
ICPM-99/REPORT  
 

\S:\docs\ICPM99\X3503a-Final\CH 

 
 تقريـر 

 
 
 

 روما،
 ايطاليا،

تشرين / أآتوبر4-8
 األول
1999 

 االجتمـاع الثانــى 
 للهيئــة المؤقتــة 
  لتدابيـر الصحـة 
 النباتيــة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة



 ICPM 99/REPORT 
 

S:\docs\ICPM99\X3503-Final\CH 



ICPM-99/REPORT  
 

\S:\docs\ICPM99\X3503a-Final\CH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األوص##اف المس###تخدمة ف###ى ه##ذا االس###تعراض وطريق###ة ع###رض   
 ع####ن أى رأى خ####اص لمنظم####ة األغذي####ة   موض####وعاته ال تعب####ر 

والزراعة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالوض#ع الق#انونى ألى بل#د أو             
اقل###يم أو مدين###ة أو منطق###ة، أو فيم###ا يتعل###ق بس###لطاتها أو بتعي###ين   

 .حدودها وتخومها
 
 
 
 
 
 

حق##وق الطب##ع محفوظ##ة لمنظم##ة األغذي##ة والزراع##ة لألم##م المتح##ـدة وال    
الكت##ـاب أو خزن##ـه ف##ـي أى نظ##ـام السترج##ـاع يج##ـوز اع##ـادة طب##ـع ه##ـذا 

المعلومـات، أو نقلـه بأى شكـل من األشكال أو بأى وس#يلة م#ن الوس#ائل               
سواء آانـت الكترونيـة أو ميكانيكيـة أو باالستنسـاخ الفوت#وغرافي ،آل#ه           

وتق#ـدم  . أو جزء منه، إال بترخيص مكت#وب م#ن ص#احب حق#ـوق الطب#ـع              
الترخي#ـص م#ع بي#ان الغ#رض من#ه وح#دود            طلبـات الحصـول علـى هـذا     

 :استعمالـه الـى
The  Director,  Information  Division,  Food  and  Agriculture Organization  of  the United 

 Nations, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy 
 

© FAO 1999 
 
 



 ICPM 99/REPORT 
 

S:\docs\ICPM99\X3503-Final\CH 

 
 
 

 تقرير
 لتدابير الصحة النباتيةاالجتماع الثانى للهيئة المؤقتة 

 
  1999تشرين األول / أآتوبر8-4روما، ايطاليا، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 1999روما، 



ICPM-99/REPORT  
 

\S:\docs\ICPM99\X3503a-Final\CH 

 
 المحتويات

  
 تقرير الدورة الثانية للهيئة المؤقتة بشأن المسائل الخاصة بتدابير الصحة النباتية

  
 جدول األعمال المرفق األول

متطلبات إنشاء أماآن لإلنتاج : المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية مرفق الثانيال
 خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات

قائمة بالمصطلحات الخاصة : المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المرفق الثالث
 بالصحة النباتية

ة العضوية المعنية بجوانب الصحة النباتية جماعة العمل مفتوح المرفق الرابع
 للكائنات المحورة وراثيا واألنواع الغازية

 برنامج عمل قصير األجل المرفق الخامس
 الجدول الزمنى المؤقت لجماعات العمل المرفق السادس
إجراءات وضع المعايير التى اقترحتها جماعة العمل غير  المرفق السابع

 ت وضع المعاييرالرسميةالمعنية بإجراءا
اختصاصات جماعة العمل غير الرسمية المعنية بانشاء اللجنة المؤقتة  المرفق الثامن

 لوضع المعايير
 اجراءات تسوية المنازعات المرفق التاسع
 التوصيات المتعلقة بتبادل المعلومات المرفق العاشر

 جدول األعمال المؤقت المرفق الحادي عشر
 ئمة بأسماء المندوبين والمراقبينقا المرفق الثاني عشر

 
 
 
 



ICPM 99/REPORT 1 
 

\S:\docs\ICPM99\X3503a-Final\CH 

 
 للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية الدورة الثانية

 8/10/1999-4روما، 
 

 التقرير
 

   افتتاح الدورة-أوال 
 
افت##تح االجتم##اع الس##يد دوي##رى م##دير قس##م االنت##اج النب##اتى ووقاي##ة النبات##ات، حي##ث ع##رض       - 1

جتماع السابق والشهور األحد عشر التى أعقبته، وأشار ال#ى أن#ه    تفاصيل ما تحقق من تقدم خالل اال      
وامت#دح  . قد تم#ت معالج#ة الكثي#ر م#ن القض#ايا المتعلق#ة بالص#حة النباتي#ة من#ذ االجتم#اع األول للهيئ#ة                     

السيد دويرى الهيئة المؤقتة على ج#دول أعماله#ا الطم#وح وأب#رز الحاج#ة ال#ى ب#ذل جه#ود متواص#لة                     
دولية لوقاية النبات#ات باعتباره#ا المنب#ر ال#دولى الرئيس#ى للتع#اون والتج#انس                لضمان دور االتفاقية ال   

وأش##ار ال##ى آث##ار العولم##ة والتق##دم التكنول##وجى والتح##والت ف##ى الق##يم         . ف##ى مج##ال وقاي##ة النبات##ات   
وأآد . االجتماعية، وقدرة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الواضحة على التصدى للتحديات المختلفة      

 دوي##رى الحاج##ة ال##ى أن تبن##ى الهيئ##ة المؤقت##ة لت##دابير الص##حة النباتي##ة س##معتها وتح##افظ عليه##ا   الس##يد
 .باعتبارها منبرا محايدا ومنصفا وشفافا وسليما من الناحية الفنية

 
  تقرير الرئيس�ثانيا 

 
 رئيس الهيئة المؤقت#ة تقري#را ع#ن نش#اطات الهيئ#ة المؤقت#ة خ#الل الش#هور           Hedleyوقدم السيد    - 2

األحد عشر الماضية، وأشار الى القضايا النوعية الت#ى يتع#ين مناقش#تها خ#الل ال#دورة الثاني#ة للهيئ#ة                     
 أن تقدما آبيرا قد تحقق فى مجموعتى العمل غير الرسميتين الخاص#تين             Hedleyوبّين السيد   . المؤقتة

يئ#ة المؤقت#ة ف#ى     آما أشار ال#ى أهمي#ة تحدي#د دور لله         . بوضع المعايير، واجراءات تسوية المنازعات    
تنسيق المساعدات الفنية، وأبرز الحاجة الى أن تدرس الهيئة المؤقت#ة اجراءاته#ا المتعلق#ة ب#التخطيط        

آم##ا ن##وه بأهمي##ة المناقش##ات ذات الص##لة ب##االبالغ ع##ن اآلف##ات وتب##ادل المعلوم##ات،       . االس##تراتيجى
رن##امج عم##ل الهيئ##ة المؤقت##ة،  والس##المة البيولوجي##ة، واألن##واع الغازي##ة، وم##واد التعبئ##ة الخش##بية، وب 

 .وامكانية تغيير موعد االجتماع القادم للهيئة المؤقتة
 
 
 
 
 
 

  الموافقة على جدول األعمال-ثالثا 
 
وأع#رب بع#ض األعض#اء      ). المرف#ق األول  ( والموافق#ة علي#ه      )1(جرى تعديل ج#دول األعم#ال      - 3

ئة المؤقتة علما بأن التأخير الذى    وأحيطت الهي . عن االهتمام بتلقى وثائق االجتماع فى وقت مناسب       
ح##دث يرج##ع ال##ى أعب##اء العم##ل الثقيل##ة الت##ى آان##ت عل##ى ع##اتق الترجم##ة ف##ى المنظم##ة خ##الل ش##هور   

وأشار المستشار القانونى بأن الالئحة الداخلية الحالية للهيئة المؤقتة تستتبع ارسال الوثائق  . الصيف
 .قبل ستة الى ثمانية أسابيع من االجتماع
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  أولويات وضع المعايير-رابعا 

 
وأحيط االجتماع علما ب#أن األمان#ة ق#د         .  )2(قدمت األمانة تقريرا عن أولويات وضع المعايير       � 4

أج##رت مس##حا ل##دى األعض##اء ومنظم##ات وقاي##ة النبات##ات االقليمي##ة اعم##اال للتوص##يات الص##ادرة ع##ن  
وأس##فر المس##ح ع##ن  . ر الدولي##ةاالجتم##اع األول للهيئ##ة المؤقت##ة لتحدي##د األولوي##ات الخاص##ة بالمع##ايي   

استجابة جيدة من جانب ال#دول األعض#اء ومنظم#ات وقاي#ة النبات#ات االقليمي#ة، ووف#ر أساس#ا لوض#ع                       
 .األولويات

 
وأش##ارت األمان##ة ال##ى أن الس##المة البيولوجي##ة ه##ى موض##وع اض##افى نش##أ ع##ن التط##ورات        - 5

ال##دورة الخامس##ة عش##رة للجن##ة   األخي##رة ف##ى اتفاقي##ة التن##وع البيول##وجى والتوص##يات الص##ادرة ع##ن     
ول#وحظ أن م#واد التعبئ#ة    . الزراعة فى المنظمة والدورة السادسة عشرة بعد المائ#ة لمجل#س المنظم#ة       

الخشبية هى أيضا موضوع اضافى نشأ عن طلب منظمة وقاية النباتات فى أمريكا الشمالية لدراسة             
. لدولي#ة لت#دابير الص#حة النباتي#ة    مشروع معيار خاص به#ا ليش#كل أساس#ا لمعي#ار آخ#ر م#ن المع#ايير ا           

 .وأخذ االجتماع علما بتقرير األمانة وأعرب عن تأييده بصفة عامة لبرنامج العمل
 
تول##ت األمان##ة ع##رض قض##ية الس##المة البيولوجي##ة م##ن زاوي##ة عالقته##ا بالكائن##ات المح##ورة       - 6

فاقي#ة الدولي#ة لوقاي#ة    فأوضحت أن السالمة البيولوجية تتداخل بص#ورة جزئي#ة م#ع والي#ة االت           . وراثيا
وُحث#ت الهيئ#ة المؤقت#ة عل#ى دراس#ة ه#ذه القض#ية بعناي#ة         . النباتات، ولكنها تتجاوز أيضا ه#ذه الوالي#ة      

. والنظر في اتخاذ موقف بشأن السالمة البيولوجية فيما يتعلق بنطاق النص المعدل الجدي#د لالتفاقي#ة               
ألرجح ضمن والي#ة االتف#اق بش#أن تطبي#ق     آما أشير الى أن الكائنات المحورة وراثيا ستندرج على ا         

 .تدابير الصحة والصحة النباتية
 
وأول#ى ع##دد م##ن األعض##اء أولوي##ة عالي##ة لوض#ع مع##ايير تتعل##ق بالكائن##ات المح##ورة وراثي##ا،    - 7

وأش##اروا ال##ى أن##ه يمك##ن معالج##ة ه##ذه   . وخاص##ة لتقي##يم مخ##اطر ه##ذه الكائن##ات واختباره##ا وإطالقه##ا  
ودعا أعضاء آخرون الى اتباع م#نهج أآث#ر تحوط#ا، بينم#ا أش#ار ال#بعض          . ةالمسألة في إطار االتفاقي   

 .الى ضرورة ايالء أولوية آافية لوضع معايير بشأن الحجر الزراعي
ورأت الهيئة المؤقتة أن مفهوم األنواع الغازي#ة وعم#ل اتفاقي#ة التن#وع البيول#وجي بش#أن ه#ذا                 - 8

ويقتض#ي األم#ر التنس#يق ب#ين       . لدولية لوقاية النباتات  الموضوع لهما انعكاسات آبيرة على االتفاقية ا      
 الهيئ#ة المؤقت#ة   وق#ررت . األجهزة الحكومية المختصة لتجنب تضارب اآلراء في المنتديات المختلفة      

أن تع##الج جماع##ة عم##ل قض##ايا الس##المة البيولوجي##ة م##ن زاوي##ة عالقته##ا بالكائن##ات المح##ورة وراثي##ا    
ويتضمن المرفق .  هذا الشأن الى االجتماع الثالث للهيئة المؤقتةواألنواع الغازية، وترفع تقريرا في

 .الرابع اختصاصات جماعة العمل وتشكيلها
 
فاس#تبقيت البن#ود    ). المرفق#ات الخ#امس والس#ادس     ( الهيئ#ة المؤقت#ة برن#امج عم#ل مع#دال            أيدت - 9

 الع##داد ق##وائم ، م##ع إض##افة الخط##وط التوجيهي##ة ICPM 99/2 م##ن الوثيق##ة 4 و3ال##واردة ف##ي الفق##رتين 
وأش#ير  . اآلفات الخاضعة للوائح والخط#وط التوجيهي#ة لإلخط#ار بعملي#ات االحتج#از وع#دم االمتث#ال                 

ال#ى أن م##ن األولوي##ات الجدي##دة مش#روع مع##ايير بش##أن م##واد التعبئ#ة الخش##بية، والمكافح##ة الرس##مية،    
يك والوالي#ات المتح#دة،     واتفق#ت المكس#   . واالبالغ عن اآلفات، والمناهج الُنُظمي#ة ف#ي إدارة المخ#اطر          

بالنيابة عن منظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية، على االلتزام بموارد م#ن أج#ل وض#ع مع#ايير         
دولية عن مواد التعبئة الخشبية، والمكافحة الرسمية، ومن أجل إنشاء جماعة عم#ل معني#ة بالس#المة                 

ورئ##ي أن المنظم##ات . األن##واع الغازي##ةالبيولوجي##ة م##ن زاوي##ة عالقته##ا بالكائن##ات المح##ورة وراثي##ا و 
االقليمية لوقاية النباتات والمؤسسات ذات الصلة يمكن أن تيس#ر وض#ع المع#ايير التشخيص#ية، عل#ى               
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أن ينظر مستقبال في أمر المعايير المتعلقة باعتماد المختب#رات، وإج#راء اختب#ارات الص#حة النباتي#ة                  
 .لزراعي بعد الدخولوالمصادقة عليها، والموافقة على مرافق الحجر ا

 
  الموافقة على المعايير الدولية-خامسا 

 
ناقش#ت  : متطلبات انشاء أماآن لالنتاج خالية من اآلفات، ومواق#ع لالنت#اج خالي#ة م#ن اآلف#ات           - 10

متطلب##ات انش##اء أم##اآن لالنت##اج خالي##ة م##ن اآلف##ات،  الهيئ##ة المؤقت##ة ن##ص المعي##ار المقت##رح المعن##ون  
واقترحت جماعة عمل غير رسمية تع#ديالت ف#ى المعي#ار لتس#وية             . ن اآلفات ومواقع لالنتاج خالية م   
 ).المرفق الثانى(ووافقت الهيئة المؤقتة على التعديالت وأقرت المعيار . ثالث مسائل ثانوية

 
أع#رب العدي#د م#ن األعض#اء ع#ن          : )3(قائمة المص#طلحات المعدل#ة الخاص#ة بالص#حة النباتي#ة           - 11

وت#م تش#كيل جماع#ة عم#ل غي#ر رس#مية الس#تعراض              . ى قائمة المص#طلحات   القلق ازاء التعديالت عل   
وتوص#لت جماع#ة العم#ل ال#ى اتف#اق ف#ى اآلراء بش#أن               . التعليقات واالقتراحات الواردة من األعضاء    

ووافقت الهيئة المؤقتة . جميع المسائل التى عرضت عليها للنظر، وقدمت نتائجها الى الهيئة المؤقتة
 :على مايلى

 
ز؛ م#ن الوثيق#ة   -ج6( على توصيات لجنة الخبراء المختصة بتدابير الصحة النباتي#ة        الموافقة -

ICPM 99/3.(  
أال تتعه##د األمان##ة باص##دار قائم##ة مص##طلحات مفص##لة، ولك##ن عليه##ا أن تح##تفظ بس##جل واف    -

 لمبررات المصطلحات والتعاريف والتغيرات؛
 م##ع مالحظ##ة Acronymص##ر  ب##اللفط المختAbbreviationاالستعاض##ة ع##ن مختص##رات العن##اوين  -

 ضرورة اجراء تغييرات مقابلة فى المعايير؛
م#ع  )  الملح#ق الث#انى   ICPM 99/3القس#م أل#ف م#ن الوثيق#ة     (دم#ج قائم#ة المص#طلحات األساس#ية      -

، ويتعين تحدي#د ه#ذه المص#طلحات بص#ورة         )القسم باء (المصطلحات ذات االستخدام المحدد     
 مالئمة؛

، والمص##طلحات المحال##ة ال##ى جماع##ة عم##ل  )لقس##م ج##يما(ع##دم ادراج المص##طلحات الملغ##اة   -
 آجزء من قائمة المصطلحات؛) القسم دال(

متطلب#ات انش#اء أم#اآن انت#اج خالي#ة م#ن       " 10ادراج المصطلحات ال#واردة ف#ى المعي#ار رق#م       -
 ؛ الذى ووفق عليه مؤخرا"اآلفات ومواقع انتاج خالية من اآلفات

 ؛"تصديربلد اعادة ال" و ،"الطابع العارض"اضافة  -
لجنة الخب#راء المختص#ة بت#دابير الص#حة النباتي#ة       (من  "حالة اآلفة فى منطقة ما    "اسناد  تغيير   -

 ؛)1998الهيئة المؤقتة (الى ) 1999
، "ل#وائح الص#حة النباتي#ة     "،  "ت#دابير الص#حة النباتي#ة     "،  "خالية فعلي#ا  "االحتفاظ بمصطلحات    -

ته##ا أيض##ا ال##ى جماع##ة معني##ة   ف##ى قائم##ة المص##طلحات، م##ع احال"ومنطق##ة خاض##عة لل##وائح"
 بالمصطلحات لمزيد من البحث؛

 ف####ى قائم####ة "ادارة مخ####اطر اآلف####ات" و"تقي####يم مخ####اطر اآلف####ات"االحتف####اظ بمص####طلحى  -
 المصطلحات الى أن يتم احالل تعريفين جديدين مكانهما من المعايير التالية؛

 ."تفشى" و"الدرنات" و"األبصال"مواصلة دراسة مصطلح  -
 

وق#د اجتمع#ت   .  الى األمانة المقترحات بإضافة أو استعراض المصطلحات      وينبغى أن ترسل  
 الهيئ#ة   واعتم#دت . مجموعة من األعضاء الناطقين بالفرنس#ية ووافق#ت عل#ى المص#طلحات الفرنس#ية             

 ).المرفق الثالث. (المؤقتة المعيار مع التغييرات المتفق عليها
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ص#ل ال#ى اتف#اق ف#ى ال#رأى بش#أن مص#طلح              وأعربت الهيئة المؤقتة ع#ن قلقه#ا ازاء ع#دم التو           - 12
وأش##ارت ال##ى أن اخ##تالف التفس##يرات الخاص##ة به##ذا المص##طلح س##يكون له##ا    ". المكافح##ة الرس##مية"

ووافق##ت الهيئ##ة المؤقت##ة عل##ى عق##د جماع##ة عم##ل مفتوح##ة العض##وية  . ت##أثيرات عل##ى التج##ارة الدولي##ة
عة الخبراء مفتوح#ة العض#وية      وسوف تبحث جما  . بالتزامن مع الدورة القادمة لجماعة المصطلحات     

 :على وجه الخصوص
 

 ؛"المكافحة الرسمية"تعريف مصطلح  •
اس#تعراض مفه#وم الرقاب##ة الرس#مية ووض##ع خط#وط توجيهي##ة اذا ل#زم األم##ر للمحافظ#ة عل##ى        •

 .االتساق فى تطبيقها
 

واتفقت الهيئة المؤقتة على أن يخضع التعريف أو المعيار الذى تسفر عنه مناقش#ات جماع#ة    
 .ل مفتوحة العضوية إلجراءات وضع المعايير، بما فى ذلك عملية التشاورالعم

 
  البنود الناشئة عن الدورة األولى للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية-سادسا 

 
   إجراءات وضع المعايير-ألف 

 
آذار لمناقش##ة /اجتمع##ت جماع##ة عم##ل غي##ر رس##مية ف##ي مونتفي##ديو ب##أوروغواى ف##ي م##ارس     - 13

 الهيئ#ة  واعتم#دت . )4(ونظرت الهيئ#ة المؤقت#ة ف#ي توص#يات جماع#ة العم#ل          . ات وضع المعايير  اجراء
المؤقت##ة توص##يات جماع##ة العم##ل بش##أن اج##راءات وض##ع المع##ايير، واالعتب##ارات المالي##ة، ودور          

ولك#ن اآلراء ظل#ت مختلف#ة ح#ول         ). المرف#ق الس#ابع   (المنظمات االقليمي#ة لوقاي#ة النبات#ات، والش#فافية          
وواف##ق ع#دد م##ن األعض#اء عل##ى أن   . ت المتعلق##ة بهيك#ل وعض##وية اللجن#ة المؤقت##ة للمع#ايير   التوص#يا 

يس##تند التوزي##ع الجغراف##ي للخب##راء ال##ذين يخ##دمون ف##ي اللجن##ة ال##ى أق##اليم المنظم##ة المس##تخدمة ف##ي      
ورأى آخرون االبقاء على نظام يستند ال#ى تعي#ين الخب#راء م#ن جان#ب المنظم#ات          . انتخابات المجلس 

آم##ا أش##ار ع##دة أعض##اء ال##ى ض##رورة النظ##ر ف##ي أس##س مختلف##ة للتوزي##ع   . ي##ة لوقاي##ة النبات##اتاالقليم
ولوحظ أن التوصيات تخلو من اشارة واضحة لالجراءات التى ستتبع في تعيين الخبراء      . الجغرافي

 الهيئ#ة المؤقت#ة     ق#ررت وبغية اخضاع هذه القضايا لمزيد من الدراس#ة،         . وإجازتهم والمصادقة عليهم  
 .شئ جماعة عمل غير رسمية باالختصاصات والتشكيل المبينين في المرفق الثامنأن تن

 
وق##ال ممث##ل ه##ايتى، بالنياب##ة ع##ن مجموع##ة بل##دان أمريك##ا الالتيني##ة والبح##ر الك##اريبى، إن          - 14

إجراءات تشكيل لجنة المعايير لها أهمية استراتيجية لبل#دان االقل#يم، الت#ى تس#ير عل#ى نس#ق الموق#ف               
 ممثلو البلدان األعضاء في اللجنة اإلقليمية لوقاية النباتات في منطقة المخ#روط الالتين#ي       الذى بلوره 

واختارا ه#ذه المجموع#ة مم#ثال ومناوب#ا لهم#ا ف#ى جماع#ة العم#ل غي#ر الرس#مية،                     . أثناء هذا االجتماع  
 .على النحو الموضح فى المرفق الثامن

 
صحة النباتية آلجنة مؤقته للمعايير، ريثما ي#تم    وقررت الهيئة أن تعتمد لجنة خبراء تدابير ال        - 15

 .انشاء لجنة المعايير
 
واعتم##دت الهيئ##ة المؤقت##ة الئحته##ا الداخلي##ة م##ع اض##افة الملح##ق المتعل##ق ب##اجراءات وض##ع       - 16

واتفق على أن يكون بمقدور لجنة المعايير الخروج ع#ن الالئح#ة الداخلي#ة تيس#يرا الج#راء                  . المعايير
الخطوة (على أن تخضع هذه التغييرات في جميع األحوال لموافقة الهيئة المؤقتة           تغييرات تحديدية،   

7.( 
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  اجراءات تسوية المنازعات-باء 
 
 )5(أسفرت مناقشة تقرير جماعة العمل غي#ر الرس#مية المعني#ة ب#إجراءات تس#وية المنازع#ات               - 17

اء مزي#د م#ن الوض#وح عل#ى      إلض#ف ICPM 99/5ونقح الملح#ق الراب#ع م#ن الوثيق#ة     . عن تغيير عدة نقاط
واتفق#ت الهيئ#ة المؤقت#ة عل#ى أن تواص#ل جماع#ة             . عملية اقرار الهيئة المؤقتة لتق#ارير لجن#ة الخب#راء         

العمل غير الرس#مية الراهن#ة المعني#ة ب#اجراءات تس#وية المنازع#ات تحلي#ل م#دى الحاج#ة ال#ى إنش#اء                       
ت الخب###راء وعملي###ة جه###از فرع###ي معن###ي بتس###وية المنازع###ات، وقواع###د واج###راءات انش###اء س###جال

 االج###راءات المنقح###ة لتس###وية  واعتم###دت الهيئ###ة المؤقت###ة االعتب###ارات العام###ة،  وأي###دت. اختي###ارهم
 ).المرفق التاسع(المنازعات، في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 
  قوة التدابير-جيم 

 
ة بقوة التدابير المطبقة    لخصت األمانة خلفية هذا الموضوع الذي بحثته مشاورة خبراء معني          - 18

ول#وحظ أن ه#ذا المفه#وم ق#د نش#أ ع#ن االتف#اق بش#أن         . )6(على اآلفات التى له#ا ت#أثير بيول#وجي طفي#ف     
تطبي##ق ت##دابير الص##حة والص##حة النباتي##ة وع##ن تعري##ف تحلي##ل مخ##اطر اآلف##ات ال##وارد ف##ي االتفاقي##ة   

نادا ال##ى عملي##ة تقي##يم لألدل##ة   الدولي##ة لوقاي##ة النبات##ات ال##ذي ي##نص عل##ى أن تح##دد ق##وة الت##دابير اس##ت      
 .البيولوجية وغيرها من األدلة العلمية واالقتصادية

 
  اإلبالغ عن اآلفات وتبادل المعلومات-دال 

 
ناقش##ت الهيئ##ة المؤقت##ة ف##ي متطلب##ات اإلب##الغ ع##ن اآلف##ات بموج##ب ال##نص المع##دل الجدي##د         - 19

 نق##اط االتص##ال الرس##مية ف##ي تب##ادل      واس##تذآرت أن اس##تخدام  .)7(لالتفاقي##ة الدولي##ة لوقاي##ة النبات##ات    
المعلوم##ات، ويش##مل ذل##ك اإلب##الغ ع##ن اآلف##ات، الت##زام من##وط ب##األطراف المتعاق##دة بموج##ب ال##نص     

. وشجعت استخدام األشكال االلكترونية ف#ي تب#ادل المعلوم#ات، ومنه#ا ش#بكة إنترن#ت               . المعدل الجديد 
ولك#ن ت#م التأآي#د    . ة إلى البلدان النامي#ة     على أن تقدم األمانة دعما فنيا في هذا الصدد، وخاص          واتفقت

 الهيئ#ة المؤقت#ة عل#ى أن    واتفق#ت . على أن البلدان ذاته#ا ينبغ#ي أن ت#وفر المعلوم#ات المتعلق#ة باآلف#ات              
اإلبالغ عن حدوث فورات أو عن انتشار اآلفات التى تنط#وى عل#ى خط#ر ف#ورى أو محتم#ل، يج#ب        

وينبغ##ي أن يتن##اول المعي##ار قض##ايا تحدي##د    . أن يحظ##ى بأولوي##ة عالي##ة وأن يع##الج ف##ي معي##ار مقب##ل    
بروتوآول إلعداد نماذج تقارير اإلبالغ عن اآلفات، والتحقق من التقارير، واإلجراءات التي يمكن             

 .أن تتبعها األطراف المتعاقدة فيما يتعلق باإلبالغ عن اآلفات
 

 واتفق##ت. علوم##اتآ##ذلك ن##اقش االجتم##اع، ال##ى جان##ب االب##الغ ع##ن اآلف##ات، قض##ية تب##ادل الم  - 20
الهيئ##ة المؤقت##ة عل##ى ض##رورة أن تع##الج األمان##ة، عل##ى أس##اس أولوي##ة أول##ى، اختصاص##اتها لتب##ادل      

واعتم##دت الهيئ##ة  . المعلوم##ات حس##بما ح##ددت ف##ى ال##نص المع##دل لالتفاقي##ة الدولي##ة لوقاي##ة النبات##ات     
مض##مار تب##ادل  المؤقت##ة التوص##يات المح##ددة المتعلق##ة ب##دور آ##ل م##ن الهيئ##ة المؤقت##ة واألمان##ة ف##ى         

واقترح###ت أن بوس###ع . وش###ددت الهيئ###ة عل###ى أهمي###ة تب###ادل المعلوم###ات ). 10المرف###ق (المعلوم###ات 
األعض##اء تق##ديم اس##هامات، م##ن خ##الل األمان##ة، ص##وب مس##اعدة البل##دان النامي##ة عل##ى الوص##ول ال##ى  

وأش#ير ال#ى أن هن#اك فرص#ة أم#ام األعض#اء للمس#اهمة ف#ى                 . المعلومات م#ن طري#ق ش#بكة االنترن#ت        
شاء، وضمان استمرار، وحدة خدمة حاسوبية للهيئة المؤقتة مثل هذا الموقع على شبكة االنترنت،   ان

. شريطة ت#وفير ق#در أآب#ر م#ن المرون#ة لألمان#ة ولألعض#اء ف#ى اس#تيفاء متطلب#ات تب#ادل المعلوم#ات                 
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بغ#ى أن   والحظت الهيئة المؤقتة أن النظام العالمى للمعلومات ع#ن اآلف#ات النباتي#ة، ف#ى المنظم#ة، ين                 
 .يستمر لصالح البلدان األعضاء، والسيما الدول النامية

  برنامج عمل التنسيق-سابعا 
 

   وضع المعايير-ألف 
 

ول#وحظ أن  . )8(قدمت األمانة تقريرا عن حالة برن#امج العم#ل الج#ارى بش#أن وض#ع المع#ايير            - 21
ل أخط#ار اآلف#ات لآلف#ات    المعيار الخاص بالخطوط التوجيهية بشأن ش#هادات الص#حة النباتي#ة وتحلي#     

آما تجرى من جديد ص#ياغة مش#روع المعي#ار         . الحجرية، سيقدم للتشاور بين البلدان قبل نهاية العام       
ومن المق#رر حالي#ا وض#ع       . الخاص بمنهجية الفحص بعد ورود تعلقيات مسهبة من البلدان األعضاء         

عالوة على ذلك، ينتظر    . 2م  معيار مفاهيمى عن تحليل أخطار اآلفات يحل محل المعيار الدولى رق          
وضع معيار عن تحليل أخطار اآلفات بشأن اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح بعد توضيح هذا              

 . المفهوم فى إطار معيار مفاهيمى
 

   التخطيط االستراتيجى-باء 
 

وله##ذا الغ##رض، أوص##ت  . أوص##ت جماع##ة العم##ل بوض##ع خط##ة اس##تراتيجية طويل##ة األج##ل    -22
وس#تلتمس األمان#ة ردودا م#ن األعض#اء         . بيان وضعته جماع#ة عم#ل مفتوح#ة العض#وية         باستخدام است 

وينبغ#ي أن تمث#ل ه#ذه الخط#ة     . وستستند إلى هذه ال#ردود ف#ي وض#ع خط#ة اس#تراتيجية طويل#ة األج#ل          
واتف##ق عل##ى أن تغط##ي الخط##ة فت##رة خم##س   . رؤي##ة مالئم##ة طويل##ة األج##ل وأن تتض##من خط##ة مالي##ة  

آما . ليف األنشطة، آي يتسن ترتيب أولويتها في ضوء الموارد المتاحةوينبغي أن تبين تكا. سنوات
ينبغي أن تتضمن الخطة استراتيجية لتعبئة موارد آافي#ة، م#ع أخ#ذ المعوق#ات الت#ي تكتن#ف الميزاني#ة             

وأوصت جماعة العم#ل بإنش#اء جماع#ة عم#ل مفتوح#ة العض#وية برئاس#ة رئ#يس الهيئ#ة            . في االعتبار 
 .نة في صياغة الخطة االستراتيجيةالمؤقتة لمساعدة األما

 
طلبت الهيئة المؤقتة من األمانة أن توفر الخبراء من أجل إحاطة المنظمات القطرية التى  - 23

 .تمثل البلدان النامية علما ببرنامج وضع المعايير
 

 )9(  المساعدة الفنية-جيم 
 

وشمل . مقدمة للبلدان الناميةقدمت األمانة عرضا موجزا لمشارآتها فى المساعدة الفنية ال - 24
 :ذلك ما يلى

 
 مشارآة األمانة بصورة مباشرة فى الحلقات العملية؛ •
 تقديم االشراف والمدخالت الفنية لبرامج التعاون الفنى لدى المنظمة؛ •
 .وتحديد االحتياجات النوعية من المساعدة الفنية •

 
 النص المع#دل الجدي#د لالتفاقي#ة         من 20واستذآرت األمانة واجبات األعضاء بموجب المادة        - 25

وطلب#ت األمان#ة توجيه##ات   ). اختصاص#ات هيئ#ة وقاي#ة النبات##ات    (1م#ن الم##ادة  ) ز(الدولي#ة، والفق#رة   
الهيئة المؤقتة ومس#اعدة مختل#ف األعض#اء لتحدي#د مع#الم اس#تراتيجية لمس#اعدة البل#دان النامي#ة عل#ى                      

وناش##د العدي##د م##ن األعض##اء   . قي##ة الدولي##ة اس##تيفاء واجباته##ا ف##ى اط##ار ال##نص المع##دل الجدي##د لالتفا   
 .المنظمة بأن تضطلع بالدور القيادى فى تقديم المساعدة الفنية
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وقدم الرئيس تقريرا عن المشروع الرائد فى نيوزيلندا الرامى الى تحديد القدرات ومجاالت       - 26

روع وض#ع اس#تبيان     وش#مل المش#   . االحتياجات النوعية فى نظم الص#حة النباتي#ة ل#دى البل#دان النامي#ة             
وس#تمكن ه#ذه العملي#ة البل#دان     . يتيح للبلدان النامية تقييم قدراتها ومزيدا من تطوير خططها القطري#ة        
ودع##ا ال##رئيس األعض##اء ال##ى . النامي##ة م##ن بي##ان مس##وغات طلباته##ا للحص##ول عل##ى المس##اعدة الفني##ة 

كة االنترن####ت دراس####ة االس####تبيان والتعلي####ق علي####ه وتق####ديم اس####تجاباتها، وه####و مت####اح عل####ى ش####ب        
nz.ac.massey.icpm://http .      ونف#ذت األمان#ة ج#زءا ثاني#ا     . آما ستوفر األمان#ة االس#تبيان ف#ى ش#كله ال#ورقى

من المشروع، يشمل استبيانا يطلب من الجهات المتبرعة أن ت#ذآر مش#روعاتها المتعلق#ة بالمس#اعدة                 
 .الفنية من أجل تنمية نظم الصحة النباتية

 
قتة بقوة مشروع نيوزيلندا الجديد، وطلبت اجراء دراسات رائ#دة ف#ى أق#اليم               الهيئة المؤ  أيدت - 27

وأشار عدد من األعضاء الى ضرورة أن تتضمن المساعدة الفني#ة مكون#ا أآب#ر لتنمي#ة الق#وة                    . أخرى
وأشار أحد األعضاء الى ض#رورة انش#اء نظ#ام للمعلوم#ات للت#رويج              . العاملة والتوريدات اللوجستية  

العديد من األعضاء ضرورة توفير مزي#د م#ن الم#وارد ألغ#راض المس#اعدة الفني#ة          وأوضح  . للتجارة
 .بغية تمكين البلدان من المشارآة الكاملة فى التجارة الدولية

 
 الهيئ###ة المؤقت###ة أن تنش###ئ مجموع###ة عم###ل معني###ة بالمس###اعدة الفني###ة، تك###ون مفتوح###ة  وق###ررت - 28

 :العضوية وتكلف بما يلى
 

)I( ة التى يمكن أن تنهض بها الهيئة المؤقتة،تحديد األدوار التنسيقي 
)II( ،استعراض نتائج مشروع نيوزيلندا الجديد 
)V(           واالستناد الى هذا االستعراض فى التوصية باألنشطة المقبلة للهيئ#ة المؤقت#ة ف#ى مج#ال

 .المساعدة الفنية
 

 :وناشدت الهيئة المؤقتة - 29
 

 بشأن المساعدة الفنية،البلدان المتبرعة أن تضمن ملء واعادة استبيان األمانة  •
 األعضاء أن يعقبوا على االستبيان المقدم من نيوزيلندا، •
األعضاء أن يساعدوا، اس#تنادا ال#ى دراس#ة نيوزلن#دا، البل#دان النامي#ة ف#ى تقي#يم ق#دراتها المتعلق#ة                        •

 بالصحة النباتية وفى وضع الخطط القطرية،
شطة الرامية ال#ى تعمي#ق ال#وعى، مث#ل          البلدان المتبرعة ووآاالت المعونة األخرى أن تنسق األن        •

 .حلقات العمل، وذلك آى تستخدم الموارد المتاحة على الوجه األمثل
 

   حالة النص المعدل الجديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات-ثامنا 
 

 أبلغ المستشار القانونى الهيئة المؤقتة بأن النص المعدل الجديد لالتفاقية والتي أقرها م#ؤتمر   -30
، ق#د ت#م قبوله#ا    1997تش#رين الث#اني   / المنظمة في دورته التاسعة والعشرين التي عقدها ف#ي ن#وفمبر   

برب##ادوس، ب##نغالديش، ب##ابوا غيني##ا الجدي##دة،  : (اآلن م##ن جان##ب األط##راف المتعاق##دة الثماني##ة التالي##ة 
ة، ف###إن  م##ن االتفاقي##  4-13وبموج##ب الم##ادة   ). روماني##ا، ت##ونس، الس##ويد، نيوزيلن##دا، وآوس###تاريكا    

التعديالت التي يقرها المؤتمر تدخل حيز النفاذ بالنسبة لجميع األطراف المتعاقدة اعتب#ارا م#ن الي#وم         
الثالث#ين م#ن ت#اريخ قبوله##ا م#ن جان#ب ثلث##ي مجم#وع األط#راف المتعاق##دة، حي#ث ان الم#ؤتمر أآ##د أن          

. طراف المتعاقدة ال تنطوي على أي واجبات جديدة على األ       1997التعديالت التي اعتمدت في عام      
، ف#إن دخ#ول   106 يبل#غ  1997ولما آان ع#دد األط#راف المتعاق#دة عن#د ت#اريخ إق#رار التع#ديالت ف#ي                 

وأف#اد  .  إعالنا آخ#ر ب#القبول  63 قبوال، أي 71النص المعدل الجديد حيز النفاذ يستوجب ما مجموعه    
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الجديد قد قطع#ت ش#وطا   عدد من المندوبين بأن اإلجراءات الداخلية الضرورية لقبول النص المعدل        
 .طويال بالفعل، وأنه ينتظر أن تودع صكوك قبول بلدانهم قريبا

 
وأعربت الهيئة عن قلقها إزاء طول الوقت الذي يستغرقه دخول النص المع#دل الجدي#د حي#ز          -31

ل النفاذ، وأهابت باألطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاية النبات#ات ب#أن تنظ#ر ف#ي إمكاني#ة قب#و        
 الهيئ#ة   وطلب#ت . 12/97 م#ن ق#رار الم#ؤتمر        4التعديالت في أقرب وقت ممكن، وفقا للفقرة التنفيذية         

المؤقت##ة م##ن األمان##ة أن تع##د حزم##ة معلوم##ات توض##ح بالتفص##يل المن##افع الت##ي تع##ود عل##ى األط##راف  
  م##نوطل##ب. المتعاق##دة م##ن دخ##ول ال##نص المع##دل الجدي##د حي##ز النف##اذ، وم##ن مش##ارآتها ف##ي االتفاقي##ة   

األمانة أن تتأآد من نشر حزمة المعلومات على أوسع نطاق عل#ى األط#راف المتعاق#دة ف#ي االتفاقي#ة                  
 األمان#ة ومكت#ب الش#ؤون    ش#جعت آم#ا  . وعلى البلدان التي لم تصبح بعد أطرافا فيه#ا عل#ى ح#د س#واء        

جدي##دة القانوني#ة عل#ى اتخ#اذ آ#ل م#ا يرون#ه م##ن إج#راءات لتوجي#ه انتب#اه الحكوم#ات إل#ى التع#ديالت ال            
 .بغرض حثها على قبولها مبكرا، وتزويدها بأية معلومات أو مساعدة تطلبها في هذا الخصوص

 
 بل#دان أخ#رى ق#د أودع#ت، من#ذ ت#اريخ إق#رار        4وأبلغ المستشار الق#انونى الهيئ#ة المؤقت#ة ب#أن         -32

قي#ة  النص المعدل الجديد، صكوك قبولها لالتفاقية نفسها، بحي#ث وص#ل مجم#وع األعض#اء ف#ي االتفا             
 . أعضاء110إلى 

 
 التدابير المؤقتة

 
. ن##اقش االجتم##اع االس##تخدام الط##وعي لنم##وذج ش##هادة الص##حة النباتي##ة ف##ي إط##ار االتفاقي##ة        -33

وطلبت الهيئة المؤقتة م#ن البل#دان األعض#اء أن تق#وم ب#إبالغ األمان#ة باس#تخدامها وقبوله#ا للش#هادات                  
وأش#ير إل#ى   . تاحة ه#ذه المعلوم#ات لل#دول األعض#اء        ، وأن تقوم األمانة بإ    12/97وفقا لقرار المؤتمر    

 .أن هناك مشروع معيار لشهادات الصحة النباتية سيكون متاحا قريبا للتشاور بين البلدان
وناقش##ت الهيئ##ة المؤقت##ة العم##ل ال##ذي تق##وم ب##ه األمان##ة ف##ي إع##داد قائم##ة بجه##ات االتص##ال          -34

ه#ذه س##تكون متاح#ة أيض#ا م##ن طري#ق ش##بكة     وأبلغ#ت الهيئ##ة المؤقت#ة ب#أن جه##ات االتص#ال     . الرس#مية 
اإلنترن##ت، وطل##ب م##ن البل##دان األعض##اء أن ت##زود األمان##ة، ف##ي الوق##ت المناس##ب، ب##أي تص##ويب أو    

 .معلومات مستكملة على هذه القائمة
 

وأبلغت الهيئة المؤقت#ة بأن#ه ق#د ت#م وض#ع مش#روع معي#ار مب#دئي ع#ن اآلف#ات غي#ر الحجري#ة                         -35
. ستلزم مزيدا من التعديل قبل أن يكون جاهزا لعرضه على الهيئة المؤقتة        الخاضعة للوائح، إال أنه ي    

 .وحدد هذا المعيار باعتباره أولوية في نطاق برنامج العمل
 

   مسائل أخرى-تاسعا 
 

 بنود إضافية فى جدول أعمال االجتماع الثالث للهيئة المؤقتة
 

 فيم#ا ب#ين المنظم#ات االقليمي#ة لوقاي#ة      قررت الهيئة المؤقتة أن يك#ون تقري#ر المش#اورة الفني#ة        - 36
وطلبت أوروغواى أن تض#من الهيئ#ة المؤقت#ة تق#ارير ع#ن             . النباتات نقطة نمطية فى جدول األعمال     

فالهيئة المؤقتة يمك#ن أن تك#ون منت#دى لمناقش#ة قض#ايا             . عدم االمتثال آبند منتظم فى جدول األعمال      
ة تدابير الص#حة والص#حة النباتي#ة ف#ى منظم#ة            عدم االمتثال على غرار ما يجرى فى اجتماعات لجن        

وأعرب أعضاء آخرون عن قلقهم بأن تك#ون التق#ارير ق#وائم مطول#ة، وش#ككوا ف#ى             . التجارة العالمية 
واقترحت الهيئة المؤقتة أن تعد أوروغواى وثيق#ة للمناقش#ة   . مدى فائدة إعداد التقارير من هذا النوع     
 .لقادمتستعرضها الهيئة المؤقتة فى اجتماعها ا
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. وسُتضمن التقارير عن تسوية النزاعات، إذا ما وجدت، آجزء من ج#دول األعم#ال المعت#اد     - 37
ووافقت الهيئة المؤقتة آذلك على أن تدرج مناقشة الخطوط التوجيهية بش#أن االعت#راف بالمنظم#ات                

ارير م#ن جماع#ات   االقليمية لوقاية النباتات، فى جدول أعمال اجتماع الهيئة الق#ادم، إض#افة ال#ى التق#             
والحظ##ت الهيئ##ة المؤقت##ة أن واح##دا م##ن البن##ود االض##افية ف##ى ج##دول األعم##ال . العم#ل غي##ر الرس##مية 

وي#رد ف#ى المرف#ق الح#ادي عش#ر مش#روع ج#دول أعم#ال         . سيكون انتخاب هيئة مكتب الهيئة المؤقت#ة      
 .الدورة الثالثة للهيئة المؤقتة

 
تة بأسماء الخبراء العاملين بشأن مشروعات المعايير       وُطلب من األمانة أن تبلغ الهيئة المؤق       - 38

 .المختلفة
 

 عل##ى ج##دول أعم##ال واتفق##توح##ددت الهيئ##ة المؤقت##ة بن##ود ج##دول أعم##ال االجتم##اع المقب##ل،    - 39
 ).المرفق العاشر(مؤقت 

 
 
 
 
 

   موعد ومكان انعقاد االجتماع القادم-عاشرا 
 

، وق##ررت. إنج##ازه قب##ل انعق##اد اجتماعه##ا الثال##ثتدارس##ت الهيئ##ة المؤقت##ة العم##ل ال##ذي يتع##ين  - 40
 ف#ي  6/4/2001-2بالنظر إل#ى ثق#ل أعب#اء العم#ل الجس#يمة ه#ذه، عق#د االجتم#اع الق#ادم خ#الل الفت#رة                     

 .روما، تعود بعدها الدورات إلى استئناف مواعيدها المقررة السنوية
   الموافقة على التقرير-حادى عشر 

 
 .عن االجتماع وافقت عليه الهيئة المؤقتةقدمت األمانة تقريرا موجزا  - 41
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 مقدمة
 

 
 النطاق

 
يص#ف ه##ذا المعي#ار المتطلب##ات إلنش#اء واس##تخدام أم#اآن لإلنت##اج خالي#ة م##ن اآلف#ات ومواق##ع        

ات، آب##دائل إلدارة األخط##ار ألج##ل تلبي##ة متطلب##ات الص##حة النباتي##ة المتعلق##ة  لإلنت##اج خالي##ة م##ن اآلف##
 .باستيراد النباتات، المنتجات النباتية والسلع األخرى الخاضعة للوائح

 
 المراجع

 
 م#ن المع#ايير الدولي#ة    5المطبوع رق#م  . 1999قائمة المصطلحات الخاصة بالصحة النباتية،    

 . األغذية والزراعة، رومالتدابير الصحة النباتية، منظمة
 م##ن المع##ايير الدولي##ة 2، المطب##وع رق##م 1996الخط##وط التوجيهي##ة لتحلي##ل أخط##ار اآلف##ات،  

 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما
 م##ن المع##ايير الدولي##ة 6المطب##وع رق##م . 1998الخط##وط التوجيهي##ة ل##نظم المس##ح والرص##د،   

 .ة، منظمة األغذية والزراعة، رومالتدابير الصحة النباتي
 .منظمة األغذية والزراعة، روما. 1992االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  
منظم#ة األغذي#ة والزراع#ة،    . 1997النص المعدل الجديد لالتفاقي#ة الدولي#ة لوقاي#ة النبات#ات،         

 .روما
 م#ن المع#ايير    1وع رق#م    المطب# . 1995مبادىء الحجر الزراعى وعالقتها بالتجارة الدولي#ة،         

 .الدولية لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما
 م#ن المع#ايير الدولي#ة     4المطب#وع رق#م     . 1996متطلبات إنشاء المناطق الخالية م#ن اآلف#ات،          

 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما
 من المعايير الدولي#ة لت#دابير الص#حة     8مطبوع رقم   ال. 1998تحديد حالة اآلفات فى منطقة،       

 .النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما
 

 التعاريف والمختصرات
 

منطق###ة ال توج###د به###ا آف###ة معين###ة أو توج###د به###ا عل###ى مس###توى    المنطقة الواقية
منخفض وتخضع لرقابة رسمية،  وتح#يط، أو تج#اور، بمنطق#ة            

 خالي#ة م#ن اآلف#ة، مك#ان         مصابة أو مكان انتاج مص#اب، منطق#ة       
لإلنتاج خال من اآلفة أو موق#ع لإلنت#اج خ#ال م#ن اآلف#ة، وتتخ#ذ                  

 .فيها تدابير الصحة النباتية ألجل تالفى انتشار اآلفة
 

مس##ح يج##رى لتعي##ين ح##دود منطق##ة م##ا تعتب##ر مص##ابة بإح##دى        المسح لتعيين الحدود
 .اآلفات أو خالية منها

  
لكش##ف عم##ا إذا آان##ت توج##د به##ا أى  مس##ح يج##رى ف##ى منطق##ة ل  مسح الكشف

 .آفات
  

م##ن األرض بح##دود معين##ة وتوج##د ف##ى  ) بل##وت(رقع##ة ص##غيرة  الحقل
 .مكان لالنتاج تزرع فيه سلعة ما

  
بأعداد أو آميات يمكن آش#فها      ) أو آفة معينة  (ال توجد بها آفات     ش##حنة، حق##ل أو مك##ان (خالي##ة م##ن 
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 .بتطبيق إجراءات الصحة النباتية )لالنتاج
  

 .دخول آفة يترتب عليه توطنها وفود
  

 .مسح مستمر للتحقق من خصائص تجمع لآلفات مسح الرصد
  

إدارة رسمية تنشئها إحدى الحكومات لتصريف الوظائف الت#ى          المنظمة القطرية لوقاية النباتات
 .حددتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  
وجى من النباتات أو الحيوانات، أو أى نوع، ساللة أو نمط بيول اآلفة

 .عامل ممرض، مؤذية للنباتات أو المنتجات النباتية
  

منطقة ال تظهر فيها آفة معينة آما يستدل من الشواهد العلمي#ة،             منطقة خالية من اآلفات
 .ويجرى فيها الحفاظ على هذه الحالة رسميا عند االقتضاء

  
النتاج ال تظه#ر في#ه آف#ة معين#ة آم#ا يس#تدل م#ن الش#واهد              مكان ل  مكان لالنتاج خال من اآلفات

العلمي##ة، ويج##رى في##ه المحافظ##ة عل##ى ه##ذه الحال##ة رس##ميا عن##د   
 .االقتضاء

  
جزء محدد من مكان لإلنتاج ال تنتشر فيه آفة معينة على النحو        موقع لالنتاج خال من اآلفات

ل الذي تثبته األسانيد العلمية وهو المكان، حس#ب مقتض#ى الح#ا           
ال##ذي يح##افظ في##ه رس##ميا عل##ى ه##ذا الوض##ع لفت##رة معين##ة وي##دار  
 آوحدة منفصلة بنفس طريقة مكان االنتاج الخالي من اآلفات

  
اتب##اع إج##راءات الص##حة النباتي##ة المفض##ية ال##ى إص##دار ش##هادة     اعتماد إجراءات الصحة النباتية

 .الصحة النباتية
  

أو /ح أو إج##راءات تس##تهدف من##ع وف##ود و أى تش##ريعات أو ل##وائ تدابير الصحة النباتية
 .انتشار اآلفات

  
أى مك##ان أو مجموع##ة حق##ول تعم##ل بوص##فها وح##دة إنتاجي##ة أو   مكان اإلنتاج

وق#د ش#مل ذل#ك مواق#ع لالنت#اج ت#دار عل#ى نح#و                . زراعية واحدة 
 .منفصل ألغراض الصحة النباتية

  
كان للتخ#زين، والتعبئ#ة، وس#يلة للنق#ل،        أى نبات، منتج نباتى، م     بند خاضع للوائح الصحة النباتية

حاوي##ة، ترب##ة، أو أى آائن##ات، أش##ياء أو م##واد يمك##ن أن ت##ؤوى   
اآلف##ات أو تس##اعد عل##ى انتش##ارها، وي##رى أنه##ا تس##تلزم ت##دابير     

 .الصحة النباتية، وخاصة عندما يتعلق األمر بالنقل الدولى
  

إج###راء رس###مى يج###رى خ###الل فت###رة زمني###ة مح###ددة لتحدي####د         المسح
ائص تجم#ع لآلف##ات أو لتحدي#د ماهي#ة األن##واع الت#ى تظه##ر     خص# 

 .فى منطقة ما
 
 

 اإلطار العام للمتطلبات
 

لك##ى يتس##نى للبل##دان المص##درة أن تق##دم    " الخل##و م##ن اآلف##ات  "يس##تخدم ه##ذا المعي##ار مفه##وم    
، خالية التأآيدات للبلدان المستوردة بأن النباتات، المنتجات النباتية والسلع األخرى الخاضعة للوائح         

من آفة أو آفات بعينها، وأنها تس#توفى متطلب#ات الص#حة النباتي#ة ل#دى البل#د المس#تورد، عن#دما يك#ون               
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وف#ى الح#االت الت#ى ي#دار فيه#ا ج#زء مح#دد م#ن مك#ان           . استيرادها من مكان لالنتاج خ#ال م#ن اآلف#ات         
اره موقع##ا لإلنت##اج، بوص##فه وح##دة منفص##لة ويمك##ن المحافظ##ة علي##ه خالي##ا م##ن اآلف##ات، يمك##ن اعتب##    

ويتوقف استخدام أماآن االنتاج الخالية من اآلفات أو مواقع االنتاج الخالي#ة         . لإلنتاج خال من اآلفات   
م##ن اآلف##ات، عل##ى المعي##ار الخ##اص ببيولوجي##ا اآلف##ة، خص##ائص مك##ان االنت##اج، الق##درات التش##غيلية   

 .للمنتجين، وشروط ومسؤوليات المنظمة القطرية لوقاية النباتات
 

متطلب##ات إنش##اء مك##ان لإلنت##اج خ##ال م##ن اآلف##ات أو موق##ع لإلنت##اج خ##ال م##ن اآلف##ات  وتش##مل  
والمحافظة عليهما، باعتبارها من تدابير الصحة النباتية من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات ما             

 :يلى
 
 النظم الالزمة إلثبات الخلو من اآلفات -
 النظم الالزمة الستمرار الخلو من اآلفات -
 ن أن الخلو من اآلفات قد تحقق أو أنه مستمرالتحقق م -
 .تحديد المنتج، سالمة الشحنة ومأمونية الصحة النباتية -
 

آم##ا يش##مل مك##ان االنت##اج الخ##الى م##ن اآلف##ات أو موق##ع االنت##اج الخ##الى م##ن اآلف##ات، عن##د          
 .االقتضاء، إنشاء منطقة وقائية مناسبة والمحافظة عليها

ة ل#دعم مك#ان االنت#اج الخ#الى م#ن اآلف#ات أو موق#ع االنت#اج                  وتشمل األنشطة االداري#ة الالزم#       
. الخالى من اآلف#ات، توثي#ق النظ#ام واالحتف#اظ بالس#جالت الوافي#ة فيم#ا يتعل#ق بالت#دابير الت#ى اتخ#ذت                       

وتعد إجراءات االستعراض والمراجعة من جانب المنظم#ة القطري#ة لوقاي#ة النبات#ات، أساس#ية ل#دعم                  
آما ق#د تك#ون هن#اك حاج#ة ال#ى إب#رام اتفاق#ات أو ترتيب#ات              . قييم النظام إثبات الخلو من األمراض ولت    

 .ثنائية
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 مفهوم مكان االنتاج الخالى من اآلفات أو موقع االنتاج الخالى من اآلفات - 1
 
 تطبيق مكان االنتاج الخالى من اآلفات وموقع االنتاج الخالى من اآلفات 1-1
 

 انتاج ال تتفشى فيه آف#ة مح#ددة آم#ا تب#رهن عل#ى      مكان": " مكان االنتاج الخالى من اآلفات " 
ذلك األدلة العلمية والذى يتم فيه الحفاظ رسميا، حيثما يقتضى األمر، على هذه الحالة لفت#رة     

وهو يزود البلد المصّدر بوسيلة تتيح له، إذا طلب ذلك بلد مستورد، أن يضمن خلو           ". معينة
واد األخرى الخاضعة للرقابة والمنتجة فى مكان شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو الم 

أو المنقول#ة من##ه، م#ن اآلف#ة المعني##ة، ألن#ه ق#د تم##ت البرهن#ة عل#ى غيابه##ا م#ن ذل##ك         /االنت#اج و 
ويتم إثبات الخلو من اآلفات ع#ن طري#ق عملي#ات مس#ح          . المكان خالل فترة معينة من الزمن     

 عل#ى ه#ذه الحال#ة عن#د الض#رورة       أو عملي#ات تفت#يش عليه#ا وي#تم الحف#اظ          /لمناطق الزراعة و  
 .وتستند العمليات الى التوثيق المالئم. بوسائل أخرى لمنع دخول اآلفة الى مكان االنتاج

 
وتبعا لآلفة المعنية، والظروف المحلية، ومستوى الخطر الذى يقبل#ه البل#د المس#تورد، يمك#ن               

ح ب#ين تفت#يش بس#يط       تحقيق مستوى آاف من األمن عن طريق تدابير متفاوت#ة الش#دة، تت#راو             
أثناء موسم الزراعة فى سنة التصدير وتطبيق نظام مرآب من عمليات المسح واالجراءات 

 .المساندة على امتداد عدة سنوات
 

ويمك##ن تطبي##ق مفه##وم مك##ان االنت##اج الخ##الى م##ن اآلف##ات عل##ى أى أم##اآن أو عل##ى أى تجم##ع   
تدابير المطلوبة عل#ى مك#ان االنت#اج        ويطبق المنتج ال  . لحقول يتم تشغيلها آوحدة انتاج واحدة     

 .بأسره
 

وحيثما يدار قسم محدد فى مكان االنتاج آوحدة مس#تقلة داخ#ل مك#ان االنت#اج، يمك#ن الحف#اظ                      
وف#ى ه#ذه الظ#روف، يعتب#ر أن مك#ان االنت#اج يض#م موق#ع             . على خلو هذا الموقع م#ن اآلف#ات       

 .انتاج خاليا من اآلفات
 

لمرجح أن تدخل اآلفة مك#ان االنت#اج أو موق#ع االنت#اج م#ن      وعندما تجعل بيولوجيا اآلفة من ا     
المناطق المجاورة، فمن الض#رورى تحدي#د منطق#ة عازل#ة محيط#ة بمك#ان االنت#اج أو بموق#ع                    

وس##يعتمد نط##اق المنطق##ة . االنت##اج تطب##ق داخله##ا ت##دابير مالئم##ة م##ن ت##دابير الص##حة النباتي##ة  
جي#ا اآلف#ة والخص#ائص الجوهري#ة لمك#ان      العازلة وطبيعة تدابير الص#حة النباتي#ة عل#ى بيولو         

 .االنتاج أو لموقع االنتاج
 
التفرقة بين مكان االنتاج الخالى من اآلفات وموقع االنتzاج الخzالى مzن اآلفzات، والمنطقzة                  1-2

 الخالية من اآلفات
 

أنظ#ر  (مفهوم مكان االنتاج الخالى من اآلفات يختلف عن مفهوم المنطقة الخالية من اآلف#ات      
). متطلب##ات إنش##اء المن##اطق الخالي##ة م##ن اآلف##ات   : الدولي##ة لت##دابير الص##حة النباتي##ة  المع##ايير 

فالمنطقة الخالية من اآلفات لها نفس اله#دف ال#ذى يتوخ#اه مك#ان االنت#اج الخ#الى م#ن اآلف#ات                   
وأي##ة تفرق##ة ب##ين مك##ان االنت##اج الخ##الى م##ن اآلف##ات والمنطق##ة   . ولكنه##ا تنف##ذ بطريق##ة مختلف##ة 

 .تنطبق بنفس القدر على موقع االنتاج الخالى من اآلفاتالخالية من اآلفات 
والمنطقة الخالية من اآلفات أآب#ر آثي#را م#ن مك#ان االنت#اج وتش#مل أم#اآن إنت#اج آثي#رة وق#د                         

وق#د تك#ون المنطق#ة الخالي#ة م#ن اآلف#ات معزول#ة        . تغطى بلدا بأسره أو أجزاء من ع#دة بل#دان         
أم#ا مك#ان االنت#اج الخ#الى م#ن      . آبي#رة ع#ادة  بحاجز طبيع#ى أو بمنطق#ة عازل#ة مالئم#ة تك#ون             

اآلفات فق#د يق#ع ف#ى منطق#ة تنتش#ر فيه#ا اآلف#ة المعني#ة ويع#زل، إذا أمك#ن، ع#ن طري#ق إنش#اء                            
ويتم الحفاظ بوجه عام عل#ى حال#ة المنطق#ة الخالي#ة م#ن           . منطقة عازلة حول حدوده المباشرة    
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ك#ان االنت#اج الخ#الى م#ن     اآلفات على امتداد س#نوات آثي#رة دون توق#ف، ف#ى ح#ين أن حال#ة م              
اآلف##ات ق##د ي##تم الحف##اظ عليه##ا لموس##م زراع##ة واح##د أو ع##دة مواس##م زراعي##ة وت##دار المنطق##ة   
الخالي##ة م##ن اآلف##ات آك##ل ال يتج##زأ م##ن جان##ب المنظم##ة القطري##ة لوقاي##ة النبات##ات ف##ى البل##د       

ش#راف  ويتولى المنتج إدارة مكان االنتاج الخالى من اآلفات، بشكل فردى، تح#ت إ    . المصّدر
وإذا تم العثور على اآلفة ف#ى منطق#ة خالي#ة م#ن           . ومسؤولية المنظمة القطرية لوقاية النباتات    

وإذا تم العث#ور عليه#ا ف#ى مك#ان          . اآلفات فإن حالة المنطقة بأسرها تصبح محل شك وتساؤل        
إنتاج خال من اآلفات، فإن هذا المكان يفقد حالته لكن سائر أماآن االنت#اج ف#ى المنطق#ة الت#ى      

وصور التفرق#ة ه#ذه ق#د ال تنطب#ق دوم#ا ف#ى       . تنفذ نفس النظام ال تتأثر بذلك على نحو مباشر 
وق#د يف#ى مك#ان انت#اج يق#ع ض#من المنطق#ة الخالي#ة م#ن اآلف#ات، بموج#ب تل#ك                        . حاالت معين#ة  

الحقيقة، بمتطلبات مكان االنتاج الخالى من اآلفات، بالرغم من أن البلد المستورد ق#د يطل#ب           
 .لته هذهالتحقق من حا

 
وسيتوقف اختيار مكان االنتاج الخ#الى م#ن اآلف#ات أو المنطق#ة الخالي#ة م#ن اآلف#ات، بوص#فه                 

خي##ارا م##ن خي##ارات االدارة، عل##ى التوزي##ع الفعل##ى لآلف##ة المعني##ة ف##ى البل##د المص##در، وعل##ى  
وبمقدور آال النظامين أن يوفر قدرا آافيا م#ن         . خصائص اآلفة، وعلى االعتبارات االدارية    

إذ يكم##ن مص##در األم##ن الرئيس##ى للمنطق##ة الخالي##ة م##ن  : م##ن عل##ى ص##عيد الص##حة النباتي##ة األ
اآلفات فى التطبيق المشترك للتدابير فى منطقة تغطى أماآن انتاج آثيرة؛ أما مصدر األمن               
الرئيسى لمكان االنتاج الخالى م#ن اآلف#ات فينب#ع م#ن أن اج#راءات االدارة وعملي#ات المس#ح                   

 .طبق بصورة نوعية ومكثفة على ذلك المكانوعمليات التفتيش ت
 
 المتطلبات العامة - 2
 
 العوامل الحاسمة ألماآن االنتاج الخالية من اآلفات أو لمواقع االنتاج الخالية من اآلفات 2-1
 

 :تعتمد إمكانية ضمان خلو مكان االنتاج أو موقع االنتاج من اآلفات على ما يلى
 

 خصائص اآلفة -
 وقع االنتاجخصائص مكان االنتاج وم -
 القدرات التنفيذية للمنتج -
 .متطلبات ومسؤوليات المنظمة القطرية لوقاية النباتات -
 
 
 خصائص اآلفة 2-1-1
 

يمكن إعالن خل#و مك#ان انت#اج أو موق#ع انت#اج م#ن آف#ة معين#ة، بدرج#ة آبي#رة م#ن األم#ن، إذا                        
 :وقد تشمل الخصائص المناسبة ما يلى. آانت خصائص اآلفة مناسبة لذلك

 
 وعدم تجاوزه لمسافات قصيرة ) أو ناقالتها، عند االقتضاء( الطبيعى البطىء لآلفة االنتشار -
 اإلمكانيات المحدودة االنتشار االصطناعى لآلفة -
 النطاق المحدود للكائنات العائلة لآلفة -
 االنخفاض النسبى الحتمال بقاء اآلفة من مواسم سابقة -
 معدل التكاثر المتوسط أو المنخفض لآلفة -
اليب حساسة بقدر آاف للكشف عن اآلف#ة، س#واء ع#ن طري#ق التفت#يش البص#رى أو       توافر أس  -

 عن طريق اختبارات تطبق فى الحقل أو فى المختبر، فى الموسم المالئم
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وب#إدارة مك#ان االنت#اج، بق#در      ) مثل الكومون (عدم تعارض العوامل المتعلقة ببيولوجيا اآلفة        -
 .االمكان، مع الكشف على اآلفة

 
فر تدابير فعال#ة وعملي#ة لمكافح#ة اآلف#ة وإدارته#ا مي#زة تس#اعد عل#ى إنش#اء مك#ان           آما يعد توا 

 .االنتاج الخالى من اآلفات أو موقع االنتاج الخالى من اآلفات والحفاظ عليهما
 
 خصائص مكان االنتاج أو موقع االنتاج 2-1-2
 

اجي##ة أو أى أن ي##تم تش##غيله آوح##دة إنت" (لمك##ان االنت##اج"ينبغ##ى الوف##اء ب##التعريف األساس##ى  
وتبعا لآلفة المعنية والظروف المحلية، قد ُيشترط أيض#ا ف#ى مك#ان االنت#اج               ). زراعية واحدة 

وموق##ع االنت##اج، وآ##ذلك ف##ى المنطق##ة العازل##ة عن##د االقتض##اء، بع##ض الخص##ائص االض##افية  
 :التالية

 
مع  (التمتع بموقع يبعد بمسافة آافية عن المصادر الممكنة لإلصابة باآلفات؛ وبعزلة مالئمة    -

 )االستفادة من السمات المادية التى يمكن أن تشكل حواجز أمام حرآة اآلفات
 التمتع بحدود واضحة، وبتخوم معترف بها رسميا  -
 )إذا اقتضى األمر(إتاحة إمكانية الوصول الى المنطقة العازلة  -
و غياب الكائنات العائلة لآلف#ة بخ#الف تل#ك الت#ى تف#ى بش#روط التص#دير م#ن مك#ان االنت#اج أ                    -

 موقع االنتاج
أو ت#وفر وس#ائل آافي#ة       ) إذا اقتض#ى األم#ر    (غياب الكائنات العائلة لآلفة من المنطقة العازل#ة          -

 .لمكافحة اآلفة فى هذه الكائنات العائلة
 
 
 القدرة التنفيذية للمنتج 2-1-3
 

ينبغى أن يكون المنتج قد ح#دد الق#درات االداري#ة والفني#ة والتش#غيلية الت#ى تعتبره#ا المنظم#ة                     
ي###ة لوقاي###ة النبات###ات آافي###ة لمن###ع اآلف###ة م###ن دخ###ول مك###ان االنت###اج أو موق###ع االنت###اج،  القطر

وينبغى . وللمحافظة على الخلو من اآلفات عن طريق تطبيق تدابير الصحة النباتية المالئمة    
أن يتمت##ع المن##تج أو المنظم##ة القطري##ة لوقاي##ة النبات##ات بالق##درة عل##ى تطبي##ق ت##دابير الص##حة    

 .  فى المنطقة العازلة إذا لزم األمرالنباتية المالئمة
 
 متطلبات ومسؤوليات المنظمة القطرية لوقاية النباتات 2-1-4
 

ينبغى أن تحدد المنظمة القطرية لوقاية النباتات المتطلب#ات الخاص#ة الت#ى يج#ب أن يف#ى به#ا        
المنتج آى يوفر إعالنه بخلو مكان االنتاج أو موقع االنت#اج م#ن اآلف#ات المس#توى المطل#وب                   

والمنظم##ة القطري##ة لوقاي##ة النبات##ات مس##ؤولة ع##ن   . األم##ن عل##ى ص##عيد الص##حة النباتي##ة م##ن 
وفيما يخص أى   . عمليات المسح والتفتيش والنظم األخرى التى تتحقق من الخلو من اآلفات          

آفة معين#ة وعائ#ل مح#دد، تع#د نظ#م االدارة المطلوب#ة معروف#ة عل#ى نط#اق واس#ع بوج#ه ع#ام                        
وق#د ت#وفر المنظم#ة القطري#ة لوقاي#ة النبات#ات، عن#د              .  من البلدان  ويمكن استخدامها فى أى بلد    

وينبغ##ى أن تراج##ع المنظم##ة القطري##ة لوقاي##ة     . االقتض##اء الت##دريب بش##أن نظ##م االدارة ه##ذه    
أو أن تضع بصورة ثنائية الشروط التى تكفل إمكاني#ة بل#وغ   /النباتات لوائح البلد المستورد و    

 .االمتثال
 

اليzzة مzzن اآلفzzات ومواقzzع االنتzzاج الخاليzzة مzzن اآلفzzات والمحافظzzة إنشzاء أمzzاآن االنتzzاج الخ  2-2
 عليها
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هناك أربعة عناصر رئيسية ينبغى أن تدرسها المنظمة القطرية لوقاي#ة النبات#ات ل#دى إنش#اء                 
. أم##اآن االنت##اج الخالي##ة م##ن اآلف##ات أو مواق##ع االنت##اج الخالي##ة م##ن اآلف##ات والمحافظ##ة عليه##ا

 :وهذه العناصر األربعة هى
 

 نظم تحقيق الخلو من اآلفات  -
 نظم المحافظة على الخلو من اآلفات -
 التحقق من بلوغ حالة الخلو من اآلفات أو المحافظة عليه -
 .هوية المنتجات، وسالمة الشحنة، واألمن على صعيد الصحة النباتية -
 
 نظم تحقيق الخلو من اآلفات 2-2-1
 

جموعة م#ن الش#روط الت#ى يتع#ين أن          ينبغى أن تحدد عادة المنظمة القطرية لوقاية النباتات م        
. يفى بها المنتج، والتى تتيح بعد ذلك إعالن خلو مك#ان االنت#اج أو موق#ع االنت#اج م#ن اآلف#ات          

والمنطق#ة العازل##ة إذا  (وس#تتعلق ه#ذه المتطلب#ات بخص##ائص مك#ان االنت#اج أو موق##ع االنت#اج       
تفاق##ات رس##مية ب##ين  وق##د يتطل##ب األم##ر عق##د ا  . والق##درات التنفيذي##ة للمن##تج ) اقتض##ى األم##ر 

والمنظمة القطرية لوقاية النباتات بما يضمن اتخاذ التدابير النوعية  ) أو منظماتهم (المنتجين  
 .الالزمة

 
وفى بعض الحاالت، قد تشترط المنظمة القطرية لوقاية النباتات التحقق من حالة الخل#و م#ن         

ة التى يتم فيها إص#دار    اآلفات عن طريق عمليات مسح رسمية لسنة واحدة أو أآثر قبل السن           
واألساليب المستخدمة للتحق#ق م#ن الخل#و م#ن اآلف#ات         . شهادات للشحنات ألغراض التصدير   

بهذه الطريقة قد تكون متماثلة مع األساليب المستخدمة للتحقق من الخلو فى س#نة التص#دير،              
م#ة  وف#ى ح#االت أخ#رى، ق#د ال تش#ترط المنظ        ). 3-2أنظ#ر القس#م     (أو قد تك#ون مختلف#ة عنه#ا         

وعلى أية ح#ال،    . القطرية لوقاية النباتات سوى التحقق من الخلو من اآلفات فى سنة االنتاج           
سيتمثل الهدف الذى تتوخ#اه، بوج#ه ع#ام، المنظم#ة القطري#ة لوقاي#ة النبات#ات والمنتج#ون ف#ى                  
المحافظة على حالة الخلو من اآلفات لمكان االنتاج أو لموقع االنت#اج بص#فة مس#تمرة خ#الل                  

وينبغى اتخاذ ترتيبات محددة لسحب حالة الخلو م#ن اآلف#ات إذا ت#م            . غطى سنوات عدة  فترة ت 
الكشف عن اآلفة فى مكان االنتاج الخالى من اآلفات أو فى موق#ع االنت#اج الخ#الى م#ن اآلف#ة                  
أو فى المنطقة العازلة المفترض فيها أن تكون خالية من اآلفات، وإلعادة تحقيق حالة الخلو  

تحق#ق منه#ا، بم#ا ف#ى ذل#ك استقص#اء الس#بب والنظ#ر ف#ى الت#دابير الكفيل#ة بمن#ع             من اآلفات وال  
 .االخفاق مستقبال

 
وفى حال#ة إقام#ة مواق#ع إنت#اج خالي#ة م#ن اآلف#ات، يمك#ن اس#تخدام عملي#ات المس#ح ف#ى تعي#ين               

 .الحدود من أجل تحديد نطاق هذه المواقع
 
 نظم المحافظة على الخلو من اآلفات 2-2-2
 

ه ع##ام المنظم##ة القطري##ة لوقاي##ة النبات##ات تطبي##ق ت##دابير مح##ددة عل##ى  ينبغ##ى أن تش##ترط بوج##
قب#ل موس#م النم#و    ) وعل#ى المنطق#ة العازل#ة إذا اقتض#ى األم#ر          (مكان االنتاج أو موقع االنتاج      

أو خالل##ه، وأن تك##ون مس##ؤولة ع##ن االش##راف الع##ام عل##ى مك##ان االنت##اج أو موق##ع االنت##اج  /و
ى أن تستهدف هذه الت#دابير الحيلول#ة دون دخ#ول اآلف#ة             وينبغ. لضمان الوفاء بهذه المتطلبات   

الى مكان االنتاج أو موقع االنتاج، أو تدمير حاالت االص#ابة الت#ى ل#م ي#تم الكش#ف عنه#ا ف#ى                     
 :وقد تشمل هذه التدابير ما يلى. وقت سابق
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 )مثل مواد االآثار الخالية من اآلفات، وإزالة الكائنات العائلة األخرى(تدابير وقائية  -
مث##ل الح##واجز المادي##ة، والع##وازل، والض##وابط عل##ى المع##دات، واآلالت، (ت##دابير اس##تبعادية  -

 )والتربة، ووسائط الزراعة
مث#ل أس#اليب الزراع#ة، ووس#ائل المعالج#ة، واألص#ناف المحص#ولية              (تدابير مكافحة اآلف#ات      -

 ).المقاومة لآلفات
 

 :وينبغى مطالبة المنتج بما يلى
 

وقاية النباتات بأى ظهور مشكوك في#ه لآلف#ة أو ب#أى ظه#ور فعل#ى               إخطار المنظمة القطرية ل    -
 لها

إمس##اك س##جالت ذات ص##لة بش##أن االج##راءات الزراعي##ة وإج##راءات مكافح##ة اآلف##ات خ##الل    -
 .الفترة الزمنية التى تحددها المنظمة القطرية لوقاية النباتات

 
 التحقق من بلوغ حالة الخلو من اآلفات أو المحافظة عليها 2-2-3
 

تحقق من حالة الخلو من اآلفات من جان#ب م#وظفى المنظم#ة القطري#ة لوقاي#ة النبات#ات            ينفذ ال 
أو األشخاص الذين ترخص لهم المنظمة القطري#ة لوقاي#ة النبات#ات ب#ذلك وال#ذين يض#طلعون                  

أو (بعملي#ات المس#ح النوعي##ة لتقي#يم حال##ة الخل#و م#ن اآلف##ات لمك#ان االنت##اج أو موق#ع االنت##اج        
وتتخ#ذ عملي#ات المس#ح ه#ذه ف#ى معظ#م األحي#ان ص#ورة             ). ا تطل#ب األم#ر    المنطقة العازلة، إذ  

، ولكنه#ا ق##د  )تع#رف أيض#ا باس#م عملي##ات التفت#يش أثن#اء موس#م النم#و       (عملي#ة تفت#يش ميداني#ة    
أخ#ذ العين##ات ث#م إج##راء اختب##ارات عليه#ا ف##ى المختب##ر،    (تش#مل أيض##ا أس#اليب آش##ف أخ##رى   

 ).لى ذلكووضع الشراك، وإجراء اختبارات للتربة، وما إ
 

ويمكن التحقق من حالة الخلو من اآلفات عن طريق عدد محدد أو تواتر مع#ين م#ن عملي#ات     
وق#د  ). مثل ث#الث عملي#ات تفت#يش يفص#ل ب#ين آ#ل منه#ا ش#هر واح#د                  (التفتيش أو االختبارات    

تتعلق عمليات التفتيش أو االجراءات األخ#رى بموس#م زراع#ى واح#د، أو ق#د تك#ون مطلوب#ة                
وق##د يك##ون م##ن المطل##وب اج##راء تفت##يش عل##ى الس##لعة الت##ى ت##م   .  زراعي##ةخ##الل ع##دة مواس##م

وق##د يك##ون م##ن المطل##وب أيض##ا  . حص##ادها أو اختباره##ا ف##ى مك##ان االنت##اج أو موق##ع االنت##اج 
استمرار حالة الخلو من اآلف#ات عل#ى امت#داد ع#دد م#ن الس#نين، وق#د تحظ#ر زراع#ة النبات#ات                 

 .العائلة فى الموقع فى السنوات السابقة
 
ينبغى أن تستند إجراءات التحقق الى تصميم يتعلق بتقسيم مك#ان االنت#اج ال#ى رق#ع فردي#ة،             و

.  عن طري#ق تق#دير إجم#الى أو ع#ن طري#ق أخ#ذ العين#ات              - تبعا لآلفة وأعراضها     �وأن تنفذ     
وقد يؤثر انتشار اآلفة فى منطقة تحيط بمك#ان االنت#اج الخ#الى م#ن اآلف#ات أو بموق#ع االنت#اج              

 .فات على نطاق المسح المطلوبالخالى من اآل
 

 هوية المنتجات، وسالمة الشحنة، واألمن على صعيد الصحة النباتية 2-2-4
 

وض##ع بيان##ات عل##ى  (ق##د تك##ون ت##دابير التحق##ق ض##رورية للمحافظ##ة عل##ى هوي##ة المنتج##ات     
وينبغ#ى  . وس#المة الش#حنة   ) العبوات لضمان إمكانية اقتفاء مكان االنت#اج الخ#الى م#ن اآلف#ات            

 .لى أمن المنتجات على صعيد الصحة النباتية بعد الحصادالمحافظة ع
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 متطلبات المنطقة العازلة 2-3
 

فى الحاالت المالئمة، يشمل إنشاء مكان االنتاج الخالى من اآلفات أو موق#ع االنت#اج الخ#الى                 
من اآلفات والمحافظ#ة علي#ه إج#راءات تتعل#ق بالمنطق#ة العازل#ة المرتبط#ة بمك#ان االنت#اج أو           

 .نتاجبموقع اال
 

وينبغى أن تحدد المنظمة القطرية لوقاية النباتات نطاق المنطقة العازلة استنادا الى المس#افة              
وينبغ#ى أن تنف#ذ عملي#ات    . التى يحتمل أن تنتشر فيها اآلفة بصورة طبيعية أثناء موسم النم#و    

وس#يعتمد االج#راء   . المسح ألغراض الرصد بتواتر آاف خالل موسم زراعى واحد أو أآثر    
لذى يتعين اتخاذه، فى حالة الكشف عن اآلفة فى المنطقة العازل#ة، عل#ى متطلب#ات المنظم#ة          ا

وقد يقتضى األمر سحب حالة الخل#و م#ن اآلف#ات م#ن مك#ان االنت#اج         . القطرية لوقاية النباتات  
وعل#ى أي#ة   . أو موقع االنتاج، أو قد يقتضى تطبيق تدابير مكافحة مالئمة فى المنطقة العازلة  

ويمك#ن إذا  . غى التحقق سلفا من إمكانية تنفيذ عمليات المسح أو إجراءات المكافح#ة          حال، ينب 
اقتض##ى األم##ر وض##ع إج##راءات آافي##ة ت##دعم التأآي##د ب##أن حال##ة الخل##و م##ن اآلف##ات ق##د تم##ت       

االخط##ار والعالني##ة عل##ى النط##اق المحل##ى، والل##وائح المحلي##ة،       /االب##الغ(المحافظ##ة عليه##ا  
 ).تم الكشف عنهاإزالة اآلفات التى /ومكافحة

 
 التوثيق واالستعراض - 3
 

ينبغى أن تخضع التدابير المتخذة إلنشاء مك#ان االنت#اج الخ#الى م#ن اآلف#ات أو موق#ع االنت#اج           
الخالى من اآلفات وللمحافظة عليه#ا، بم#ا ف#ى ذل#ك الت#دابير المتخ#ذة ف#ى المنطق#ة العازل#ة إذا               

وينبغ#ى أن تض#ع المنظم#ة القطري#ة       . اقتضى األمر، للتوثي#ق ال#وافى واالس#تعراض ال#دورى         
 .لوقاية النباتات إجراءات للمراجعة، ولالستعراض ولتقييم النظم فى الموقع

 
 السجالت العامة 3-1
 

ينبغى أن توّفر، عندما يقتضى األمر، الوثائق المتعلقة بالنظام االدارى الذى تطبقه المنظمة             
ية من اآلفات أو مواقع االنتاج الخالية من القطرية لوقاية النباتات إلنشاء أماآن االنتاج الخال

ويشمل هذا تفاصيل نظم    . المحددة المعنية ) أو اآلفات (اآلفات بوجه عام، وفيما يتعلق باآلفة       
، وإج##راءات االس##تجابة  )بم##ا ف##ى ذل##ك التفت##يش، والمس##ح، والرص##د    (المراقب##ة المس##تخدمة  

نة، واألم##ن عل##ى ص##عيد لوج##ود اآلف##ة، وإج##راءات ض##مان هوي##ة المنتج##ات، وس##المة الش##ح  
 .الصحة النباتية

 
وينبغى أن توفر الوثائق، عندما يقتضى األمر، بشأن االجراءات المحددة المتخذة ف#ى مك#ان      
االنت#اج أو موق##ع االنت#اج وأي##ة منطق#ة عازل##ة ذات ص#لة فيم##ا يتعل#ق ب##إقرار حال#ة الخل##و م##ن       

ح وس#جالت إدارة اآلف#ة   اآلفات ف#ى موس#م زراع#ى بعين#ه، بم#ا ف#ى ذل#ك نت#ائج عملي#ات المس#            
مثل أنواع وتواريخ معالج#ات الص#حة النباتي#ة، واس#تخدام األص#ناف المحص#ولية المقاوم#ة         (

 ).لآلفات
 

 .وينبغى أن ُتوّثق إجراءات سحب حالة الخلو من اآلفات ورد هذه الحالة
 

ان وقد يقتضى األمر وضع خطة تنفيذية إذا آان من المتعين اتخاذ تدابير مرآبة النش#اء مك#                 
انتاج خال من اآلفات أو موقع انت#اج خ#ال م#ن اآلف#ات والمحافظ#ة عليه#ا، ألن اآلف#ة المعني#ة               
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وينبغ#ى أن تس#تند ه#ذه الخط#ة،     . تتطلب درجة عالية من األم#ن عل#ى ص#عيد الص#حة النباتي#ة        
عندما يقتضى األمر، إلى اتفاقات أو ترتيبات ثنائي#ة تتض#من التفص#يالت المح#ددة المطلوب#ة             

 .المعنيين) أو التجار(لنظام، بما فى ذلك دور ومسؤوليات المنتج والتاجر فى تشغيل ا
 

 إعالن إضافى عن شهادات الصحة النباتية 3-2
 

يؤآد إصدار المنظمة القطرية لوقاي#ة النبات#ات لش#هادة الص#حة النباتي#ة إلح#دى الش#حنات أن                  
ف#ات ق#د ت#م الوف#اء        متطلبات مكان االنتاج الخالى من اآلفات أو موق#ع االنت#اج الخ#الى م#ن اآل               

بها، ويجوز البلد المستورد أن يطلب إعالنا إضافيا مالئما بشأن شهادة الصحة النباتي#ة له#ذا    
 .الغرض

 
 توفير المعلومات 3-3
 

ينبغى للمنظمة القطري#ة لوقاي#ة النبات#ات ف#ى البل#د المص#در أن ت#وفر، عن#د الطل#ب، للمنظم#ة               
ساس المنطقى الذى تم االستناد إلي#ه ف#ى إنش#اء    القطرية لوقاية النباتات فى البلد المستورد األ   

. أم##اآن االنت##اج الخالي##ة م##ن اآلف##ات أو مواق##ع االنت##اج الخالي##ة م##ن اآلف##ات والمحافظ##ة عليه##ا
وينبغى للمنظمة القطرية لوقاية النباتات فى البلد المصّدر أن تبادر عل#ى وج#ه الس#رعة ال#ى              

م#ن اآلف#ات أو مواق#ع االنت#اج الخالي#ة م#ن       توفير معلومات عن إنش#اء أم#اآن االنت#اج الخالي#ة        
اآلفات أو سحب حالة الخلو من اآلف#ات م#ن ه#ذه األم#اآن أو تل#ك المواق#ع للمنظم#ة القطري#ة                     
 . لوقاية النباتات فى البلد المستورد إذا آانت هناك ترتيبات أو اتفاقات ثنائية تنص على ذلك



APPENDIX IV-0 ICPM 99/REPORT 
 

S:\docs\ICPM99\X3503a-Final\CH 

 مصطلحات الصzحة النباتيzة، وأيzدت التوصzيات       أقرت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية قائمة      
التالية التي تقدمت بها لجنة الخبراء المختصة بتدابير الصحة النباتية فيما يتعلzق بمراجعzة قائمzة          

 .*المصطلحات في المستقبل
 

قد توصي الهيئة بالتعبيرات التى ترغب فى اض#افتها، ح#ذفها، أو مراجعته#ا، وأن        )أ(
 اجعة قائمة المصطلحات فى المستقبل؛توصى باألولويات بشأن مر

  
ض##رورة أن تتض##من ص##يغ قائم##ة المص##طلحات جمي##ع التعبي##رات الجدي##دة م##ن          )ب(

المعايير الدولية واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فيم#ا ع#دا أن أى تعبي#رات ي#رى           
أن استخدامها قاصر عل#ى الوثيق#ة الت#ى وردت فيه#ا، فينبغ#ى تعريفه#ا عل#ى النح#و                    

 مالئم؛ال
  
التعبيرات التى ترد اآلن فى مشروعات معايير دولي#ة ول#م تعتم#د بع#د م#ن الهيئ#ة،                    )ج(

يمكن أن تقترحها األمانة آإضافات إلى قائمة المصطلحات إذا آانت مطبق#ة عل#ى              
بيد أنه ال ينبغى، ف#ى ح#االت أخ#رى، تض#مينها م#ا ل#م يعتم#د المعي#ار              . نطاق واسع 

 ؛) التعبيرات والتعاريفبما فى ذلك(الدولى بأآمله 
  
ينبغى للمؤلفين واألجهزة المعنية أن تراعى، عند اع#داد مع#ايير دولي#ة جدي#دة، أن            )د(

وينبغ#ى أن  . جميع التعبيرات التي وضع تعريفها س#تظهر ف#ى قائم#ة المص#طلحات            
يراعوا األسباب التى أملت ضرورة ادراج تعريف لتعبير ما، وأن يتحاش#وا بق#در               

عن#دما  (خدام تعريف لفرض قيود على آيفية اس#تخدام التعبي#ر المعن#ى             اإلمكان است 
وقد يفضل، فى بعض الحاالت، تفسير      ). يستخدمه المعيار نفسه على النحو السليم     

 آيفية استخدام تعبير ما، على وضع تعريف له؛
  
ي#ة  ينبغى آتابة جميع عناصر قائمة المصطلحات الناشئة عن االتفاقية الدولي#ة لوقا          )هـ(

 النباتات، على أساس أن النص المعدل الجديد قد أقر؛
  
ينبغ##ى أن يل##ى آ##ل تعبي##ر وتعري##ف، عن##د نش##ر قائم##ة المص##طلحات، بي##ان الجه##از   )و(

الذى أدرجها فى القائمة أو، حسبما يكون مالئما، أجرى آخ#ر تع#ديل، اض#افة إل#ى                
لمنظم#ة، وم#ن   ، بأن#ه ا 1993وينبغ#ى أن يح#دد ه#ذا الجه#از حت#ى ع#ام        . ذآر الس#نة  
 باعتب##اره لجن##ة الخب##راء المختص##ة بت##دابير الص##حة النباتي##ة،    1999 حت##ى 1994

، وفق##ا للس##لطة المس##ؤولة ف##ى ذل##ك   1999وعل##ى أس##اس الهيئ##ة المؤقت##ة بع##د ع##ام   
 الحين؛

                                                           
قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بتعديل النص ليتضمن الموافقة على التوصيات باعتبارها قرارات  *

 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
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 المرفق الثالث
 
 
 
 

 المعايير الدولية 
 لتدابير الصحة النباتية

 
 

 
 
 
 

 اتيةقائمة بالمصطلحات الخاصة بالصحة النب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 1999روما، 
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 مصطلحات الصحة النباتية
 

شzzzهادة الصzzzحة بي###ان يطل###ب بل###د مس###تورد إدراج###ه ف###ى   إقرار إضافى
 وي##وفر معلوم##ات إض##افية مح##ددة تتص##ل بحال##ة     النباتيzzة
 لنباتية  من زاوية الصحة االشحنة

 ]1990المنظمة، [
 

Additional 
declaration 

ال يلحق ضررا ذا شأن بالعائ#ل       ) ممرض عادة (آائن حى    الكائن المناوئ
ولكنه إذا استعمر هذا العائل وفر له الحماية إزاء الض#رر           

مطب#وع المعي#ار ال#دولى    [ اآلفzة الالحق الكبير الذى تس#ببه     
 ]1996، 3لتدابير الصحة النباتية رقم 

 

Antagonist** 

 قد تشمل بلدا بعينه، أو جزءا من بل#د  رسميامنطقة محددة    منطقة
، 1990المنظمة  [ما، أو جميع أو بعض أجزاء عدة بلدان         

؛ لجن###ة الخب###راء المختص###ة  1995مع###دل ف###ى المنظم###ة،  
؛ استنادا الى االتفاق بشأن تطبيق     1999بالصحة النباتية،   

نظم###ة التج###ارة ت###دابير الص###حة والص###حة النباتي###ة ل###دى م 
 ]العالمية

 

Area 

 Endangered areaأنظر أدناه  منطقة مهددة
 

Area endangered 
منطقة تنتشر فيها 

اآلفات على مستوى 
 منخفض

 تشمل آل البلد أو جزءا منه، أو آ#ال أو ج#زءا م#ن                منطقة
مجموعة من البلدان، حس#بما تح#دده الس#لطات المختص#ة،            

 اآلف#ات عل#ى مس#توى    والتى تظهر فيه#ا أن#واع مح#ددة م#ن       
 وتzzدابير والمكافحzzة الفعال##ة للمراقبzzةم##نخفض وتخض##ع  

 ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، [ االستئصال
 

Area of low pest 
prevalence* 

، أو أى آي##ان أو ش##خص منظمzzة وقايzzة النباتzzات القطريzzة السلطة
آخ##ر تعين##ه الحكوم##ة رس##ميا ليعن##ى بالمس##ائل الناش##ئة ع##ن 

مطب#وع المعي#ار ال#دولى    [سؤوليات المحددة فى المدونة   الم
 ]1996، 3لتدابير الصحة النباتية رقم 

 

Authority* 

عامل المكافحة 
 البيولوجية

آ##ائن مع##اد أو مناوئ##ا أو من##افس طبيع##ى، أو آي##ان حي##وى  
مطب#وع  [ اآلفzات  مكافحةآخر ذاتى التضاعف يستخدم فى     

 ]1996، 3المعيار الدولى رقم 
 

Biological control 
agent* 

 تق##وم عل#ى اس#تخدام الكائن##ات   مكافحzة اآلفzات  اس#تراتيجية   المكافحة البيولوجية
المعادية أو المناوئة أو المنافسة الطبيعية الحي#ة أو غيره#ا        

مطب##وع المعي##ار [م##ن الكيان##ات الحيوي##ة ذاتي##ة التض##اعف  
 ]1996، 3الدولى لتدابير الصحة النباتية، رقم 

 

Biological control 
(Biocontrol)* 

اسم عام، ليس له تعريف محدد، ولكنه يطلق بصفة عام#ة            المبيد البيولوجى
عل###ى عام###ل المكافح###ة البيولوجي###ة، ويك###ون ع###ادة آائن###ا   
ُممرضا يحّضر ويستعمل بطريقة مماثلة للمبيد الكيميائى، 

 م#ن   اآلفzات ويستخدم عادة للقضاء السريع عل#ى تجمع#ات         
مطب#وع المعي#ار   [ لآلفzات ألج#ل   قصيرة ا المكافحةمنظور  

 ]1996، 3الدولى، رقم 
 

Biological 
pesticide 
(Biopesticide)* 

 معين#ة أو توج#د به#ا عل#ى مس#توى          آفzة منطقة ال توجد بها      *المنطقة الواقية
م##نخفض وتخض##ع لرقاب##ة رس##مية،  وتح##يط، أو تج##اور،    
بمنطقة مصابة أو مكان انت#اج مص#اب، منطق#ة خالي#ة م#ن        

لإلنتzاج خzال    موقzع  أو ن لإلنتاج خال من اآلفzة مكااآلفة،  
، وتتخذ فيها تدابير الصحة النباتي#ة ألج#ل تالف#ى           من اآلفة 

 ]1999، 10مطبوع المعيار الدولى، رقم . اآلفةانتشار 
 

Buffer zone* 

                                                           
 الستخدام المحدد تبين المصطلحات ذات ا*
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المنظم#ة،  [ للغرس أرضية مستكنة تستخدم      نباتية أعضاء أبصال ودرنات
1990[ 

 
Bulbs and tubers 

 شzحنة  تشهد على حالة الصحة النباتي#ة ألى         رسميةثيقة  و شهادة
 ]1990المنظمة، [ للوائح الصحة النباتيةتخضع 

 
Certificate 

المكافحة البيولوجية 
 التقليدية

 ال#دائم لعام#ل أجنب#ى م#ن عوام#ل           والتzوطن الجلب العمدى   
 طويل#ة األج#ل     المكافحzة المكافحة البيولوجية، من منظور     

 ]1996، 3ر الدولى رقم مطبوع المعيا[لآلفات 
 

Classical 
biological control* 

المنظم##ة، [ للzzوائح الصzzحة النباتيzzة التحق##ق م##ن االمتث##ال   )شحنة(اجازة 
1995[ 

 
Clearance (of a 
consignment) 

 11هيئة تدابير الصحة النباتية التى أنشئت بموجب المادة  الهيئة
 ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، [

 
Commission* 

 لل#وائح الص#حية     بنzد آخzر خاضzع      أو   منzتج نبzاتى    أو   نبات سلعة
النباتي###ة ينق###ل ألغ###راض التج###ارة أو ألغ###راض أخ###رى      

 ]1990المنظمة، [
 

Commodity 

لzzوائح  المتماثل##ة الت##ى يمك##ن اعتباره##ا ف##ى السzzلعفئ##ة م##ن  فئة سلعية
 ]1990المنظمة، [ مجموعة قائمة بذاتها الصحة النباتية

 
Commodity class 

 م#ا، والت#ى ق#د ت#رتبط         منطقzة ف#ى   باآلفات الموجودة   قائمة   قائمة اآلفات السلعية
 ]1996لجنة الخبراء، [ معينةبسلعة

 
Commodity pest 
list 

مثل الغ#ذاء  ( على عناصر أساسية اآلفات يتنافس مع    آائن الكائن المنافس
، 3مطب##وع المعي##ار ال##دولى رق##م   [ف##ى البيئ##ة  ) أو الم##أوى
1996[ 

 

Competitor* 

اجراءات االمتثال 
 )شحنة(

 م##ا تمتث##ل  شzzحنة تطب##ق للتأآ##د م##ن أن  إجzzراءات رسzzمية
 ]1999لجنة الخبراء، [لمتطلبات الصحة النباتية المعلنة 

 
 

Compliance 
procedure (for a 
consignment) 

بنود أخرى أو أى / والمنتجات النباتية ،  النباتاتآمية من    شحنة
وائح الصحة النباتية تنقل من بلد آلخر وتغطيها       لل خاضعة

 م#ن  الشzحنة يمكن أن تت#ألف  ( واحدة شهادة صحية نباتية 
 ]1990المنظمة، [) رسالة واحدة أو أآثر

Consignment 

 ع##ابرة لبل##د م##ا دون أن تك##ون مس##توردة، وب##دون     شzzحنة شحنة عابرة
وق#د  . للتلzوث أو االصzابة باآلفzات   تعرضها، فى ذلك البل#د      

 أخ##رى، أو تغي###ر  شzzحنات ، أو تض##م ال###ى  الشzzحنة أ تج##ز 
؛ 1996؛ تع#ديل لجن#ة الخب#راء،        1990المنظم#ة،   [تعبئتها  

 ]"بلد العبور"؛ سابقا 1999لجنة الخبراء 
 

Consignment in 
Transit 

 المص#ابة وم#ا   المنطقzة  ف#ى  تدابير الصzحة النباتيzة   تطبيق   احتواء
 ]1995المنظمة، [ انتشار آفةحولها لمنع 

 
Containment 

النباتzzzات والمنتجzzzات  م###ا، وف###ى حال###ة  سzzzلعةآف###ة تنقله###ا  آفة ملوثة
لجن#ة  [ النباتات أو المنتجات النباتيzة     ال تلوث هذه     النباتية

 ]1999؛ تعديل لجنة الخبراء، 1996الخبراء، 
Contaminating 
Pest 

   
، سzلعة ، ف#ى    خاضzعة للzوائح    أو أشياء أخ#رى      آفاتوجود   تلوث

 إصzzابةس##يلة نق##ل أو حاوي##ة، وال تش##كل مك#ان للتخ##زين، و 
؛ تع###ديل لجن###ة 1997لجن###ة الخب###راء، [) االصzzzابةأنظ###ر (

 ]1999الخبراء، 
 

Contamination 

 اآلفzzzات تجم###ع إلح###دى  استئصzzzال أو احتzzzواء، تقلzzzيص )آفة(مكافحة 
 ]1995المنظمة [

Control (of pest) 
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 وقاي#ة   وح#ددت م#ن جان#ب منظم#ة     منطقة خاضzعة للzوائح     منطقة المكافحة

 للمنطقzzzzةالنبات####ات القطري####ة باعتباره####ا الح####د األدن####ى     
منطقzzzة الحجzzzر  الض###رورية لتالف###ى انتش###ار اآلف###ة م###ن     

 ]1996لجنة الخبراء، [ الزراعى
 

Controlled area 

لشحنة من (بلد المنشأ 
 )المنتجات النباتية

 الت###ى اس###تمدت منه###ا  النباتzzzاتالبل###د ال###ذى زرع###ت في###ه   
؛ تع#####ديل لجن#####ة 1990ة، المنظم#####[ المنتجzzzzzات النباتيzzzzzة

 ]1999؛ لجنة الخبراء، 1996الخبراء، 
 

Country of origin 
(of consignment of 
plant products) 

لشحنة (بلد المنشأ 
 )نباتات

؛ 1990المنظم#ة،   [ النباتzات البلد الذى زرعت في#ه ش#حنة        
 ]1999؛ لجنة الخبراء، 1996تعديل لجنة الخبراء، 

 
Country of origin 
(of plant) 

للبنود (بلد المنشأ 
الخاضعة للوائح بخالف 

النباتات والمنتجات 
 )النباتية

 

البنود الخاضعة للوائح   البلد الذى تعرضت فيه ألول مرة       
؛ تع##ديل لجن##ة الخب##راء 1990المنظم##ة، [ للتلzzوث باآلفzzات

 ]1999؛ لجنة الخبراء 1996
Country of origin 
(of regulated 
articles other than 
plants and plants 
products) 

، أو شzzzzحنة مzzzzن النباتzzzzات البل####د ال####ذى اس####توردت الي####ه   بلد اعادة التصدير
، أو الم##واد األخ##رى الخاض##عة للتنظ##يم المنتجzzات النباتيzzة

ثم خزنت فيه هذه الشحنة أو قسمت أو غيرت عبوتها، أو           
تعرضت فيه للتلوث باآلفات على نحو آخر قبل تصديرها 

 ]1998، 7مطبوع المعيار الدولى رقم [ .الى بلد ثالث
 

Country of re-
export 

 للغzzzرس طازج###ة تس###تخدم للزين###ة ول###يس   نباتيzzzةأج###زاء  أزهار وأغصان مقطوفة
 ]1990المنظمة، [

 
Cut flowers and 
branches 

 التقشzير ال يجع#ل    (األخشzاب المسzتديرة     إزالة القل#ف م#ن       )إزالة القلف(تقشير 
المنظمة؛ [رة من القلف خلوا تاما      األخشاب خالية بالضرو  

1990[ 
 

Debarking 

 أو  بآفzة  تعتب#ر مص#ابة      منطقzة  يجرى لتعي#ين ح#دود       مسح مسح لتعيين الحدود
 ]1990المنظمة؛ [ منها خالية

 
Delimiting Survey 

 للكش##ف عم##ا إذا آ##ان يوج##د به##ا منطقzzة يج##رى ف##ى مسzzح مسح آشفى
 ]1995، معدل 1990المنظمة، [آفات 

 
Detection Survey 

 ألس#باب تتعل##ق  رسzzمى ف##ى حج#ر أو محتج#ز   شzحنة ابق#اء   احتجاز
المنظم###ة، [ )أنظzzzر الحجzzzر الزراعzzzى  (بالص###حة النباتي###ة  

 ]1999؛ لجنة الخبراء، 1995؛ تعديل المنظمة 1990
 

Detention 

المنظم##ة، [ تس##تخدم ف##ى تثبي##ت الش##حنة ودعمه##ا    أخشzzاب أخشاب فرش الشحنة
1990[ 

 
Dunnage 

 تتشابه فيه#ا الكائن#ات الحيواني#ة والنباتي#ة والمن#اخ،            منطقة اليكولوجيةالمنطقة ا
 عوامzل ومن ثم تتماثل فيه#ا االهتمام#ات م#ن زاوي#ة جل#ب              

، 3مطب##وع المعي##ار ال##دولى رق##م    [ البيولوجيzzة المكافحzzة
1996[ 

 

Ecoarea* 

 وبيئته##ا وتتفاع##ل عناص##ر  الكائنzzاتتش##كيلة مرآب##ة تض##م   النظام االيكولوجى
طبيعي###ة أو معدل###ة بالنش###اط  (ح###دة ايكولوجي###ة بوص###فها و

بص###رف ) البش###رى مث###ل النظ###ام االيكول###وجى الزراع###ى  
مطب#وع المعي#ار ال#دولى رق#م        [النظر عن الحدود السياسية     

3 ،1996[ 
 

Ecosystem* 

 تzوطن آفzة    تشجع فيها العوام#ل األيكولوجي#ة عل#ى          منطقة منطقة مهددة
ي###رة  خس###ائر اقتص###ادية آبالمنطقzzzةيس###بب وجوده###ا ف###ى 

 ]1995المنظمة، [
Endangered area 
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المنظم##ة، [ منطقzzة ال##ى نقطzzة دخzzولاالنتق##ال ع##ن طري##ق  )شحنة(دخول 

1995[ 
 

Entry (of a 
consignment) 

 ليس#ت موج#ودة فيه#ا بع#د أو انتقاله#ا      منطقة الى   آفةانتقال   )آفة(دخول 
ال##ى منطق##ة موج##ودة به##ا ولكنه##ا غي##ر موزع##ة فيه##ا عل##ى   

المنظم#ة،  [ للمكافحzة الرسzمية   ع فيه#ا    نطاق واسع وتخض#   
1995[ 

 
 
 

Entry (of a pest) 

 الت#ى تس#فر ع#ن ت#أثير واح#د           تzدابير الصzحة النباتيzة     حالة   تكافؤ
؛ تعديل لجنة الخبراء، 1995المنظمة [برغم عدم تطابقها 

، استنادا ال#ى االتف#اق بش#أن تطبي#ق ت#دابير الص#حة              1999
 ]لعالميةوالصحة النباتية لدى منظمة التجارة ا

 

Equivalence 

 ف###ى آفzzzة لل###تخلص م###ن تzzzدابير الصzzzحة النباتيzzzة تطبي###ق  استئصال
، االتفاقية الدولية 1995؛ معدل، 1990المنظمة [، منطقة

 ]يستأصل: ؛ سابقا1997لوقاية النباتات 
 

Eradication 

 ما بع#د    منطقة، خالل المستقبل المنظور، فى      آفةاستقرار   توطن
، االتفاقي##ة 1995؛ مع##دل 1990ة، المنظم##[ اليه##ا دخولهzzا

 ]يتوطن: ؛ سابقا1997الدولية لوقاية النباتات، 
 

Establishment 

عامل للمكافحة (التوطن 
 )البيولوجية

، خ#الل   عوامzل المكافحzة البيولوجيzة     استقرار عام#ل م#ن      
المس#تقبل المنظ#ور، ف##ى إح#دى المن#اطق بع##د دخول#ه إليه##ا      

 ]1996، 3مطبوع المعيار الدولى رقم [
 

Establishment (of 
a biological 
control agent)* 

 منطقة أيكولوجية محدد أو فى نظام فى بلد أو     أصيلغير   أجنبى
 المجلوب##ة عم##دا أو عرض##ا الكائنzzاتويطل##ق عل##ى (معين##ة 

ولما آانت هذه المدون#ة تع#الج       ). عن طريق أنشطة بشرية   
 م##ن بل##د آلخ##ر، ف##إن  المكافحzzة البيولوجيzzةجل##ب عوام##ل 

يستخدم لوصف الكائنات غير األصيلة    " أجنبى"لح  مصط
 ]1996، 3مطبوع المعيار الدولى رقم [فى بلد ما 

 

Exotic* 

 تزرع فيه#ا    مكان انتاج قطعة أرض ذات تخوم محددة فى        حقل
 ]1990المنظمة، [ سلعة

 
Field 

 خاليzا  واعتباره   مكان انتاج  أو   حقل،  شحنة على   التفتيش وجد خاليا
 ]1990لمنظمة، ا[ محددة آفةمن 

Find free 
   

بالنسبة (خال من 
لشحنة، حقل أو مكان 

 )انتاج
تس##مح أع##دادها أو  )  مح##ددةآفzzةأو م##ن  (آفzzاتالخل##و م##ن  

إجراءات الصحة آمياتها بالكشف عنها عن طريق تطبيق 
، لجنة الخب#راء،    1995؛ معدل،   1990المنظمة،  [ النباتية
1999[ 

 

Free from (of a 
consignment, field 
or place of 
production) 

حى، غير مجفف أو مجمد أو محفوظ ب#أى طريق#ة أخ#رى         طازج
 ]1990المنظمة، [

 
Fresh 

 تس###تخدم لالس###تهالك أو التص###نيع نباتيzzzة طازجzzzةأج###زاء  فاآهة وخضر
 ]1990المنظمة، [

 
Fruits and 
vegetables 

ة  بعامل آيميائى يتخلل السلعة بصورة آامل#       معالجة سلعة  تدخين
؛ 1990المنظم##ة،  [أو رئيس##ية وه##و ف##ى الحال##ة الغازي##ة     

 ]1995معدل، 
Fumigation 

المنظم#ة،  [ تس#تخدم ف#ى ب#رامج التربي#ة أو الص#يانة           نباتات مادة وراثية
1990[ 

 
Germplasm 
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بذور تستخدم فى أغ#راض التص#نيع أو االس#تهالك ول#يس             حبوب
 ]1990المنظمة، [) بذورأنظر  (للغرس

 
Grain 

 أو أى م#ادة تس#تخدم ف#ى     جذور النباتات أى مادة تنمو فيها      نمووسط ال
 ]1990المنظمة، [هذا الغرض 

 
Growing medium 

 نموا نشطا فى  النباتاتتلك الفترة من العام التى تنمو فيها         موسم النمو
 ]1990المنظمة، [ معينة منطقة

 
Growing season 

تzzzدابير ق###رار وتطبي###ق  قي###ام البل###دان المختلف###ة بوض###ع وإ    تجانس�توافق 
المنظم##ة، [ مش##ترآة معzzايير تس##تند ال##ى  للصzzحة النباتيzzة 

، اس#تنادا ال#ى اتف##اق   1999؛ تع#ديل لجن#ة الخب#راء،    1995
منظم##ة التج##ارة العالمي##ة المتعلق##ة بتطبي##ق ت##دابير الص##حة  

 ]والصحة النباتية
 

Harmonization 

تدابير الصحة النباتية 
 المنسقة

لت##ى تض##عها األط##راف المتعاق##دة  اتzzدابير الصzzحة النباتيzzة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، [استنادا الى معايير دولية     

1997[ 
 

Harmonized 
phytosanitary 
measures* 

  آفة ملوثةأنظر آفة متطفلة
 

Hitch-hiker pest 
، بش#كل  النباتzات  التى تصيب نوع من أن#واع      لآلفاتقائمة   قائمة آفات العائل

، تع#ديل   1996لجن#ة الخب#راء،     [ منطقة معينة    شامل أو فى  
1999[ 

 

Host pest list 

 القادرة، فى ظل الظروف الطبيعية، عل#ى       النباتيةاألنواع   نطاق النباتات العائلة
 ]1990المنظمة، [ محددة آفةإعالة 

 
Host range 

 وفق##ا الش##تراطات سzzلعة ت##رخص باس##تيراد رسzzميةوثيق#ة   إذن االستيراد
؛ مع##دل 1990المنظم##ة، [الص##حة النباتي##ة مح##ددة تتعل##ق ب

1995[ 
 

Import permit 

عامل (إذن االستيراد 
 )مكافحة بيولوجية

استيراد عام#ل للمكافح#ة    (وثيقة رسمية ترخص االستيراد     
مطب##وع المعي##ار  [وفق##ا الش##تراطات مح##ددة   ) البيولوجي##ة
 ]1996، 3الدولى رقم 

 

Import-permit (of 
a biological 
control agent) 

 المعني#ة، ف#ى     المنتجات النباتية  أو   حية للنباتات وجود آفة    )سلعة(إصابة 
لجن###ة الخب###راء،  [ الع###دوى االصzzzابةوتش###مل .  م###اسzzzلعة
 ]1999؛ تعديل لجنة الخبراء، 1997

 

Infestation (of a 
commodity) 

 أو المنتجات النباتيzة  ،  الرسمى للنباتات الفحص البصرى    تفتيش
 لل##وائح الص##حة النباتي##ة م##ن اضzzعةالخ األخ##رى األصzzناف

أو تحدي#د م#دى   / موج#ودة و اآلفzات أجل تحديد ما إذا آانت  
؛ معدل، 1990المنظمة، [ للوائح الصحة النباتيةاالمتثال  
 )يفتش: ؛ سابقا1995

Inspection 

 المنظمة القطرية لوقايzة النباتzات   شخص مرخص له من      مفتش
 ]1990المنظمة، [بتنفيذ المهام المنوطة بها 

 
Inspector 

 لض###وابط دخولهzzzا مس###توردة أو اخض###اع رفzzzض شzzzحنة )شحنة(اعتراض 
 للzzzوائح الصzzzحة النباتيzzzة  معين###ة بس###بب ع###دم االمتث###ال    

 ]1995؛ معدل، 1990المنظمة، [
 

Interception (of a 
consignment) 

 عل##ى اختبzzار أثن##اء التفت##يش أو إج##راء   آفzzةالكش##ف ع##ن   )آفة(اعتراض 
؛ تع#ديل لجن#ة الخب#راء،    1990مة، المنظ[ مستوردة   شحنة
1996[ 

 
 

Interception (of a 
pest) 

 Intermediate أو البل#د المقص#ود      بلد المنشأ  فى بلد بخالف     حجر زراعى  حجر زراعى وسيط
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 ]1996لجنة الخبراء، [
 

quarantine 

االتفاقية الدولية لوقاية 
 النباتات

مودع#ة ل#دى    االتفاقية الدولي#ة لوقاي#ة النبات#ات، بص#يغتها ال         
 1951منظم#####ة األغذي#####ة والزراع#####ة ف#####ى روم#####ا ف#####ى    

 ]1990المنظمة، [وبالتعديالت الالحقة التى أدخلت عليها 
 

International 
Plant Protection 
Convention  

المعيار الدولى لتدابير 
 الصحة النباتية

 أقره مؤتمر منظمة األغذية والزراعة، معيار دولىوضع 
 أو اللجن#ة المختص#ة   ر الصحة النباتيةلتدابيالهيئة المؤقتة  

، فى إطار االتفاقي#ة الدولي#ة لوقاي#ة     بتدابير الصحة النباتية  
؛ تع##ديل لجن##ة الخب##راء،   1996لجن##ة الخب##راء،  [النبات##ات 
1999[ 

 

International 
Standard for 

Phytosanitary 
Measures  

 2 و 1ق#رتين   ، الف 10 دولية يتم وضعها وفقا للم#ادة        معايير معايير دولية
االتفاقي##ة الدولي##ة  [ الدوليzzة لوقايzzة النباتzzات  االتفاقيzzةم##ن 

 ]1997لوقاية النباتات، 
 

International 
standards* 

؛مع##دل 1990المنظم##ة، [ توطنهzzا ي##نجم عن##ه  دخzzول آفzzة  )دخول(وفود 
 ]1997؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1995

 
Introduction 

عامل للمكافحة (جلب 
 )لبيولوجيةا

 فى نظام ايكولوجى ل#م   للمكافحة البيولوجية  عاملإطالق  
أنظ###ر أيض###ا (يك###ن ه###ذا العام###ل موج###ودا في###ه م###ن قب###ل   

 ]1996، 3مطبوع المعيار الدولى رقم [") التوطن"
 

Introduction (of a 
biological control 
agent)* 

بأع###داد  المنتج###ة عوامzzzل المكافحzzzة البيولوجيzzzة اط###الق  االطالق االغراقى
غفي##رة به##دف تحقي##ق انخف##اض س##ريع ف##ى عش##يرة إح##دى   
اآلف##ات دون أن يس##فر ذل##ك بالض##رورة ع##ن ت##أثير مس##تمر 

 ]1996، 3مطبوع المعيار الدولى رقم [
 

Inundative 
release* 

االتفاقية الدولية لوقاية 
 النباتات

 IPPC 

المعيار الدولى لتدابير 
 الصحة النباتية

لجن###ة [ير الصzzzحة النباتيzzzةلتzzzداب لمعيzzzار دولzzzىمختص###ر 
 ] 1996الخبراء، 

 
ISPM 

أى مرسوم، قانون، الئحة أو خطوط توجيهي#ة أو أى أم#ر      التشريع
مطب##وع المعي##ار  [إدارة تص##دره حكوم##ة م##ن الحكوم##ات    

 ]1996، 3الدولى رقم 
 

Legislation* 

 واحدة تتميز بتجانسها ف#ى التك#وين   سلعةعدد من وحدات     )لط(رسالة 
المنظم#ة،  [ شحنةإلى ذلك، وتشكل جزءا من      والمنشأ وما   

1990[ 
 

Lot 

حي##وان أول##ى، فطر،بكتي##ر، في##روس، أو أى آي##ان حي##وى    الكائن الدقيق
، 3مطبوع المعيار ال#دولى رق#م     [مجهرى ذاتى التضاعف    

1996[ 
 

Micro-organism* 

 مستمرة للتحقق من أوضاع الصحة النباتية    رسميةعملية   رصد
 ]1996لجنة الخبراء، [

 
Monitoring 

 لآلفzzzzات مس####تمر للتحق####ق م###ن خص####ائص تجم####ع  مسzzzح  مسح رصدى
 ]1995المنظمة، [

 
Monitoring 
survey 

منظمة وقاية النباتات 
 القطرية

 تنشئها إحدى الحكومات للنهوض بالوظائف رسميةإدارة 
المنظم#ة،  [ االتفاقيzة الدوليzة لوقايzة النباتzات    التى حددتها   

 ]لوقاية النباتات) قطرية(منظمة : ؛ سابقا1990
 

National Plant 
Protection 

Organization 
( 

 آخ##ر، وق##د يس##اعد عل##ى   آzzائن يع##يش عل##ى حس##اب  آzzائن العدو الطبيعى
وه###و يض###م أش###باه الطفيلي###ات،    . تقل###يص عش###يرة عائل###ه  

مطب###وع [والطفيلي###ات، والكائن###ات المفترس###ة والممرض###ة 
Natural enemy* 
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 ]1996، 3المعيار الدولى رقم 
 

فى ) العنصر/المكون(
 صورته الطبيعية

أح###د مكون###ات نظ###ام ايكول###وجى، أو عنص###ر مخت###ار م###ن 
مطب##وع [عش##يرة بري##ة غي##ر مح##ّور بوس##يلة اص##طناعية     

 ]1996، 3المعيار الدولى رقم 
 

Naturally 
occurring* 

آفة ال تخضع للحجر 
 الزراعى

 م##ا منطقzzة ف##ى الحجzzر الزراعzzى  ال تعتب##ر م##ن آف##ات  آفzzة
 ]1995المنظمة، [

 
Non-quarantine 
pest  

منظمة وقاية النباتات 
 القطرية

]1990مختصر لمنظمة وقاية النباتات القطرية المنظمة، 
 

NPPO 

 ما منطقة أنها أصلية فى الرسمية تفيد التقارير آفةوجود   )آفة(ظهور 
 أن#ه ق#د ت##م   الرسzمية أو ال تفي#د التق#ارير   /إليه#ا، و وافzدة  أو 

: ، س###ابقا 1995؛ مع###دل،  1990المنظم###ة،  [ استئصzzzالها
 ]يظهر

 

Occurrence 

منظمzzة ينش##أ أو ي##رخص ب##ه أو ينف##ذ م##ن جان##ب   ) اج##راء( رسمى) اجراء(
 ]1990المنظمة، [ قطرية لوقاية النباتات

 
 
 

Official 

آيان حيوى ق#ادر عل#ى التك#اثر أو التض#اعف، الحيوان#ات              الكائن الحى
 الدقيقzzzzة اتوالكائنzzz الفقاري###ة أو الالفقاري###ة، والنبات####ات،   

 ]1996، 3مطبوع المعيار الدولى رقم [
 

Organism* 

 معزول اآتش#ف ح#ديثا وينتظ#ر أن يظ#ل عل#ى             آفاتتجمع   تفشى
 ]1995المنظمة، [قيد الحياة فى المستقبل القريب 

 
Outbreak 

 حى يع#يش عل#ى آ#ائن أآب#ر أو داخل#ه ويتغ#ذى علي#ه            آائن الطفيل
 ]1996، 3مطبوع المعيار الدولى رقم [

 
Parasite* 

حش##رة ال تك##ون طفيلي##ة إّال ف##ى أطواره##ا غي##ر الناض##جة،   شبيه الطفيل
وهى تقت#ل عائله#ا ف#ى غم#ار تطوره#ا، وتع#يش ح#رة عن#د          

مطب#وع المعي#ار ال#دولى رق#م        [وصولها الى مرحلة البلوغ     
3 ،1996[ 
 

Parasitoid* 

، 3مطبوع المعيار ال#دولى رق#م    [ يسبب مرضا    دقيق آائن الكائن الممرض
1996[ 

 
Pathogen* 

المنظم#ة،  [ االنتشzار  أو   الzدخول  من   اآلفةأى وسيلة تمكن     طريق
 ]1995؛ معدل، 1990

 
Pathway 

أى نوع أو س#اللة أو نم#ط بيول#وجى م#ن الكائن#ات النباتي#ة          آفة
 أو للنباتzzzاتأو الحيواني###ة أو أى عام###ل مم###رض أو م###ؤذ  

؛ 1995؛ مع####دل، 1990المنظم####ة، [ المنتجzzzzات النباتيzzzzة
 ]1997فاقية الدولية لوقاية النباتات، االت
 

Pest 

 مح##ددة آم##ا يس##تدل م##ن األدل##ة  آفzzة ال تظه##ر فيه##ا منطقzzة منطقة خالية من اآلفات
 عن#د  رسzميا العلمية ويجرى فيها الحفاظ عل#ى ه#ذه الحال#ة        

 ]1995المنظمة، [االقتضاء 
 

Pest free area 

مكان لالنتاج خال من 
 اآلفات 

 معين##ة آم##ا يس##تدل م##ن   آفzzة في##ه  ال تظه##رمكzzان لالنتzzاج 
الشواهد العلمية، ويج#رى في#ه المحافظ#ة عل#ى ه#ذه الحال#ة          

، 10مطب##وع المعي##ار ال##دولى رق##م  [رس##ميا عن##د االقتض##اء
1999[ 

 

Pest Free place of 
production* 

 Pest free ال تنتشر فيه آفة معين#ة عل#ى   مكان لإلنتاججزء محدد من    موقع لالنتاج خال من 
production site* 
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تثبت##ه األس##انيد العلمي##ة وه##و المك##ان، حس##ب    النح##و ال##ذي   اآلفات
مقتضى الحال ال#ذي يح#افظ في#ه رس#ميا عل#ى ه#ذا الوض#ع           

مكzzان لفت##رة معين##ة وي##دار آوح##دة منفص##لة ب##نفس طريق##ة   
مطب#وع المعي#ار ال#دولى رق#م     [.االنتzاج الخzالي مzن اآلفzات    

10 ،1999[ 
 

 آفzة لمتعلقة بوجود أو ع#دم وج#ود    وثيقة توفر المعلومات ا    سجل اآلفات
بل#د  (محددة فى موقع بعين#ه ف#ى وق#ت مع#ين داخ#ل منطق#ة                

لجن#ة الخب#راء،   [ف#ى ظ#ل ظ#روف ي#رد وص#فها      ) فى العادة 
1997[ 

 

Pest record 

عملي###ة تقي###يم األدل###ة البيولوجي###ة أو العلمي###ة واالقتص###ادية  تحليل أخطار اآلفات
ع للحج##ر األخ##رى لتحدي##د م##ا إذا آان##ت آف##ة معين##ة تخض##    

 الت#ى ينبغ#ى     تدابير الصحة النباتيzة   الزراعى ولتحديد قوة    
؛ تع#ديل االتفاقي#ة الدولي#ة    1995المنظمة،  [اتخاذها ضدها   

 ]1997لوقاية النباتات، 
 

Pest risk analysis 

تحديد ما إذا آانت اآلفة من آفات الحجر وتقييم احتم#االت           تقييم أخطار اآلفات
 ]1995المنظمة، [دخولها

Pest risk 
assessment 

عملي##ة اتخ##اذ الق##رار بش##أن خف##ض مخ##اطر دخ##ول آف##ات      ادارة أخطار اآلفات
 ]1995المنظمة، [الحجر 

 
Pest risk 
Management 

فى (أوضاع اآلفات 
 )منطقة ما

، فى الوق#ت الحاض#ر،   منطقة فى آفةوجود أو عدم وجود  
بم##ا ف##ى ذل##ك توزيعه##ا حس##ب االقتض##اء، حس##ب تحدي##دها   

سzzzجالت عانة بأحك###ام الخب##راء، اس###تنادا ال##ى    اس##ت رسzzميا 
لجن#ة  [ الجارية والتاريخية وغيرها م#ن المعلوم#ات     اآلفات

 ]1998؛ تعديل لجنة الخبراء، 1997الخبراء، 
 

Pest status (in an 
area) 

 ]1995المنظمة، [مختصر لمنطقة خالية من اآلفات  منطقة خالية من اآلفات
 

PFA 

 النموذجية لالتفاقي#ة  الشهادات مصممة على غرار    دةشها شهادة الصحة النباتية
 ]1990المنظمة، [الدولية لوقاية النباتات 

 
Phytosanitary 
certificate 

اعتماد اجراءات الصحة 
 النباتية

  المفض##ية ال##ى إص##دار  اجzzراءات الصzzحة النباتيzzة  اتب##اع 
 ]1990المنظمة، [ شهادة الصحة النباتية

 
Phytosanitary 
certification 

تشريعات الصحة 
 النباتية

للمنظمzzة الق##وانين األساس##ية الت##ى تم##نح الس##لطة القانوني##ة  
 والت##ى يمك##ن االس##تناد إليه##ا ف##ى  القطريzzة لوقايzzة النباتzzات

؛ مع##دل، 1990المنظم##ة، [ لzzوائح الصzzحة النباتيzzةوض##ع 
1995[ 

 

Phytosanitary 
legislation 

 تس##تهدف من##ع اجzzراءات رسzمية  أو لzzوائح، تشzريعات أى  تدابير الصحة النباتية
، تع####ديل 1995المنظم####ة [ انتشzzzzار  اآلفzzzzاتأو / ووفzzzzود

 ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
 

Phytosanitary 
measure 

إجراءات الصحة 
 النباتية

، التفتzzzيش إلج###راء عملي###ات  رسzzzمياأى طريق###ة مح###ددة  
باآلفات  أو المعالجات فيما يتصل  المسوحات،  االختبارات

، تع###ديل، 1990المنظم###ة؛ [ لخاضzzzعة للحجzzzر الزراعzzzى ا
إجzzراءات الحجzzر : ؛ س##ابقا1999؛ لجن##ة الخب##راء، 1995
 ]الزراعى

 

Phytosanitary 
procedure 

، انتشzار اآلفzات   أو  / و منzع وفzود    تس#تهدف    رسzمية قواعد   لوائح الصحة النباتية
 أو البن###ود األخ###رى أو السzzzلعع###ن طري###ق تنظ###يم انت###اج  

ده##ا، أو تنظ##يم النش##اط الع##ادى لألف##راد،      انتقاله##ا أو وجو 
المنظم#ة،  [ اعتماد اجراءات الصzحة النباتيzة     وعن طريق   

 1999؛ لجنة الخبراء، 1995، تعديل 1990

Phytosanitary 
regulation 

 تعمل بوصفها وح#دة انتاجي#ة       حقولأى مكان أو مجموعة      مكان االنتاج
 وق##د يش##مل ذل##ك مواق##ع انت##اج ت##دار      . أو زراعي##ة واح##دة 

Place of 
production 
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المنظم##ة،  [بص##ورة منفص##لة ألغ##راض الص##حة النباتي##ة      
 ]1999؛ لجنة الخبراء، 1990

 
بما فى ذلك (غرس 

 )إعادة الغرس
 وسzzط نمzzو ف##ى النباتzzاتأى عملي##ات تس##تخدم ف##ى وض##ع  

التطعيم أو أي عملي#ات مماثل#ة ض#مانا لنموه#ا أو تكاثره#ا             
ع###ديل لجن###ة   ، ت1990المنظم###ة، [أو إآثاره###ا فيم###ا بع###د   

 ]1999الخبراء، 
 

Planting 
(including 
replanting) 

 آفةأنظر  آفة نباتية
 

Plant pest 
) الحبوببما فى ذلك  (نباتىمواد غير مصنعة ذات أصل  المنتجات النباتية

ومواد مصنعة يمكن أن تشكل، بس#بب طبيعته#ا أو طريق#ة     
 وانتشzzzار اآلفzzzات  وفzzzودتجهيزه###ا، خط###را م###ن زاوي###ة    

، تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،      1990مة،  المنظ[
 ]منتج نباتى؛ سابقا 1997

 

Plant products 

منظمة وقاية النباتات 
 )قطرية(

 منظمة وقاية النباتات القطريةأنظر 
 
 

Plant Protection 
Organization 
(national) 

آفzات  ار أو انتش# / ووفzود جميع األنشطة الرامي#ة ال#ى من#ع         الحجر الزراعى
، أو إل###ى ض###مان خض###وعها   الزراعzzzى خاضzzzعة للحجzzzر 
 ]1995؛ معدل 1990المنظمة، [ للمكافحة رسميا

 

Plant quarantine 

 والمzادة  البzذور  حية أو أج#زاء منه#ا، بم#ا ف#ى ذل#ك              نباتات نباتات
، تعديل االتفاقية الدولية لوقاي#ة      1990المنظمة،  [ الوراثية

 ]1997النباتات، 
 

Plants 

 أو غرسzzzها، أو يعت###زم مغروسzzzةنبات###ات يعت###زم إبقاؤه###ا  الغرسنباتات 
 ]1990المنظمة، [ إعادة غرسها

 
Plants of planting 

نباتات مستنبتة فى 
 مزارع أنسجة

 مستنبتة فى وس#ط معق#م ص#اف داخ#ل وع#اء مغل#ق         نباتات
 ]1999؛ تعديل لجنة الخبراء، 1990المنظمة، [

 
Plants in tissue 
culture 

 بري#ة تع#ين رس#ميا       حدوديzة مطار، ميناء بح#رى أو نقط#ة         ولنقطة الدخ
المنظم###ة، [أو دخ###ول المس###افرين  / والشzzzحناتالس###تيراد 
1995[ 

 

Point of entry 

]1995المنظمة، [ دخولها بعد شحنة المطبق على الحجر حجر ما بعد الدخول
 

Post-entry 
quarantine 

 ]1995المنظمة، [ مختصر لتحليل أخطار اآلفات تحليل أخطار اآلفات
 

PRA 

المنطقة التى يشملها 
 تحليل أخطار اآلفات

 
المنظم###ة، [ فيه###ا تحليzzzل أخطzzzار اآلفzzzات  يج###رى منطقzzzة
1995[ 

 
 

PRA area   

أو آف##ة  (اآلفzzات يخل##و م##ن  مكzzان انتzzاج ، أو حقzzل، شzzحنة خالية فعليا
بأعـ##ـداد أو آمي##ات تتج##اوز تل##ك الت##ى يتوق##ع أن    ) مح##ددة

 ممارس###ات الزراع###ة والمناول###ة تنش###أ ع###ن، وتتس###ق م###ع،
المنظم#ة،  [الجيدة التى تستخدم فى انتاج السلعة وتس#ويقها         

 ]1995؛ معدل 1990
 

Practically free* 

إفzzراج فzzى بلzzد أو / وتصzzديق مzzن زاويzzة الصzzحة النباتيzzة  إجازة أولية
 تجري###ه المنظم###ة القطري###ة لوقاي###ة النبات###ات لبل###د   المنشzzzأ

المنظم###ة، [لمعت###اد الوص###ول أو يج###رى تح###ت إش###رافها ا  
 ]1995؛ معدل، 1990

 

Preclearance 

 *Predatorوه##و .  أخ#رى ويقت#ات عليه#ا   آائنzzاتع#دو طبيع#ى يفت#رس     الكائن المفترس



Appendix III -11 ICPM 99/REPORT 
 

S:\docs\ICPM99\X3503a-Final\CH 

مطب##وع المعي##ار  [يقت##ل أثن##اء حيات##ه أآث##ر م##ن ف##رد منه##ا     
 ]1996، 3الدولى رقم 

 
لzوائح   مح#ددة بموج#ب      سzلع  أو   آفاتمنع استيراد وانتقال     حظر

 ]1995؛ معدل، 1990المنظمة [ اتيةالصحة النب
 
 

Prohibition 

 تح##ددها منظم##ة وقاي##ة النبات##ات    منطقzzة خاضzzعة للzzوائح   منطقة محمية
 الضرورية لقيام   للمنطقةالقطرية، باعتبارها الحد األدنى     

؛ ح#ذف م#ن     1990المنظم#ة،   [ مهددة لمنطقةحماية فعالة   
 ]1996؛ مفهوم جديد من لجنة الخبراء، 1995المنظمة، 

 

Protected area 

 لنباتات أو لمنتج#ات نباتي#ة تخض#ع لل#وائح           رسمىاحتجاز   الحجر
الصحة النباتية من أجل وضعها تح#ت المراقب#ة أو إج#راء          

أو / واختبارهzا  عليه#ا،  التفتzيش بحوث عليها أو لمواصلة    
؛ لجن#####ة 1995؛ مع#####دل، 1990المنظم#####ة، [ معالجتهzzzzzا
 ]1999الخبراء، 

 

Quarantine 

 ويج##رى للحجzر الزراعzى   خاض#عة  آفzzة توج#د به#ا   منطقzة  منطقة الحجر
؛ 1990المنظم###ة، [ رسzzzميا اآلفzzzة ه###ذه  مكافحzzzةداخله###ا
 ]1995معدل، 

 

Quarantine area 

عامل (الحجر الزراعى 
 ) للمكافحة البيولوجية

 الخاضعة  االحتجاز الرسمى لعوامل المكافحة البيولوجية    
بح#وث، أو    ألغ#راض المراقب#ة وال     النباتيzة  للوائح الصحة 

مطب##وع [ االختبzzاراتأو / والفحzzوصإلج##راء مزي##د م##ن   
 ]1996، 3المعيار الدولى رقم 

 

Quarantine (of a 
biological control 
agent)* 

آفة خاضعة للحجر 
 الزراعى

 للمنطقzzة المهzzددة  له##ا أهميته##ا االقتص##ادية المحتمل##ة  آفzzة
ه#ا  ولكنها ال توجد بعد فى هذه المنطقة، أو توجد فيها ولكن         

للمكافحzzzة ليس###ت موزع###ة عل###ى نط###اق واس###ع وتخض###ع   
؛ تع#####ديل 1995؛ مع#####دل، 1990المنظم#####ة، [ الرسzzzzzمية

 ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
 

Quarantine pest 

 المنتجzات النباتيzة    أو   النباتzات محطة رسمية تستبقى فيها      محطة الحجر الزراعى
: بقا، س##ا1995، مع##دل، 1990المنظم##ة، [ الحجzzرره##ن 

 ]الزراعى محطة أو مرفق الحجر

Quarantine 
stations 

 اس##توردت ال##ى بل##د وم##ن ث##م ج##رى تص##ديرها من##ه  شzzحنة شحنة يعاد تصديرها
وق#د تخ#زن    . دون أن تتعرض للتلوث أو اإلصابة باآلف#ات       

 أخرى، أو تغير  شحنات، وتجزأ أو تضم إلى      الشحنةهذه  
؛ 1996 ؛ تع#ديل لجن#ة الخب#راء،      1990المنظمة،  [عبوتها  

 ]بلد إعادة التصدير؛ سابقا 1999لجنة الخبراء، 
 

Re-exported 
consignment 

للzوائح الصzحة    أو أى بن#د آخ#ر خاض#ع    دخول شzحنة منع   رفض
المنظم#ة،  [ للzوائح الصzحة النباتيzة      لع#دم االمتث#ال      النباتية
 ]1995؛ معدل، 1990

 

Refusal 

يمي#ة لوقاي#ة   مجمل أراضى البلدان األعضاء فى منظمة إقل  إقليم
 ]1990المنظمة، [النباتات 

 
Region 

منظمة وقاية النباتات 
 االقليمية

منظمة حكومية دولية منوط به#ا تنفي#ذ المه#ام المنص#وص            
عليه###ا ف###ى الم###ادة التاس###عة م###ن االتفاقي###ة الدولي###ة لوقاي###ة  

؛ لجنة الخبراء، 1995؛ تعديل، 1990المنظمة، [النباتات 
 ]النباتات لوقاية) ةإقليمي (منظمة: ؛ سابقا1999

 

Regional Plant 
Protection 
Organization 
 

 لتوجي##ه منظمzzة وقايzzة النباتzzات االقليميzzة تض##عها معzzايير معايير اقليمية
االتفاقي##ة الدولي##ة لوقاي##ة النبات##ات،  [أعض##اء تل##ك المنظم##ة  

1997[ 
 

Regional 
standards 



ICPM 99/REPORT Appendix III-12  
 

S:\docs\ICPM99\X3503a-Final\CH 

 والبنzود  النباتيzة  منتجzات وال النباتzات  تخضع فيه#ا     منطقة منطقة خاضعة للوائح
 الداخلة إليها، الموجودة فيها، أو      للوائح الخاضعة األخرى

الخارجة منها، الى تدابير الصحة النباتي#ة تحاش#يا إلدخ#ال        
منطقzة مكافحzة   أنظ#ر   (انتشار آفات خاضعة للzوائح أو  /و

؛ تع##ديل لجن##ة  1996لجن##ة الخب##راء،  [) ومنطقzzة محميzzة 
 ]1999الخبراء، 

Regulated area 

   
بند خاضع للوائح 
 الصحة النباتية

، مك#ان تخ#زين، تعبئ#ة، وس#يلة         نباتات، منتجات نباتية  أى  
 أخ#رى، أو ش#ىء آخ#ر أو         آائناتنقل، حاوية، تربة، وأى     
، أو ت#ؤدى ال#ى انتش#ارها،        اآلفاتمادة أخرى يمكن تؤوى     

، وخاص##ة النباتيzzة تzzدابير الصzzحة وي##رى أنه##ا تس##توجب  
؛ 1990المنظم###ة، (ق###ل ال###دولى عن###دما يتعل###ق األم###ر بالن 

 ]1997؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1995معدل، 
 

Regulated article 

آفة غير حجرية تخضع 
 للوائح

النباتzات   يؤثر وجودها ف#ى   آفة ال تخضع للحجر الزراعى    
 للنباتzات ، عل#ى االس#تخدام المس#تهدف        للغرس المخصصة

 وبالت##الى تخض##ع  ذات الت##أثير االقتص##ادى غي##ر المقب##ول،  
االتفاقي#ة  [للوائح داخل أراضى الطرف المتعاقد المستورد       

 ]1997الدولية لوقاية النباتات، 
 

Regulated non-
quarantine pest 

 أو آف##ة خاض##عة لل##وائح غي##ر خاض##عة   آفzzة حجzzر زراعzzى  آفة خاضعة للوائح
]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، [للحجر الزراعى 

 
Regulated pest 

أنظ###ر أيض###ا،  ( ف###ى البيئ###ة  آzzzائناإلف###راج العم###دى ع###ن   اإلطالق فى البيئة
، 3مطب##وع المعي##ار ال##دولى رق##م  [" التzzوطن"و " الجلzzب"

1996[ 
 

Release (into the 
environment)* 

 ]1995المنظمة، [ لوقاية النباتات بالدخولالترخيص  )عن شحنة(إفراج 
 

Release (of a 
consignment) 

 أنظر الغرس دة الغرسإعا
 

Replanting 
سzلع   الت#ى تس#مح باس#تيراد أو نق#ل     لوائح الصzحة النباتيzة    تقييد

؛ 1996لجن#ة الخب#راء،     [ خاضعة لمتطلبات محددة     محددة
 ]1999تعديل لجنة الخبراء، 

 

Restriction 

 غي##ر منش##ورة طولي##ا تح##تفظ بس##طحها الطبيع##ى     أخشzzاب أخشاب مستديرة
المنظم#ة،  [لى القل#ف أو تخل#و من#ه         المستدير وقد تحتوى ع   

1990[ 
 

Round wood 

منظمة وقاية النباتات 
 االقليمية

 المنظمzzة، [مختصzzر لمنظمzzة وقايzzة النباتzzات االقليميzzة     
1990[ 

RPPO 

 منش####ورة طولي####ا، تح####تفظ بس####طحها الطبيع####ى   أخشzzzzاب أخشاب منشورة
المس#تدير أو ال تح##تفظ ب#ه، وتحت##وى عل#ى القل##ف أو تخل##و    

 ]1990مة، المنظ[منه 
 

Sawn wood 

االتفاقي#ة الدولي#ة   [ 12 المع#ين بموج#ب الم#ادة    أمين الهيئzة   األمين
 ]1997لوقاية النباتات، 

 
Secretary 

 ول##يس لالس##تهالك أو التص##نيع   للغzzرسب##ذور مخصص##ة   البذور
 ]1995المنظمة، [) حبوب: أنظر(
 

Seeds 

، البيولوجية المكافحةلعامل  قياس لنطاق الكائنات العائلة      نوعية الكائنات العائلة
وذلك، على مقياس يبدأ بالعامل ش#ديد التخص#ص ال#ذى ال            
يس##تطيع أن يحق##ق تط##وره الكام##ل إال عل##ى ن##وع وحي##د أو  

، وينته##ى )وحي##د الغ##ذاء (عل##ى س##اللة وحي##دة م##ن عائل##ة     
بالعامل عمومى التخصص ال#ذى تك#ون ل#ه آائن#ات عائل#ه              

متع#دد  (ي#ة    الح الكائنzات آثيرة تغطى ع#دة مجموع#ات م#ن         
 ]1996، 3مطبوع المعيار الدولى رقم [) الغذاء

Specificity* 
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المنظم#ة،  [ م#ا    منطقzة  داخ#ل    آلفةمقدار التوزع الجغرافى     انتشار
1995[ 

 
Spread 

وثيقة وضعت بتوافق اآلراء واعتمدتها هيئة معت#رف به#ا           معيار
ت####وفر، لالس####تخدام الع####ام والمتك####رر، قواع####د، خط####وط   

 ألنش###طة معين###ة أو لنت###ائج ه###ذه    توجيهي###ة أو خص###ائص 
األنشطة، وتستهدف تحقيق الدرجة المثلى م#ن النظ#ام ف#ى           

، دلي###ل المنظم###ة الدولي###ة 1995المنظم###ة، [س###ياق مح###دد 
 1991: 2الهيئ##ة الدولي#ة لاللكتروني##ات  / للتوحي#د القياس#ى  

 ]تعاريف
 

Standard 

 غير مصنع مخصص لالستهالك أو التص#نيع        منتج نباتى  منتج مخزن
الحبzzوب ويش##مل بوج##ه خ##اص (زن ف##ى ش##كل ج##اف ومخ##

 ]1990المنظمة، [ والخضروات المجففة والفاآهة
 

Stored product 

 مص#ابة لخف#ض     منطقzة  ف#ى    تدابير الصحة النباتية  تطبيق   تقليص
، تع#ديل لجن#ة الخب#راء،       1995المنظمة،  [ اآلفاتتجمعات  
1999[ 

 

Suppression 

انات ع#ن وج#ود أو ع#دم         لجمع وتسجيل البي   رسميةعملية   مراقبة
 أو أى إج##راءات الرصzzد، المسzzح م##ن طري##ق آفzzةوج##ود 
 ]1996لجنة الخبراء، [أخرى 

 

Surveillance 

 يجرى خالل فترة زمني#ة لتحدي#د خص#ائص    رسمىإجراء   مسح
 م#ا  منطقzة  ف#ى   تظهرتجمع لآلفات أو لتحديد األنواع التى       

 ]1996؛ تعديل لجنة الخبراء، 1990المنظمة، [
 

Survey 

وج##ود مب##ررات اس##تنادا ال##ى النت##ائج الت##ى أمك##ن التوص##ل   وجود مبررات فنية
، أو حيثم##ا لمخzzاطر اآلفzzات اليه##ا باس##تخدام تحلي##ل مالئ##م   

يكون مطبقا، فخص مقارن آخر وتقييم للمعلومات العلمية    
 ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، [المتوافرة 

 

Technically 
justified 

، بخ##الف الفح##ص البص##رى، ال##ذى ينف##ذ الرسzzمىص الفح#  اختبار
 معين####ة آفzzzzات أو للوق####وف عل####ى  اآلفzzzzاتلتب####ين وج####ود 

 ]1990المنظمة، [
 

Test 

 نباتات مستنبتة فى مزارع األنسجةأنظر  زراعة األنسجة
 

Tissue culture 
 أنظر شحنة عابرة )الترانزيت(العبور 

 
Transit 

 مطبوع المعي#ار    [دى الى توطنها  وجود آفة ال يتوقع أن يؤ      الوجود العارض
 ]1998، 8الدولى رقم 

 
Transcience* 

تzzدابير المب##دأ القاض##ى ب##أن ت##وفر عل##ى الص##عيد ال##دولى        شفافية
المنظم#ة،  [ واألسباب الداعية الى وض#عها       الصحة النباتية 

، استنادا الى االتف#اق     1999؛ تعديل لجنة الخبراء،     1995
نباتي#ة ل#دى منظم#ة      بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة ال     

 ]التجارة العالمية
 

Transparency 

 لقت##ل اآلف##ات، أو إزالته##ا أو   رسzzمياإج##راء م##رخص ب##ه    معالجة
 ]1995؛ معدل، 1990المنظمة، [تعقيمها 

 
Treatment 

، أو حبيب####ات أخشzzzzاب مسzzzzتديرة، أو أخشzzzzاب منشzzzzورة  أخشاب
 الش##حنة، وق##د تحت##وى عل##ى    فzzرش، أو أخش##اب  الخشzzب

 ]1990المنظمة، [منه القلف أو تخلو 
Wood 
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 المرفق الرابع
 

 جماعة العمل مفتوحة العضوية المعنية بجوانب الصحة النباتية
 للكائنات المحورة وراثيا واألنواع الغازية

 
 االختصاصات

 
 :وضع بيان بشأن -1
 

أن دور االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في تقييم مخاطر اآلفات النباتية الت#ى يمك#ن                )1(
 تنجم عن اآلفات النباتية للكائنات المحورة وراثيا؛

 
 .العالقة بين األنواع الغازية وآفات الحجر الزراعي )2(

 
تحدي###د أدوار ومس###ؤوليات األجه###زة األخ###رى ذات الص###لة، وأي أوج###ه ت###داخل، قائم###ة أو      -2

 .محتملة، مع دور االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
اعتم#اد أو وض#ع مع#ايير دولي#ة ف#ي إط#ار االتفاقي#ة الدولي#ة                ) وج#دت إن  (النظر في ضرورة     -3

 .لوقاية النباتات
 
تحديد مدى الحاجة إلى بناء القدرات ف#ي البل#دان النامي#ة آ#ي ت#نهض بال#دور المح#دد له#ا ف#ي              -4

 .إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
 االتفاقي#ة الدولي#ة لوقاي#ة     وضع مشروع اس#تراتيجية اتص#ال م#ن أج#ل ت#رويج وتوض#يح دور               -5

 .النباتات في هذا المجال
 

ورأت مجموعة االتصال غير الرسمية أن على جماعة العمل أن تنتهي م#ن عمله#ا ف#ي أق#رب وق#ت            
 .ممكن، بالنظر إلى التطورات الدولية في هذا المجال

 
تم##اع ورأت مجموع##ة االتص##ال أن تك##ون جماع##ة العم##ل مفتوح##ة العض##وية، عل##ى أن ينف##ذ قب##ل اج    

 .جماعة العمل جانب من العمل التحضيري فيما يتعلق بوضع وثيقة النقاش والتوصيات
 

وأخ##ذت مجموع##ة االتص##ال علم##ا ب##أن أمان##ة االتفاقي##ة الدولي##ة لوقاي##ة النبات##ات ق##د أج##رت اتص##االت   
 .باألجهزة الدولية المختصة لشرح دور االتفاقية، ولضمان مراعاة دور االتفاقية ومسؤولياتها

 
جعت مجموعة االتصال جميع األعضاء في االتفاقية الدولية لوقاية النبات#ات عل#ى ش#رح               وش

 . أدوار االتفاقية ومسؤولياتها في هذا المجال لألجهزة ذات الصلة في بلدانها
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 المرفق الخامس

 برنامج عمل قصير األجل
 

 قائمة المعايير واألنشطة األخرى التى قد تتطلب جماعات عمل
 

 عدم االمتثال/حاالت االحتجازاإلخطار ب
 قوائم اآلفات الخاضعة للرقابة

 اآلفات الحجرية غير الخاضعة للرقابة
 موارد التعبئة الخشبية
 المكافحة الرسمية

 األنواع الغازية/ السالمة البيولوجية/الكائنات المحورة وراثيا
 المناهج النظمية

 اإلبالغ عن اآلفات
 قائمة المصطلحات
 معنية بتدابير الصحة النباتيةلجنة الخبراء ال

 جماعتا عمل مفتوحتا العضوية
 لجنة المعايير
 المساعدة الفنية

 التخطيط االستراتيجي
 تسوية المنازعات
 تبادل المعلومات

 
 : الهيئة المؤقتة ما يلىوأيدت 

 
الخط##وط التوجيهي##ة ف##ى فئ##ة المع##ايير الت##ى ت##م االنته##اء منه##ا، رأى س##بعة مجيب##ين أن تنق##يح   
قائم#ة مص#طلحات   واعتب#ر س#تة مجيب#ين أن تنق#يح       .  مس#ألة ذات أولوي#ة عالي#ة       يل مخاطر اآلفات  لتحل

آما آان تنقيح مبادئ الحجر الزراع#ى ف#ى ارتباطه#ا بالتج#ارة الدولي#ة               .  أولوية عالية  الصحة النباتية 
 .مسألة هامة فى نظر ستة مجيبين

 
الخط##وط د عش##ر مجيب##ا أن ف##ى إط##ار فئ##ة مش##روعات المع##ايير الج##ارى إع##دادها، رأى أح##   

تحلي##ل مخ##اطر آف##ات الحج##ر ، يتبعه##ا ع##ن آث##ب التوجيهي##ة لش##هادات الص##حة النباتي##ة تش##كل أولوي##ة 
االعتب##ارات العام##ة والمتطلب##ات الخاص##ة لآلف##ات غي##ر الحجري##ة      ، ث##م )ثماني##ة مجيب##ين  (الزراع##ى

اآن إنت#اج خالي#ة م#ن       متطلب#ات إنش#اء أم#     واعتبر س#تة مجيب#ين أن       ). سبعة مجيبين  (الخاضعة للرقابة 
ورأى .  تع#د أولوي#ة عالي#ة ب#دورها    منهجي#ة التفت#يش   أولوية عالية، واعتبر خمس#ة مجيب#ين أن          اآلفات

الخط##وط ، وتق##رح الحمض##يات : الخط##وط التوجيهي##ة لمراقب##ة آف##ات مح##ددة   ع##دد قلي##ل أن آ##ال م##ن   
ة بالقياس إلى المعايير    تتسمان على دالالتهما بأهمية متوسط     التوجيهية لنظام الرقابة على الواردات    

 .واعتبر بعض المجيبين أن هذين المعيارين يتسمان بأولوية منخفضة. األخرى
 

واعتب##رت الهيئ##ة المؤقت##ة أن آ##ال م##ن الخط##وط التوجيهي##ة إلع##داد ق##وائم اآلف##ات الخاض##عة      
 .لية، تتسمان بأولوية عاللرقابة، والخطوط التوجيهية لإلخطار بعمليات االحتجاز وعدم االمتثال
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 المرفق السادس
 الجدول الزمنى المؤقت لجماعات العمل

 
المكzzzzzzzzzzzzzzzzzzان  الموضوع التاريخ المقترح

 المقترح
الجهzzzzzzzzة المتعاونzzzzzzzzة 

 المحتملة
آانون األول /ديسمبر
1999 

منظم##ة وقاي##ة النبات##ات  فنلندا جماعة العمل المعنية بعدم االمتثال
ف####ى أوروب####ا والبح####ر  

 المتوسط
آ###انون الث###اني  /ين###اير
2000 

 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا جماعة العمل المعنية بإعداد قوائم اآلفات

جماع######ة العم######ل غي######ر الرس######مية المعني######ة   2000شباط /فبراير
 بالمساعدات الفنية

جماعة العمل غير الرسمية المعنية ب#التخطيط       
 االستراتيجى

 بنكوك
 بنكوك

 المنظمة
 المنظمة

جراءات وض####ع جماع####ة العم####ل المعني####ة ب####إ   2000آذار /مارس
 المعايير

جماعة العمل غير الرسمية المعني#ة بالكائن#ات        
 األنواع الغازية/المحورة وراثيا

جماع##ة /جماع##ة العم##ل المعني##ة بالمص##طلحات
العم####ل المعني####ة بالرقاب####ة الرس####مية مفتوح####ة  

 العضوية
 

 روما
 غير معروف

 
 باريس

 المنظمة
 الواليات المتحدة

 
منظم##ة وقاي##ة النبات##ات 

والبح####ر ف####ى أوروب####ا 
الوالي#####ات / المتوس#####ط
 المتحدة

 جماعة العمل مفتوحة العضوية 2000نيسان /أبريل
 جماعة العمل مفتوحة العضوية

 بنكوك
 جنوب أفريقيا

 ؟/المنظمة
 ؟/المنظمة

جماع##ة العم##ل غي##ر الرس##مية المعني##ة بتس##وية   2000أيار /مايو
 المنازعات

 لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية

 اروم
 روما

 المنظمة
 المنظمة

حزي#########ران /يوني#########و
2000 

جماع####ة العم####ل المعني####ة باآلف####ات الحجري####ة   
 الخاضعة للرقابة

 جماعة العمل المعنية بمواد التعبئة الخشبية

أمريك###################ا 
 الوسطى

 
 آندا

 المنظمة
 

منظم##ة وقاي##ة النبات##ات 
 فى أمريكا الشمالية

 استراليا استراليا يةجماعة العمل المعنية بالمناهج النظم 2000تموز /يوليو
    2000آب /أغسطس
منظم#ة وقاي#ة    /المنظمة بودابست جماعة العمل المعنية باإلبالغ عن اآلفات 2000أيلول /سبتمبر

النبات###ات ف###ى أوروب###ا   
 والبحر المتوسط

 تش#####رين/أآت#####وبر
 2000األول

 جماعة العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجى
 حة النباتيةلجنة الخبراء المعنية بتدابير الص

 بنكوك
 روما

 المنظمة
 المنظمة
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 المرفق السابع

 
 إجراءات وضع المعايير التى اقترحتها جماعة العمل غير الرسمية

 المعنية بإجراءات وضع المعايير
 

 الخطوة األولى
تقدم المقترحات الخاصة بوضع أى معيار دولى جديد لتدابير الصحة النباتية أو باستعراض   

عيار دولى قائم لتدابير الصحة النباتية والى األمانة فى صورة وثيقة مناقش#ة مش#فوعة      أو تنقيح أى م   
 .بموضوع أو مشروع المعيار

 
 الخطوة الثانية

وتح#دد الهيئ#ة    . تقدم األمانة إل#ى الهيئ#ة المؤقت#ة لت#دابير الص#حة النباتي#ة م#وجزا بالمقترح#ات                  
ترح#ات المقدم#ة م#ن األمان#ة، وم#ن ب#ين        المؤقتة موضوعات وأولويات وض#ع المع#ايير م#ن ب#ين المق           

 .مقترحات أخرى قد تطرحها الهيئة المؤقتة
 

 الخطوة الثالثة
. تعد األمانة مشروع مواصفات المعايير التى حددت الهيئة المؤقتة أنها مع#ايير ذات أولوي#ة                

تع##ديلها ث##م ت##وفر بع##د ذل##ك لألعض##اء      /ويق##دم مش##روع المواص##فات إل##ى لجن##ة المع##ايير إلقراره##ا      
. وتق#دم التعقيب#ات آتاب#ة إل#ى األمان#ة         ).  يوم#ا  60(المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات للتعقيب عليها       و

 . وتتولى لجنة المعايير إعداد الصيغة النهائية للمواصفات آخذة هذه التعقيبات فى حسبانها
 

 الخطوة الرابعة
ويق#دم  . ه، وفقا للمواصفاتتتولى جماعة عمل تعينها لجنة المعايير صياغة المعيار أو تنقيح  

 .مشروع المعيار الناتج عن ذلك إلى لجنة المعايير الستعراضه
 

 الخطوة الخامسة
توزع مشروعات المعايير التى أقرته#ا لجن#ة المع#ايير عل#ى األعض#اء والمنظم#ات اإلقليمي#ة          

 ويج##وز للجن##ة .وتق##دم التعقيب##ات آتاب##ة إل##ى األمان##ة  ).  يوم##ا120(لوقاي##ة النبات##ات للتش##اور بش##أنها  
المعايير، حسب مقتضى الح#ال، أن تنش#ئ مجموع#ات مناقش#ة مفتوح#ة العض#وية، آمنت#ديات إلب#داء               

 .وتتولى األمانة تلخيص التعقيبات وتقديمها إلى لجنة المعايير. تعقيبات إضافية
 
 

 الخطوة السادسة
. اة التعقيب##اتتت##ولى األمان##ة تنق##يح مش##روع المعي##ار بالتع##اون م##ع لجن##ة المع##ايير، م##ع مراع##  

 .وتقدم لجنة المعايير الصيغة النهائية إلى الهيئة المؤقتة العتمادها
 

 الخطوة السابعة
يقرر المعيار ال#دولى لت#دابير الص#حة النباتي#ة ع#ن طري#ق اعتم#اده رس#ميا م#ن جان#ب الهيئ#ة                         

 .  من الئحتها الداخلية10المؤقتة، وفقا للمادة 
 

 الخطوة الثامنة
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لدولى لتدابير الصحة النباتية بحلول التاريخ المحدد أو بحلول أى ت#اريخ   يستعرض المعيار ا   
 .آخر قد تتفق عليه الهيئة المؤقتة

 
وسيس##ترعى انتب##اه الهيئ##ة . ق##د تنش##أ ظ##روف يك##ون م##ن المالئ##م فيه##ا تغيي##ر ه##ذه اإلج##راءات  

 .الجراءات تبعا لذلكالمؤقتة إلى هذه الظروف حالما تنشأ، مما يتيح للهيئة امكانية تقييمها واتخاذ ا
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 اعتبارات تتعلق باجراءات وضع المعايير
 وافقت عليها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 
 االعتبارات المالية

 
  أن يقوم أعضاء لجنة المعايير والمشzارآون فzى أنشzطة وضzع المعzايير، حيثمzا أمكzن،                      - )أ(

ويجzzوز  .  لحضzzور االجتماعzzات بالتمويzzل الطzzوعى لتكzzاليف سzzفرهم ومعيشzzتهم الالزمzzة     
لألعضاء أن يطلبوا مساعدة مالية من المنظمة بشأن االجتماعات غير المرتبطة باجتمzاع            
الهيئة المؤقتة، على أن يكون من المفهوم أن األولوية فى تقديم المساعدة المالية ستولى            

 .لممثلى البلدان النامية
 
المتzوافرة لألمانzة لتنفيzذ برنzامج العمzل، بمzا فzى           أن توجه بقدر اإلمكان الموارد الماليzة         - )ب (

ذلك الوفورات التى يحققها األعضzاء وغيzرهم ممzن يقبلzون طوعzا تكzاليف المشzارآة فzى                    
لجنة المعايير أو األنشطة المرتبطة بوضzع المعzايير، صzوب توسzيع نطzاق برنzامج العمzل                   

 . األعضاءالخاص بوضع المعايير، والمساعدة على مشارآة البلدان النامية 
 
 أن توفر أموال من خارج الميزانية إلتاحة مشارآة البلدان النامية فى جماعات المناقشة        - )ج(

 .الخاصة مفتوحة العضوية
 
 . أن تشجع الجهات الراعية والجهات المتبرعة على تقديم مساهمات فى برنامج العمل- )د(
 

 دور المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
 
 :وم المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات بما يلى  أن تق- )أ(
 وضع معايير إقليمية وإيداعها لدى األمانة )1(
 :تشجيع التعاون فيما بين البلدان األعضاء فى إعداد )2(

مقترحzzzات معzzzايير دوليzzzة جديzzzدة أو منقحzzzة لتzzzدابير الصzzzحة النباتيzzzة، وإيzzzداع المعzzzايير   ••••
 ير دولية لمعايير الصحة النباتية؛اإلقليمية بوصفها مرشحة ألن تصبح معاي

 تعقيبات على مواصفات المعايير الدولية الجديدة أو المنقحة لتدابير الصحة النباتية؛ ••••
تعقيبzzات علzzى مشzzروعات المعzzايير الدوليzzة لتzzدابير الصzzحة النباتيzzة الzzواردة للتشzzاور           ••••

 .بشأنها
 .التعاون مع األمانة فى دعم برنامج العمل )3(
 الشفافية

 
)I( -مراعاة أقصى قدر عملى من الشفافية فى إجراءات وضع المعايير أن تشجع . 
)II( -  بكةzzzة وشzzzاالت اإللكترونيzzzعة باالتصzzzتعانة الواسzzzى االسzzzة علzzzة المؤقتzzzجع الهيئzzzأن تش 

 .االنترنت فى إجراءات وضع المعايير
 

والحظت جماعة العمل أن من شأن اعتماد اإلجراءات الواردة فى الملحق الثانى أن يzؤدى    
 :ادة الشفافية بالطرق التاليةإلى زي

 
 إتاحة فرصة لإلسهام بالمدخالت فى برنامج العمل؛ ••••
 استحداث مواصفات للمعايير الدولية الجديدة أو المنقحة لتدابير الصحة النباتية؛ ••••
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 إتاحة فرصة للتعقيب على المواصفات؛ ••••
ل إتاحة فرصة للتعقيب على مشروع المعيار عن طريق تقzديم تعقيzب آتzابى ومzن خzال         ••••

 المشارآة فى جماعات المناقشة مفتوحة العضوية؛
 توافر وثائق موجزة من خالل أنشطة التشاور؛ ••••
 المشارآة فى الخطوة المتعلقة باإلقرار؛ ••••
 . اتباع إجراءات متناسقة بشأن جميع المعايير بما فى ذلك قائمة المصطلحات •
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 المرفق الثامن
 

 انشاء اللجنة المؤقتة لوضع المعاييراختصاصات جماعة العمل غير الرسمية المعنية ب
 

النظر في جميع الخيارات المتعلقة بإنشاء لجنة المعايير وتقديم توصيات إلى الهيئة المؤقتة،  
 :مع مراعاة مسائل من بينها

 
 حجم اللجنة؛

 تمثيل أعضاء الهيئة المؤقتة؛
 إجراءات تعيين وقبول أعضاء اللجنة؛

 الخبرات المطلوبة؛
 مدة العضوية؛
 االختصاصات؛
 الالئحة الداخلية؛
 مرآز المراقب؛
 .ولغات العمل

 
 .تقديم تقرير إلى األمانة قبل االجتماع الثالث للهيئة المؤقتة بمائة وعشرين يوما على األقل 

 
 المشارآون في جماعة العمل غير الرسمية

 
 واحد،  في سيقترح آل إقليم من األقاليم التالية عضوا واحدا، ويجوز له اقتراح مناوب 

 :جماعة العمل غير الرسمية

 )لم يحدد بعد(أمريكا الشمالية 
 ؛ المناوب آوستاريكا)أوروغواى (Mr. Canale �أمريكا الالتينية والبحر الكاريبى 

 )النرويج ( Kare Arsvoll؛ )ألمانيا (Mr. Petzold �أوروبا 
 )جنوب أفريقيا(؛ المناوب )آينيا (�أفريقيا 

 )اليابان( المناوب ؛)تايلند (�آسيا 
 )نيوزيلندا (Mr. Ivess؛ المناوب  )أستراليا (Mr. Stynes   �جنوب غرب المحيط الهادي 

) لم يحدد بعد(الشرق األدنى 
 المرفق التاسع

 
 اجراءات تسوية المنازعات

 
 االعتبارات العامة

 
اقي###ة، ، آم###ا يس###تخدمان ف###ي االتف تس###وية المنازع###ات وح###ل المنازع###ات يعتب###ر مص###طلحا  - 1

 .مصطلحين متكافئين يشيران إلى نفس اإلجراءات
 

 عل#ى تس#وية     20ينطبق تشجيع تق#ديم المس#اعدة الفني#ة المنص#وص علي#ه ف#ي الم#ادة                  - 2
 .النزاعات مثلما ينطبق على األحكام األخرى لالتفاقية
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تقتص##ر إج##راءات تس##وية المنازع##ات ف##ي االتفاقي##ة الدولي##ة لوقاي##ة النبات##ات عل##ى         - 3

يا التي تندرج في نطاق االتفاقية والمعايير المرتبطة بها، وتستكمل العملي#ات       القضا
الخاص##ة بمنظم##ة التج##ارة العالمي##ة ع##ن طري##ق ت##وفير خي##ارات إلج##راءات تس##وية    

وتس###تهدف . المنازع##ات بش###أن قض##ايا الص###حة النباتي###ة الت##ي ت###ؤثر عل##ى التج###ارة    
ة األول#ى، تقي#يم الجوان#ب الفني#ة      إجراءات االتفاقية الدولي#ة لوقاي#ة النبات#ات، بالدرج#         

وُتش###ًجع األط###راف المتعاق###دة عل###ى ح###ل  . للمنازع###ات المتص###لة بالص###حة النباتي###ة 
 .المنازعات على المستوى الفني حيثما أمكن

 
األطراف المتعاق#دة وح#دها ه#ي الت#ي له#ا الح#ق ف#ي اس#تهالل إج#راءات تس#وية المنازع#ات                      - 4

 .بين طرفين متعاقدين أو أآثروقد تنشأ المنازعات . 13بموجب المادة 
 
ينبغي أن تقدم طلبات تسوية المنازعات وتوزع التقارير من خالل جهات االتصال الرسمية     - 5

وإذا أرادت أط###راف متعاق###دة أن تنف###ذ إج###راء لتس###وية   . لالتفاقي###ة الدولي###ة لوقاي###ة النبات###ات  
ف أن تتش##اور فيم##ا المنازع##ات بموج##ب االتفاقي##ة، فم##ن األم##ور اإللزامي##ة عل##ى ه##ذه األط##را

 ).13 من المادة 1الفقرة (بينها أوال 
 
 األط#راف المتعاق#دة م#ن االس#تعانة ب#أي ش#كل لح#ل المنازع#ات، بم#ا ف#ي              13وال تمنع المادة     - 6

ذلك الوساطة أو أي إج#راءات أخ#رى ش#ريطة أن تواف#ق األط#راف عليه#ا، آم#ا أنه#ا ال تقي#د                
. 13 م#ن الم#ادة     2ة الخبراء المبينة ف#ي الفق#رة        األطراف المتعاقدة باإلجراءات الخاصة بلجن    

وتشجع األطراف المتعاقدة على التشاور مع أمانة االتفاقية أو الجهات األخرى بش#أن نط#اق      
 .إجراءات تسوية المنازعات التي قد تكون مالئمة لتسوية النزاع محل البحث

 
 :وتشمل الخيارات ما يلي، دون أن تكون قاصرة على ذلك

 
 ُتشًجع األطراف المتعاق#دة     � أو المساعي الحميدة، أو الوساطة، أو التحكيم      التشاور،  

على اتباع خيارات مثل المساعي الحميدة والوس#اطة آب#دائل إلج#راء لجن#ة الخب#راء                 
وق#د تنف#ذ ه#ذه اإلج#راءات أو ت#دار بمس#اعدة أمان#ة          . 13المنصوص علي#ه ف#ي الم#ادة        

 .قتة لتدابير الصحة النباتيةأو جهاز فرعي تعينه الهيئة المؤ/ االتفاقية
 

 يجوز االتفاق على إجراءات تسوية المنازعات بموج#ب الم#ادة          � االتفاقات التكميلية 
وقد تكون هذه اإلجراءات ملزمة، ولكنها لن تكون ملزمة         ) االتفاقيات التكميلية  (16

 .إال ألطراف هذه االتفاقات
 

 الخ#اص بلجن#ة الخب#راء المس#تهل          ال تعد نتيجة اإلج#راء     �) 13المادة   (لجنة الخبراء 
 ).13 من المادة 4الفقرة ( نتيجة ملزمة 13بموجب المادة 

 
أي ن##زاع ترغ##ب األط##راف المتعاق##دة ف##ي أن تق##وم الهيئ##ة المؤقت##ة لت##دابير الص##حة النباتي##ة       - 7

بتسجيله ينبغي أن تخطر به أمانة االتفاقية لوقاية النباتات وأن يق#دم تقري#ر ع#ن نتيجت#ه وفق#ا                 
 .جراءات التي تحددها الهيئة المؤقتةلإل

 



Appendix IX - 3 ICPM 99/REPORT 
 

S:\docs\ICPM99\X3503a-Final\CH 

ينبغ##ي المب##ادرة إل##ى تنفي##ذ إج##راءات تس##وية المنازع##ات ف##ي إط##ار االتفاقي##ة الدولي##ة لوقاي##ة      - 8
 .النباتات بأسرع ما يمكن

 
 إجراءات تسوية المنازعات في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 التشاور غير الرسمي )1(
 

ف المتعاقدة على التشاور فيما بينها بأسرع ما يمكن بغي#ة ح#ل الن#زاع أو    ُتشًجع األطرا  )أ(
 .اتخاذ قرار بأن مواصلة التشاور غير الرسمي ال يعتبر مثمرا

ال يقتضي األم#ر تش#اورا رس#ميا إذا اتف#ق الطرف#ان آالهم#ا عل#ى أن المش#اورات غي#ر                       )ب(
 يس##تلزم تش##اورا  وإذا أوض##ح أي م##ن الط##رفين أن األم##ر   . الرس##مية ق##د حل##ت الن##زاع   

 ).13 من المادة 1الفقرة  (رسمية الطرفين أن يجريا مشاورات وجب علىإضافيا، 
 
 
 
 
 التشاور الرسمي )2(
 

آ###ي يب###دأ التش###اور الرس###مي، يخط###ر أح###د الط###رفين المتعاق###دين أو آالهم###ا األمان###ة       )أ(
ة لوقاي#ة  باهتمامهما باللجوء إلى إجراءات تسوية المنازعات ف#ي إط#ار االتفاقي#ة الدولي#     

 .النباتات
وتن##اقش األمان##ة م##ع آ##ال الط##رفين إمكاني##ة المض##ي ق##دما م##ن خ##الل مواص##لة التش##اور   )ب(

 .وأنسب اإلجراءات التي يتعين اتباعها
ويتف##ق الطرف##ان بص##ورة مش##ترآة بالتش##اور فيم##ا بينهم##ا عل##ى إج##راءات المش##اورات،   )ج(

وف#ي  . ، وش#روطها األخ#رى    وس#ريتها ) إذا آان#ت هن#اك حاج#ة إلي#ه        (ومكانها، ومنس#قها    
حال##ة تع##ذر اتف##اق الط##رفين عل##ى اإلج##راءات والش##روط، يج##ب أن تقت##رح اإلج##راءات  

 .والشروط من جانب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
ال يس##مح لألش##خاص غي##ر األط##راف ف##ي الن##زاع بحض##ور المش##اورات م##ا ل##م يتف##ق          )د(

 .الطرفان المتعاقدان على غير ذلك
 :د يسفر التشاور الرسمي عما يليق )هـ(

 حل النزاع؛ )1(
وق#د يح#دث ه#ذا عن#دما ال       . فعدم حل النزاع، بسبب عدم تعاون أحد الطرفين        )2(

يتع###اون ط###رف واح###د، ب###الرغم أن م###ن المف###روض علي###ه أن يش###ترك ف###ي    
ويجوز عندئ#ذ أن يس#تهل أي م#ن      . التشاور، على نحو مرض للطرف اآلخر     

 وية المنازعات؛الطرفين إجراءات أخرى لتس
ويس#فر ه#ذا ع#ن اتف#اق الط#رفين      . عدم حل النزاع، م#ع تع#اون آ#ال الط#رفين          )3(

ويج#وز عندئ#ذ ألي م#ن الط#رفين         . على أن التشاور الرسمي قد ت#م اس#تكماله        
 .أن يستهال إجراءات أخرى لتسوية المنازعات

ى الهيئ#ة المؤقت#ة لت#دابير    ينبغي أن تقدم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تقري#را إل#       )و(
الص#حة النباتي#ة أو إل#ى الجه##از الفرع#ي ال#ذي تعين#ه الهيئ##ة المؤقت#ة بش#أن المش##اورات         

 .الرسمية ونتيجتها
 
 اختيار إجراء تسوية النزاع بعد التشاور )3(
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يتشاور الطرفان مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والجهات األخرى التي يتفق          )أ(

 . الطرفان بغية تحديد أنسب إجراءات لتسوية النزاععليها
 

 :ويشمل هذا بحث ما يلي
 من االتفاقية الدولية 13 من المادة 2إجراء لجنة الخبراء المستمد من الفقرة        -

 ؛) أدناه4أنظر (لوقاية النباتات 
 إجراءات أخرى تستهل بمساعدة األمانة؛ -
 .مانةإجراءات تستهل دون مساعدة إضافية من األ -

 
وفي حالة ع#دم اتف#اق      . تستهل إجراءات تسوية النزاع إذا اتفق الطرفان على إجراء ما          )ب(

 :الطرفين على إجراء ما، يجوز للطرف الشاآي أن
 ؛13 من المادة 2يطلب تنفيذ إجراءات الفقرة  -
 .أو يستهل إجراءات أخرى لتسوية النزاع -

 )13 من المادة 2الفقرة (ة الدولية لوقاية النباتات إجراءات لجنة الخبراء في إطار االتفاقي )4(
 

توفر االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لألطراف المتعاقدة فرصة االستعانة بأي إجراء لتسوية    
المنازعات ولكنها تحدد إجراء خاصا للجنة الخبراء ينف#ذ م#ن خ#الل المنظم#ة بوص#فه خي#ارا             

 .الخبراءويصف القسم التالي إجراء لجنة . محددا
)I( يقدم أحد الطرفين أو آالهما طلبا رسميا إلى المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة. 

 
)II(       تتحق##ق األمان##ة م##ن أن المش##اورات اإللزامي##ة ق##د أجري##ت وأن الط##رفين يرغب##ان ف##ي

 .اللجوء إلى إجراء لجنة الخبراء
 
 :تشكل لجنة الخبراء على النحو التالي )ج(

ويتطل#ب تعي#ين أآث#ر م#ن     . اع خبي#را واح#دا عل#ى األق#ل    يعين آل طرف ف#ي الن#ز       )1(
خبير واحد اتفاقا متبادال من األطراف على عدد الخب#راء ال#ذي ينبغ#ي أن يك#ون                 

 متساويا لكل طرف؛
ثالثة خبراء مستقلين، يكون أح#دهم ملم#ا باالتفاقي#ة الدولي#ة لوقاي#ة النبات#ات وم#ا                    )2(

 المؤقت#ة لت#دابير الص#حة النباتي#ة أو       يرتبط بها من معايير دولية، تختارهم الهيئ#ة       
 جهازها الفرعي من سجل للخبراء توفره أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛

 تقدم أسماء الخبراء إلى المدير العام مع التوصية بتعيينهم؛ )3(
يش###كل الخب###راء المعين###ون لجن###ة الخب###راء وينتخب###ون رئيس###ا م###ن ب###ين الخب###راء  )4(

 المستقلين الثالثة؛
 
تتف##ق لجن##ة الخب##راء عل##ى اختصاص##ات تس##ير ف##ي أعماله##ا وفق##ا له##ا، وتش##مل ه##ذه             )د(

 :االختصاصات ما يلي
مراعاة االحتياجات الخاصة للبلدان النامية حيثما تك#ون ه#ذه البل#دان أطراف#ا ف#ي          )1(

 النزاع؛
 النص على االستعانة بخبراء خارجيين؛ )2(
 .قواعد تتعلق بحضور المراقبين وتصرفهم )3(
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ذا ل##م يتس##ن االتف##اق عل##ى االختصاص##ات، يج##وز ألمان##ة االتفاقي##ة الدولي##ة لوقاي##ة          وإ
النباتات أن تقدم صيغة عامة تشمل قواعد تتعلق بحضور وتصرف المراقبين تض#عها             

 .الهيئة المؤقتة أو جهازها الفرعي المختص
 

 :لدى انتهاء لجنة الخبراء من أعمالها، تعد تقريرا يتألف من جزأين هما )هـ(
 ملخص الجوانب الفنية للنزاع، )1 (
 .توصيات لحل النزاع )2 (

 
)XXVII(          تسعى لجنة الخبراء إلى إيجاد توافق ف#ي اآلراء بش#أن جمي#ع النق#اط ال#واردة

ف##إذا ل##م يتس##ن التوص##ل إل#ى تواف##ق اآلراء ه##ذا، يكف##ل ال##رئيس أن يتض##من  .ف#ي التقري##ر 
 اآلراء المتعارض#ة    مشروع التقرير توصيات لحل النزاع ويعب#ر ف#ي الوق#ت ذات#ه ع#ن              

 .تعبيرا وافيا
 
في حال#ة تع#ذر االنته#اء م#ن األعم#ال، يكف#ل ال#رئيس إع#داد تقري#ر ع#ن األعم#ال حت#ى                      )ز(

 .النقطة التي وصلت إليها
 
)VI(      يقدم مشروع تقرير إلى أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الستعراض#ه م#ن الناحي#ة

. في المنظمة الستعراضه من الناحية القانونيةأو إلى مكتب الشؤون القانونية / الفنية و
 .وتحال إلى اللجنة أي تعقيبات تنشأ عن االستعراض الذي تجريه المنظمة

 
 .تعد اللجنة تقريرا نهائيا آخذة في االعتبار التعقيبات المقدمة من المنظمة )ط(
 
ئ##ة المؤقت##ة لت##دابير يق##دم التقري##ر النه##ائي إل##ى أمان##ة االتفاقي##ة الدولي##ة إلحالت##ه إل##ى الهي   )ي(

 الصحة النباتية أو الجهاز الفرعي الذي تعينه، للموافقة عليه؛
 
ويحيل المدير العام التقرير إلى أط#راف  . يقدم الرئيس التقرير النهائي إلى المدير العام     )ك(

. النزاع ليكون أساسا يستند إليه في إعادة النظر في المس#ألة الت#ي نش#أ الخ#الف بس#ببها                  
وفير التقري##ر المعتم##د، عن##د الطل##ب، لألجه##زة المختص##ة ف##ي المنظم##ات    آم##ا يج##وز ت## 

 .الدولية المسؤولة عن حل المنازعات التجارية
 
يج###وز لألط###راف أن تبل###غ الهيئ###ة المؤقت###ة ب###أي إج###راء أو تق###دم إض###افي يس###تند إل###ى    )ل(

 .التوصيات المتعلقة بالمسألة التي نشأ الخالف بسببها
 

 :ىقررت الهيئة المؤقتة ما يل
 : أن تقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بما يلي- )1(
 

إمساك ونشر سجالت بغرض تحديد الخبراء في إجراءات تسوية النزاعات المرتبط#ة             )أ(
 بتدابير الصحة النباتية، وفي تفسير أو تنفيذ االتفاقية؛

راف المهتم#ة  وضع خطوط توجيهي#ة وغيره#ا م#ن المعلوم#ات المرجعي#ة لص#الح األط#            )ب(
 بخيارات وإجراءات تسوية المنازعات؛

إمس#اك س#جالت تتعل#ق بالمنازع#ات الت#ي أخط#ر به#ا األعض#اء أمان#ة االتفاقي#ة الدولي##ة            )ج(
 .لوقاية النباتات
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 أن تقوم الهيئة المؤقتة لتدابير الصzحة النباتيzة أو جماعzة العمzل غيzر الرسzمية المعنيzة             - )2(

 :ما يليبإجراءات تسوية المنازعات ب
 
الشروع في وضع قواعد وإجراءات إق#رار تق#ارير لجن#ة الخب#راء م#ن جان#ب الهيئ#ة                    )أ(

 المؤقتة أو جهازها الفرعى؛
 
تحليل مدى الحاجة إلى إنشاء جهاز فرعي يعني بتسوية المنازعات ووضع توص#يات              )ب(

 عن هيكله ووظائفه، وعضويته؛
 
 ت للخبراء ولعملية اختيارهم؛الشروع في وضع قواعد وإجراءات إلنشاء سجال )ج(
 
 استحداث أشكال موحدة لتقارير تسوية المنازعات؛ )د(
 
دراسة األدوار والوظائف التي يمكن أن تقوم به#ا المنظم#ات اإلقليمي#ة لوقاي#ة النبات#ات                )هـ(

 في إجراءات تسوية المنازعات في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛
 
 دة يمكن أن تستعين بها لجنة الخبراء؛وضع اختصاصات موح )و(
 
 وضع قواعد تتعلق بحضور المراقبين إلجراءات لجنة الخبراء؛ )ز(
 
استكشاف إمكانية تعزيز قدرات البل#دان النامي#ة عل#ى المش#ارآة بفعالي#ة ف#ي إج#راءات                   )ح(

 تسوية المنازعات؛
 
 بتسوية المنازعات؛بحث الخطوط التوجيهية المتعلقة باقتسام المصروفات المرتبطة  )ط(
معالجة أية مسائل أخرى محالة إليها من الهيئ#ة المؤقت#ة لت#دابير الص#حة النباتي#ة بش#أن                )ي(

 .تسوية المنازعات
 

 أن تعمzzل الهيئzzة المؤقتzzة لتzzدابير الصzzحة النباتيzzة، بالتعzzاون مzzع األمانzzة، علzzى تzzوفير          - )3(
خzzzرى التzzzي قzzzد ينشzzzدها  المسzzzاعي الحميzzzدة، وخzzzدمات الوسzzzاطة، وأشzzzكال المسzzzاعدة األ 

 .األطراف لتسوية النزاع دون استهالل اإلجراءات الرسمية لتسوية المنازعات
 
 أن تعتمد الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية اإلجراءات المحددة في الملح#ق الراب#ع م#ن                 - )4(

 .هذا التقرير
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 المرفق العاشر
 

 التوصيات المتعلقة بتبادل المعلومات
 
 :ي للهيئة المؤقتة أن تحثينبغ - 1
 

 :األعضاء -
والم#ادة  ) 1(2و) د(2-7على الوفاء بالتزاماتهم وتوفير المعلومات ذات الص#لة بالم#ادة            )1(

 ؛4-4
التش##جيع عل##ى اس##تخدام الوس##ائل االلكتروني##ة آوس##يلة لنش##ر المعلوم##ات ذات الص##لة         )2(

 .4-4، والمادة ) ط(2، و)د(2، و)ب (2-7بالمادة 
 

 :األمين -
-7ـب المعلوم#ـات م#ـن جه#ـات االتص#ـال الرسمي#ـة فيم#ـا يتعل#ـق بالم#ادة           علـى أن يطل#    )1(

 ؛4-4، والمادة )ط(2، و)د(2
على أن يطب من األطراف المتعاقدة توضيح ما اذا آانت تفضل أن تكون االتص#االت             )2(

ف##ي المس##تقبل ع##ن طري##ق الوس##ائل االلكتروني##ة أم ف##ي ش##كل م##واد تحريري##ة وتوزي##ع       
 اس في المستقبل؛المعلومات على هذا األس

السعى الى تيسير عملية الترجمة من خالل اتاحة الفرصة لألط#راف المتعاق#دة للتعلي#ق               )3(
على المسائل اللغوية الخاصة بالمعايير الدولية المقترحة قبيل الموافق#ة عليه#ا، وتحدي#د              

 .النص النهائي
 
ع##داد ق##وائم اآلف##ات الخط##وط التوجيهي##ة ال"ينبغ##ى أن يتض##من اقت##راح مجموع##ة الخب##راء بش##أن  - 2

أحكاما تتعلق بمسؤوليات اعداد التقارير، بعد أن لوحظت أهمية نشر اللوائح      " الخاضعة للوائح 
الخاصة بالصحة النباتية، ويتعين على مجموع#ة الخب#راء تق#ديم توجيهاته#ا بش#أن تفس#ير الم#ادة                   

فاقي##ة الدولي##ة  ، والس##يما بش##أن التزام##ات األط##راف المتعاق##دة وأمان##ة االت    )ب(2-7و) د(12-2
 .لوقاية النباتات
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 المرفق الحادي عشر
 جدول األعمال المؤقت

 
 افتتاح الدورة - 1
 تقرير مقدم من الرئيس - 2
 الموافقة على جدول األعمال - 3
 أولويات وضع المعايير - 4
 الموافقة على المعايير الدولية - 5
 
 تة لتدابير الصحة النباتيةالبنود الناشئة عن االجتماع الثاني للهيئة المؤق - 6

 تشكيل لجنة المعايير 6-5
 إجراءات تسوية المنازعات 6-6
 تبادل المعلومات 6-7
 الكائنات المحورة وراثيا، والسالمة البيولوجية، واألنواع الغازية 6-8
 الرقابة الرسمية 6-9
 

 تقرير من المشاورة الفنية بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات - 7
  اإلقليمية لوقاية النباتاتاالعتراف بالمنظمات 7-1

 
 برنامج العمل لتوحيد المعايير - 8

 وضع المعايير 8-1
 تبادل المعلومات 8-2
 المساعدات الفنية 8-3

 
 التخطيط االستراتيجي - 9
 
 حالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات - 10

 قبول النص المعدل الجديد •
 التدابير المؤقتة •

 
 أية مسائل أخرى - 11

 غ عن عدم االمتثال لتدابير الصحة النباتيةاإلبال 11-1
 
 موعد ومكان الدورة القادمة - 12

 
 انتخاب هيئة المكتب - 13

 
 الموافقة على التقرير - 14

 


