوجد فيها ناقل للعدو  ،يمكن أيضا ً اعتبار الناقل افة بقدر ارتباطه بالكائن الحي
المسبب للعدو وبقدر ضرورته لنقل اآلفة.
يتةلّب تحديد هوية الكائنات الحية المحورة توافر معلومات عن مواصفات الكائن المتلقي أو
األصلي وعن الكائن المانح والتركيبة الوراثية والجينيــة أو ناقل الجينات وعن طبيعة التحويـر
الوراثي .وترد المعلومــات الواجب توافرهــا في القسم . 0-0
1.2.2.1وجود أو عدم وجود منطقة لتحليل مخاطر اآلفات
ينبغي أالّ يكون لآلفة وجود في جميع أنحاء منةقة تحليل مخاطر اآلفات أو في جزء محدد منها.
ويتض ّمن الملحق  2توجيهات خاصة بشأن تحديد وجود أو عدم وجود النباتات كآفات.
تتعلق هذه النقةة في حالة الكائنات الحية المحورة بالكائنات المثيرة للقلق على مستو الصحة
النباتية.
2.2.2.1الوضع من حيث خضوع اآلفة للوائ الصحة النباتية
إذا كانل اآلفة موجودة ولكنها غير منتشرة على نةاق واسع ،ينبغي أن تكون خاضعة للمكافحة
الرسمية أو من المتوقع إخضاعها للمكافحة الرسمية في المستقبل القريب.
يمكن أن تشمل المكافحة الرسمية لآلفات التي تمثل مخاطر بالنسبة للبيئة وكاالت غير المنظمة
القةرية لوقاية النباتات .ومن جهة أخر يجب االعتراف بانةباق مسرد مصةلحات الصحة
النباتية ،المعايير الدولية رقم  5لتدابير الصحة النباتية ،الملحق رقم  0بشأن المكافحة الرسمية في
القسم .7-5
في حالة الكائنات الحية المحورة ،يجب أن ترتب المكافحة الرسمية بتدابير الصحة النباتية المةبّقة
نظراً إلى اآلفة التي يحتمل أن تشكلها تلك الكائنات .وقد يكون من األنسب التوقف عند أية تدابير
للمكافحة الرسمية يخضع لها الكائن األصلي أو الكائن المانح أو الجينة أو ناقل الجينات.
4.2.2.1احتمال التوطن واالنتشار بمنطقة تحليل مخاطر اآلفات
ينبغي وجود أدلة تعزم االستنتاج بأن اآلفة يمكن أن تصبح متوطنة في منةقة تحليل مخاطر اآلفات
أو أن تنتشر فيها .وينبغي أن تتوافر في منةقة تحليل مخاطر اآلفات الظروف
اإليكولوجية/المناخية ،بما في ذلك الظروف المحمية المناسبة لتوطن اآلفة وانتشارها ،كما ينبغي –
حيثما يكون ذلك مناسبا ً – وجود أنواع العوائل (أو أقرب أقاربها) ،والعوائل البديلة والنواقل في
منةقة تحليل مخاطر اآلفات.
ال بد من مراعاة العناصر التالية أيضا ً في حالة الكائنات الحية المحورة:
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 تغيّر مواصفات التكيّف نتيجة التحوير الوراثي والتي من شأنها أن تزيد احتماالت التوطّنواالنتشار؛
 نقل الجينات أو تدفقها مما قد ي دي إلى توطّن اآلفات وانتشارها أو إلى ىهور افات جديدة؛ عدم االستقرار الوراثي النمةي والمظهري النمةي الذي قد ي دي إلى توطّن وانتشار كائناتتكون لآلفات الناجمة عنها مواصفات جديدة ،مثل خسارة جينات العقم التي تحول دون
اإلخصاب الخلةي.
أنظر الملحق  0للمزيد من التوجيهات المفصلة عن تقييم هذه المواصفات.
5.2.2.1إمكانية حدوث نتائج اقتصادية في منطقة تحليل مخاطر اآلفات
ينبغي وجود دالئل واضحة على أن اآلفة من المحتمل أن يكون لها تأثير اقتصادي غير مقبول (بما في
ذلك التأثير البيئي) في منةقة تحليل مخاطر اآلفات.
يرد عرض للتأثير االقتصادي غير المقبول في المعايير الدولية رقم  ،5قائمة مصةلحات الصحة
النباتية ،الملحق رقم  :4خةوط توجيهية بشأن فهم األهمية االقتصادية المحتملة والمصةلحات
المتصلة بها.
يجب أن يكون التأثير االقتصادي (بما في ذلك التأثير على البيئة) في حالة الكائنات الحية المحورة
متصالً بصورة مباشرة باحتمال أن تشكل الكائنات الحية المحورة افة (م ذية للنباتات وللمنتجات
النباتية).
 1.2.1االنتهاء من تصنيف اآلفة
في حالة التأكد من أن اآلفة ذات صفات تجعلها تندرج ضمن اآلفات ال بحجْ رية ،ينبغي االستمرار في
عملية تحليل مخاطر اآلفات .أما إذا كانل اآلفة غير مستوفية لمعايير اآلفات ال بحجْ رية ،يجوم وقف
عملية تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لها .وفي حالة عدم وجود معلومات كافية ،ينبغي تحديد الجوانب
غير الم كدة كما ينبغي المضي في عملية تحليل مخاطر اآلفات.
 1.1تقدير احتماالت دخول اآلفة وانتشارها
يقوم دخول اآلفات على شقين هما دخولها وتوطنها .ويتةلب تقدير إمكانية دخول اآلفات إجراء تحليل
لكل طريق من طرق انتقال العدو التي يمكن أن ترتب بها اآلفة من منشئها إلى توطنها بمنةقة
تحليل مخاطر اآلفات .وفي حالة ما إذا كان تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لةريق انتقال العدو (وهو
في العادة سلعة مستوردة) ،يتم تقييم احتمال دخول اآلفة من خالل هذا الةريق .كذلك يلزم تحري
إمكانيات دخول اآلفة من خالل الةرق األخر النتقال العدو .
وبالنسبة لعمليات تحليل المخاطر التي تجر على افة محددة ،دون تحديد سلعة معينة أو طريق معين
النتقال العدو  ،ينبغي دراسة جميع الةرق المحتملة.
وتقوم عملية تقدير احتمال انتشار اآلفة ،في المقام األول ،على اعتبارات حيوية مماثلة لتلك التي يقوم
عليها عملية تقدير احتماالت دخولها وتوطنها.
ينبغي ،في ما يتعلق بنبات جار تقديره على أنه افة ذات اثار غير مباشرة ،وحيثما جرت اإلشارة
إلى عائل أو مجال عوائل ،أن يفهم هذا على أنه يشير ،بدال من ذلك ،إلى موطن 66مالئم يمكن فيه
للنبات أن ينمو في منةقة تحليل مخاطر اآلفات.
ويجب ،في حالة النباتات المراد استيرادها ،النظر في مفاهيم الدخول ،والتوطن ،واالنتشار ،بصورة
مختلفة.
 66تشمل عبارتا العائل/الموطن أيضاً الكائنات التي ت ثر على النباتات بشكل غير مباشر ،من خالل تأثيرها على كائنات
أخر .
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وبالنسبة إلى النبات المستورد لغرض الغر  ،ال حاجة إلى تقييم احتمال الدخول .فالنبات المستورد
للغر يتم االحتفاى به بعد دخوله في موطن مقصود .وينشأ الخةر ألنه من المحتمل أن ينتشر النبات
من الموطن المقصود إلى المناطق المهددة .لذلك فإنه يجوم النظر في القسم  0-4-4قبل القسم .4-4-4
والنباتات المستوردة لغير أغراض الغر يجوم أن تستخدم ألغراض مختلفة (كبذور للةيور ،أو
كعلف ،أو للتجهيز ،مثال) .وينشأ خةر اآلفات عن احتمال نجاة النبات أو نقله من مكان االستخدام
المقصود إلى منةقة مهددة.
ويتض ّمن الملحق  2توجيهات محددة بشأن تحديد الموائل واألماكن والمناطق المهددة للنباتات كآفات.
يتةلّب تقدير احتمال استجالب أي من الكائنات الحية المحورة تحليل طريقي االستجالب المتع ّمدة
وغير المتع ّمدة كلتيهما واالستخدام المقصود.
 2.1.1احتمال دخول اآلفة
يعتمد احتمال دخول اآلفة على طرق انتقالها من بلد التصدير إلى جهة الوصول ،ومد تكرار وكمية
ارتباطها بهذه الةرق .وكلما ماد عدد طرق انتقال العدو  ،ماد احتمال دخول اآلفة بةريق من هذه
الةرق.
وينبغي أن ت خذ في االعتبار الةرق الموثقة النتقال اآلفة إلى مناطق جديدة .كما ينبغي تقييم الةرق
المحتملة التي قد ال يكون لها وجود في الوقل الحاضر .ويمكن أن توفر البيانات الخاصة باكتشاف
اآلفة دليالً على مد قدرة اآلفة على االرتباط بةريق ما وعلى المحافظة على بقائها أثناء فترة النقل
والتخزين.
ال يلزم تقييم احتمال الدخول في حالة النباتات الوارد استيرادها .ولكن يلزم التقييم في حال اآلفات التي
يمكن أن تحملها هذه النباتات (مثل البذور المل ّوثة التي تحملها البذور المستوردة لالستنبات).
ويتض ّمن الملحق  2توجيهات محددة بشأن تقدير احتمال دخول النباتات كآفات.
ال يعني هذا القسم الكائنات الحية المحورة المستوردة لإلطالق المتع ّمد في البيئة.
2.2.1.1تحديد طريق انتقال العدوى في عملية تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لوجود آفة
ينبغي دراسة جميع طرق انتقال العدو المرتبةة بدخول اآلفة .ويمكن تحديدها أساسا ً استناداً إلى
التوميع الجغرافي ومجال العوائل .وتمثل شحنات النباتات والمنتجات النباتية التي تنقل في التجارة
الدولية الةرق الرئيسية التي تبعث على القلق ،واألنماط القائمة لهذه التجارة هي التي تحدد ،إلى حد
بعيد ،الةرق األكثر احتماالً لدخول اآلفة .وينبغي دراسة الةرق األخر  ،مثل أنواع السلع األخر ،
ومواد التعبئة ،واألشخاص ،واألمتعة ،والبريد ،ووسائل النقل ،وكذلك تبادل المعلومات العلمية ،حسب
مقتضى الحال .كذلك ،ينبغي تقييم إمكانية دخول اآلفة بالةرق الةبيعية ،ألن االنتشار الةبيعي قد
يقلل من فعالية تدابير الصحة النباتية.
ينبغي النظر في جميع طرق االستجالب (المتعمد وغير المتعمد منها) في حالة الكائنات الحية
المحورة.
1.2.1.1احتمال ارتباط اآلفة بطريق انتقالها في منطقة المنشأ
ينبغي تقييم إمكانية وجود ارتباط ،مكاني أو مماني ،بين اآلفة وطرق انتقالها في منةقة المنشأ.
وتشمل العوامل الواجب دراستها ما يلي:
 انتشار اآلفة في منةقة المنشأ وجود اآلفة في طور يساعد على ارتباطها بالسلع ،أو الحاويات ،أو وسائل النقل حجم ووتيرة الحركة على طول طريق انتقالها التوقيل أثناء الموسمالصفحة  132من 183
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 إدارة اآلفات ،والتدابير الزراعية والتجارية المةبقة في مكان المنشأ (استخدام مواد وقايةالنبات ،وطرق التداول ،والفرم ،واستبعاد المنتجات التالفة أو المصابة ،والتدريج).
2.2.1.1احتمال محافظة اآلفة على بقائها أثناء فترة النقل والتخزين
من أمثلة العوامل التي ينبغي دراستها:
 سرعة وىروف وسائل النقل ومدة دورة حياة اآلفة منسوبة إلى فترة النقل والتخزين مد قدرة اآلفة على المحافظة على بقائها ،في أطوار حياتها المختلفة ،أثناء فترة النقلوالتخزين
 احتمال ارتباط انتشار اآلفة بشحنة التدابير التجارية (مثل التبريد) المةبقة على الشحنات في بلد المنشأ ،أو بلد الوصول ،أوأثناء فترة النقل والتخزين.
4.2.1.1احتمال محافظة اآلفة على بقائها رغم التدابير المتبعة في إدارة اآلفات
ينبغي تقييم تدابير إدارة اآلفات القائمة (بما في ذلك تدابير الصحة النباتية) المةبقة على الشحنات ضد
اآلفات األخر من المنشأ حتى االستخدام النهائي ،لتحديد مد فعاليتها ضد اآلفة محل الدراسة .كما
ينبغي تقدير احتماالت مرور اآلفة دون اكتشاف أثناء الفحص أو قدرتها على المحافظة على بقائها
رغم تدابير الصحة النباتية األخر السارية.
5.2.1.1احتمال انتقال اآلفة إلى عائل مناسب
تشمل العوامل الواجب دراستها ما يلي:
 اليات االنتشار ،بما في ذلك النواقل التي تسمح بانتقال اآلفة من طريق انتقال العدو إلىعائل مناسب
 ما إذا كانل السلعة المستوردة من المقرر إرسالها إلى عدد قليل أو عدد كثير من نقالوصول في منةقة تحليل مخاطر اآلفات
 مد قرب نق الدخول ،والعبور والوصول من العوائل المناسبة الوقل الذي تتم فيه عملية االستيراد خالل السنة أغراض االستخدام التي تم استيراد السلعة من أجلها (مثل استخدامها في الزراعة ،أو التصنيعأو االستهالا).
 مخاطر المنتجات الثانوية والمخلفات.وترتب بعض االستخدامات (مثل الزراعة) بارتفاع احتمال دخول اآلفة أكثر من غيرها (مثل
التصنيع) .كذلك ينبغي دراسة االحتماالت المرتبةة بزراعة السلعة ،أو تصنيعها أو التخلص منها
بالقرب من العوائل المناسبة.
ينبغي النظر أيضا ً في احتمال تدفق الجينات ونقلها في حالة الكائنات الحية المحورة ،في حال وجود
سمات مثيرة للقلق على مستو الصحة النباتية القابلة للنقل.
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 1.1.1احتمال توطن اآلفة
ولتقدير احتماالت توطن اآلفة ،ينبغي الحصول على معلومات حيوية يمكن االعتماد عليها (دورة حياة
اآلفة ،ومجال العوائل ،والجوانب الوبائية ،وقدرتها على المحافظة على بقائها) من المناطق التي توجد
بها اآلفة بالفعل .وعندئذ ،يمكن مقارنة الحالة في منةقة تحليل مخاطر اآلفات بالحالة في تلك
المناطق التي توجد بها اآلفة بالفعل (مع مراعاة الظروف البيئية المحمية) ويستخدم الخبراء قدرتهم
على الحكم في تقدير احتماالت توطن اآلفة .ويمكن النظر أيضا ً في حاالت اإلصابة السابقة بآفات
مماثلة .ومن أمثلة العوامل الواجب دراستها ما يلي:
 مد توافر العوائل في منةقة تحليل مخاطر اآلفات ،وكميتها وتوميعها مد مالءمة البيئة في منةقة تحليل مخاطر اآلفات قدرة اآلفة على التأقلم استراتيجية التكاثر بالنسبة لآلفة طريقة اآلفة في المحافظة على بقائها المعامالت الزراعية وتدابير المكافحة.وينبغي ،لد دراسة احتماالت توطن اآلفة ،مالحظة أن اآلفة العارضة (أنظر المعايير الدولية رقم 8
لتدابير الصحة النباتية ،تحديد حالة اآلفات في منةقة ما) ،قد ال تستةيع التوطن في منةقة تحليل
مخاطر اآلفات (نظراً لعدم مالءمة الظروف المناخية ،على سبيل المثال) ومع ذلك فإنها يمكن أن
تُحدث نتائج اقتصادية غير مقبولة (أنظر المادة  0-7من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات).
في حالة النباتات كآفات ،فإن تقييم احتمال التوطن يتعلق بالتوطن في موائل غير تلك المقصودة.
ويتض ّمن الملحق  2توجيهات خاصة بشأن تقييم احتمال توطّن النباتات كآفات
يجب التوقف أيضا ً عند قدرة الكائنات الحية المحورة على البقاء على قيد الحياة بمعزل عن تدخل
اإلنسان.
فضالً عن ذلك ،كلما كان تدفق الجينات يةرح مشكلة في المنةقة التي يشملها تحليل مخاطر
اآلفات ،ينبغي النظر في احتمال ىهور وتوطّن سمة مثيرة للقلق على مستو الصحة النباتية.
ويمكن االستعانة لذلك بحاالت سابقة تتعلق بكائنات حية محورة أو بكائنات أخر مشابهة لها نفس
التركيبة
2.1.1.1مدى توافر العوائل المناسبة ،والعوائل البديلة والنواقل في منطقة تحليل مخاطر اآلفات
تشمل العوامل الواجب دراستها ما يلي:
 ما إذا كانل العوائل والعوائل البديلة موجودة ،ومد وفرتها واتساع نةاق توميعها ما إذا كانل العوائل والعوائل البديلة توجد في أماكن متقاربة من الناحية الجغرافية تسمحلآلفة باستكمال دورة حياتها
 ما إذا كانل أنواع نباتية أخر قد يثبل كونها عوائل مناسبة ،في حالة عدم وجود النوعالعائل المعتاد
 في حالة انتشار اآلفة عن طريق ناقل ،ما إذا كان الناقل موجوداً بالفعل في منةقة تحليلمخاطر اآلفات أو من المرجح دخوله
 ما إذا كان يوجد نوع اخر من النواقل في منةقة تحليل مخاطر اآلفات يمكن أن يقوم بنقلالعدو .
وينبغي عادة تصنيف العوائل على مستو "النوع" ،وأن يكون لتصنيف العوائل في مستو أعلى أو
أدنى من النوع مبررات علمية سليمة.
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1.1.1.1مالءمة العوامل البيئية
ينبغي تحديد العوامل البيئية (مثل مالءمة المناخ ،والتربة ،والمنافسة بين اآلفة والعائل) الم ثرة على
تةور اآلفة ،وعائلها وناقلها – في حالة تأثره بهذه العوامل – وقدرتها على المحافظة على بقائها أثناء
فترات اإلجهاد المناخي واستكمال دورة حياتها .وينبغي مراعاة أن البيئة من المحتمل أن تكون لها
تأثيرات متباينة على اآلفة ،وعائلها وناقلها .ومن الالمم إدراا ذلك في تحديد ما إذا كان التفاعل بين
هذه الكائنات في منةقة المنشأ سوف يستمر في منةقة تحليل مخاطر اآلفات بما يفيد اآلفة أو يضر
بها .وينبغي أيضا ً دراسة احتمال توطن اآلفة في الظروف البيئية المحمية ،مثل الصوبات.
ويمكن استخدام نظم النماذج المناخية لمقارنة البيانات المناخية الخاصة بالتوميع المعروف لآلفة مع
البيانات الخاصة بمنةقة تحليل مخاطر اآلفات.
2.1.1.1المعامالت الزراعية وتدابير المكافحة
ينبغي مقارنة المعامالت المستخدمة في مراعة/إنتاج المحاصيل العائلة ،حسب مقتضى الحال ،لتحديد
ما إذا كانل هناا اختالفات بين المعامالت المةبقة في منةقة تحليل مخاطر اآلفات ومنةقة منشأ
اآلفة ،مما قد ي ثر على قدرتها على التوطن.
يمكن أيضا ً في حالة النباتات التي هي كائنات حية محورة البحث في إمكانية اللجوء إلى ممارسات
مراعية أو للمكافحة أو لإلدارة محددة.
ويجوم أيضا ً دراسة برامج مكافحة اآلفات أو األعداء الةبيعة الموجودة بالفعل في منةقة تحليل
مخاطر اآلفات مما ي دي إلى تقليل احتماالت توطن اآلفات .وينبغي اعتبار أن اآلفات التي ال يمكن
مكافحتها تمثل خةراً أكبر من تلك التي يسهل مكافحتها .وينبغي دراسة مد توافر (أو عدم توافر)
طرق االستئصال المالئمة.
4.1.1.1الصفات األخرى التي تؤثر على احتماالت توطن اآلفة
وتشمل الصفات األخر التي ت ثر على احتماالت توطن اآلفة ما يلي:
 استراتيجية تكاثر اآلفات وطرق محافظة اآلفات على بقائها – ينبغي تحديد الصفات التيتُمكن اآلفة من التكاثر الفعال في البيئة الجديدة ،مثل التكاثر العزري/التلقيح الذاتي ،وفترة
دورة الحياة ،وعدد األجيال كل سنة ،ومرحلة السكون ،وما إلى ذلك.
 القدرة على التكيف الوراثي – ينبغي النظر فيما إذا كانل اآلفة من النوع متعدد األشكالودرجة قدرتها على التكيف مع الظروف الشبيهة بظروف منةقة تحليل مخاطر اآلفات ،مثل
األجنا المتخصصة في عوائل معينة أو األجنا القادرة على التأقلم مع العديد من المواطن
أو مع عوائل جديدة ،فهذا التنوع الوراثي (والمظهري) يزيد من قدرة اآلفة على تحمل
التغ يرات البيئية ،والتأقلم مع العديد من المواطن ،واكتساب القدرة على تحمل المبيدات
والتغلب على مقاومة العائل لإلصابة.
 الحد األدنى من الكثافة العددية الالمم لتحقيق التوطن – ينبغي تقدير الحد األدنى من الكثافةالالمم لتوطن اآلفة ،إذا كان ذلك ممكناً.
في حالة الكائنات الحية المحورة ،ينبغي أيضا ً التوقف عند عدم استقرارها من الناحيتين المظهرية
النمةية والوراثية النمةية إذا ثبل ذلك
وقد يكون من المالئم دراسة ممارسات اإلنتاج والرقابة المقترحة المتعلقة بالكائنات الحية المحمورة
فى البلد المستورد.
 2.1.1احتمال انتشار اآلفة بعد توطنها
اآلفة التي تعد احتماالت انتشارها مرتفعة تكون احتماالت توطنها مرتفعة أيضاً ،وبالتالي تكون
إمكانيات النجاح في احتوائها و/أو استئصالها أقل .ولتقدير احتماالت انتشار اآلفة ،ينبغي الحصول
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على معلومات حيوية يمكن االعتماد عليها من المناطق التي توجد بها اآلفة .وعندئذ ،يمكن مقارنة
الوضع القائم في منةقة تحليل مخاطر اآلفات بدقة مع الوضع السائد في المناطق األخر التي توجد
بها اآلفة ،ويمكن استخدام قدرة الخبراء على الحكم في تقدير احتماالت انتشار اآلفة .وقد يكون من
المفيد النظر أيضا ً في حاالت اإلصابة السابقة بآفات مماثلة .ومن أمثلة العوامل الواجب دراستها ما
يلي:
 مد مالءمة الظروف البيئية الةبيعية و/أو الخاضعة لإلدارة لالنتشار الةبيعي لآلفة وجود حواجز طبيعية تمنع انتشار اآلفة احتماالت انتقال اآلفة مع السلع أو وسائل النقل األغراض التي تستخدم فيها السلعة النواقل المحتملة لآلفة في منةقة تحليل مخاطر اآلفات األعداء الةبيعية المحتملة لآلفة في منةقة تحليل مخاطر اآلفات.في حالة النباتات كآفات ،فإن تقييم االنتشار يتعلق باالنتشار من المكان الذي من المقصود مراعتها
فيه أو من االستخدام المقصود إلى المنةقة المهددة.
ويتض ّمن الملحق  2توجيهات خاصة بشأن تقييم احتمال انتشار النباتات كآفات
ويستفاد من المعلومات الخاصة باحتماالت االنتشار في تقدير مد سرعة ىهور اآلثار االقتصادية
التي من المحتمل أن تترتب على اآلفة في منةقة تحليل مخاطر اآلفات .وتكون لذلك أهميته أيضا ً
إذا كان م ن المحتمل دخول اآلفة وتوطنها في منةقة تكون أهميتها االقتصادية المحتملة قليلة فيها،
ثم انتشارها إلى منةقة أخر تكون أهميتها االقتصادية المحتملة كبيرة .وباإلضافة إلى ذلك ،قد
تكون هذه المعلومات مهمة في مرحلة إدارة المخاطر ،لد النظر في جدو احتواء اآلفة الوافدة أو
استئصالها.
يجوم أن ال ت دي افات معينة إلى اثار م ذية للنباتات فور توطنها ،كما يجوم ،بصفة خاصة ،أن
تنتشر فق بعد فترة معينة .وينبغي ،لد تقدير احتمال االنتشار ،أن يقوم ذلك على أسا قرائن
مثل هذا السلوا.
 4.1.1االنتهاء من مرحلة دراسة احتماالت دخول اآلفة وانتشارها
ينبغي التعبير عن االحتماالت العامة لدخول اآلفة بالشكل األنسب من حيث البيانات ،والةرق
المستخدمة في التحليل ،والجمهور المقصود بالخةاب .ويمكن أن تكون هذه المعلومات وصفية أو
كمية ألنها ،في كلتا الحالتين ،جاءت نتيجة للرب بين المعلومات الوصفية والكمية .ويمكن التعبير
عن احتماالت دخول اآلفة على شكل مقارنة بين هذه المعلومات والمعلومات التي يمكن الحصول
عليها من مناطق تحليل مخاطر اآلفات بشأن افات أخر .
2.4.1.1االنتهاء من مرحلة تحديد المناطق المهددة
ينبغي تحديد ذلك الجزء من منةقة تحليل مخاطر اآلفات التي تكون فيه العوامل اإليكولوجية مواتية
لتوطن اآلفة ،لكي يمكن تحديد المنةقة المهددة ،حسب مقتضى الحال .وقد يشمل ذلك منةقة تحليل
أو
بأكملها
اآلفات
مخاطر
جزءاً منها.
 2.1تقدير النتائج االقتصادية المحتملة
توضح الشروط المبينة في هذه الخةوة المعلومات الواجب جمعها فيما يتصل باآلفة وعوائلها
النباتية المحتملة ،وتقترح مستويات التحليالت االقتصادية التي يمكن إجراؤها اعتماداً على هذه
المعلومات من أجل تقييم جميع اآلثار المترتبة على اإلصابة باآلفات ،أي النتائج االقتصادية
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المحتملة .وينبغي ،حسب مقتضى الحال ،الحصول على بيانات كمية تحدد القيم النقدية لهذه النتائج،
ويجوم أيضا ً استخدام البيانات الكمية .ومن المفيد االستئنا برأي الخبراء االقتصاديين.
وفي كثير من الحاالت ،قد ال يكون من الضروري إجراء تحليالت مفصلة عن النتائج االقتصادية
المتوقعة إذا كانل هناا دالئل كافية على ذلك ،أو إذا كان من المتفق عليه على نةاق واسع أن
دخول اآلفة سوف تترتب عليه نتائج اقتصادية غير مقبولة (بما في ذلك النتائج البيئية) .وفي هذه
الحاالت ،تركز عملية تقييم المخاطر أساسا ً على احتماالت دخول اآلفة وانتشارها .ومع ذلك،
فسوف يكون من الضروري دراسة العوامل االقتصادية بمزيد من التفصيل عندما يكون هناا
تركيز على مستو النتائج االقتصادية ،أو عندما يكون مستو النتائج االقتصادية المما ً لتقييم مد
قوة التدابير المةبقة في إدارة المخاطر أو في تقييم جدو تكاليف االستئصال أو المكافحة.
ويتض ّمن الملحق  2توجيهات خاصة بشأن تقدير النتائج االقتصادية المحتملة للنباتات كاآلفات.
بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة ،يجب أن يرتب التأثير االقتصادي (بما في ذلك التأثير على
البيئة) باآلفة (الم ذية للنباتات أو للمنتجات النباتية) التي يحتمل أن تشكلها الكائنات الحية المحورة.
ال بد من مراعاة البراهين التالية أيضا ً في حالة الكائنات الحية المحورة:
 االنعكاسات االقتصادية المحتملة التي قد تنجم عن تأثيرات سلبية على كائنات غير مستهدفةتكون م ذية للنباتات أو للمنتجات النباتية؛
 االنعكاسات االقتصادية التي قد تنجم عن خصائص اآلفات.أنظر الملحق الثالث للمزيد من التوجيهات المفصلة عن تقييم هذه المواصفات.
 2.2.1التأثيرات المترتبة على اآلفة
لتقدير األهمية االقتصادية المحتملة لآلفة ،ينبغي الحصول على معلومات من المناطق التي توجد بها
اآلفة نتيجة لعوامل طبيعية أو ألنها وفدت من الخارج .وينبغي مقارنة هذه المعلومات مع الوضع
القائم في منةقة تحليل مخاطر اآلفات .وقد يكون من المفيد النظر أيضا ً في حاالت اإلصابة السابقة
بآفات مماثلة .ويمكن أن تكون اآلثار التي ينبغي دراستها مباشرة أو غير مباشرة.
إن النهج األساسي لتقدير األهمية االقتصادية المحتملة لآلفات في هذا القسم ينةبق أيضا على:
 اآلفات التي ت ثر على النباتات غير المزروعة/الةليقة األعشاب الضارة/النباتات الغامية اآلفات التي ت ثر على النباتات عن طريق تأثيرها على كائنات أخر .ويقتضي األمر وجود دالئل محددة في حال وجود اثار مباشرة وغير مباشرة على البيئة.
ويمكن ،في حالة النباتات المراد استيرادها ألغراض الغر  ،إدراج النتائج طويلة األجل بشأن
الموطن المقصود ،في التقييم .وقد ي ثر الغر على االستخدام اإلضافي أو قد تكون له اثار ضارة
بالموئل المقصود.
وينبغي أن يكون ما يتم بحثه من اثار ونتائج بالنسبة للبيئة ناجما عن اآلثار المترتبة بالنسبة
للنباتات .إال أن هذه اآلثار على النباتات قد تكون أقل داللة من اآلثار و/أو النتائج بالنسبة للكائنات
أو النظم األخر  .وعلى سبيل المثال ،فإن عشبا ضارا ثانويا قد يكون مثيرا للحساسية بدرجة كبيرة
لد البشر أو أن ن باتا ممرضا ثانويا قد ينتج مواد سامة ت ثر بصورة خةيرة على الحيوانات
الزراعية .بيد أن تنظيم النباتات على أسا اثارها على المتعضيات أو األنظمة األخر (مثال ذلك
على صحة اإلنسان والحيوان) فال يدخل ضمن نةاق هذا المعيار .وإذا كشفل عملية تحليل مخاطر
اآلفات عن دالئ ل على الكائنات أو األنظمة األخر  ،فإنه ينبغي إبالغ ذلك ،إلى السلةات المعنية
بالتعامل مع هذه القضية.
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2.2.2.1اآلثار المباشرة المترتبة على اآلفة
لتحديد وتوصيف اآلثار المباشرة لآلفة على كل عائل من العوائل المحتملة في منةقة تحليل مخاطر
اآلفات ،أو اآلثار التي تكون مقصورة على عائل معين ،يمكن دراسة األمثلة التالية:
 النباتات العائلة المعروفة أو المحتملة (في الظروف الحقلية ،أو في ىروف الزراعةالمحمية ،أو البراري)
 أنواع الضرر ومقداره ووتيرة حدوثه الخسائر التي تصيب المحاصيل ،من حيث الغلة والنوعية العوامل الحيوية التي ت ثر على مستو األضرار والخسائر (مثل قدرة اآلفة على التأقلمومد ضراوتها)
 العوامل غير الحيوية التي ت ثر على مستو األضرار والخسائر (مثل المناخ) معدل انتشار اآلفة معدل تكاثر اآلفة تدابير المكافحة ومد فعاليتها وتكاليفها (بما في ذلك التدابير القائمة) تأثير ذلك على المعامالت اإلنتاجية القائمة التأثير على البيئة.وينبغي تقدير المساحة اإلجمالية للمحصول والمساحة التي يمكن أن تكون مهددة ،في كل عائل من
العوائل الممكنة ،في ضوء العناصر المبينة فيما سبق.
وفي حالة تحليل المخاطر البيئية ،تشمل أمثلة اآلثار المباشرة لآلفات على النباتات و/أو نتائجها
البيئية التي يمكن دراستها ما يلي:
 تقليص األنواع النباتية الرئيسية تقليص األنواع النباتية التي تعد عناصر رئيسية في النظام االيكولوجي (من حيث الوفرة أوالحجم) ،واألنواع النباتية األصلية المهددة (بما في ذلك اآلثار التي تحدث على مستو أدنى
من مستو األنواع النباتية مع وجود دالئل على كون هذه اآلثار كبيرة)
 تقليص األنواع النباتية األخر  ،أو إماحتها أو إمالتها.وينبغي أن يكون تقدير المنةقة التي يحتمل أن تكون مهددة منسوبا إلى هذه اآلثار.
1.2.2.1اآلثار غير المباشرة المترتبة على اآلفة
لتحديد وتوصيف اآلثار غير المباشرة المترتبة على اآلفة في منةقة تحليل مخاطر اآلفات ،أو
اآلثار التي ال تعد مقصورة على عائل معين ،يمكن دراسة األمثلة التالية:
 اآلثار التي تتعرض لها األسواق المحلية وأسواق التصدير ،بما في ذلك اآلثار المتصلة بنفاذسلع التصدير إلى األسواق ،على وجه الخصوص .وينبغي تقدير النتائج المحتملة فيما يتعلق
بالنفاذ إلى األسواق في حالة ما إذا أصبحل اآلفة متوطنة .وهذا يتضمن النظر في قواعد
الصحة النباتية التي يفرضها (أو من المحتمل أن يفرضها) الشركاء التجاريون
 التغيرات التي تةرأ على التكاليف التي يتحملها المنتجون أو على الةلب على المستلزمات،بما في ذلك تكاليف المكافحة
 التغيرات التي تةرأ على طلب المستهلكين ،في الداخل والخارج ،على المنتجات نتيجة لتغيرمستو جودتها
 اآلثار البيئية وغيرها من اآلثار غير المرغوبة المترتبة على تدابير المكافحة جدو وتكاليف االستئصال أو المكافحة ما إذا كان الناقل يمكن أن يقوم بنقل افات أخرالصفحة  138من 183

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الدورة الثامنة  -هيئة تدابير الصحة النباتية

م0

م0

التقرير – المرفق

04

 الموارد الالممة إلجراء مزيد من البحوث وتقديم المشورة اآلثار االجتماعية وغيرها من اآلثار (مثل اآلثار التي قد تتعرض لها السياحة).وفي حالة تحليل المخاطر البيئية ،تشمل أمثلة اآلثار غير المباشرة لآلفات على النباتات و/أو
نتائجها البيئية:
 إحداث اثار كبيرة على المجموعات النباتية إحداث اثار كبيرة على المناطق المعينة على أنها حساسة بيئيا أو محمية إحداث تغيير كبير في العمليات االيكولوجية وفي بنية النظام االيكولوجي واستقرارهوعملياته (بما في ذلك اآلثار على األنواع النباتية ،واالنجراف ،والتغيرات في منسوب المياه
الجوفية ،وميادة مخاطر الحريق ،ودورة العناصر التغذوية ،وغير ذلك)
 إحداث اثار على االستخدام البشري (مثل نوعية المياه ،االستخدامات االستجمامية ،السياحة،الرعي الحيواني ،القنص ،صيد األسماا)
 تكاليف إحياء البيئة.ويمكن أن تنظر وكاالت/سلةات أخر  ،حسب االقتضاء ،في اآلثار على الصحة البشرية
والحيوانية (مثل السمية ،وإثارة الحساسية) والمسةحات المائية والسياحة.
 1.2.1تحليل النتائج االقتصادية
2.1.2.1عامل الزمان وعامل المكان
تتصل التقديرات الواردة بالقسم السابق بوضع افتراضي من المفترض فيه أن اآلفة قد وفدت وأنها
تكشف عن نتائجها االقتصادية المحتملة (كل سنة) في منةقة تحليل مخاطر اآلفات .ومع ذلك،
تظهر النتائج االقتصادية مع الوقل ،وقد تكون مقصورة على سنة واحدة أو عدة سنوات أو قد تمتد
لمدة غير محدودة .هنا ينبغي النظر في العديد من السيناريوهات .فالنتائج االقتصادية اإلجمالية التي
تمتد ألكثر من سنة يمكن التعبير عنها بقيمة النتائج االقتصادية سنوياً ،مع اختيار معدل خصم
مناسب لحساب صافي القيمة حالياً.
ويمكن أن تتصل السيناريوهات األخر بما إذا كانل اآلفة توجد في نقةة واحدة أو في نقاط كثيرة
في منةقة تحليل مخاطر اآلفات ،وسوف يعتمد ىهور النتائج االقتصادية المحتملة على معدل
وكيفية انتشار اآلفة في منةقة تحليل مخاطر اآلفات .ويمكن أن يكون معدل االنتشار بةيئا ً أو
سريعاً؛ وفي بعض الحاالت ،قد يكون من المفترض أن من الممكن منع انتشار اآلفة .ويمكن
استخدام التحليالت المناسبة لتقدير النتائج االقتصادية المحتملة على مد فترة من الوقل أثناء
انتشار اآلف ة في منةقة تحليل مخاطر اآلفات .وباإلضافة إلى ذلك ،فمن المتوقع أن يتغير ،بمرور
الوقل ،الكثير من العوامل أو اآلثار التي سبقل اإلشارة إليها ،وتتغير بالتالي النتائج االقتصادية
المحتملة .وسوف يكون من الالمم االستئنا برأي الخبراء وإجراء الكثير من التقديرات.
1.1.2.1تحليل النتائج بالنسبة للتجارة
كما سبق القول ،ستكون معظم اآلثار المباشرة لآلفات وكذلك بعض اآلثار غير المباشرة ذات طابع
تجاري ،أو ستكون لها نتائج على أسواق معينة .وينبغي تحديد هذه اآلثار التي يمكن أن تكون
إيجابية أو سلبية ،ووضع تقديرات كمية لها .وقد يكون من المفيد النظر فيما يلي:
 تأثر ربحية المنتجين من جراء وجود اآلفة نتيجة لتغير تكاليف اإلنتاج ،والغلة واألسعار تأثير التغيرات التي حدثل نتيجة لوجود اآلفة على الكميات المةلوبة من السلع ،واألسعارالتي تدفع مقابلها في األسواق المحلية والدولية .ويمكن أن يشمل ذلك التغيرات التي تةرأ
على جودة المنتجات و/أو القيود التجارية المتصلة بالحجر الزراعي نتيجة لدخولها.
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2.1.2.1أساليب التحليل
توجد أساليب للتحليل يمكن استخدامها بالتشاور مع خبراء االقتصاد لوضع تحليالت أكثر تفصيالً
عن اآلثار االقتصادية المحتملة لوجود افة بحجْ رية .وينبغي أن تتضمن هذه اآلثار جميع اآلثار التي
سبق تحديدها .ويمكن أن تشمل هذه األساليب ما يلي:
 وضع ميزانية جزئية .وسيكون ذلك كافيا ً إذا كانل اآلثار االقتصادية لآلفة على األرباح التييحصل عليها المنتجون محدودة بصفة عامة ،ورئي أنها طفيفة نسبيا ً
 تحليل التوامن الجزئي .من المستصوب إجراء تحليل التوامن الجزئي إذا تبين ،طبقا ً لما جاءالقسم
في
 4-4-0-4فيما سبق ،حدوث تغير جوهري في األرباح التي يحصل عليها المنتجون ،أو
حدوث تغير جوهري في الةلب من جانب المستهلكين .ويعد تحليل التوامن الجزئي
ضروريا ُ لقيا التغيرات التي تةرأ على مستو الرفاهية ،أو التغيرات الصافية الناشئة عن
تأثير اآلفات على المنتجين والمستهلكين
 تحليل التوامن العام .إذا كانل التغيرات االقتصادية بالنسبة لالقتصاد القومي كبيرة ومنالممكن أن تتسبب في تغير العوامل األخر مثل األجور ،أو أسعار الفائدة أو أسعار
الصرف ،عندئذ يمكن استخدام تحليل التوامن العام في تحديد النةاق الكامل لآلثار
االقتصادية.
وكثيراً ما يكون استخدام طرق التحليل مقيداً بنقص البيانات ،وعدم التأكد من صحتها ،وألن
البيانات الخاصة بتأثيرات معينة تكون بيانات وصفية فق .
4.1.2.1النتائج غير التجارية والبيئية
ستكون بعض اآلثار المباشرة وغير المباشرة لآلفة ،كما يبين القسمان  0-0-0-4و 4-0-0-4فيما
سبق ،ذات طبيعة اقتصادية ،أو ت ثر على قيم معينة ،ومع ذلك فلها سوق قائمة يمكن تحديدها
بسهولة .ونتيجة لذلك ،قد يكون من غير الممكن قياسها بما فيه الكفاية من حيث األسعار في أسواق
المنتجات أو أسواق الخدمات المستقرة .وتشمل األمثلة ،بصفة خاصة ،اآلثار البيئية (استقرار
النظام البيئي ،والتنوع الحيوي ،وقيمة المرافق الترفيهية) واآلثار االجتماعية (العمالة ،والسياحة).
وهذه اآلثار يمكن تقريبها بةرق التقييم المالئمة غير السوقية .في ما يلي المزيد من التفاصيل عن
البيئة.
فإذا كانل القياسات الكمية لهذه النتائج غير ممكنة ،يمكن توفير معلومات وصفية عن هذه النتائج،
مع توضيح كيفية االعتماد على هذه المعلومات في اتخاذ القرارات.
م 0ويقتضي تةبيق هذه المعايير على المخاطر بالنسبة للبيئة تصنيف القيم البيئية تصنيفا واضحا
وتحديد كيفية تقديرها .ويمكن تقييم البيئة باستخدام منهجيات مختلفة لكن هذه المنهجيات يفضل
استخدامها بالتشاور مع خبراء االقتصاد .ويمكن أن تتضمن هذه المنهجيات دراسة قيم
االستخدام"".وعدم االستخدام" .وتنشأ قيم "االستخدام" من استهالا عنصر من عناصر البيئة ،مثل
التمتع بالماء النظيف ،أو الصيد في بحيرة ،وكذلك من العناصر األخر غير االستهالكية ،مثل
استخدام الغابات لألنشةة التي يتم االضةالع بها في أوقات الفراغ .ويمكن تقسيم قيم "عدم
االستخدام" إلى:
 "قيمة الخيار" (قيمة االستخدام في وقل الحق) "قيمة الوجود" (معرفة أن أحد عناصر البيئة موجود)" -قيمة التوريث" (معرفة أن أحد عناصر البيئة متاح لألجيال المقبلة).
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وسواء قدرت عناصر البيئة على أسا قيم االستخدام أو عدم االستخدام ،فهناا مناهج لتقييمها،
مثل النهج القائمة على األسواق ،ونماذج األسواق القائمة على المحاكاة ،ونقل الفوائد .ولكل منها
مزاياه وعيوبه وكذلك حاالت يكون مفيدا فيها بصفة خاصة.
ويكون تقييم النتائج كميا أو كيفيا ،وفي كثير من األحوال تكون البيانات الكيفية كافية .فقد ال يكون
ه ناا منهج كمي لمواجهة حالة ما (مثل اآلثار الفاجعة بالنسبة لنوع رئيسي) ،أو قد ال يكون التحليل
الكمي ممكنا (عدم توافر المناهج) .ويمكن أن تقوم التحليالت الكيفية المفيدة على التقييم غير النقدي
(عدد األنواع المتأثرة ،نوعية المياه) ،أو على تقدير الخبراء ،إذا اتبعل التحليالت إجراءات موثقة
ومتسقة وشفافة.
يرد عرض للتأثير االقتصادي في المعايير الدولية رقم  5لتدابير الصحة النباتية :مصةلحات
الصحة النباتية ،الملحق رقم  :4خةوط توجيهية بشأن فهم األهمية االقتصادية المحتملة
والمصةلحات المتصلة بها.
 2.2.1االنتهاء من تقييم النتائج االقتصادية
ينبغي أن يكون تقدير النتائج االقتصادية المبينة في هذه الخةوة ،بالقيمة النقدية ،كلما كان ذلك
ممكناً .كذلك ،يمكن التعبير عن النتائج االقتصادية بأسلوب وصفي أو كمي وبدون قيمة نقدية ،مع
بيان مصادر المعلومات ،واالفتراضات التي اعتمد عليها التحليل وطرق التحليل بوضوح.
2.2.2.1المنطقة المهددة
ينبغي تحديد ذلك الجزء من منةقة تحليل مخاطر اآلفات التي ستترتب على وجود اآلفة فيه خسائر
اقتصادية كبيرة ،حسب مقتضى الحال .وهذا األمر مةلوب لتحديد المنةقة المهددة.
 4.1درجة عدم اليقين
إن تقدير احتماالت دخول اآلف ات والنتائج االقتصادية المترتبة عليها يكتنفه الكثير من الجوانب غير
الم كدة .فهذا التقدير ،بصفة خاصة ،يقوم على استقراء الحاالت السابقة لوجود اآلفات والمقارنة
بينها وبين حالة افتراضية في منةقة تحليل مخاطر اآلفات .ومن المهم توثيق الجوانب غير الم كدة
في التقد ير ،وتوضيح درجة عدم الدقة في التقييم ،وكذلك توضيح الجوانب التي اعتمدت على رأي
الخبراء .وهذا األمر ضروري لدواعي الشفافية ،كما يمكن أن يكون مفيداً لتحديد البحوث المةلوب
إجرائها وأولوياتها.
وتجدر اإلشارة إلى أن تقدير احتماالت ونتائج المخاطر البيئية آلفات النباتات غير المزروعة
والةليقة كثيرا ما ينةوي على قدر من اإلبهام يفوق ذلك الذي تجري مواجهته في حالة افات
النباتات المزروعة أو المدارة .ويرجع هذا إلى نقص المعلومات ،والتعقد اإلضافي المقترن بالنظم
االيكولوجية ،والتباين المقترن باآلفات أو العوائل أو المواطن.
 5.1االنتهاء من مرحلة تقدير مخاطر اآلفات
تسفر عملية تقييم مخاطر اآلفات عن تحديد ما إذا كانل منةقة تحليل مخاطر اآلفات ،كلها أو جزء
منها ،يُعد منةقة مهددة..وبذلك تكون التقديرات الوصفية أو الكمية الحتماالت دخول اآلفة أو
اآلفات ،وما يترتب عليها من تقديرات وصفية أو كمية للنتائج االقتصادية (بما في ذلك التأثيرات
على البيئة) قد تم تحديدها وتوثيقها ،أو قد تم التوصل إلى تقدير عام للموقف .وتستخدم هذه
التقديرات ،بما يرتب بها من الجوانب غير الم كدة ،في مرحلة إدارة مخاطر اآلفات في منةقة
تحليل مخاطر اآلفات.
المرحلة الثالثة :إدارة مخاطر اآلفات
.2
تستخدم االستنتاجات التي تخلص إليها عملية تقييم مخاطر اآلفات في اتخاذ قرار بما إذا كان من
المةلوب إدارة المخاطر ومد قوة التدابير الواجب اتخاذها .ولما كان خيار تفادي الضرر بالكامل
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ال يعد خياراً منةقياً ،ينبغي أن يكون المبدأ األساسي في إدارة المخاطر هو تحقيق درجة األمان
المةلوبة التي يمكن تبريرها وتكون ممكنة في إطار الخيارات والموارد المتاحة .وعملية إدارة
مخاطر اآلفات (بالمعنى التحليلي) هي عملية تحديد طرق مواجهة المخاطر المتصورة ،وتقييم
مد كفاءة هذه الخيارات المتاحة وتحديد أنسبها .وينبغي أيضا ً دراسة الجوانب غير الم كدة في
تقييم النتائج االقتصادية واحتماالت دخول اآلفة ،واالعتماد عليها في تحديد الخيار المناسب إلدارة
المخاطر.
وعند دراسة إدارة المخاطر على البيئة ،ينبغي التشديد على أن التدابير المتعلقة بالصحة النباتية
يقصد بها مراعاة عدم اليقين ويجب تصميمها تبعا لألخةار ،ويجب تحديد خيارات إدارة أخةار
اآلفات مع مراعاة درجة عدم اليقين في تقييم النتائج االقتصادية ،واحتمال التدخل ،والتبريرات
الفنية ذات العالقة لهذه الخيارات .وفي هذا المجال ،فإن إدارة المخاطر على البيئة التي تسببها افات
النباتات ال تختلف عن إدارة بقية مخاطر افات النباتات.
ويتض ّمن الملحق  2توجيهات خاصة بشأن إدارة المخاطر للنباتات كاآلفات
 2.2مستوى المخاطر
ينص مبدأ "مواجهة المخاطر" الوارد في المعايير الدولية رقم  0لتدابير الصحة النباتية ،مبادك
الحجر الزراعي وعالقتها بالتجارة الدولية ،على ما يلي" :نظراً ألن خةر دخول اآلفات التي
تستوجب الحجر يظل ماثالً على الدوام ،ينبغي أن تتفق البلدان على سياسة إلدارة المخاطر عند
صياغة تدابير الصحة النباتية" .وينبغي على البلدان ،لد تنفيذ هذا المبدأ ،أن تقرر مستو
المخاطر التي تعد مقبولة بالنسبة لها.
ويمكن التعبير عن المستو المقبول من المخاطر بةرق عديدة ،منها:
 الرجوع إلى شروط الصحة النباتية القائمة في ضوء الخسائر االقتصادية التقديرية في حدود نةاق تحمل المخاطر مقارنةً بمستو المخاطر التي تقبلها البلدان األخر .يمكن اإلشارة إلى المستو المقبول من المخاطر في حالة الكائنات الحية المحورة بالمقارنة مع
مستو المخاطر الناجمة عن كائنات مشابهة أو ذات الصلة استناداً إلى خصائصها وسلوكها في
بيئة مشابهة للمنةقة الخاضعة لتحليل مخاطر اآلفات.
 1.2المعلومات الفنية المطلوبة
البد أن يستند القرار الواجب اتخاذه في عملية إدارة مخاطر اآلفات إلى المعلومات التي أمكن
جمعها في المراحل السابقة لعملية تحليل مخاطر اآلفات .وتشمل هذه المعلومات ما يلي:
 أسباب البدء في العملية تقدير احتماالت دخول اآلفة إلى منةقة تحليل مخاطر اآلفات تقييم النتائج االقتصادية المحتملة في منةقة تحليل مخاطر اآلفات. 2.2مستوى قبول المخاطر
يتم تقدير المخاطر العامة بدراسة نتائج تقييم احتماالت دخول اآلفة وتأثيرها االقتصادي .فإذا ُو ِجد
أن الخةر غير مقبول ،عندئذ تكون الخةوة األولى في إدارة المخاطر هي تحديد تدابير الصحة
النباتية الممكنة التي تقلل من المخاطر إلى المستو المقبول أو أدنى منه .وال يكون هناا مبرر
لتدابير الصحة النباتية إذا كان الخةر في حدود المستو المقبول أو كان من الواجب قبوله ألنه
يستعصي على اإلدارة (كما قد يحدث في حالة االنتشار الةبيعي لآلفة) .ويجوم للبلدان أن تقرر
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تةبيق مستو منخفض من الرصد أو المراجعة لضمان اإللمام بالتغيرات التي تةرأ في المستقبل
على مخاطر اآلفات.
 4.2تحديد خيارات اإلدارة المالئمة واختيار أنسبها
ينبغي اختيار التدابير المالئمة واختيار أكثرها فعالية في تقليل احتماالت دخول اآلفة .وينبغي أن
يستند االختيار على االعتبارات التالية ،التي تتضمن العديد من "مبادك الحجر الزراعي وعالقتها
بالتجارة الدولية" (المعايير الدولية رقم  0لتدابير الصحة النباتية):
 التأكد من أن تدابير الصحة النباتية ُمجدية من حيث التكلفة وقابلة للتنفيذ – تتمثل الفائدةالمتوخاة من تةبيق تدابير الصحة النباتية في منع دخول اآلفة ،وبالتالي فإن منةقة تحليل
مخاطر اآلفات لن تتعرض للنتائج االقتصادية المحتملة .ويمكن وضع تقديرات لتحليل جدو
التكاليف لكل تدبير من تدابير الحد األدنى التي يتبين أنها توفر األمان المقبول .وينبغي دراسة
التدابير التي تكون النسبة بين الفائدة والتكلفة فيها مقبولة
 مبدأ "أدنى قدر من التأثير" – ال ينبغي أن تكون التدابير مقيدة للتجارة أكثر من الالمم.وينبغي تةبيقها على أقل مساحة ضرورية بما يكفل الوقاية الفعالة للمنةقة المهددة
 إعادة تقييم المتةلبات السابقة – ال ينبغي فرض أي تدابير إضافية إذا كانل التدابير الساريةفعالة
 مبدأ "التساوي" – إذا أمكن تحديد تدابير مختلفة للصحة النباتية لها نفس األثر ،ينبغي قبولهاكبدائل
 مبدأ "عدم التمييز"  -إذا كانل اآلفة محل الدراسة متوطنة في منةقة تحليل مخاطر اآلفاتولكن انتشارها محدود ،وكانل تخضع للمكافحة الرسمية ،ال ينبغي أن تكون تدابير الصحة
النباتية المتصلة بالتجارة أكثر تشدداً من التدابير المةبقة في منةقة تحليل مخاطر اآلفات.
وبالمثل ،ال ينبغي أن تميز تدابير الصحة النباتية بين البلدان ال ُمصدِّرة التي تتماثل فيها حالة
الصحة النباتية.
إن مبدأ عدم التمييز ومفهوم المكافحة الرسمية ينةبقان أيضا على:
 اآلفات التي ت ثر على النباتات غير المزروعة/الةليقة األعشاب و/أو النباتات الغامية اآلفات التي ت ثر على النباتات عن طريق ما لها من اثار على الكائنات األخر .وإذا ما توطن أي من هذه اآلفات في منةقة تحليل مخاطر اآلفات وطبقل المكافحة الرسمية ،فإن
تدابير الصحة النباتية عند االستيراد ينبغي أال تكون أكثر تقييدا من تدابير المكافحة الرسمية.
وبالرغم من أن الخةر ا ألكبر فيما يتعلق باآلفات النباتية يكمن في الشحنات المستوردة من النباتات
والمنتجات النباتية ،فمن الضروري (وخصوصا ً بالنسبة لتحليل أخةار اآلفات الذي يُجري على افة
اآلفة
دخول
خةر
دراسة
معينة)
من خالل طرق أخر النتقال العدو (مثل مواد التعبئة ،ووسائل النقل ،والمسافرين وأمتعتهم،
وعن طريق االنتشار الةبيعي لآلفة).
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والتدابير المبينة فيما يلي هي أمثلة على أكثر التدابير شيوعا ً في التةبيق على السلع التي تشملها
المعامالت التجارية .وهي تةبق على طرق انتقال اآلفات ،وهي عادة شحنات النباتات والمنتجات
النباتية العائلة ال واردة من منشأ معين .وينبغي أن تكون التدابير دقيقة بقدر اإلمكان بحسب نوع
الشحنة (العوائل ،وأجزاء النباتات) والمنشأ ،لكي ال تكون هذه التدابير بمثابة حواجز أمام التجارة
تحد من استيراد المنتجات دون مبرر .وقد يكون من الالمم الجمع بين تدبيرين أو أكثر لخفض
الخةر إلى المستو المقبول .ويمكن تصنيف التدابير المتاحة إلى عدة فئات واسعة بحسب حالة
اآلفة وطريق انتقال العدو في بلد المنشأ .وتشمل هذه التدابير ما يلي:
 التدابير التي تةبق على الشحنات التدابير التي تةبق لمنع تعرض المحصول للعدو األصلية أو الحد منها التدابير التي تةبق لضمان خلو منةقة أو مكان اإلنتاج من اآلفة التدابير التي تةبق لحظر دخول السلع.وقد تظهر بعض الخيارات األخر في منةقة تحليل مخاطر اآلفات (مثل فرض قيود على استخدام
السلعة) ،وتدابير المكافحة ،ودخول مواد للمكافحة الحيوية ،وتدابير االستئصال واالحتواء .وينبغي
أيضا ً تقييم هذه الخيارات لتةبيقها بصفة خاصة إذا كانل اآلفة موجودة بالفعل ولكنها ليسل منتشرة
على نةاق واسع في منةقة تحليل مخاطر اآلفات.
 2.4.2الخيارات الخاصة بالشحنات
يمكن الجمع بين تدبيرين أو أكثر من التدابير التالية:
 تدابير الفحص أو االختبار التي تجر للتأكد من وجود اآلفة في الشحنة أو من إمكانيةتحملها في حدود معينة؛ ويمكن في هذه الحالة أن تكون العينات كافية الكتشاف اآلفة بدرجة
مقبولة من االحتمال
 حظر دخول أجزاء من النبات أو المنتجات النباتية العائلة تةبيق نظام الحجر الزراعي قبل الدخول أو بعده – ويمكن اعتبار هذا النظام أكثر أشكالالفحص واالختبار دقة حيثما تتوافر المرافق والموارد المناسبة ،ويمكن أن يكون هذا الخيار
هو الوحيد المتاح بالنسبة آلفات معينة قد ال يكون من الممكن اكتشافها عند دخول الشحنة
 الظروف المعينة لتحضير الشحنة (مثل طرق التداول بما يمنع العدو أو تجدد العدو ) تةبيق معامالت معينة على الشحنة – وتةبق هذه المعامالت بعد الحصاد ويمكن أن تشملالمعامالت الكيماوية أو الحرارية ،أو االستئصال أو الةرق الفيزيائية األخر
 فرض قيود على االستخدام النهائي ،والتوميع وفترات دخول السلعة.ويمكن أيضا ً تةبيق تدابير لتقييد استيراد شحنات من اآلفات.
يمكن أن ينةبق مفهوم "شحنات اآلفات" ليشمل واردات النباتات التي تعتبر افات .ويجوم قصر
هذه الشحنات على األنواع أو األصناف التي تمثل قدرا أقل من المخاطر.
بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة كما وبالنسبة إلى الكائنات األخر  ،يمكن الحصول على
معلومات عن تدابير إدارة المخاطر التي تخضع لها الكائنات الحية المحورة في البلد المصدِّر
(أنظر القسم  .) 0-0وينبغي تقييم تلك التدابير لمعرفة ما إذا كانل تناسب الظروف الراهنة في
المنةقة التي يشملها تحليل مخاطر اآلفات واالستخدام المقصود إذا لزم األمر.
قد تشمل التدابير أيضا ً في حالة الكائنات الحية المحورة اإلجراءات الخاصة بتوفير المعلومات عن
اكتمال الشحنات لناحية الصحة النباتية (مثالً نظم التتبّع ونظم التوثيق ونظم المحافظة على الهوية).
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 1.4.2الخيارات المتاحة لمنع حدوث العدوى األصلية في المحصول أو للحد منها
يمكن أن تشمل التدابير ما يلي:
 معاملة المحصول ،أو الحقل ،أو مكان اإلنتاج فرض قيود على تركيب الشحنة بحيث تتألف من نباتات تنتمي إلى أنواع مقاومة لإلصابة أوأقل تعرضا ً لها
 مراعة النباتات في ىروف محمية خاصة (الصوبات ،أو العزل) حصاد النباتات وهي في عمر معين أو في وقل محدد من السنة أن يكون اإلنتاج خاضعا ً لخةة اعتماد .وتتضمن أي خةة رسمية لمتابعة اإلنتاج عدداً مناألجيال التي تخضع لمراقبة دقيقة ،وتبدأ هذه الخةة بمراعاة أن تكون المواد الزراعية في
حالة صحية جيدة .ويمكن اشتراط أن تكون النباتات مستنبةة من عدد محدد من األجيال.
يمكن اتخاذ تدابير للحد من احتمال وجود الكائنات الحية المحورة (أو المادة الوراثية فيها) التي
تشكل خةراً على الصحة النباتية في محاصيل أخر  .وتشمل تلك التدابير:
 نظم اإلدارة (مثالً المناطق العاملة والمالجئ) إدارة طريقة إبرام السمات التح ّكم بالقدرات التناسلية (مثالً عقم الذكور) التح ّكم بالعوائل البديلة. 2.4.2الخيارات التي تضمن خلو منطقة ،أو مكان أو موقع اإلنتاج من اآلفة
يمكن أن تشمل التدابير التالية:
 خلو منةقة اإلنتاج من اآلفات – الشروط الالممة لخلو منةقة اإلنتاج من اآلفات مبينة فيالمعايير الدولية رقم  2لتدابير الصحة النباتية ،متةلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات؛
 خلو مكان أو موقع اإلنتاج من اآلفات – الشروط الالممة لخلو مكان أو موقع اإلنتاج مناآلفات مبينة في المعايير الدولية رقم  01لتدابير الصحة النباتية؛ متةلبات إنشاء أماكن
لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات.
 إخضاع المحاصيل للتفتيز للتأكد من خلوها من اآلفات. 4.4.2الخيارات المتاحة بالنسبة ألنواع الطرق األخرى النتقال العدوى
بالنسبة ألنواع كثيرة من طرق انتقال العدو  ،يجوم استخدام أو تةويع التدابير التي سبق بيانها
الكتشاف اآلفة في شحنة من النباتات أو المنتجات النباتية ،أو لمنع تعرض الشحنة للعدو .
وينبغي النظر في العوامل التالية بالنسبة ألنواع معينة من طرق انتقال العدو :
 يشمل ا النتشار الةبيعي لآلفات انتقال اآلفات عن طريق الةيران ،والرياح ،ونقلها عنطريق النواقل مثل الحشرات أو الةيور والهجرات الةبيعية .فإذا كانل اآلفة تدخل منةقة
تحليل مخاطر اآلفات عن طريق االنتشار الةبيعي ،أو من المحتمل أن تدخلها في المستقبل
المنظور ،يمكن أن يكون تأثير تدابير الصحة النباتية ضئيالً .ويمكن حينئذ النظر في تةبيق
تدابير المكافحة في منةقة المنشأ أو احتوائها أو استئصالها في منةقة تحليل مخاطر اآلفات
بعد دخولها
 ويمكن أن تشمل التدابير الخاصة بالمسافرين وأمتعتهم الفحص الهادف ،واإلعالم وفرضالغرامات أو تقديم الحوافز .وفي حاالت قليلة ،قد يكون من الممكن اتخاذ تدابير عالجية
 ويمكن إخضاع اآلالت أو وسائل النقل الملوثة (مثل السفن ،والقةارات ،والةائرات،ووسائل النقل البري) لعمليات التنظيف أو التةهير.
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 5.4.2الخيارات المتاحة داخل البلد المستورد
يمكن أيضا ً اللجوء إلى تدابير معينة مما يةبق في البلد المستورد .ويمكن أن تشمل هذه التدابير
المسح والرصد الدقيقين لمحاولة اكتشاف دخول اآلفة في موعد مبكر بقدر اإلمكان ،وتةبيق برامج
االستئصال للتخلص من أي ب ر للعدو و/أو اتخاذ التدابير الالممة الحتواء خةر اآلفة والحد من
انتشارها.
حيثما وجد مستو مرتفع من اإلبهام في ما يخص مخاطر اآلفات من النباتات المراد استيرادها،
يجوم أن يقرر عدم اتخاذ تدابير للصحة النباتية عند االستيراد ،وإنما االكتفاء بالمراقبة أو غيرها
من اإلجراءات بعد الدخول وذلك من قبل منظمة وقاية النباتات أو تحل إشرافها.
يرتب احتمال وجود مخاطر إلى حد ما باالستخدام المقصود .وكما هي الحال بالنسبة إلى كائنات
أخر  ،فقد تساهم بعض االستخدامات المقصودة (االستخدام ضمن شروط سالمة متشددة مثالً) في
إدارة المخاطر إلى حد كبير.
من الخيارات القةرية المتاحة أيضا ً في حالة الكائنات الحية المحورة ،كما في حالة افات أخر ،
تةبيق تدابير طارئة خاصة بالمخاطر على الصحة النباتية؛ شرط أن تراعي أية تدابير طارئة من
هذا القبيل المادة السابعة 6-من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (.)0997
 6.4.2حظر استيراد السلع
في حالة عدم االطمئنان إلى أن أي تدبير من تدابير الصحة النباتية يمكن أن ي دي إلى خفض
الخةر إلى المستو المقبول ،يمكن أن يكون الخيار النهائي هو حظر استيراد السلع المقصودة.
ويمكن اعتبار هذا التدبير الملجأ األخير ،وينبغي دراسته في ضوء فعاليته المتوقعة ،السيما في
الحاالت التي تكون فيها الحوافز التي تقدم لمنع االستيراد بالةرق غير القانونية كبيرة.
 5.2شهادات الصحة النباتية وغير ذلك من تدابير التقيد بتدابير الصحة النباتية
تتضمن إدارة المخاطر النظر في تدابير التقيد المناسبة .وأهم هذه التدابير شهادات التصدير (أنظر
المعايير الدولية رقم  7لتدابير الصحة النباتية :نظام إصدار شهادات الصحة النباتية للصادرات).
النباتية
الصحة
شهادات
إصدار
ويوفر
(أنظر المعايير الدولية رقم  04لتدابير الصحة النباتية :خةوط توجيهية إلصدار شهادات الصحة
النباتية) تأكيداً رسميا ً بأن الشحنة تعد خالية من اآلفات ال بحجْ رية التي تحددها البلدان المستوردة
المتعاقدة وأنها تتفق مع اشتراطات الصحة النباتية السارية في البلد المستورد المتعاقد" .وهكذا،
ت كد شهادة الصحة النباتية تةبيق خيارات إدارة المخاطر .ويجوم طلب بيان إضافي يوضح تنفيذ
إجراء معين .ويمكن استخدام تدابير التقيد األخر بشرط وجود اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف
بشأنها (أنظر المعايير الدولية رقم  04لتدابير الصحة النباتية).
يجب أن تتصل المعلومات الخاصة بشهادات الصحة النباتية بشأن الكائنات الحية المحورة (كما هي
الحال بالنسبة إلى الكائنات األخر الخاضعة للوائح) بتدابير الصحة النباتية فق ال غير (أنظر
المعايير الدولية رقم  :04خةوط توجيهية لشهادات الصحة النباتية).
 6.2االنتهاء من تدابير إدارة المخاطر
تسفر تدابير إدارة المخاطر عن اختيار تدبير أو أكثر من تدابير إدارة المخاطر التي تبين أنها تقلل
من المخاطر المرتبةة باآلفة أو اآلفات إلى المستو المقبول .وتمثل تدابير اإلدارة أسا اللوائح
أو االشتراطات الخاصة بالصحة النباتية.
ويخضع تةبي ق هذه اللوائح ومداومة تةبيقها اللتزامات معينة ،في حالة األطراف المتعاقدة في
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
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إن إجراءات الصحة النباتية المتخذة فيما يتعلق بالمخاطر البيئية ينبغي أن تبلغ ،حسب االقتضاء،
للسلةات المختصة المس ولة عن السياسات واالستراتيجيات وخة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع
الحيوي.
والمالح أن إلبالغ المخاطر المتعلقة بالبيئة أهمية خاصة لتعزيز الوعي.
ويتض ّمن الملحق  2توجيهات خاصة بشأن إبالغ المخاطر للنباتات كاآلفات
 2.6.2المتابعة والرصد وإعادة النظر في تدابير الصحة النباتية
ينص مبدأ "التعديل" على ما يلي" :كلما تغيرت األحوال ،وىهرت حقائق جديدة ،يجري على وجه
السرعة تعديل تدابير الصحة النباتية ،إما بتضمينها ترتيبات الحظر أو القيود أو الشروط التي البد
منها لنجاحها ،وإما بإلغاء التدابير التي يتضح عدم ضرورتها" (المعايير الدولية رقم  0لتدابير
الصحة النباتية ،مبادك الحجر الزراعي وعالقتها بالتجارة الدولية).
وهكذا ،ال ينبغي اعتبار تنفيذ تدابير معينة من تدابير الصحة النباتية أمراً ثابتاً .فبعد التةبيق،
يتقرر مد نجاح هذه التدابير في تحقيق األهداف المرجوة منها عن طريق متابعة ورصد تةبيقها.
وكثيراً ما يكون ذلك عن طريق فحص السلعة لد وصولها ،ومالحظة أي ىهور أو دخول لآلفة
في منةقة تحليل مخاطر اآلفات .وينبغي إعادة النظر من حين آلخر في المعلومات التي تعزم
تحليل مخاطر اآلفات لضمان عدم تعارض أي معلومات جديدة مع القرارات التي سبق اتخاذها.
توثيق تحليل مخاطر اآلفات
.4
 2.4توثيق االشتراطات
تشترط االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومبدأ "الشفافية" (المعايير الدولية رقم  0لتدابير الصحة
النباتية ،مبادك الحجر الزراعي وعالقتها بالتجارة الدولية) على البلدان أن تقدِّم ،عند الةلب،
المبررات التي دعل إلى اتخاذ تلك التدابير .وينبغي أن تكون العملية بأكملها ابتداء من الشروع
في تدابير إدارة المخاطر موثقة بما فيه الكفاية لكي يكون من الممكن ،عند المراجعة أو عند ىهور
منامعات ،الكشف بوضوح عن مصادر المعلومات وعن المبررات التي استند إليها في اتخاذ قرار
اإلدارة.
وأهم عناصر التوثيق ما يلي:
 الغرض من تحليل مخاطر اآلفات اآلفة ،أو قائمة اآلفات ،وطرق انتقالها ،ومنةقة تحليل مخاطر اآلفات ،والمنةقة المهددة مصادر المعلومات تصنيف قائمة اآلفات االستنتاجات الخاصة بتقييم اآلفاتاالحتماالت
النتائج
 إدارة المخاطرالخيارات المتاحة
 -الخيارات التي وقع عليها االختيار.
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اعتمدت الهيئة الم قتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها الثامنة في نيسان  4100هذا الملحق كجزء من مرفق
الملحق جزء ملزم من المعيار.

م  2الملحق  :2التعليقات على نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في ما يتعلق
بالمخاطر البيئية
يتجاوم النةاق الكامل لآلفات التي تغةيها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية) اآلفات التي
ت ثر بصورة مباشرة على النباتات المزروعة .وإن "تعريف االتفاقية لآلفات الزراعية يشمل
األعشاب الضارة واألنواع األخر التي لها تأثير غير مباشر على النباتات .وبالتالي فإن مجال
االتفاقية ينةبق على وقاية النباتات البرية ".كذلك فإن نةاق االتفاقية يتسع للكائنات التي تعتبر افات
ألنها:

 ت ثر بصورة مباشرة على النباتات غير المزروعة/الةليقةقد يكون لدخول هذه اآلفات القليل من النتائج التجارية ،ومن ثم فقد كانل احتماالت تقييمها و/أو
إخضاعها للوائح والمكافحة الرسمية أقل من غيرها .ومن أمثلة هذا النوع من اآلفات مرض
(Ophiostoma novo-ulmi).

 ت ثر بصورة غير مباشرة على النباتاتهناا ،إضافة إلى اآلفات ال تي ت ثر بصورة مباشرة على النباتات العائلة ،تلك اآلفات ،كمعظم
األعشاب الضارة/النباتات الغامية ،التي ت ثر على النباتات في المقام األول عن طريق عمليات مثل
التنافس.

 ت ثر بصورة غير مباشرة على النباتات عن طريق التأثير على كائنات أخرقد ت ثر بعض اآلفات في المقام األول على كائنات أخر  ،لكنها تخلف بذلك اثارا م ذية لألنواع
النباتية أو الصحة النباتية في المواطن أو النظم اإليكولوجية .ومن أمثلة ذلك طفيليات الكائنات
العضوية المفيدة مثال ككائنات مكافحة حيوية.
وينبغي ،لحماية البيئة والتنوع الحيوي دون إقامة حواجز مستترة في سبيل التجارة ،تحليل المخاطر
بالنسبة للبيئة والتنوع الحيوي في إطار تحليل لمخاطر اآلفات.
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اعتمدت الهيئة الم قتة لتدابير الصحة النباتية هذا الملحق في دورتها السادسة في مار /اذار  -أبريل/نيسان .4112
الملحق جزء ملزم من المعيار.

م  1الملحق  :1التعليقات على نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في ما يتعلق بتحليل
مخاطر اآلفات للكائنات الحية المحورة
تقع المخاطر على الصحة النباتية التي قد يتسبب بها كائن حي محور معين ضمن نةاق االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ويجب دراستها بواسةة تحليل مخاطر اآلفات لتيسير اتخاذ القرارات بشأن
إدارة مخاطر اآلفات.
ويراعي تحليل الكائنات الحية المحورة النقاط التالية:
 قد تشكل بعض الكائنات الحية المحورة خةراً على مستو الصحة النباتية وتستدعي بالتاليإجراء تحليل لمخاطر اآلفات .إال ّ
أن كائنات حية محورة أخر ال تشكل خةراً على مستو
الصحة النباتية غير تلك الناجمة عن غير الكائنات الحية المحورة وال تستدعي بالتالي إجراء
تحليل كامل لمخاطر اآلفات .فقد ال تشكل مثالً التغيرات التي تةرأ على المواصفات
الفسيولوجية لنبتة ما (كفترة النضوج ومدة التخزين الممكنة) أية مخاطر على الصحة النباتية.
يتوقف خةر اآلفة التي قد تتسبب بها أي من الكائنات الحية المحورة على مجموعة عوامل،
بما في ذلك مواصفات الكائنات المانحة والمتلقية والتغيير الوراثي والسمة أو السمات الجديدة
المحددة .لذا يعةي جزء من النص الملحق (أنظر الملحق الثالث) توجيهات لمعرفة ما إذا
كانل الكائنات الحية المحورة تشكل افة محتملة أم ال.
 قد يشكل تحليل مخاطر اآلفات في حالة الكائنات الحية المحورة جزءاً بسيةا ً فق من التحليلاإلجمالي للمخاطر في حالتي االستيراد واإلطالق .إذ باستةاعة البلدان مثالً أن تةلب تقدير
المخاطر على صحة اإلنسان أو الحيوان أو على البيئة ،بما يتعد المجاالت التي تشملها
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .وال يتعلق هذا المعيار إال بتقدير المخاطر على الصحة
النباتية وإدارتها .وكما هي الحال بالنسبة إلى الكائنات أو طرق انتقال العدو التي قيّمتها
إحد المنظمات القةرية لوقاية النباتات ،قد تترتّب مخاطر أخر عن الكائنات الحية
المحورة ال تقع ضمن نةاق االتفاقية الدولية .ومن األص ّح على األرجح عندما تكتشف إحد
المنظمات القةرية لوقاية النباتات وجود مخاطر محتملة غير المخاطر على الصحة النباتية
إبالغ السلةات المختصة.
 قد تأتي مخاطر الصحة النباتية الناجمة عن الكائنات الحية المحورة من بعض السمات التياكتسبتها الكائنات كتلك التي تزيد احتماالت االستيةان واالنتشــار أو من تتابعات جينـات
مضافـة ال ت دي إلى تغيير مواصفات اآلفة في الكائن المعني لكن من شأنها التأثير بمعزل
عن الكائن الحي أو التسبب بانعكاسات غير مرغوبة.
 في حالة المخاطر على الصحة النباتية بسبب تدفق الجينات ،ت دي الكائنات الحية المحورةدور ناقل أو طريق محتملة الستجالب تركيبة وراثية مثيرة للقلق على مستو الصحة
النباتية أكثر مما ت دي دور افة بحد ذاتها .لذا تفهم لفظة "افة" على أنها تشمل احتمال أن
ت دي الكائنات الحية المحورة دور ناقل لجينة قد تشكل خةراً محتمالً على الصحة النباتية أو
طريق محتملة الستجالبها.
 تتعلق إجراءات تحليل المخاطر في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالخصائص المظهريةالنمةية وليس بالخصائص الوراثية النمةية .إال أنّه قد يتعيّن النظر في الخصائص الوراثية
النمةية عند تقدير مخاطر الصحة النباتية للكائنات الحية المحورة.
 يمكن أن ترتب أيضا ً المخاطر المحتملة على الصحة النباتية المتعلقة بالكائنات الحيةالمحورة بغير الكائنات الحية المحورة .وقد يكون من المفيد النظر في المخاطر المحتملة في
إطار المخاطر التي تشكلها الكائنات المتلقية أو األصلية أو المشابهة غير المحورة في
المنةقة التي يشملها تحليل مخاطر اآلفات.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الصفحة  149من 183

التقرير – المرفق

الدورة الثامنة  -هيئة تدابير الصحة النباتية

04

اعتمدت الهيئة الم قتة لتدابير الصحة النباتية هذا الملحق في دورتها السادسة في اذار  -نيسان .4112
الملحق جزء ملزم من المعيار.

م  1الملحق  :2تحديد إمكانية أن يشكل كائن حي محور آفة
ال يعني هذا الملحق الكائنات الحية المحورة إال في حال وجود مخاطر محتملة على الصحة النباتية
نتيجة ناجمة عن الكائن الحي المحور الذي له بعض المواصفات أو الخصائص المتعلقة بالتحوير
الوراثي .ويجب تقدير المخاطر األخر على الصحة النباتية التي يتسبب بها أي كائن بموجب
األقسام المالئمة األخر في المعايير الدولية رقم  00أو بموجب أية معايير دولية أخر للصحة
النباتية.
وقد يتوجّب االستعانة بالمعلومات الالممة في القسم  0-0لتحديد إمكانية أن يشكل كائن حي محور
افة.
المخاطر المحتملة للكائنات الحية المحورة على الصحة النباتية
من المخاطر المحتملة للكائنات الحية المحورة على الصحة النباتية:
(أ) تغيّر مواصفات التكيّف التي من شأنها أن تزيد احتمال االستجالب أو االنتشار،
مثالً تغيير:
 القدرة على تح ّمل الظروف البيئية الصعبة (مثل الجفاف ،الجليد ،الملوحة وغيرها) البيولوجيا التناسلية قدرة النباتات على التشتل وتيرة النمو أو النشاط نةاق النباتات العائلة القدرة على المقاومة القدرة على مقاومة مبيدات اآلفات (بما في ذلك مبيدات األعشاب) أو على تح ّملها.(ب) اآلثار السلبية لتدفق الجينات أو نقلها بما في ذلك مثالً:
 نقل الجينات المس ولة عن مقاومة مبيدات اآلفات أو اآلفات إلى أنواع متالئمة القدرة على تخةي الحواجز الخاصة بالتناسل وبمعاودة االتحاد التي ت دي إلى مخاطراآلفات
 القدرة على التهجين مع الكائنات أو الممرضات القائمة مما ي دي إلى نقل األمراض أو إلىميادة القدرة على نقل األمراض.
(ج) اآلثار السلبية على الكائنات غير المستهدفة بما في ذلك مثالً:
 التغيرات في نةاق عائل الكائنات الحية المحورة ،بما في ذلك الحاالت التي تستخدم فيهاكعوامل المكافحة الحيوية أو الكائنات المفيدة مبدئيا ً
 التأثيرات على الكائنات األخر  ،مثل عوامل المكافحة الحيوية أو الكائنات المفيدة أوالكائنات الحيوانية والنباتية الدقيقة في التربة والبكتيريا المثبِّتة لآلموت والتي ت ثر على
الصحة النباتية (التأثيرات غير المباشرة)
 القدرة على نقل افات أخر التأثيرات السلبية المباشرة أو غير المباشرة لمبيدات اآلفات المصنوعة من النباتات علىالكائنات غير المستهدفة المفيدة للنباتات.
(د) عدم االستقرار من الناحيتين المظهرية النمةية والوراثية النمةية بما في ذلك مثالً:
الممرض.
 عودة كائن ما يستخدم كعامل مكافحة بيولوجية إلى شكلهِ
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(هـ) تأثيرات مضرّة أخر بما في ذلك مثالً:
 مخاطر الصحة النباتية التي تمثلها سمات جديدة في الكائنات التي ال تنةوي عادة علىمخاطر للصحة النباتية
 قدرة جديدة أو متزايدة للفيروسات على التجمع من جديد ،وتكوين غةاء خارجي مستعرضلها ،باإلضافة إلى التآمر الناشئ عن وجود سالسل فيروسية
 مخاطر الصحة النباتية الناشئة عن سالسل األحماض النووية (الواسمات ،المروجات،المنهيات وغيرها) الموجودة في المندرج.
يمكن لمخاطر الصحة النباتية المبينة أعاله أن تكون مرتبةة بالكائنات الحية غير المح ّورة .وتتعلق
إجراءات تحليل المخاطر في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالخصائص المظهرية النمةية وليس
بالخصائص الوراثية النمةية .إال ّ
أن ذلك قد يتةلب دراسة الخصائص الوراثية النمةية عند تقدير
مخاطر الصحة النباتية للكائنات الحية المحورة.
وفي حال عدم توافر ما يشير إلى ّ
أن السمات الجديدة الناجمة عن التحويرات الوراثية تتسبّب
بمخاطر على الصحة النباتية ،قد ال تعود الكائنات الحية المحورة بحاجة إلى المزيد من البحث.
وقد يكون من المفيد النظر في المخاطر المحتملة في إطار المخاطر التي تشكلها الكائنات المتلقية أو
الكائنات األصلية غير المحورة أو الكائنات الشبيهة في المنةقة التي يشملها تحليل مخاطر اآلفات.
وفي حاالت المخاطر على الصحة النباتية بسبب تدفق الجينات ،ت دي الكائنات الحية المحورة دور
ناقل أو طريق محتملة الستجالب مر ّكب وراثي مثير للقلق على مستو الصحة النباتية أكثر مما
ت دي دور افة بحد ذاتها .لذا تفهم لفظة "افة" على أنها تشمل احتمال أن ت دي الكائنات الحية المحورة
دور ناقل لخةر ما على الصحة النباتية أو طريق محتملة الستجالب جينة قد تشكل خةراً على
الصحة النباتية.
ومن العوامل التي قد ت دي إلى إخضاع الكائنات الحية المحورة إلى المرحلة الثانية من تحليل
مخاطر اآلفات:
 عدم امتالا المعارف الكافية عن حالة تحوير معينة درجة الوثوق بالمعلومات إذا كانل حالة التحوير غير اعتيادية عدم كفاية البيانات عن أدا ء الكائن الحي المحور المعني في بيئات مشابهة للمنةقة الخاضعةلتحليل
مخاطر اآلفات
 التجربة الميدانية ،التجارب البحثيّة أو البيانات المخبرية التي تشير إلى احتمال أن يشكلالكائن الحي المحور مخاطر على الصحة النباتية (أنظر الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) أعاله)
 في حال كانل للكائن الحي المحور المعني مواصفات مرتبةة باآلفات بموجب المعاييرالدولية رقم 00
 الظروف الراهنة في البلد المعني (أو المنةقة الخاضعة لتحليل مخاطر اآلفات) والتي قدتجعل من الكائن الحي المحور المعني افة
 في حال إجراء تحاليل لمخاطر اآلفات بالنسبة إلى كائنات مشابهة (بما في ذلك كائنات حيةمحورة) أو عمليات تحليل للمخاطر ألغراض أخر تشير إلى احتمال وجود افة
 -تجارب البلدان األخر .
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ومن العوامل التي قد تساعد على االستنتاج ّ
أن الكائن الحي المحور المعني ال يشكل افة محتملة
و/أو ال يحتاج إلى المزيد من البحث بموجب المعايير الدولية رقم :00
 في حال خضع التحوير الوراثي في كائن مشابه أو مرتب به في السابق لتقدير من جانبالمنظمة القةرية لوقاية النباتات (أو خبراء أو وكاالت أخر مشهود لها) أثبل خلوه من أية
مخاطر على الصحة النباتية؛
 إذا كان الكائن الحي المحور محصوراً في نظام احتواء موثوق ولن يتم إطالقه؛ إذا أثبتل التجارب البحثيّة أنه من المستبعد أن يشكل الكائن الحي المحور افة في إطاراالستخدام المقترح له؛
 -تجارب البلدان األخر ..
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اعتمد هذا الملحق في الدورة ثمانية للهيئة الم قتة لتدابير الصحة النباتية في 2013أبريل
هذا الملحق هو جزء واجب اإلتباع من المعيار

الملحق  :4تحليل مخاطر اآلفات كآفات حجريّة
المقدمة
يتض ّمن هذا الملحق توجيهات خاصة بشأن تحليل مخاطر اآلفات لتحديد ما إذا كانل النباتات افات
نباتات مزروعة أو برية ،وما إذا تستلزم التنظيم ،ولتحديد تدابير الصحة النباتية التي من شأنها أن
تحد من مخاطر اآلفات إلى مستو مقبول .وهو ير ّكز بشكل خاص على النباتات المراد
استيرادها ،أكانل نباتات ألغراض الزرع أو ألغراض أخر  ،وهو ال يغةي إدخال النباتات غير
المقصود كمل ّوثات في وسائل النقل أو في السلع.
فالنباتات التي تنقل داخل البلد الواحد وبين البلدان تزداد عدداً وتن ّوعا ً مع ميادة الفرص لتحسين
التجارة وتةوير األسواق الستيعاب نباتات جديدة .ويمكن أن يةرح نقل النباتات نوعين من مخاطر
اآلفات :النبتة (كوسيلة نقل) يمكن أن تحمل اآلفات ،أو يمكن أن تكون النبتة افة بحد ذاتها .وقد ت ّم
االعتراف بمخاطر إدخال اآلفات مع النباتات كوسيلة نقل منذ فترة طويلة ،وجر تنظيم هذا األمر
بشكل واسع .غير أن مخاطر اآلفات التي تةرحها النباتات كآفات تتةلب معالجة خاصة.
النباتات كآفات
يمكن أن ت ثر النباتات كآفات على النباتات األخر فتنافسها على الحيّز المتاح والموارد المتوفرة،
مثل الضوء ،والمواد الغذائية والمياه ،أو من خالل التةفل أو التضاد البيئي .وقد تتح ّول النباتات
التي يتم إدخالها إلى منةقة جديدة إلى افات من خالل التهجين مع نباتات مزروعة أو برية.
وبالتالي ،قد تشمل حماية النباتات ،كما يجري في إطار أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،النظر
في بعض النباتات كآفات ،واتخاذ تدابير صحة نباتية للوقاية من دخولها وانتشارها .وتحديد أي
نباتات هي افات تتصل باإلطارات المحددة وقد تختلف وفق المنةقة الجغرافية والموئل واستخدام
األراضي ،والزمان والقيمة المتصورة للموارد الةبيعية في المنةقة المهددة .وينبغي أن يش ّكل
تحليل مخاطر اآلفات األسا لهذا التحديد والقرارات ذات الصلة في ما يتعلق بالتنظيم الممكن
ألنواع النباتات كآفات حجرية .وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن النباتات التي خضعل لمثل هذا التحليل
ينبغي تقييمها أيضاً ،إذ يحتمل أن تكون وسيلة لنقل افات أخر .
وقد أقرّت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بأهميّة النباتات كآفات من خالل التركيز على أن تعريف
اآلفة يشمل األعشاب الضارة (الهيئة الم قتة لتدابير الصحة النباتية ،)4110 ،ومن خالل إدخال
"النباتات التي تعتبر أنواعا ً غريبة مقتحمة" في مجموعة من التوصيات التخاذ اإلجراءات إماء
هذه األنواع التي هي افات نباتات (الهيئة الم قتة لتدابير الصحة النباتية .)4115 ،ويتض ّمن هذا
الملحق توجيهات خاصة بشأن كيفيّة تنفيذ هذه التوصيات .وقد أدخلل مراجعة المعايير الدولية
لتدابير الصحة النباتية رقم  00عناصر محددة إلجراء تحليل مخاطر اآلفات للنباتات كآفات يجري
توسيعها أكثر في هذا الملحق.
واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات تتخ ّوف من اآلفات الضارة بالنباتات المزروعة والبرية (راجع
الملحق  0من هذا المعيار) ،ولذلك فإن األعشاب الضارة والنباتات الغامية التي تضر بالنباتات
األخر ينبغي اعتبارها افات في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .وبناء على ما سبق ،من
اآلن وصاعداً في هذا الملحق ،لن يستخدم مصةلحا "أعشاب ضارة" و"نباتات غامية" بل
يستبدالن بمصةلح واحد هو "النباتات كآفات".67
 67غالبا ً ما يستخدم مصةلح "النباتات الغامية" للداللة على األنواع الغريبة الغامية في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي
(المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،5الملحق  .))4119( 0ومصةلح "األعشاب الضارة" عادة ما يشير إلى افات
النباتات المزروعة .لكن بعض البلدان تستخدم مصةلح "األعشاب الضارة" بغض النظر عما إذا كانل النباتات المزروعة
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وما تبقّى من النص عادة ما يتبع تقسيم المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية  ،4112 :00مع
األجزاء المق ابلة للمعايير المشار إليها بين قوسين .وفي كل قسم ،تتوفر التوجيهات حول الجوانب
التحليلية الخاصة بالنباتات كآفات.
المرحلة األولى :الشروع في العملية

نقطة البداية
تةلق عمليّة تحليل مخاطر اآلفات للنباتات كآفات حجريّة في معظم األحيان في الحاالت التالية:
 تقديم طلب الستيراد نبتة لم يتم استيرادها من قبل نبتة متواجدة أصالً ومستخدمة في البلد تشكل خةر افة ،على سبيل المثال بسبب دالئل جديدةأو تغيّرات متوقّعة في االستخدام المقصود
 -اتخاذ قرار لمراجعة أو تنقيح سياسات الصحة النباتية

االختيار المسبق
تصف المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية  ،4117 :4كجزء من مرحلة الشروع في العملية،
خةوة اختيار مسبق لتحديد ما إذا كان الكائن افة ،وتتيح بعض الم شرات لتحديد النبتة كآفة.
وينبغي إيالء اهتمام خاص للنباتات الي تبيّن أنها افات في أماكن أخر أو التي لها صفات مالممة
مثل معدل انتشار عال أو قدرات تنافسية أو تكاثرية قويّة .وفي معظم الحاالت ،قد ال يكفي النظر
في هذه العوامل في المرحلة األولى من تحليل مخاطر اآلفات إلنهاء العملية ،لكن في الحاالت التي
يتبيّن فيها بشكل واضح ّ
أن النبتة مالئمة فق لنوع واحد من الموائل غير المتاح في منةقة التحليل،
قد يتم استخالص أن النبتة ال يمكن أن تصير افة في هذه المنةقة وتتوقف عملية التحليل عند هذا
الحد.
المرحلة الثانية :تحليل مخاطر اآلفات

هوية النبتة (القسم )2.2.2.1
األنواع هي مستو التصنيف المعتمد عادة في تحليل مخاطر اآلفات .لكن في حالة النباتات
المزروعة التي يمكن أن تكون افات ،قد تستخدم مستويات تصنيف أدنى حيث يكون األسا
المنةقي سليما ً علمياً .وتحدد المنظمة القةرية لوقاية النباتات مستو التصنيف المناسب إلجراء
تحليل مخاطر اآلفات لنبتة محددة.
ويمكن أن تشمل بعض االعتبارات المتعلّقة بهويّة النباتات كآفات ما يلي:
 يمكن أن تكون الهوية التصنيفية للنبتة غير واضحة ألنها تأثرت بالتهجين أو التكاثر أو أنهاتخضع لحقوق مربي النباتات .وهذا األمر ينةبق بشكل خاص على النباتات البستانية.
وينبغي للمنظمة القةرية لوقاية النباتات أن تجمع القدر األكبر من المعلومات حول هوية
النبتة ونسبها من مصادر مختلفة (مثل المستورد المحتمل ،ومربي النباتات ،واألدبيات
العلمية).
 قد يكون استخدام مستويات تصنيفية دون األنواع (مثل االنواع الفرعية ،والتن ّوع،واألصناف) مبرراً إذا كان من دالئل علميّة تثبل أن االختالفات في الصفات مستقرة وت ثر
بشكل كبير على حالة الصحة النباتية .ومن األمثلة على ذلك التفاوت في القدرة على التكيّف
مع الظروف البيئية ،والقدرة على استغالل الموارد ،والقدرة على الدفاع عن النفس ضد
الحيوانات العاشبة ،وسبل التكاثر أو انتشار الموارد النباتية القابلة للتكاثر.

أو البرية هي التي في خةر ،في حين تستخدم بلدان أخر مصةلح "األعشاب الم ذية" ،و"أعشاب المناىر الةبيعية"،
"واألعشاب البيئية" ،أو مصةلحات مشابهة للتمييز بينها وبين النباتات التي ت ثر فق على المحاصيل.
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 ينبغي أن يستند تقييم األنواع الهجينة على معلومات خاصة بها حيثما كان ذلك متاحاً .وفيحال غياب مثل هذه المعلومات ،يمكن إجراء تحليل مخاطر اآلفات على األنواع الرئيسية
لتحديد مخاطر اآلفات التي تةرحها .وإذا تبيّن أن أحد النوعين الرئيسيين هو افة والخةر
الذي يةرحه غير مقبول ،يمكن أن تشكل هذه المعلومات األسا لتقييم مخاطر النوع
الهجين .غير أن األنواع الهجينة ال ترث دائما ً صفات الصنفين الرئيسيين ،ولذلك يمكن أن
تزيد هذه المقاربة من عدم اليقين في التقييم وينبغي أن تعتمد بحذر.

وجود أو عدم وجود اآلفات في منطقة تحليل مخاطر اآلفات (القسم )1.2.2.1
يشكل تحديد وجود أو عدم وجود اآلفات في منةقة تحليل مخاطر اآلفات تحديا ً خاصا ً للمنظمات
القةرية لوقاية النباتات عندما تةرح مسألة االستيراد ألن النباتات يمكن أن تتكاثر أصالً في أماكن
(مثل حدائق النباتات ،وحدائق المنامل) لم يتم اإلبالغ عنها .ويمكن أن تشمل مصادر المعلومات
المةبوعات وقواعد البيانات الزراعية والبستانية والحرجية والخاصة بتربية األحياء المائية .وقد
تحتاج المنظمة القةرية لوقاية النباتات إلى إجراء مسوح محددة للحصول على المعلومات حول
وجود النبتة وتو ّمعها.
وينبغي تحديد وجود أو عدم وجود النباتات القريبة البرية أو المزروعة في منةقة تحليل مخاطر
اآلفات في حال وجود دالئل علمية على إمكانية تهجين النبتة مع نبات قريب محلي.

االستخدام المقصود
ينبغي أن يشمل تحليل مخاطر اآلفات النظر في االستخدام المقصود (المعايير الدولية لتدابير
الصحة النباتية  )4119 :04من النباتات إذ يمكن أن ي ثر ذلك على إمكانيّة توطن النبات وانتشاره
والنتائج االقتصادية المحتملة .لكن ال بد من االعتراف أيضا ً بأن النباتات متى دخلل البلد ،قد
تستخدم ألغراض أخر غير االغراض التي جر استيرادها في األصل من أجلها.
وفي حالة النباتات لغرض الزراعة ،تبذل جهود بشرية كبيرة لضمان البقاء المستمر ،وفي بعض
الحاالت ،التكاثر الناجح نظراً إلى الفوائد المتوقعة .كما ّ
أن النباتات لغرض الزراعة عادة ما يجري
اختيارها لتكون مناسبة للنمو في البلد المستورد .ويزيد ذلك بشكل كبير من إمكانية توطنها
وانتشارها .ومن األمثلة على االستخدام ،على نةاق واسع من أجل الحد من المخاطر في وقل
الزرع:
 الزرع في األماكن المفتوحة من دون إدارة (مثالً لمكافحة تآكل التربة ،ومعالجة المياهالعادمة ،وامتصاص ثاني أكسيد الكربون ،أو كنباتات مائية في المجاري المائية واألحواض)
 الزرع في األماكن المفتوحة الخاضعة لإلدارة (مثالً الحراجة والزراعة (بما في ذلك للوقودالحيوي) ،والبستنة ،واستصالح األراضي ومالعب الغولف ،أو كمحاصيل للتغةية)
 الزرع في الخارج في المناطق الحضرية (مثالً ألغراض المتعة على جانبي الةريقوالحدائق العامة)
 الزرع في الداخل فق .ويمكن النظر في حالة النباتات التي يختلف الغرض من استخدامها عن غرض الزراعة مثل
االستهالا البشري أو األعالف الحيوانية ،أو التجهيز ،أو اإلحراق أو إنتاج الةاقة أو البحوث.

الموائل والمواقع والمناطق المهددة
يمكن أن تستخدم النباتات المستوردة للزرع في مواقع جغرافية محددة لموئل معيّن .لكن ينبغي
للمنظمة القةرية لوقاية النباتات أن تقيّم ما يلي:
 إمكانية أن تتوطن النباتات في موائل داخل منةقة تحليل مخاطر اآلفات غير األماكن التيكان من المقرر مرعها فيها (مثالً إلى أي درجة الموائل األخر مناسبة للنبتة)
 إمكانية أن تنتشر النباتات من الموقع التي كان من المقرر مرعها فيه.االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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إن المساحة الكلية للموائل المناسبة حيث يمكن أن ي دي وجود النبتة إلى خسائر اقتصادية مهمة
يش ّكل المنةقة المهددة.
وتحليل الموائل المناسبة مماثل لتحليل عوائل اآلفات األخر (في حال النباتات الةفيلية ،ينبغي
النظر في كال العائل والموئل) .ويمكن استخدام التوجيهات الواردة في البند ( 4.4.4والبنود الفرعية)
هذه النشرة في العموم ،واستبدال مصةلحي "عائل" و"مجال عوائل" بمصةلح "موئل مناسب".

احتمال الدخول (القسم )2.1.1
ينبغي تقييم احتمال الدخول في حالة النباتات المستوردة .لكن يمكن أن تتةلب العملية تقييم الكميّة
والوتيرة والوجهة من الواردات المحتملة بهدف تقييم احتمال توطنها وانتشارها.

الدالئل التاريخية على سلوك اآلفات
عامل التقييم األكثر موثوقية لتوطن النباتات كآفات وانتشارها والنتائج االقتصادية المحتملة هو
تاري النبتة كآفة عندما تدخل إلى مناطق جديدة فيها موائل مشابهة ومناخ مماثل .وعندما يتوفّر
التوثيق عن حالة مشابهة ،ينبغي أن يستخدم التقييم هذه المعلومات ،ويقارن ما إذا كانل ىروف
الموئل والمناخ مشابهة بشكل كاف في منةقة تحليل مخاطر اآلفات .لكن يمكن أال تكون النبتة قد
خرجل يوما ً من نةاق موطنها األصلي حيث تسيةر عليها العوامل الةبيعية مثل األعداء أو
العوامل الحيوية أو غير الحيوية األخر  .وفي هذه الحاالت ،ال تتوفر دالئل تاريخية على توطن
النبتة وانتشارها أو نتائجها االقتصادية.

احتمال التوطن (القسم )1.1.1
ينبغي أن يشمل تقييم احتمال التوطن مد مالءمة المناخ ،وعوامل حيوية وغير حيوية أخر
(القسم  ،)4.4.4.4والمعامالت الزراعية (القسم  .)0.4.4.4وينبغي أن يقارن التقييم بين ىروف
الموائل ضمن منةقة تحليل مخاطر اآلفات وىروف الموائل حيث النبتة موجودة حالياً .وبنا ًء على
المعلومات المتاحة ،يمكن إدراج ما يلي:
 المناخ :مالءمة المناخ الحالي ،وبالنسبة إلى النباتات المع ّمرة ،التغيّرات المتوقعة في المناخمستقبالً
 عوامل غير حيوية أخر  :خصائص التربة ،والتضاريس ،والهيدرولوجيا ،والحرائقالةبيعية ،إل .
 عوامل حيوية :الغةاء النباتي الحالي ،ودرجة االضةرابات ،ووجود أو عدم وجود األعداءوالمنافسين الةبيعيين.
 المعامالت الزراعية بالنسبة إلى المحاصيل أو المجموعات النباتية التي تخضع لإلدارة:استخدام مبيدات األعشاب ،والحصاد ،ومراعة التربة ،والحرق ،إل ( .بما في ذلك اآلثار
الجانبية مثل الترسب الجوي للنيتروجين أو المبيدات).
وحيث ال يتوفر توثيق جيّد لتاري نبتة محددة ،ينبغي أن ينظر التقييم في الصفات المالممة للنبتة
التي قد يتوقع توطنها (القسم  .)2.4.4.4ولو أن في بعض األحيان تبيّن أن الصفات المالممة عادة ما
تكون عوامل توقّع ضعيفة ،يمكن النظر في ما يلي:
 الصفات التكاثرية :اآلليات الجنسية والالجنسية ،والتلقيح الذاتي ،ومدة اإلمهار ،والتوافقالذاتي ،وتواتر التكاثر ،وفترات التكاثر
 إمكانية التكيّف (لألفراد والمجموعات :اللدونة الوراثية أو المظهرية ،وإمكانية التهجين سمات المواد النباتية القابلة للتكاثر :الحجم ،والقدرة على البقاء والخمول التح ّمل أو المقاومة :مقاومة اآلفات ،ومبيدات األعشاب ،والرعي وغيرها من المعامالتالزراعية ،والجفاف ،والفيضانات ،والصقيع ،والملوحة ،والتغيّرات المناخية.
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فالعديد من النباتات كآفات انتهامية لها قدرة كبيرة على التوطن في موائل مضةربة .والنباتات التي
لديها قدرة كبيرة على الخمول وقدرة على التكاثر مناسبة بشكل خاص لمثل هذه االستراتيجيات
االنتهامية .والموائل المضةربة شائعة ،لذلك ،النباتات التي تتمتع بالقدرة على التكيّف االنتهامية قد
تتوفر لها الفرصة للتوطن واالنتشار.

احتمال االنتشار (القسم )2.1.1
يعتمد احتمال االنتشار ومداه على عوامل طبيعية وأخر لإلنسان يد فيها .ويمكن أن تشمل العوامل
الةبيعية ما يلي:
 الصفات المالممة لنوع النباتات (خصوصا ً ما يتعلق منها بالتكاثر ،والتكيّف ،وانتشار الموادالنباتية
القابلة للتكاثر)
 وجود وسائل انتشار طبيعية (مثل الةيور وغيرها من الحيوانات ،والمياه والرياح) وجود الموائل المالئمة وأنماطها المكانية والممرات التي ترب فيما بينها.أما العوامل التي لإلنسان يد فيها ،أكان بشكل متعمد أو غير متعمد ،فيمكن أن تشمل:
 االستخدام المتعمد ،طلب المستهلك ،القيمة االقتصادية وسهولة النقل نقل المواد النباتية القابلة للتكاثر كمادة ملوثة للتربة أو غيرها من المواد (مثل المالبس،ووسائل النقل ،واآلالت ،واألدوات ،والمعدات)
 التخلص من النباتات (مثالً بعد اإلمهار عند تفريغ األحواض المائية الخاصة) إجراءات التخلص من النباتات (مثل التسميد) للنفايات التي تحتوي على نباتات.وغالبا ً ما تكون الفترات طويلة بين إدخال النبتة للمرة األولى وانتشارها في مرحلة الحقة .ولذلك،
حتى في الحاالت التي توثّق فيها حاالت التوطن جيّداً ،يمكن أن يكون احتمال االنتشار الالحق غير
معروف جيداً .وفي حال وجود الدالئل ،ينبغي النظر في العوامل التالية:
 التغيرات في العوامل غير الحيوية (مثل ميادة الترسب الجوي للنيتروجين أو الكبريل) التغيّرات في المالمح الوراثية لنوع النبات (مثل االنتقاء الةبيعي ،أو االنحراف الجيني) طول وقل التكاثر أو النضج ىهور استخدامات حديثة للنبتة حوادث انتشار نادرة نسبيا ً تنقل الموارد النباتية القابلة للتكاثر من موائل شبه مالئمة إلىموائل مالئمة جداً
 التغيّرات في استخدام األراضي أو نماذج االضةرابات (مثل الفيضانات الةبيعية ،والحرائقالةبيعية)
 -التغيّرات في المناخ (مثل ارتفاع درجات الحرارة في أوقات هةول األمةار)

تقدير النتائج االقتصادية المحتملة (القسم )2.1
يمكن أن يكون للنباتات كآفات نتائج اقتصادية متن ّوعة ،بما في ذلك خسارة المحاصيل الزراعية
والبستانية والحرجية؛ والحد من القيمة الترفيهية؛ والحد من التن ّوع البيولوجي واآلثار السلبية على
أجزاء أخر من النظام البيئي .ويمكن أن يكون تقدير النتائج االقتصادية للنباتات كآفات صعبا ً جداً
محددة،
وغير
اجتماعية
أو
بيئية
أو
مراعية
تكون
قد
ألنها
أو غير واضحة المعالم ،أو ال يمكن قياسها بسهولة (مثل التغيّر في المالمح الغذائية للتربة).
ومن المهم النظر في النتائج االقتصادية المحتملة على المد البعيد لكامل منةقة تقييم مخاطر
اآلفات ،بما في ذلك حيث من المقرر مرع النباتات .والعامل األكثر موثوقية لتوقّع النتائج
االقتصادية المحتمل ة هو الدالئل على النتائج المماثلة في أماكن أخر  ،ال سيما في أماكن فيها
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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موائل مشابهة .لكن في بعض الحاالت ،لم تخرج النباتات يوما ً من نةاقاتها المحلية ،وبالتالي لم
تسنح أي فرصة لتبيان النتائج المحتملة .وفي ىل عدم وجود دالئل على النتائج االقتصادية في
أماكن أخر  ،يمكن النظر فيما إذا كانل للنبتة صفات مالممة يمكن االستناد إليها لتوقّع إمكانية
وجود افة ،كما ذكر سابقا ً ووفقا ً للقسم  2.4.4.4في ما يتعلّق بتوطن النبتة وانتشارها.
المرحلة الثالثة :إدارة مخاطر اآلفات (القسم )4.2
تدخل النباتات لغرض الزراعة عادة إلى موائل مناسبة لتوطنها ونموها .وفي هذه الحالة ،تكون
لغالبيّة خيارات إدارة مخاطر اآلفات نتائج عكسيّة لالستخدام المقصود .وفي العموم ،بالنسبة إلى
النباتات لغرض الزراعة التي تعتبر افات حجرية ،يبقى الخيار األفضل إلدارة المخاطر الحظر
(البند  .) 6-2-0لكن يمكن أن يكون لهذه النباتات في الوقل عينه فائدة يمكن تسلي الضوء عليها في
عملية صنع القرارات عقب تحليل مخاطر اآلفات.
وفي حاالت محددة ،يمكن اعتماد خيارات أخر إلدارة مخاطر اآلفات ،بما فيها:
شروط مراعة النباتات في أماكن مقفلة
 شروط حصاد النباتات في عمر معيّن أو في وقل محدد من السنة لمنع فرص التكاثر حصر النباتات في أماكن محددة ،مثل تلك التي تعتبر مناسبة نسبيا ً حصر االستيراد باألنواع المستنبةة والمستنسخة فرض القيود على التخلص من الكمية الفائضة أو المواد النباتية من المخلفات فرض قيود على الغر  ،والزراعة ،والبيع ،والتربية ،والنقل والتخلص النظر في استخدام مدونات السلوا للبيع والتربية والنقل والزرع أو التخلص مثالً ،بشكلقواعد داخلية أو خةوط توجيهية في قةاع النباتات للحد من أو منع بيع نباتات محددة
واستخدامها ألغراض معينة.
بالنسبة إلى النباتات المستوردة لغرض االستهالا أو المعالجة ،يمكن أن تشمل خيارات إدارة
المخاطر القيود على النقل والتخزين ،وأماكن االستيراد ،واالستخدام ،والبيع ،والتخلص من
النفايات ،والوقل في السنة الذي تتم خالله عمليات االستيراد ،وشروط التجهيز او المعالجة (مثل
اإلماتة).
وفي تح ديد خيارات إدارة المخاطر ،ينبغي النظر في مد مالءمة إجراءات الرقابة ،وسهولة
الكشف ،وتحديد النباتات والوصول إليها ،والوقل الالمم للرقابة الفعالة وصعوبة استئصالها أو
احتوائها .فمثالً ،يسهل أكثر السيةرة على النباتات في أنظمة تخضع إلدارة محكمة مثل أنظمة
المحاص يل مقارنة بالنباتات في الموائل الةبيعية أو شبه الةبيعية ،أو الحدائق الخاصة .والعديد من
هذه العوامل التي تندرج ضمن "التوطن" أو "االنتشار" ت ثر على استجابة النبتة إلجراءات
الرقابة وبالتالي إمكانية السيةرة عليها.
وفي الحاالت حيث النباتات التي يجري تقييمها موجودة ضمن مجموعات (مثل الحدائق النباتية)
وحيث يتم النظر في تنظيم االستيراد ،قد يكون من الالمم تةبيق تدابير الصحة النباتية على هذه
المجموعات.
وبغض النظر عن خيارات إدارة المخاطر ،حيث يسمح باستيراد النباتات ،قد يكون من المالئم
تةوير أنظمة لما بعد إدخال النباتات مثل المراقبة في منةقة تحليل مخاطر اآلفات ،وخة
الةوارك ،ونظم اإلبالغ عن الحوادث الجديدة.
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الجوانب المشتركة بين مختلف مراحل عملية تحليل مخاطر اآلفات

اإلبالغ عن المخاطر (المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية )1117 :1
قد ال تعتبر النباتات التي أدخلل عمداً لغرض الزراعة سبب مخاطر من قبل العامة ،أو جهات
معنيّة خاصة ،قد تعتبر أن للنباتات قيمة مفيدة فق  .وعالوة على ذلك ،في العديد من البلدان،
لسلةات غير المنظمة القةرية لوقاية النباتات مس وليات بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي فيما
يتعلق بالنباتات التي تدخل عمداً ألغراض الزراعة .ولذلك قد يكون اإلبالغ عن المخاطر مهما ً جداً
فيما يتعلق بالنباتات كآفات.
ويمكن أن يشمل اإلبالغ عن المخاطر مثالً ما يلي:
 التشاور مع المستوردين ،ومعاهد البحوث ،ومنظمات حكومية وغير حكومية أخر (مثلوكاالت حماية البيئة ،وإدارات المتنزهات ،ودور الحضانة ،ومنسقي الحدائق) لتبادل
المعلومات حول النباتات كآفات محتملة
 نشر الئحة بالنباتات كآفات حجرية إدراج المعلومات على النباتات المخصصة للتجارة (مثالً شرح مخاطر اآلفات التي تةرحهاالنباتات والظروف التي قد تحدث هذه المخاطر في ىلها).
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تاريخ المطبوع
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شاملة،يرجى اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار.
 12 – 4100هيئة تبدابير الصبحة النباتيبة –  8اعتمبد الملحبق  0المنقح.وإدراجبه إلبى المعيبار البدولي
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الدورة الثامنة  -هيئة تدابير الصحة النباتية

الموافقة
تب ّم اعتمبباد هبذا المعيببار أوالً فبي الببدورة الرابعببة للهيئبة الم قتببة لتبدابير الصببحة النباتيببة فبي مببار /اذار  4114بشبكل خةببوط توجيهيببة
إلخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية إلى اللوائح .واعتُمدت تعديالت على الملحق  0في الدورة األولى لهيئة تدابير الصحة
النباتية في نيسان/أبريل  .4116واعتُمد التنقيح األول خالل الدورة الرابعبة لهيئبة تبدابير الصبحة النباتيبة فبي مبار /اذار -أبريل/نيسبان
 4119بشكل هذا المعيار 05:4119

وت ّم اعتماد التنقيح للملحـق  0مع التغييبرات المقترنـبـة ببه فبي الملحبق  4خبالل البدورة الثامنبة لهيئبة
تدابير الصحة النباتية في أبريل/نيسان 4100

مقدمة
النطاق
يعرض هذا المعيار تدابير الصحة النباتية التي تقلّل خةر دخول وانتشار اآلفات الحجرية المترافقبة
مع حركة مواد التعبئة الخشبية المصنوعة من خشب خام في التجبارة الدوليبة .وتشبمل مبواد التعبئبة
الخشبببية التببي يغةيهببا هببذا المعيببار أخشبباب فببرش الشببحنة ،ولكنهببا ال تشببمل مببواد التعبئببة الخشبببية
المصنوعة من خشب معالج بةريقة تجعله خاليا ً من اآلفات (مثل الخشب الرقائقي).
ال يقصد بتبدابير الصبحة النباتيبة فبي هبذا المعيبار تبأمين حمايبة مسبتمرة مبن اآلفبات الملوثبة أو مبن
كائنات حيّة أخر .

بيان بيئي
مببن المعببروف أن اآلفببات المصبباحبة لمببواد التعبئببة الخشبببية لهببا تببأثير سببلبي علببى صببحة الغابببات
والتنوع البيولوجي .ويقصد بتنفيذ هذا المعيار الحد كثيرا من انتشار اآلفات وبالتالي تأثيرها السلبي.
وفي ى ّل غياب عالجبات بديلبة فبي بعبض الحباالت أو لجميبع البلبدان ،أو تبوافر مبواد تعبئبة مناسببة
أخببر  ،يُببدرج العببالج بواسببةة بروميببد الميثيببل ضببمن هببذا المعيببار .ومعببروف أن بروميببد الميثيببل
ي دي إلى اسبتنزاف طبقبة األومون .وكبان قبد تب ّم اعتمباد توصبية بهبذا الخصبوص لالتفاقيبة الدوليبة
لوقاية النباتات عن االستعاضة عن اسبتخدام بروميبد الميثيبل أو الحبد مبن اسبتخدامه كتبدبير للصبحة
النباتيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة (.)4118
ومن الجاري التما التدابير البديلة التي تكون أكثر مراعاة للبيئة.

المراجع
هيئبة تبدابير الصبحة النباتيبة  .4118االستعاضبة عبن اسبتخدام بروميبد الميثيبل أو الحبد مبن اسبتخدامه كتبدبير للصبحة النباتيبة .توصبية
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .في تقرير الدورة الثالثة لهيئة تدابير الصحة النباتية -روما  00-7أبريل/نيسان  ،4118المرفق
 ،6روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
االتفاقية الدولية لوقاية النبات .0997 ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.
 -ISO 3166-1:2006رمببوم لتمثيببل اسببماء البلببدان وأقسببامها الفرعيببة -الجببزء  -7رمببوم البلببدان .جنيببف ،المنظمببة الدوليببة لتوحيببد
المقاييس (متاح على .)http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm
المعيار الدولي رقم  -5قائمة مصةلحات الصحة النباتية .روما ،االتفاقية الدولية لصحة النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
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المعيببار الببدولي رقببم  -0997 ،7نظببام إصببدار شببهادات الصببحة النباتيببة للصببادرات .رومببا ،االتفاقيببة الدوليببة لصببحة النباتببات ،منظمببة
األغذية والزراعة [منقح؛ اآلن المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية .]7:4100
المعيار الدولي رقم  -4110 ،00خةوط توجيهية لإلببالغ عبن حباالت عبدم التقيّبد باشبتراطات الصبحة النباتيبة واإلجبراءات الةارئبة،
روما ،االتفاقية الدولية لصحة النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
المعيار الدولي رقم  -4112 ،41خةوط توجيهية لنظام تةبيق لبوائح الصبحة النباتيبة علبى البواردات ،رومبا ،االتفاقيبة الدوليبة لصبحة
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
المعيار الدولي رقم  -4115 ،40الخةوط التوجيهية للتفتيز ،روما ،االتفاقية الدولية لصحة النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
المعيار الدولي رقم  -4116 ،45الشحنات العابرة ،روما ،االتفاقية الدولية لصحة النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
المعيار الدولي رقبم  -4117 ،48طبرق المعالجبة الخاصبة بالصبحة النباتيبة لآلفبات الخاضبعة للبوائح ،رومبا ،االتفاقيبة الدوليبة لصبحة
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
برنامج األمم المتحدة للبيئة -4111 ،بروتوكول مونتريال عن المبواد التبي تسبتنزف طبقبة األومون .نيروببي ،أمانبة األومون ،برنبامج
ISBN:
األمبببببببببببببببببم المتحبببببببببببببببببدة للبيئبببببببببببببببببة .البببببببببببببببببرقم العبببببببببببببببببالمي للكتببببببببببببببببباب 92-807-1888-6
()http://www.unep.org/ozone/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf

تعاريف
 0يمكن اإلطالع على تعاريف مصةلحات الصحة النباتية المستخدمة في هذه النشرة في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقبم
( 5مسرد مصةلحات الصحة النباتية).

اإلطار العام للمتطلبات
تتببألف تببدابير الصببحة النباتيببة المعتمببدة التببي تقلببل إلببى حببد بعيببد مببن خةببر إدخببال وانتشببار اآلفببات
بواسةة مواد التعبئة الخشبية ،من استخدام الخشب المنزوع اللحاء (مع مسبتو سبماح محبدد للحباء
المتبقببي) ،ومببن المعالجببات المعتمببدة (المشببار إليهببا فببي الملحببق ّ .)0
وإن وضببع العالمببة المعروفببة
(المشبار إليهبا فبي الملحبق  )4يسبهّل التعبرّف فبوراً إلبى مببواد التعبئبة الخشببية الخاضبعة للمعالجببات
المعتمدة  .4ويعرض هذا المعيار المعالجات المعتمدة والعالمة المذكورة واستخدامها.
تقببع علببى عبباتق المنظمببات القةريببة لوقايببة النباتببات فببي البلببدان المصببدرة والمسببتوردة مس ب وليات
محددة .فيجب أن تُجر المعالجة وأن يتم وضع العالمة دائما تحبل سبلةة المنظمبة القةريبة لوقايبة
النباتات .وينبغي للمنظمات القةرية لوقاية النباتبات التبي تبرخص باسبتخدام العالمبة أن تشبرف (أو
تراجع وتستعرض على األقل) تةبيق المعالجات واستخدام العالمة ووضعها ،حسب االقتضاء ،من
قبل المنتجين/مقدمي خدمات المعالجة كما ينبغي أن تنشئ إجراءات للتفتيز أو الرصبد والمراجعبة.
وتنةبق متةلبات محبددة علبى مبواد التعبئبة الخشببية التبي يبتم إصبالحها أو يعباد تصبنيعها .وينبغبي
للمنظمة القةرية لوقاية النباتات في البلدان المستوردة قبول تدابير الصحة النباتية المعتمبدة كأسبا
للسماح بدخول مواد التعبئبة الخشببية ببدون أيبة متةلببات إضبافية للصبحة النباتيبة بالنسببة لبواردات
مواد التعبئة الخشبية ،ويجوم لها أن تتحقق عند االستيراد مبن الوفباء بمتةلببات المعيبار .وحيثمبا ال
تمتثل متةلبات مواد التعبئة الخشبية لمتةلبات هذا المعيار ،فإن المنظمبات القةريبة لوقايبة النباتبات
تتحمل أيضا مس ولية التدابير المنفذة واإلشعار بعدم االمتثال ،حسب االقتضاء.

المتةلبات
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.2

أسس اإلخضاع للوائ

قد تكون األخشاب الناتجبة مبن أشبجار حيّبة أو ميتبة مصبابة باآلفبات .وغالببا ً مبا تكبون مبواد التعبئبة
الخشبببية مصببنوعة مببن خشببب خببام قببد ال يكببون خضببع لعمليببات تصببنيع أو معالجببات كافيببة إلمالببة
اآلفات أو قتلها ،وتبقى بالتالي ممراً إلدخال ونشر اآلفات الحجرية .وتبيّن أن أخشاب فرش الشحنة،
بصفة خاصة ،تمثل خةراً عاليا ً في إدخال ونشر اآلفات الحجرية .وباإلضافة لما تقدم ،غالبا ً ما يبتم
إعادة استعمال مبواد التعبئبة الخشببية ،أو إصبالحها أو إعبادة تصبنيعها (علبى النحبو المعبروض فبي
القسم  .)0-2إن تحديد األصل الحقيقي ألي قةعة من مواد التعبئة الخشبية عملية صبعبة ،وبالتبالي ال
يمكن تأكيد حالة الصحة النباتية لها .وعليه فإن العملية االعتيادية التي تقضي بتحليل مخاطر اآلفات
لتحديد ما إذا كانبل هنباا ضبرورة التخباذ تبدابير ومبد شبدتها ،غيبر ممكنبة بالنسببة لمبواد التعبئبة
الخشبية .ولهذا السبب ،يعرض هذا المعيار التدابير المقبولة دولياً ،التي يمكن لكافبة البلبدان تةبيقهبا
على مواد التعبئة الخشبية للتقليل بدرجة كبيرة مبن مخباطر إدخبال وانتشبار معظبم اآلفبات الحجريبة
التي قد تكون مرافقة لهذه المواد.


.1

مواد التعبئة الخشبية الخاضعة للوائ

تغةي هذه الخةوط التوجيهية جميع أشكال مواد التعبئبة الخشببية التبي قبد تكبون ممبراً لآلفبات التبي
تشكل مخاطر افات لألشجار الحية بشكل رئيسي .كمبا تغةبي مبواد التعبئبة الخشببية مثبل األقفباص،
والصناديق ،وعلب التعبئة ،والةببالي ،واسبةوانات الكبابالت ،وأخشباب الفبرش ،68والبكبرات التبي
يمكن أن تكون موجودة في أي شحنة مستوردة تقريباً ،بما في ذلك الشبحنات التبي قبد ال تكبون عبادة
محال لتفتيز صحة نباتية.
2.1
4

استثناءات
69

تعتبر البنود التالية ذات مخاطر منخفضة بشكل كاف لكي يتم استثناؤها من أحكام هذا المعيار :

-

مواد التعبئة الخشبية المصنوعة كليا ً من رقائق خشبية ( 6ملليمترات أو أقل)
مواد التعبئة الخشبية المصنوعة كليا ً من مواد خشبية معالجة مثل الخشب الرقائقي ،أو األلواح ذات التجزيعات موحدة االتجباه،
أو القشرة التي صنّعل باستخدام الغراء أو الحرارة أو الضغ  ،أو بتوليفة من هذه الةرائق

-

براميل الخمور والمشروبات الروحية التي ُعرّضل للحرارة أثناء التصنيع
ً
صناديق هدايا النبيذ والسيجار وسلع أخر مصبنوعة مبن الخشبب البذي تمبل معالجتبه و/أو تصبنيعه بةريقبة تجعلبه خاليبا مبن

-

-

اآلفات
-

نشارة الخشب وقشور الخشب وصوف الخشب.

-

المكونات الخشبية المثبتة بصفة دائمة في مركبات وحاويات الشحن.

 68يمكن أن توضع شحنات الخشب (أي األخشاب/األلواح الخشبية) على فرش مصنوعة من خشب من نفس نوع أخشاب
الشحنة وجودتها وتكون مستوفية لنفس شروط الصحة النباتية كخشب الشحنة .وفي هذه الحالة ،يجوم اعتبار أخشاب الفرش
جزءا من الشحنة وال يجوم اعتبارها مواد تعبئة خشبية في سياق هذا المعيار.
 69ليسل جميع الصناديق أو البراميل مصنوعة بةريقة تجعلها خالية من اآلفات ،ويجوم بالتالي اعتبار بعضها واقعة ضمن
نةاق هذا المعيار .ويجوم ،حيثما يكون ذلك مالئماً ،اتخاذ ترتيبات محددة خاصة بهذا النوع من السلع باالتفاق بين
المنظمات القةرية لوقاية النباتات المستوردة والمص ّدرة.
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تدابير الصحة النباتية لمواد التعبئة الخشبية

يعرض هذا المعيار تدابير الصحة النباتية (بما في ذلك المعالجات) التي أُقرت لمواد التعبئة الخشبية
ويهيئ إلقرار معالجات جديدة أو منقحة.
2.2

تدابير الصحة النباتية المعتمدة

تتألف تدابير الصحة النباتية الموصوفة في هذا المعيبار مبن عبدد مبن إجبراءات الصبحة النباتيبة بمبا
في ذلك المعالجات ووضع العالمة على مواد التعبئة الخشبية .ووضع العالمة يجعل استخدام شبهادة
الصحة النباتية غير ضروري ألنه يبين أن تدابير الصحة النباتيبة المقبولبة دوليبا قبد طُبقبل .ويجبدر
بكافة المنظمات القةريبة لوقايبة النباتبات قببول تبدابير الصبحة النباتيبة هبذه كأسبا للسبماح ببدخول
مواد التعبئة الخشبية بدون متةلبات إضافية .مبن الضبروري تقبديم مسب ّوغ فنبي ألي تبدابير مةلوببة
على صعيد الصحة النباتية تتع ّد التدابير المتفق عليها والمشار إليها في هذا المعيار.
 0تُع ّد المعالجات الموصوفة في الملحق  0فعّالة إلى حد بعيد إماء معظم اآلفات المرافقة لمواد التعبئة الخشبية المستعملة في التجبارة
الدولية .وتقترن هذه المعالجات باستخدام الخشب منزوع اللحاء في صنع مواد التعبئة الخشبية ،وهو ما ي دي أيضا إلى الحد من احتمال
إعادة إصابة األشجار الحية باآلفات .وقد تم اعتماد هذه التدابير باالرتكام على االعتبارات التالية:
-

مد اآلفات التي قد ت ثر فيها

-

فاعلية المعالجة

-

الجدو الفنية و/أو التجارية.

ينةببوي إنتبباج مببواد التعبئببة الخشبببية (بمببا فببي ذلببك أخشبباب الفببرش) علببى ثالثببة أنشببةة رئيسببية:
المعالجة ،والصنع ،ووضع العالمة .ويمكن أن تقوم هيئات منفصلة بهذه األنشةة ،أو أن تقبوم هيئبة
واحببدة بعببدة أنشببةة منهببا أو بهببا كلهببا .وتيسببيرا لإلحالببة ،يشببير هببذا المعيببار إلببى المنتجببين (الببذين
يصببنعون مببواد التعبئببة الخشبببية ويجببوم لهببم وضببع العالمببة علببى مببواد التعبئببة الخشبببية المعالجببة
بالصورة المالئمة) وإلى مقدمي خدمات المعالجة (البذين يةبقبون المعالجبات المعتمبدة و يجبوم لهبم
وضع العالمة على مواد التعبئة الخشبية المعالجة بالصورة المالئمة).
ويتم تحديد مواد التعبئة الخشبية التي أخضعل للتدابير المعتمدة بوضع عالمبة رسبمية وفقبا للملحبق
 .4وتتألف العالمة من شعار يُستخدم باالقتران مع الرموم التي تح ّدد البلد والمنتج المس ول أو مقدم
خببدمات المعالجببة والمعالجببة المسببتخدمة .ويُشببار فببي مببا يلببي إلببى كافببة مك ّونببات العالمببة بتعبيببر
"العالمببة" .وتيّسببر العالمببة المعتببرف بهببا دوليببا وغيببر المرتبةببة بلغببة خاصببة ،تحديببد مببواد التعبئببة
الخشبية المعالجة في أثناء التفتيز الذي يجري قبل التصدير ،في نقةة البدخول ،أو فبي مكبان اخبر.
وينبغببي للمنظمبببات القةريببة لوقايبببة النباتببات قببببول العالمببة المشبببار إليهببا فبببي الملحببق  4كأسبببا
للترخيص بدخول مواد التعبئة الخشبية دون أية متةلبات محددة إضافية.
ويجب اسبتخدام الخشبب منبزوع اللحباء فبي صبنع مبواد التعبئبة الخشببية ،إضبافة إلبى تةبيبق إحبد
المعالجات المعتمدة والمشار إليها في الملحق  .0ويحدد مسبتو التح ّمبل بالنسببة إلبى اللحباء المتبقبي
في الملحق .0
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إقرار معالجات جديدة أو منقحة

عندما تتاح معلومة فنيبة جديبدة ،قبد تجبري مراجعبة المعالجبات القائمبة أو تعبديلها ،وقبد تعتمبد هيئبة
تببدابير الصببحة النباتيببة معالجببات بديلببة جديببدة و/أو جببداول معالجببات بديلببة جديببدة لمببواد التعبئببة
الخشبببية .ويببوفر المعيببار الببدولي لتببدابير الصببحة النباتيببة رقببم  48إرشببادات بشببأن أسببلوب االتفاقيببة
الدولية لوقاية النباتات في إقرار المعالجات .وإذا ما تم اعتماد معالجة جديدة أو جدول معالجة معبدل
لمواد التعبئة الخشبية وتم إدراجهما في هذا المعيار ،فإن المواد التي سببقل معالجتهبا وفقبا للمعالجبة
السابقة و/أو الجدول السابق ال تكون بحاجة إلى الخضبوع لمعالجبة جديبدة أو لوضبع العالمبة عليهبا
من جديد.
2.2

ترتيبات ثنائية بديلة

يجوم للمنظمات القةرية لوقاية النباتات أن توافق على تدابير غير تلبك البواردة فبي الملحبق  0عببر
ترتيبات ثنائية مع شركائها التجاريين .وفي هذه الحاالت ،ال يجب استعمال العالمبة المعروضبة فبي
الملحق  4إال إذا تم الوفاء بجميع متةلبات هذا المعيار.


.4

مسؤوليات المنظمات القطرية لوقاية النباتات

بغية الوفاء بهدف منع دخول اآلفات وانتشارها ،فإن على األطراف المتعاقدة المصدرة والمسبتوردة
والمنظمات القةرية لوقاية النباتات التابعة لها ،مس وليات محددة (على النحو المعروض في المواد
األولبى والرابعبة والسبابعة مبن االتفاقيببة الدوليبة لوقايبة النباتبات) .أمبا فيمببا يخبص هبذا المعيبار فببإن
المس وليات المحددة معروضة أدناه.
2.4

اعتبارات تنظيمية

 2يجببب أن تُةبببق المعالجببة وأن تسببتخدم العالمببة (و/أو الببنظم المتعلقببة بببذلك) دائمبا ً تحببل سببلةة المنظمببة القةريببة لوقايببة النباتببات.
وتتحمل المنظمات القةرية التي ترخص باستخدام العالمة مس ولية ضمان أن كل البنظم المبرخص لهبا بتةبيبق هبذا المعيبار والمعتمبدة
لهذا الغرض تفي بكافة المتةلبات الضرورية المعروضة في المعيار ،وأن مواد التعبئة الخشبية (أو األخشاب التي ستصنّع مواد التعبئة
الخشبية منها) الحاملة للعالمة قد عولجل و/أو صُنعل وفقا ً لهذا المعيار .وتشمل المس وليات:
-

لترخيص والتسجيل واالعتماد ،حسب االقتضاء

-

رصببد نظببم المعالجببة ووضببع العالمببات بغيببة التحقّببق مببن االمتثببال (يتببيح المعيببار الببدولي  7:0997معلومببات إضببافية عببن
المس وليات ذات الصلة).

-

لتفتيز ،وإنشاء إجراءات التحقق والمراجعة حسب االقتضاء (ترد معلومات إضافية في المعيار الدولي .))40:4115

ويتع بيّن علببى المنظمببة القةريببة لوقايببة النباتببات أن تشببرف (أو كح ب ّد أدنببى أن تراجببع وتببنقّح) علببى
تةبيببق المعالجببات ،وأن تببر ّخص باسببتعمال العالمببة ،حسببب االقتضبباء .وبغيببة منببع مببواد التعبئببة
الخشبببية غيببر المعالجببة أو المعالجببة بقببدر غيببر كاف/صببحيح ،مببن حمببل العالمببة ،يجببدر أن تُةبببق
المعالجات قبل وضع العالمة.
1.4

وضع العالمة واستخدامها

ينبغي أن تكون العالمات المحددة الموضوعة على مواد التعبئة الخشبية المعالجة وفقبا ً لهبذا المعيبار
مةابقة للمتةلبات الموصوفة في الملحق .4
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متطلبددددددات المعالجددددددة ووضددددددع العالمددددددة لمددددددواد التعبئددددددة الخشددددددبية التددددددي يُعدددددداد اسددددددتعمالها أو يددددددتم إصددددددالحها
أو يعاد تصنيعها.

تكون المنظمات ا لقةرية لوقاية النباتات في البلدان التي تم فيهبا إصبالح مبواد التعبئبة الخشببية التبي
تحمل العالمة المشار إليها في الملحق  4أو التي أُعيد تصنيعها ،مس ولة عبن الضبمان والتحقبق مبن
أن النظم المتعلقة بتصدير هذا النوع من مواد التعبئة الخشبية تمتثل بشكل كامل لهذا المعيار.
2.2.4

إعادة استعمال مواد التعبئة الخشبية

ال تحتبباج وحببدة مببا مببن مببواد التعبئببة الخشبببية ت ّمببل معالجتهببا و ُوضببعل عليهببا العالمببة وفقببا لهببذا
المعيار ،ولم يتم إصالحها أو إعادة تصبنيعها أو تحويرهبا بشبكل اخبر ،إلبى إعبادة معالجبة أو إعبادة
وضع العالمة عليها طوال مدة خدمة هذه الوحدة.
1.2.4

مواد التعبئة الخشبية التي تم إصالحها

إن مواد التعبئة الخشبية التي أعيد إصالحها هي مواد تعبئة خشبية أميل واحد أو أكثر من مكوناتهبا
وتم اسبتبداله .ويتعبيّن علبى المنظمبات القةريبة لوقايبة النباتبات أن تضبمن عنبد إصبالح مبواد تعبئبة
خشبية ُوضعل عليها العالمة أال تستخدم في إصالحها سو األخشاب المعالجة طبقا ً لما نبص عليبه
هذا المعيار ،أو األخشاب المبنية أو المصنوعة من مواد خشبية مجهزة (على النحبو المعبروض فبي
القسببم  .)0-4وعنببد اسببتخدام الخشببب المعببالج فببي اإلصببالح يجببب وضببع العالمببة علببى كببل عنصببر
مضاف وفقا لهذا المعيار.
قد تتسبب مواد التعبئة الخشبية التي تحمل عالمات متعددة بمشاكل عنبد تحديبد مصبدر مبواد التعبئبة
الخشبية في حال تبيّن وجود افات فيهبا .ويوصبى ببأن تعمبد المنظمبات القةريبة لوقايبة النباتبات فبي
البلدان التي يتم فيها إصالح مواد التعبئة الخشبية ،إلى الح ّد مبن تعبدد العالمبات علبى كبل وحبدة مبن
وحدات مواد التعبئة الخشبية .وبنا ًء على ذلك ،يجوم للمنظمات القةرية لوقايبة النباتبات فبي البلبدان
التي يتم فيها إصالح مبواد التعبئبة الخشببية أن تةلبب إبةبال العالمبات التبي كانبل موضبوعة سبابقا ً
على مواد التعبئة الخشبية ومعالجة الوحدة من جديد طبقا ً لما هو وارد في الملحق  0ووضع العالمبة
بعد ذلك طبقا ً للملحق  .4وفي حال اسبتخدام بروميبد الميثيبل للمعالجبة مجبدداً ،ينبغبي عنبدها مراعباة
المعلومات الواردة في توصية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن االستعاضة عبن اسبتخدام بروميبد
الميثيل أو الحد من استخدامه كتدبير للصحة النباتية (هيئة تدابير الصحة النباتية.)4118 ،
فببي الظببروف التببي يوجببد فيهببا ريببب أن كافببة مكونببات وحببدة مببن مببواد التعبئببة الخشبببية التببي أُعيببد
إصالحها قد عولجل وفقا لهذا المعيار ،أو في حال كان من الصعب التحقق من مصبدر وحبدة مبواد
التعبئة الخشبية أو مكوناتها ،ينبغي للمنظمات القةرية لوقايبة النباتبات فبي البلبدان التبي يجبري فيهبا
إصالح مبو اد التعبئبة الخشببية طلبب إعبادة معالجبة مبواد التعبئبة الخشببية التبي جبر إصبالحها ،أو
إتالفها أو منع تداولها ،بأي شكل اخر ،في التجارة الدولية كمبادة مبن مبواد التعبئبة الخشببية الممتثلبة
لهذا المعيار .وفي حالة المعالجة مجدداً ،يجب إمالة العالمات الموضوعة سابقا بصورة دائمة (عبن
طريق تغةيتها بةالء أو تفتيتها مثال) .ويجبب بعبد إعبادة المعالجبة وضبع العالمبة مجبدداً وفقبا لهبذا
المعيار.
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مواد التعبئة الخشبية التي أعيد تصنيعها

إذا ما تمل االستعاضة عن مهاء ثلث مكونات وحدة من وحدات مواد التعبئة الخشبية ،يُعتبر عندها
أنه قد أعيد تصبنيع هبذه الوحبدة .وفبي أثنباء هبذه العمليبة ،يجبوم الجمبع ببين مختلبف المكونبات (مبع
تعببديلها تعببديال إضببافيا عنببد االقتضبباء) ثببم إعببادة تجميعهببا فببي صببورة مببواد تعبئببة خشبببية إضببافية.
ويجوم ،بالتالي ،أن تضم مواد التعبئة الخشبية التبي أعيبد تصبنيعها مكونبات جديبدة ومكونبات سببق
استعمالها على حد سواء.
ينبغي إمالة أية استعماالت سابقة للعالمة إمالةً دائمة (عن طريبق التغةيبة بةبالء أو التفتيبل ،علبى
سبيل المثال) من مواد التعبئة الخشبية المعاد إصالحها .ويجب إعبادة معالجبة مبواد التعبئبة الخشببية
التي أعيد تصنيعها ثم وضع العالمة من جديد وفقا لهذا المعيار.
4.4

العبور

عندما تكون ضمن الشبحنات المنقولبة علبى سببيل العببور مبواد تعبئبة خشببية ال تفبي بمتةلببات هبذا
المعيار ،يجوم للمنظمات القةرية لوقاية النباتات في بلدان العبور أن تةلب اتخاذ تدابير لضمان أن
مواد التعبئة الخشبية ال تشكل خةراً غير مقبول .ويتيح المعيار الدولي رقم  4116 :45توجيها ً إضافيا ً
عن ترتيبات العبور.
5.4

اإلجراءات عند االستيراد

بما أن مواد التعبئة الخشبية تترافق مع معظم الشحنات ،بما في ذلك تلك التي ال تُعتبر فبي حبد ذاتهبا
هببدفا ً لتفتيشببات الصببحة النباتيببة ،فمببن المه ب ّم وجببود تعبباون بببين المنظمببات القةريببة لوقايببة النبات بات
والمنظمات غير المعنية عادة بالتحقق من استيفاء متةلبات الصحة النباتيبة لالسبتيراد .وعلبى سببيل
المثبالّ ،
فبإن التعباون مبع منظمببات الجمبارا وغيرهبا مبن أصببحاب الشبأن سبوف يسباعد المنظمببات
القةريببة لوقايببة النباتببات علببى تلقببي معلومببات حببول وجببود مببواد تعبئببة خشبببية .وهببذا عنصببر هببام
لضمان الكفاءة في كشف عدم االمتثال المحتمل لمواد التعبئة الخشبية.
6.4

تدابير الصحة النباتية لعدم االمتثال عند نقطة الدخول

ترد المعلومات ذات الصلة بعدم االمتثال واإلجراءات الةارئبة فبي األقسبام  0-6-0-5إلبى  0-6-0-5مبن
المعيار الدولي رقم  ،4112 :41والمعيبار البدولي رقبم  .4110 :00ومبع األخبذ فبي االعتببار التبواتر فبي
إعبادة اسببتخدام مببواد التعبئبة الخشبببية ،ينبغببي للمنظمبات القةريببة لوقايببة النباتبات أن تعتبببر أن عببدم
االمتثال ربمبا كبان قبد نشبأ فبي بلبد اإلنتباج أو اإلصبالح أو إعبادة الصبنع ،ببدالً مبن بلبد التصبدير أو
العبور.
وحيثما ال تحمل مواد التعبئة الخشبية العالمة المةلوبة أو في حبال د ّل الكشبف عبن اآلفبات علبى ّ
أن
المعالجة لم تكن فعّالة ربما ،ينبغي على المنظمة القةرية لوقاية النباتات أو تواجه الحالبة وفقبا لبذلك
وأن تتخذ ،عند االقتضاء ،إجرا ًء طارئا .وقد يأخذ هذا اإلجبراء شبكل االحتجبام ،فبي أثنباء التصبدي
للحالة ،ثم شكل إمالة المادة غير الممتثلة ،أو المعالجة ،70أو اإلتبالف (أو أي تصبرف امبن اخبر فبي
70

ليس هناا ما يقتضي أن تكون معالجة معتمدة في هذا المعيار.
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المبادة) ،أو إعبادة الشبحن .ويتبيح المرفبق  0أمثلبة لخيبارات مالئمبة إضبافية لإلجبراءات التبي تتخبذ.
وينبغببي تببوخي مبببدأ التببأثير األدنببى فيمببا يتعلببق بببأي إجببراء طببارك يتخببذ ،فيببتم التمييببز بببين الشببحنة
المتجببر فيهببا ومببواد التعبئببة الخشبببية المصبباحبة لهببا .إضببافة إلببى ذلببك ،وإذا كببان اإلجببراء الةببارك
ضروريا ً وفي حال استخدام بروميد الميثيل من قِبل المنظمبة القةريبة لوقايبة النباتبات ،ينبغبي اتبباع
الجوانببب ذات الصببلة مببن توصببية االتفاقيببة الدوليببة لوقايببة النباتببات بشببأن االستعاضببة عببن اسببتخدام
بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه كتدبير للصحة النباتية (هيئة تدابير الصحة النباتية.)4118 ،
ينبغي للمنظمبة القةريبة لوقايبة النباتبات فبي البلبد المسبتورد إعبالم البلبد المصبدر أو البلبد المصبنّع،
حسب االقتضباء ،بالحباالت التبي تبم فيهبا العثبور علبى افبات حيّبة .وفبي هبذه الحباالت ،إذا مبا كانبل
وحببدة مببا مببن وحببدات مببواد التعبئببة الخشبببية تحمببل أكثببر مببن عالمببة واحببدة ،يتع بيّن علببى المنظمببة
القةريبببببببة لوقايبببببببة النباتبببببببات أن تحببببببباول تحديبببببببد مصبببببببدر المكبببببببون (أو المكونبببببببات) البببببببذي
ال يمتثل للمتةلبات قبل إرسال إشعار بعدم االمتثال .ومع مراعاة أحكام القسم  ،4-0-2تجدر اإلشبارة
إلى ّ
أن وجود عالمات متعددة على وحدة واحدة من مواد التعبئة الخشبية ال يشبكل حالبة مبن حباالت
عدم االمتثال..
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أبريل/نيسان 4100

هذا الملحق جزء ملزم من هذا المعيار
الملحق  :2معالجات معتمدة مقترنة بمواد التعبئة الخشبية
يمكن أن تُةبّق المعالجات المعتمدة على وحدات من مواد التعبئة الخشبية ،أو على قةع من الخشب
سوف تُصنع منها مواد تعبئة خشبية.
استخدام الخشب منزوع اللحاء
بصببرف النظببر عببن نببوع المعالجببة المةبقببة ،يجببب أن تكببون مببواد التعبئببة الخشبببية مصببنوعة مببن
الخشب منزوع اللحاء .وألغراض هذا المعيبار ،يجبوم أن يبقبى أي عبدد مبن قةبع اللحباء الصبغيرة
التي يتم تحديدها بالنظر وتمييزها بوضوح إذا كانل:
-

بعرض يقل عن  0سم (بغض النظر عن طولها) أو

-

بعرض يزيد على  0سم ،وتقل المساحة الكلية لكل قةعة لحاء منها عن  51سم

مربع

.

وبالنسبببة إلببى المعالجببة ببروميببد الميثيببل ،يجببب نببزع اللحبباء قبببل المعالجببة ألن وجببود اللحبباء علببى
الخشب ي ثر على كفاءة المعالجة .أما بالنسبة للمعالجة بالحرارة فيمكن نزع اللحاء قبل المعالجبة أو
بعدها .ولد وجود تحديد لحجم أنواع معيّنة من المعالجة بالحرارة (مثبل العبزل الحبراري) ،ينبغبي
أن يدخل أي لحاء ضمن قيا الحجم.
المعالجة بالحرارة
تتببوفّر مصببادر طاقببة أو عمليببات متن ّوعببة لتحقيببق بببارامترات المعالجببة الحراريببة المةلوبببة .وعلببى
سبيل المثال ،فإن التسخين البخباري التقليبدي ،والتجفيبف فبي القمبائن ،والتشببيع بالضبغ الكيميبائي
عببن طريببق الحببرارة ،والعببزل الحببراري (أفببران الميكروويببف والتببردد الالسببلكي) تُعتبببر جميعهببا
معالجات حرارية شريةة أن تفي ببارامترات المعالجة الحرارية المحددة في هذا المعيار.
ويجب أن تضمن المنظمات القةرية لوقاية النباتات أن يقوم مزو ّدو خدمات المعالجة برصد حبرارة
المعالجة فبي موقبع مبن المبرجّح أن يكبون األببرد ،أي الموقبع البذي يلبزم فيبه الوقبل األطبول لبلبوغ
الحرارة المسبتهدفة فبي الخشبب ،وأن تضبمن الحفباى علبى الحبرارة المسبتهدفة طبوال فتبرة معالجبة
دفعة الخشب .والنقةة التي تكون عندها قةعة الخشب هي األبرد قد تختلبف تبعبا ً لمصبدر الةاقبة أو
العملية المةبقة ،ولمك ّون الرطوبة فيها ،ولتو ّمع الحرارة األساسي في الخشب.
ولد استخدام التسخين بالعزل الحراري كمصبدر للحبرارة ،يكبون السبةح عبادةً الجبزء األببرد مبن
الخشببب خببالل المعالجببة .وفببي بعببض الحبباالت (مثببل العببزل الحببراري لقةببع كبيببرة مببن الخشببب تب ّم
تجميدها أو إلى حين ذوبان الخشب) ،قد يكون القلب هو الجزء األبرد من الخشب.
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المعالجة بالحرار ة باستخدام غرفة تقليدية للتسخين بالبخار أو التجفيف في القمائن
(رمز المعالجة بالنسبة للعالمة)HT :
لد استخدام تكنولوجيا غرفة الحرارة التقليدية ،يتمثل الشرط األساسبي بالوصبول إلبى حبرارة دنيبا
تبلغ  56درجة مئوية لفترة ممنية دنيا قدرها  01دقيقبة متواصبلة وتعبالج القةبع الكامبل للخشبب (بمبا
في ذلك قلبه).
ويمكن قيا هذه الحرارة عبر إدخبال أجهبزة استشبعار الحبرارة فبي قلبب الخشبب .وبالمقاببل ،لبد
اسببتخدام غببرف الحببرارة للتجفيببف فببي القمببائن أو غببرف أخببر للمعالجببة بببالحرارة ،يمكببن وضببع
جداول المعالجة استناداً إلى مجموعة مبن اختببارات المعالجبات يكبون قبد تب ّم خاللهبا قيبا الحبرارة
األساسية للخشب في مواقع مختلفة داخل غرفة الحرارة وربةها بدرجة حبرارة الهبواء فبي الغرفبة،
مع األخبذ فبي االعتببار مكب ّون الرطوببة فبي الخشبب وببارامترات جوهريبة أخبر (مبن قبيبل أنبواع
الخشب وسماكته ،ومع ّدل دفق الهواء ،والرطوبة) .ويجب أن تبيّن سلسلة االختبارات أنه يت ّم الحفاى
علببى حببرارة دنيببا تبلببغ  56درجببة مئويببة لفتببرة ممنيببة دنيببا قببدرها  01دقيقببة متواصببلة وتعببالج القةببع
الكامل للخشب.
يتعين على المنظمات القةرية لوقاية النباتات أن تح ّد ّّد جداول المعالجة أو أن توافق عليها.
 5ويجب أن يكون مق ّدمو خدمات المعالجة معت بمدين لد المنظمات القةرية لوقايبة النباتبات .ومبن
شأن هذه المنظمات أن تأخذ في االعتبار العوامل التالية التبي قبد يكبون مبن الضبروري توفّرهبا فبي
غرفة حرارة لالستجابة إلى متةلبات المعالجة:
 تكببون غرفببة الحببرارة محكمببة اإلغببالق ومعزولببة حراري با ً ،بمببا فببي ذلببك العببزل الحببراري فببي
األرض.
 غرفة الحرارة مص ّممة بةريقة تسمح بتدفق موحّد للهواء حول كومة الخشبب وعبرهبا .ويُفبرغ
الخشب الذي سوف تت ّم معالجتبه فبي غرفبة الحبرارة بةريقبة تضبمن تبدفقا ً مالئمبا ً للهبواء حبول
كومة الخشب وعبرها.
 تُستخدم حارفات الهواء في الغرفة والفواصل في كومة الخشب وفقبا ً لمبا هبو مةلبوب مبن أجبل
ضمان تدفق مالئم للهواء.
 تُستخ ّدم المراوح لتدوير الهواء خبالل المعالجبة ،ودفبق الهبواء مبن هبذه المبراوح كباف لضبمان
المحافظة على الحرارة في الخشب عند مستو مح ّدد للفترة الزمنية المةلوبة.
 يببت ّم تحديببد الموقببع األكثببر بببرودة داخببل الغرفببة لكب ّل حمولببة وتوضببع أجهببزة استشببعار الحببرارة
هناا ،إما ّ في الغرفة أو في الخشب.
 حببين يببت ّم رصببد المعالجببة باسببتخدام أجهببزة استشببعار الحببرارة الموضببوعة ،يوصببى بوضببع
جهامين على األقل الستشعار الحرارة .ويجبب أن تكبون هبذه األجهبزة مالئمبة لقيبا الحبرارة
األساسية للخشب .وإن استخدام عبدة أجهبزة الستشبعار الحبرارة يضبمن الكشبف عبن أي عةبل
في أي جهام الستشعار الحرارة خبالل عمليبة المعالجبة .تُبدخل أجهبزة استشبعار الحبرارة علبى
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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بعببد  01سببنتيمتراً علببى األقببل مببن طببرف قةعببة الخشببب حتببى وسببةها .وبالنسبببة إلببى األلببواح
األقصر أو كتل منصات النقل ،تُدخبل أيضا ً أجهزة استشعار الحبرارة فبي قةعبة الخشبب األكببر
حجمببا ً بمببا يضببمن قيببا الحببرارة األساسببية .وأي ثقببوب تُحفبببر فببي الخشببب إلدخببال أجهببزة
استشعار الحرارة تُغلبق بإحكام بمواد مالئمة للح ول دون أي تد ّخل فبي قيبا الحبرارة بالحمبل
الحراري أو التوصيل .وينبغي إيالء أهمية خاصة للتبأثيرات الخارجيبة علبى الخشبب مبن قبيبل
المسامير أو إدخاالت معدنية قد ت دي إلى قياسات غير صحيحة.
 حببين يسببتند جببدول تسببجيل الحببرارة إلببى رصببد حببرارة الهببواء فببي الغرفببة ،ويُسببتخ بدم لمعالجببة
مختلف أنواع الخشب (من قبيل أنواع وأحجام مح ّددة) ،يأخذ الجدول الزمني في االعتببار نبوع
الخشب الذي تت ّم معالجته ،ومك ّون الرطوبة فيه ،وسماكته .ويوصى بوضع جهامين على األقبل
الستشعار الحرارة من أجل رصد حرارة الهواء فبي الغرفبة حيبث تجبري معالجبة مبواد التعبئبة
الخشبية وفقا ً لجداول المعالجة.
 إذا كان دفق الهواء في الغرفة ينعكس عادةً خالل المعالجبة ،قبد يكبون مبن الضبروري اسبتخدام
عدد أكبر من أجهزة استشعار الحرارة لتسجيل أي تغيير ممكن في موقع النقةة األكثر برودة.
 يجري تعيير أجهزة استشعار الحرارة وأجهزة تسجيل البيانات وفقا ُ لتعليمات المصنّع ،وبتواتر
تحدده المنظمة القةرية لوقاية النباتات.
 يت ّم رصد الحرارة وتسجيلها خالل كل معالجة لضمان أن يت ّم الحفاى على درجة الحرارة البدنيا
المةلوبة خالل الفترة الزمنيبة المحب ّددة .وإذا لبم يبت ّم الحفباى علبى درجبة الحبرارة البدنيا ،ينبغبي
اتخباذ تببدابير تصبحيحية لضببمان أن تبت ّم معالجببة جميبع أنببواع الخشبب وفقبا ً لمتةلّببات المعالجببة
بالحرارة ( 01دقيقة متواصلة بحرارة تبلغ  56درجة مئوية) ،وعلى سبيل المثال ،تُعاد المعالجبة
مببببببببن البدايببببببببة أو تُمبببببببب ّدد فترتهببببببببا الزمنيببببببببة ،وعنببببببببد الضببببببببرورة تُرفبببببببببع الحببببببببرارة.
وخالل فترة المعالجة ،يكون تواتر تسجيل درجات الحرارة كافيا ً لضمان الكشف عن تخلّف في
المعالجة.
 ولغايبات التبدقيق يحفب مقب ّدم خبدمات المعالجببة سبجالت المعالجبات بببالحرارة وعياراتهبا لفتببرة
ممنية تح ّددها المنظمة القةرية لوقاية النباتات.
المعالجة بالحرارة باستخدام التسخين بالعزل الحراري
حيثما يُستخ بدم التسخين بالعزل الحراري (مثل فرن الميكروويف) ،فإن مواد التعبئة الخشبية الم لفة
مبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن خشبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
ال يتجاوم  41سنتيمتراً 71لد قياسبها عببر الجبزء األصبغر مبن القةعبة أو الكومبة ،يجبب أن تُسبخن
لتصل إلى درجة حرارة دنيا تبلغ  61درجة مئوية لدقيقة واحدة متواصبلة فبي القةبع الكامبل للخشبب
(بما في ذلك سةحه) .ويجب بلوغ الحرارة المةلوبة خالل  01دقيقة من بدء المعالجة.72
 71يستند الح ّد األعلى من  41سنتيمتراً إلى بيانات الفعالية المتوفرة حالياً.
 72وحدها تكنولوجيا الميكروويف قد أثبتل حتى اليوم أنها قادرة على بلوغ درجة الحرارة المةلوبة ضمن المهلة الزمنية
الموصى بها.
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يتعين على المنظمات القةرية لوقاية النباتات أن تح ّد ّّد جداول المعالجة أو أن توافق عليها.
 6ويجب أن يكون مق ّدمو خدمات المعالجة معت بمدين لد المنظمات القةرية لوقايبة النباتبات .ومبن
شأن هذه المنظمات أن تأخذ في االعتبار العوامل التالية التبي قبد يكبون مبن الضبروري توفّرهبا فبي
غرفة التسخين بالعزل الحراري لالستجابة إلى متةلبات المعالجة.
 بصبرف النظببر ع ّمببا إذا كبان التسبخين بببالعزل الحببراري يجببري كعمليبة لكببل الكميببة أو كعمليببة
متواصلة ،يتم رصد المعالجبة فبي الخشبب حيبث مبن المبرجّح أن تكبون الحبرارة األكثبر ببرودةً
(علببى السببةح عببادةً) لضببمان الحفبباى علببى الحببرارة المسببتهدفة .ولقيببا الحببرارة ،يوصببى
باستخدام جهامين على األقل الستشعار الحرارة وذلك لضمان الكشف عن أي عةل فبي جهبام
استشعار الحرارة.
 يكون مق ّدم خدمة المعالجة قبد صبادق أصبالً علبى أن درجبات حبرارة الخشبب تبلبغ وتتعبد 61
درجة مئوية لدقيقة واحدة متواصلة في القةع الكامل للخشب (بما في ذلك سةحه).
 بالنسبببة إلببى الخشببب الببذي تتجبباوم سببماكته  5سببنتيمترات ،إن التسببخين بببالعزل الحببراري بقببوة
 4.25جيغاهرتز يتةلّب تةبيقا ً مزدوج االتجاه أو أدلة موجية متعددة لتوفير الةاقبة الميكروويبة
من أجل ضمان توحيد التسخين.
 يجري تعيير أجهزة استشعار الحرارة وأجهزة تسجيل البيانات وفقا ُ لتعليمات المصنّع ،وبتواتر
تحدده المنظمة القةرية لوقاية النباتات.
 ولغايبات التبدقيق يحفب مقب ّدم خبدمات المعالجببة سبجالت المعالجبات بببالحرارة وعياراتهبا لفتببرة
ممنية تح ّددها المنظمة القةرية لوقاية النباتات.
ويحتوي المرفق  4خةوطا ً توجيهية لالضةالع بمعالجات حرارية فعالة.
المعالجة ببروميد الميثيل (رمز المعالجة بالنسبة للعالمة)MB :
المنظمببات القةريببة لوقايببة النباتببات مببدعوة إلببى تشببجيع اسببتعمال معالجببات بديلببة معتمببدة فببي هببذا
المعيار .73و ينبغبي مراعباة اسبتخدام بروميبد الميثيبل فبي توصبية هيئبة تبدابير الصبحة النباتيبة بشبأن
االستعاضة عن استخدام بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه كتبدبير للصبحة النباتيبة (هيئبة تبدابير
الصحة النباتية .)4118 ،والمنظمات القةرية لوقاية النباتات مبدعوة إلبى تشبجيع اسبتعمال معالجبات
بديلة معتمدة في هذا المعيار.
ومواد التعبئة الخشبية التي تحتوي على قةعة مبن الخشبب ببأكثر مبن  41سبنتيمتراً فبي المقةبع عنبد
الجزء األصغر منها ال يجب أن تُعالبج ببروميد الميثيل.

 73إضافة إلى ذلك ،قد يكون على األطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التزامات في ىل برتوكول
مونتريال عن المواد التي تستنزف طبقة األومون (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.)4111 ،
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ويجب أن يتم تدخين مواد التعبئة الخشبية بغام بروميد الميثيل وفقا ً لجدول تحب ّدده المنظمبة القةريبة
لوقاية النباتات ،وتوافق عليه ،ويحقق الناتج األدنى مبن حيبث التركبز  -الفتبرة الزمنيبة )CT( 74لمبدة
 42سباعة عنببد درجببة الحببرارة والتركببز المتخلببف النهببائي المحببددين فببي الجببدول رقببم  .0ويجببب أن
تشببمل النسبببة  CTالخشببب بأكملببه( ،بمببا فببي ذلببك قلبببه) ،رغببم أن درجببة التركببز سببتقا فببي الجببو
المحبببببي  .وينبغبببببي أن ال تقبببببل درجبببببة الحبببببرارة البببببدنيا للخشبببببب والجبببببو المحبببببي ببببببه عبببببن
 01درجات مئوية ،وأال يقبل وقبل التعبريض األدنبى عبن  42سباعة .وينبغبي القيبام برصبد تركبزات
الغبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببام عنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد مبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرور سببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباعتين
و 2ساعات و 42ساعة كحد أدنبى مبن بدايبة المعالجبة .وحبين تكبون فتبرة التعبريض أطبول والتركبز
أقل ،ينبغي إجراء قيا إضافي لتر ّكزات الغام في نهاية عملية التدخين.
وإذا لم تتحقق النسبة  CTخالل  42ساعة ،ينبغي اتخاذ تبدابير تصبحيحية لضبمان بلبوغ هبذه النسببة؛
وعلى سبيل المثال تُعاد المعالجة من البداية ،أو تُمدد فترتها الزمنية لمدة  42ساعة إضبافية مبن دون
إضافة المزيد من بروميد الميثيل ،وذلك لتحقيق النسبة  CTالمةلوبة (أُنظر الحاشية في الجدول .)0

 74إن ناتج نسبة  CTالمستخدم للمعالجة ببروميد الميثيل في هذا المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية هو حاصل ناتج
التركز (غرام/م )0والفترة الزمنية (ساعة) على مد فترة التدخين.
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الجدول  :2النسبة  CTالدنيا خالل  42ساعة لمواد التعبئة الخشبية المدخنة ببروميد الميثيل
النسبة ( CTغرام-ساعة/م)2خالل
ساعة

درجة الحرارة

التركز النهائي األدنى (غ/م)2
#
بعد  14ساعة

14

 40درجة مئوية أو أعلى

650

24

 06درجة مئوية أو أعلى

800

28

 01درجة مئوية أو أعلى

900

32

 #في الحاالت حيث ال يتحقق التركز النهائي األدنى بعبد  42سباعة ،يُسب بمح ببانحراف بحبوالي  5فبي
المائة شريةة ميادة وقل إضافي للمعالجة في نهاية المعالجة من أجل تحقيق النسبة  CTالمح ّددة
يعرض الجدول رقم  4أحد األمثلة لبرنامج قد يتم استعماله للوصول إلى المتةلبات المحددة,
الجدول  :1مثال لجدول معالجة تحقق الحد األدنى لنسبة  CTالمةلوبة لمواد التعبئة الخشبية
المعالجة ببروميد الميثيل (قد تكون هناا حاجة إلى ميادة الجرعات األولية في األوضاع المتسمة
بارتفاع االمتصاص أو التسرب).
درجة الحرارة

الجرعة (غ/م)2

 40درجة مئوية
أو أعلى

التركز األدنى (غ/م )2عند مرور:
ساعتان

 4ساعات

 14ساعة

48

36

31

24

41.9 -06.1

56

42

36

28

05.9 -01.1

64

48

42

32

ويجب أن يكون مق ّدمو خدمات المعالجة معت بمدين لد المنظمات القةرية لوقاية النباتات .ومن شبأن
هذه المنظمبات أن تأخبذ فبي االعتببار العوامبل التاليبة التبي قبد تكبون مةلوببة للتبدخين بغبام بروميبد
الميثيل لالستجابة إلى متةلبات المعالجة.
 اسببتعمال المببراوح علببى نحببو مناسببب أثنبباء مرحلببة توميببع الغببام فببي عمليببة التببدخين لضببمان
التوصببل إلببى التببوامن ،مببع وضببع المببراوح علببى نحببو يضببمن توميببع عنصببر التببدخين توميعبا ً
سريعا وفعاال في كل منةقة التدخين (خالل ساعة من المعالجة على وجه التفضيل).
 عدم تحميل مناطق التدخين بأكثر من  81في المائة من حجمها.
 كون مناطق التدخين مغلقة بإحكبام ومانعبة لتسبرب الغبام إلبى أقصبى حبد ممكبن .وعنبد إجبراء
التدخين في مناطق مغةاة بصحائف ،فيجب أن تكون هبذه الصبحائف مصبنوعة مبن مبادة غيبر
منفذة للغام وأن تكون محكمة عند مستو تالقيها وعند مستو األرض.
 كون أرضية موقع التدخين غير منفذة لعنصر التدخين؛ أو مغةاة بصحائف غير منفذة للغام.
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 يوصى باستعمال بروميد الميثيل من خالل مرذاذ ("التحويل إلى غام بالمعالجة الحبارة") بغيبة
تحويل عنصر التدخين إلى رذاذ بالكامل قبل دخوله إلى منةقة التدخين.
 عدم تةبيق المعالجة بغام بروميد الميثيل على مواد التعبئة الخشبية المرصوفة في كومة والتي
يزيببد سببمك مقةعهببا علببى  41سببم عنببد جزئهببا األصببغر .لببذا ،فهببذه المببواد الخشبببية تحتبباج إلببى
فواصل لضمان مرور بروميد الميثيل والتشبع بالقدر الكافي.
 يت ّم دائما ً قيا تر ّكز بروميد الميثيل في الهواء فبي الموقبع األبعبد عبن نقةبة إدخبال الغبام وفبي
مواقع أخر في ك ّل منةقة التدخين (مثالً في األمام من األسفل ،وفي الوس  ،وفبي الخلبف مبن
األعلببببببببببببببببببببى) لضببببببببببببببببببببمان تببببببببببببببببببببو ّمع الغببببببببببببببببببببام بةريقببببببببببببببببببببة موحّببببببببببببببببببببدة.
وال يُحتب بسب وقل المعالجة إلى حين بلوغ التو ّمع الموحّد.
 التعببويض ،عنببد حسبباب جرعببة بروميببد الميثيببل ،عببن أيببة خالئبب غاميببة ( 4فببي المائببة مببن
الكلوروبكرين على سبيل المثال) لضمان وفاء مجموع كمية بروميد الميثيل المضافة بمعبدالت
الجرعات المةلوبة.
 مراعاة معدالت الجرعات األولى وإجراءات مناولة المنتج بعد المعالجبة لالمتصباص المحتمبل
من مواد التعبئة الخشبية المعالجة أو المنتج المقترن بها (مثبل صبناديق البوليسبتيرين) لبروميبد
الميثيل.
 استخدام درجة الحرارة المسجلة ،أو المتوقّعة ،للمنتج والهواء المحي مباشبرة قببل المعالجبة أو
خاللها (أيهما أقل) في حساب جرعة بروميد الميثيل.
 عدم تغليف مواد التعبئة الخشبية أو كسوتها بمواد عاملة لعنصر التدخين.
 تعيير أجهبزة تسبجيل الحبرارة ،وأجهبزة استشبعار تر ّكبز الغبام ،وأجهبزة تسبجيل البيانبات وفقبا ً
لتعليمات المصنّع بتواتر تح ّدده المنظمة القةرية لوقاية النباتات.
 احتفاى مقدمو خدمات المعالجة بسجل المعالجات ببروميد الميثيبل لمبدة محبددة الةبول وفقبا لمبا
تةلبه المنظمة القةرية لوقاية النباتات ألغراض المراجعة.
اعتماد معالجات بديلة وتنقي جداول المعالجات المعتمدة
بتوافر المعلومات الفنيبة الجديبدة ،يجبوم إعبادة النظبر فبي المعالجبات الراهنبة وتعبديلها ،كمبا يجبوم
اعتماد معالجات بديلة ،أو جدول (جداول) معالجات جديدة من قبل هيئة تدابير الصحة النباتيبة .ولبو
اعتمدت معالجة جديدة أو جداول منقحة لمعالجات مواد التعبئة الخشببية وأدرجبل فبي هبذا المعيبار،
فإن المواد المعالجة وفقا للمعالجات و/أو جداول المعالجات السابقة ال تحتاج إلى الخضبوع لمعالجبة
جديدة أو وضع العالمة عليها من جديد..
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هذا الملحق هو جزء واجب االتباع من المعيار
الملحق  :1العالمة وتطبيقاتها
 7هي عالمة تببين أن مبواد التعبئبة الخشببية قبد أخضبعل لمعالجبة صبحة نباتيبة معتمبدة وفقبا لهبذا
المعيار 75وهي تشمل المكونات المةلوبة التالية:
-

الشعار

-

رمز البلد

-

رمز المنتج ،مقدم خدمات المعالجة

-

رمز المعالجة باستخدام المختصر المناسب على النحو الوارد في الملحق ( HTأو )MB

الشعار
يجب أن يشبه تصبميم الشبعار (البذي قبد يكبون تبم تسبجيله فبي ىبل إجبراءات قةريبة ،أو إقليميبة أو
دوليببة ،إمببا علببى شببكل عالمببة تجاريببة مسببجلة أو عالمببة إجببامة /جماعيببة /ضببمان) بصببورة وثيقببة
للشببعار المعببروض فببي األمثلببة الموضببحة أدنبباه ويجببب أن يكببون معروض با ً علببى يسببار المكونببات
األخر .
رمز البلد
ينبغي أن يكون رمز الدولة هبو الرمبز الثنبائي الحبروف للمنظمبة الدوليبة للتوحيبد القياسبي (المشبار
إليه في األمثلة " .)"XXويجب أن يكون مفصوالً بواصلة عن رمز المنتج مقدم خدمات المعالجة.
رمز المنتج /مقدم خدمات المعالجة
يعد رمز المنتج/مقدم خدمات المعالجبة رمبزاً فريبداً تعةيبه المنظمبة القةريبة لوقايبة النباتبات لمنبتج
مببواد التعبئببة الخشبببية أو مقببدم خببدمات المعالجببة الببذي يضببع العالمببات أو الجهببام المس ب ول أمببام
المنظمة القةرية لوقايبة النباتبات عبن ضبمان اسبتخدام الخشبب المالئبم واسبتخدام العالمبة بالةريقبة
الصحيحة (تم توضيح ذلك في األمثلة بالرمز " .)"111وتقوم المنظمة القةرية لوقاية النبات بتعيبين
عدد وترتيب األرقام و/أو الحروف.
رمز المعالجة
رمببز المعالجببة عبببارة عببن مختصببر مببن مختصببرات االتفاقيببة الدوليببة لوقايببة النباتببات علببى النحببو
المنصوص عليه فبي الملحبق  0بالنسببة للتبدابير المعتمبدة وهبو مببين فبي األمثلبة فبي صبورة الرمبز
" ."YYويجب أن يظهر رمز المعالجة بعد الرمزين المدمجين للبلد والمنتج/مقدم خبدمات المعالجبة.
ويجب أن يوضع الرمز على خ منفصل عن رمز البلبد ورمبز المنتج/مقبدم المعالجبة ،أو أن يكبون
مفصوالً عن الرموم األخر بواسةة ( )-في حال ُوضع على نفس الخ ّ مع الرموم األخر .
رمز المعالجة

نوع المعالجة

 75عند االستيراد ،يجدر بالبلدان أن تقبل مواد التعبئة الخشبية التي أنتجل سابقا ً وتحمل عالمة مةابقة للنس السابقة من هذا
المعيار.
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HT

معالجة حرارية

MB

بروميد الميثيل

DH

التسخين بالعزل الحراري

وضع العالمة
يجببوم أن يختلببف حجببم العالمببة والبببن المسببتخدم بشببأنها وموقعهببا ،ولكببن يجببب أن يكببون حجمهببا
واضحا ً وقابالً للقراءة من المفتشين دون اسبتعمال وسبيلة رؤيبة مسباعدة .وينبغبي أن تكبون العالمبة
مستةيلة أو مربعة الشكل ومحتواة ضمن إطار مبع وجبود خب رأسبي يفصبل الشبعار عبن مكونبات
الرمز .ولتيسير استعمال الصحائف المثقوبة لةباعة األحرف (استنسل) يجوم أن توجد فجوات فبي
الجوانب وفي الخ الرأسي.
ويجب أال يحتوي إطار العالمة على أية معلومات أخر  .وإذا ما اعتببر وجبود العالمبات اإلضبافية
(مثل العالمات التجارية للمنتج ،أو شعار الهيئة المرخصة) مفيبدا فبي حمايبة اسبتخدام العالمبة علبى
الصعيد القةري ،فإنه يجوم تقديم هذه المعلومات إلى جانب اإلطار ولكن خارجه.
8

يجب أن تكون العالمة:

-

ممكنة القراءة

-

مستديمة ،غير قابلة للنقل

-

موضوعة في موقع يمكبن رؤيتبه عنبدما تكبون التعبئبة الخشببية مسبتخدمة ،ويفضبل أن تكبون
على جانبين متعاكسين من وحدة التعبئة الخشبية.

-

ينبغي أال تكون العالمة مكتوبة بخ اليد.

يتع بيّن تجنببب اسببتعمال اللببونين األحمببر والبرتقببالي ألن هببذين اللببونين يسببتعمالن فببي توسببيم السببلع
الخةيرة.
وعند إدراج مكونات مختلفة في وحدة مواد تعبئة خشبية ،فإنه ينبغي اعتبار الوحدة المركببة الناتجبة
عن ذلك وحدة مفردة ألغراض وضع العالمبة .وقبد يكبون مبن المناسبب فبي حالبة وحبدة مركببة مبن
وحببدات مببواد التعبئببة الخشبببية مصببنوعة سببواء مببن أخشبباب معالجببة أو أخشبباب مجهببزة (حيثمببا ال
يتةلب المك ّون المجهز معالجة) ،ىهور العالمة علبى مكونبات المبادة الخشببية المجهبزة لضبمان أن
تكون العالمة في موقع مرئي وأنهبا مبن حجبم كباف .وال ينةببق هبذا البنهج فبي وضبع العالمبات إال
على الوحدات المفردة المركبة ،وليس على حاالت التجميع الم قل لمواد التعبئة الخشبية.
 9يكببون مببن الضببروري النظببر بصببفة خاصببة فببي وضببع العالمببة بصببورة يسببهل تمييزهببا علببى
أخشبباب فببرش الشببحنة نظببراً ألن األخشبباب المعالجببة المسببتعملة كأخشبباب فببرش الشببحنة قببد ال يببتم
قةعها بالةول النهائي إلى حين تحميل وسيلة النقل .ومن المهم أن يضمن الشاحنون أن كل أخشباب
فرش الشحنة المستعملة لتأمين أو دعبم السبلع معالجبة وتُظهبر العالمبة الموصبوفة فبي هبذا الملحبق،
وأن هذه العالمات واضحة ومقروءة .وينبغي أال تستخدم قةع الخشب الصغيرة التي ال تشمل جميع
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عناصر العالمبة كفبرش للشبحنة .وتشبمل الخيبارات المتاحبة لوضبع العالمبة بالشبكل المناسبب علبى
أخشاب الفرش:
-

-

وضببع العالمببات علببى قةببع الخشببب المزمببع اسببتعمالها كأخشبباب فببرش علببى كامببل طولهببا
بفواصبل قصبيرة جبداً (ملحوىبة :عنبدما يبتم قةببع القةبع الصبغيرة جبداً بعبد ذلبك السببتخدامها
كأخشبباب فببرش ،يتع بيّن أن يجببر القةببع بحيببث تظهببر العالمببة بالكامببل علببى أخشبباب فببرش
الشحنة).
وضع العالمة أيضا ً على أخشاب الفرش المعالجة في مكان ىاهر للعيان بعد القةع ،شرط أن
يكون الشاحن يحمل ترخيصا ً بمقتضى القسم .2

وتوضببح األمثلببة أدنبباه بعببض التنوعببات المقبولببة للمكونببات المةلوبببة مببن العالمببة التببي تسببتخدم
للتصديق بأن مواد التعبئة الخشبية التي تحمل مثل هذه العالمة قد أخضعل لمعالجة معتمدة .وينبغي
قبول التنويع في تخةي العالمة شريةة وفائها بالمتةلبات المبينة في هذا الملحق.
المثال

0

المثال

4

المثال ( 0يقدم مثاال محتمال للعالمة بزوايا منحنية إلطارها)
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المثال ( 2يقدم مثاال محتمال لعالمة وضعل باستخدام صحائف الحروف المثقوبة (استنسل) ،ويمكن
أن توجد فجوات صغيرة في اإلطار والخ الرأسي ،وخالفها من بين مكونات العالمة)

المثال

5

المثال

6
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أدرج هذا المرفق ألغراض مرجعية فق وهو ليس جزءا واجب االتباع من المعيار
المرفق  :2أمثلة لطرائق التصرف اآلمن في مواد التعبئة الخشبية غير الممتثلة
يعببد التصببرف اآلمببن فببي مببواد التعبئببة الخشبببية غيببر الممتثلببة خيببار مببن خيببارات إدارات المخبباطر
يمكن أن تستعمله المنظمبة القةريبة لوقايبة النباتبات فبي البلبد المسبتورد عنبدما ال تكبون اإلجبراءات
الةارئة متاحة أو مرغوبا فيها .ويوصى بإتباع الةرائبق المبذكورة أدنباه للتصبرف اآلمبن فبي مبواد
التعبئة الخشبية غير الممتثلة:
( )0الترميد إذا كان مسموحا به
( )4الدفن العميق في مواقبع معتمبدة مبن قببل السبلةات (مالحظبة :يمكبن أن يتوقبف عمبق البدفن
على الظروف المناخية واآلفة المعترضة ،ولكن يوصى بأن يكون بعمق مترين على األقل .ويتعبيّن
أن تغةى المادة مباشرة بعد الدفن وأن تبقى مدفونة .الح أيضا ً أن الدفن العميق ليس خياراً مناسببا ً
لألخشاب المصابة باألرضات أو بعض الممرضات الجذرية).
( )0التجهيبز (مالحظبة :ينبغبي اسببتخدام التقةيبع رقبائق فقب إذا اقتببرن بعمليبات تجهيبز إضببافية
بةريقة معتمدة من المنظمة القةرية لوقاية النباتات في البلد المستورد الستبعاد اآلفات المعنية ،مثل
تصنيع األلواح ذات التجزيعات موحدة االتجاه).
( )2أية طرائق تصادق عليها المنظمة القةرية لوقاية النباتات كةرائق فعالة في مواجهة اآلفات
المعنية.
( )5اإلعادة إلى البلد المصدر عند االقتضاء.
وللتقليل إلى أدن ي حد مخاطر إدخال افة أو انتشبارها ،فإنبه يجبب تنفيبذ طرائبق للتصبرف اآلمبن فبي
المواد غير الممتثلة بأقل تأخير ممكن.
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