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  مقدمة عامة
  الموافقة

معايير جزءا من بار ھذه الة باعتقية الدولية لوقاية النباتات إعداد المعايير الدولية الخاصة بتدابير الصحة النباتيتتولى أمانة االتفا
ية في مجال جوانب الفنات والالبرنامج العالمي الذي تنفذه منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لتقديم المساعدة المتعلقة بالسياس

لخطوط يير واذا البرنامج للبلدان األعضاء في المنظمة ولغيرھا من األطراف المھتمة ھذه المعاالحجر الزراعي. ويوفر ھ
لى ى اللجوء إوتالف التوجيھية والتوصيات الرامية إلى توحيد تدابير الصحة النباتية على الصعيد الدولي، بھدف تيسير التجارة

  تدابير ال مسوغ لھا تشكل حواجز أمام التجارة.
  

  .معيارخ الموافقة في كل يرد تاري
  

  التطبيق
انب اتات ومن جة النبتوضع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية من جانب األطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاي

معايير وھذه ال ة.لنباتيااألعضاء في منظمة األغذية والزراعة التي ليست أطرافا متعاقدة، من خالل الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة 
لتي االنباتية  الصحة الدولية لتدابير الصحة النباتية ھي معايير وخطوط توجيھية وتوصيات معترف بھا باعتبارھا األساس لتدابير
ير غاف ركما ان األط تطبقھا البلدان األعضاء في منظمة التجارة العالمية بموجب االتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية،

  قدة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مطلوب منھا احترام ھذه المعايير.المتعا
  

  المراجعة والتعديل
ن مسنوات  5و ل نشرة ھلك التاليةالمراجعة تاريخ وتخضع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية للمراجعة الدورية والتعديل. 

  يه ھيئة تدابير الصحة النباتية.، أو أي تاريخ آخر تتفق علتاريخ الموافقة عليھا
  

 خة الحاليةن النسأوسيتم تحديث ھذه المعايير وإعادة نشرھا حسب مقتضى الحال. ولذا يرجى من منفذي ھذه المعايير التأكد من 
  ھي المستخدمة.

  
  التوزيع

ك على نظمة، وكذلء الملى جميع أعضاتوزع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ع
  األمانات التنفيذية/الفنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وھى:

  ھيئة وقاية النباتات في آسيا والمحيط الھادي  -
  يھيئة وقاية النباتات في منطقة البحر الكاريب  -
  اللجنة اإلقليمية للصحة النباتية في المخروط الجنوبي  -
  ديزمجموعة األن  -
  منظمة وقاية النباتات في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط  -
  المجلس األفريقي للصحة النباتية  -
  منظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية  -
  المنظمة الدولية اإلقليمية لوقاية النباتات  -
  منظمة وقاية النباتات في منطقة المحيط الھادي  -
 

  طبوعلمحول ا ةمالحظ
ھذا  اتاية النباتدولية لوقاالتفاقية الصدرت أمانة أمنفصلة. وقد كتيبات الدولية لتدابير الصحة النباتية أصال بشكل  وردت المعايير

تاب كل المعايير الدولية . ويجمع ھذا الك2005دورتھا السابعة عام في  الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية الكتاب وفقا لقرار
في  ت، كما وردألجزاءاالواردة في  تعريفاتالون إدخال أي تغيير على محتوياتھا، ما عدا فيما يتعلق بلتدابير الصحة النباتية د

الي: لعنوان التاعلى  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتكذلك على شبكة االنترنت على موقع  فروتالكتاب م .7 المعيار رقم
https://www.ippc.int  

  .مقتطفات من الكتابعلى شكل  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالمعايير الفردية على موقع إضافة إلى ذلك، يمكن مراجعة 
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  النص المعدل الجديد
 

  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
 
 

  الديباجـة
 

  إن األطراف المتعاقدة،
ً  يالدولبضرورة التعاون  إذ تعترف  - ، فى مكافحة اآلفات التى تصيب النباتات والمنتجات النباتية، ومنع انتشارھا دوليا

  منع  دخولھا إلى المناطق المھددة؛وعلى وجه الخصوص 
بضرورة أن يكون لتدابير الصحة النباتية ما يبررھا من الناحية الفنية، وأن تكون واضحة وأال تطبق بطريقة وإذ تقر   -

ة، وخاصة على التجارة الدولية؛   تجعلھا وسيلة لتمييز تعسفى أو ال مبرر له، أو كقيود مقنعَّ
  لدقيق للتدابير الرامية إلى تحقيق ھذه الغايات؛فى ضمان التنسيق اوإذ ترغب   -
ً طار إفى توفير  وإذ ترغب  -   لھذه الغاية؛ لوضع وتطبيق تدابير الصحة النباتية المنسقة، ووضع معايير دولية تحقيقا
ً  وإذ تأخذ فى االعتبار  -   وان  والبيئة؛التى تنظم  وقاية النباتات وحماية صحة اإلنسان والحي المبادىء الموافق عليھا دوليا
ُ  واذ تراعي  - برمت نتيجة لجولة أوروغواى للمفاوضات متعددة األطراف، بما في ذلك اتفاقية تطبيق االتفاقيات التي أ

  تدابير الصحة والصحة النباتية؛
  

  :ييلاتفقت على ما 
  

1المادة   
 الغرض والمسؤولية

  
فات التى تصيب النباتات والمنتجات النباتية، وترويج من أجل ضمان العمل المشترك والفعال لمنع انتشار ودخول اآل  .1

ذه االتفاقية ھ يفلمحددة اارية دواإلالتدابير المالئمة لمكافحتھا، تتعھد األطراف المتعاقدة باتخاذ التدابير التشريعية والفنية 
  .16االتفاقيات التكميلية بموجب المادة  يوف

الواردة فى ھذه االتفاقية داخل أراضيه، دون االخالل  المتطلباتيع يتحمل كل طرف متعاقد، مسؤولية الوفاء بجم  .2
  بااللتزامات التى يتحملھا بموجب اتفاقيات دولية أخرى.

  
ھذه االتفاقية فيما بين المنظمات األعضاء فى منظمة األغذية  يفالواردة  المتطلباتيكون توزيع مسؤوليات الوفاء ب  - .3

ً والزراعة ودولھا األعضاء المتعا   الختصاصات كل منھا. قدة، طبقا
  
4.   ً ، أن تمد أحكام ھذه االتفاقية لتشمل، باإلضافة إلى النباتات والمنتجات النباتية، لألطراف المتعاقدة، حيثما كان ذلك مناسبا

تات نباآفات الء يواإأو مادة أخرى قادرة على  يح، أو كائن ءيش يأماكن التخزين ووسائل الشحن والعبوات والتربة، وأ
 ً   .يالدولعندما يتعلق األمر بالنقل  أو تؤدى إلى انتشارھا خصوصا

  2المادة 
 استخدام المصطلحات

 
  ألغراض ھذه االتفاقية، يقصد بالمصطلحات التالية المعانى المحددة لھا أدناه:  .1
 ن البلدان،مجموعة ممن  و جزءاً أ منه أو كالً  منطقة تشمل كل البلد أو جزءاً   -" منطقة تنتشر فيھا اآلفات على مستوى منخفض"

الة ة الفعحسبما تحدده السلطات المختصة، والتى تظھر فيھا أنواع  محددة من اآلفات على مستوى منخفض وتخضع للمراقب
  والمكافحة وتدابير االستئصال؛

  ؛11ھيئة تدابير الصحة النباتية المنشأة بموجب المادة  -" الھيئة"
َدة"   ،ادية كبيرةسائر اقتصخن آفة يسبب وجودھا في المنطقة على توطّ يكولوجية اإلقة تشجع فيھا العوامل منط  -" المنطقة المھدَّ
  استقرار آفة، خالل المستقبل المنظور، فى منطقة ما، بعد دخولھا إليھا، -" نالتوطّ "
  ولية؛عايير دمإلى  استناداً تدابير الصحة النباتية التى تضعھا األطراف المتعاقدة  -" تدابير الصحة النباتية المنسقة"
  ؛10من المادة  2و1المعايير الدولية المقررة بموجب الفقرتين  -" المعايير الدولية"
  دخول آفة نباتية ينتج عنه توطنھا؛ –" الدخول"
تجات ت أو المنمن نبات أو حيوان أو كائن ممرض قادر على إحداث أضرار بالنباتا يحيوأى نوع أو ساللة أو نمط  - " اآلفة"

  النباتية؛
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خضاع إا كان يجب د ما إذعملية تقييم القرائن البيولوجية وغيرھا من القرائن العلمية واالقتصادية لتحدي - " تحليل مخاطر اآلفات"

  اآلفة للوائح ومدى صرامة تدابير  الصحة النباتية التى تتخذ حيالھا؛
  ات؛ءات رسمية تستھدف منع  دخول و/أو انتشار اآلفتشريعات، أو لوائح أو اجرا يأ -  "تدابير الصحة النباتية"
  النباتات الحية وأجزاؤھا، بما فى ذلك البذور واألصول الوراثية؛ -" النباتات"
م تكون، بحك ة التى قد(بما فى ذلك الحبوب)، والمواد المصنع ينباتالمواد غير المصنعة التى ھى من أصل  - " المنتجات النباتية"

  لتصنيعھا، مبعث خطر لدخول وانتشار اآلفات؛طبيعتھا أو نتيجة 
ودة و أنھا موجلمنطقة، أآفة قد تكون لھا أھمية اقتصادية للمنطقة المھددة ولكنھا غير موجودة  فى تلك ا -" اآلفة الَحْجِرية" 

  ولكنھا غير منتشرة على نطاق واسع وتخضع لتدابير المكافحة الرسمية؛
ك عضاء فى تللدول األالتى تقررھا إحدى المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات لتسترشد بھا االمعايير  - "المعايير اإلقليمية"

  المنظمة؛
ة أو أية يات والتربوالحاو أية نباتات ، أو منتجات نباتية وأماكن التخزين ومواد التغليف ووسائل النقل -" المادة الخاضعة للوائح"

دما يتعلق ، وخاصة عنيعتقد أنھا تتطلب تدابير صحة نباتية يالتأو نشر اآلفات يواء إكائنات حية أو أشياء أو مواد قادرة على 
  ؛يالدولاألمر بالنقل 

  
لى ة، تأثير عللزراع اآلفة غير  الحجرية التى يكون لوجودھا فى النباتات المخصصة  -" اآلفة غير  الَحْجرية الخاضعة للوائح"

اضى الطرف ح فى أرللوائ يبالتالتأثيرات اقتصادية غير مقبولة لذلك، والتى تخضع  االستخدام المنشود لھذه النباتات مع وجود
  المتعاقد المستورد؛

  
  اآلفة الَحْجرية و/أو اآلفة غير الَحْجرية الخاضعة للوائح؛ -" اآلفة  الخاضعة للوائح"
  
  ؛12ن  بموجب للمادة أمين الھيئة المعيّ  - " األمين"
 ليم لمخاطرعلى تحليل س عتماداً ل إليھا، اإلى النتائج التى يتم التوصّ  لھا ما يبررھا استناداً  –"  لفنيةلھا ما يبررھا من الناحية ا"

  اآلفات، أو اختبارات وتقديرات قائمة على المعلومات العلمية المماثلة المتوافرة.
  
التعاريف المقررة بموجب القوانين تقتصر التعاريف المبينة فى ھذه المادة على تطبيق ھذه االتفاقية، دون المساس ب  -  2

  واللوائح الوطنية لدى األطراف المتعاقدة.
  

3المادة   
 العالقة مع االتفاقيات الدولية األخرى

  
ات الد يءشاليوجد  ةفى ھذه االتفاقية يؤثر فى الحقوق وااللتزامات الخاصة باألطراف المتعاقدة بمقتضى االتفاقي ة المبرم ذات  ولي
  الصلة.

  
4المادة   

يالقطراألحكام العامة المتعلقة بالترتيبات التنظيمية لوقاية النباتات على المستوى   
  
على كل طرف متعاقد أن يبذل كل ما فى وسعه من أجل انشاء منظمة قطرية رسمية لوقاية النباتات تكون مسؤولياتھا   .1

  على النحو المبين فى ھذه المادة.
  
  ة لوقاية النباتات ما يلى:تشمل وظائف المنظمة القطرية الرسمي  .2

ً صدار إ  (أ) للوائح الصحة النباتية المطبقة فى البلد المتعاقد  شھادات  بشأن شحنات النباتات والمنتجات النباتية طبقا
  المستورد؛

  
رصد النباتات النامية بما فيھا المناطق المزروعة (ومن بينھا الحقول والمزارع والمشاتل والحدائق والصوبات   (ب)

 ك على وجه الخصوصوالنباتات والمنتجات النباتية المخزونة أو المنقولة، وذل  مختبرات)، والنباتات البريةوال
- 1 ى الفقرةفوانتشار اآلفات ومكافحتھا، بما فى ذلك اإلبالغ المنصوص عليه  يوتفشبھدف اإلبالغ عن ظھور 

  ؛8أ  من المادة 
  

، وكذلك التفتيش على شحنات المواد يالدولنباتية الداخلة فى النقل التفتيش على شحنات النباتات والمنتجات ال  (ج)
 ً   ات؛، وعلى وجه الخصوص بغرض منع دخول و/أو انتشار اآلفالخاضعة للوائح، حيثما كان ذلك مناسبا

من -يالدولمما يدخل فى النقل  -تطھير شحنات النباتات والمنتجات النباتية، وأية مواد أخرى خاضعة للوائح   (د) 
  استيفاًء لمقتضيات الصحة النباتية؛صابة واإلالتلوث 

  
حماية المناطق المھددة،  وكذلك تحديد وصيانة ورصد المناطق الخالية من اآلفات والمناطق التى يكون انتشار   (ھـ)

 ً   ؛اآلفات فيھا منخفضا
  

  تحليل مخاطر اآلفات؛  (و)
  

در بشأنھا شھادات صحة نباتية، فيما يتعلق بتكوينھا، اتخاذ االجراءات المالئمة لضمان سالمة الشحنات الصا  (ز)
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  وإعادة تلوثھا قبل تصديرھا؛بدالھا إو
  

  تدريب الموظفين وتطوير قدراتھم.  (ح)
  وسعه من أجل: يفعلى كل طرف متعاقد أن يبذل كل ما   - .3
  
  
  

  ومكافحتھا؛ توزيع المعلومات داخل أراضيه عن اآلفات الخاضعة للوائح وعن وسائل الوقاية منھا  (أ)
  البحوث والدراسات فى مجال وقاية النباتات؛جراء إ  (ب)
  لوائح الصحة النباتية؛صدار إ  (ج)
 مھام أخرى قد تكون الزمة من أجل تنفيذ ھذه االتفاقية. يبأوالقيام   (د)
  

4.   ً عليھا من تغييرات،   للمنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات لديه وما يطرأ يقدم كل طرف متعاقد إلى األمين وصفا
 ً   ه.ببناء على طل د آخر،للترتيبات التنظيمية الخاصة  بوقاية النباتات فى بلده إلى أى طرف متعاق كما يقدم كل طرف متعاقد وصفا

  
5المادة   

 إصدار شھادات الصحة النباتية
  
ن أن تكون الصادرات من يتخذ كل طرف متعاقد الترتيبات الالزمة إلصدار شھادات الصحة النباتية، بھدف ضما  .1

 2 بقا للفقرةداره طالنباتات والمنتجات النباتية والمواد األخرى الخاضعة للوائح، وشحناتھا، مطابقة لنص التصديق المقرر إص
  (ب) من ھذه المادة.

  
  يتخذ كل طرف متعاقد الترتيبات الالزمة إلصدار شھادات الصحة النباتية التى تتفق مع األحكام التالية:  .2

يقتصر القيام بالتفتيش، وما يرتبط به من األنشطة األخرى التى تؤدى إلى إصدار شھادات الصحة النباتية على   (أ)  
موميين عوظفين المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات، أو تحت إشرافھا. ويتم إصدار الشھادات بواسطة م

رافھا، تحت إشوقاية النباتات بالعمل نيابة عنھا ومؤھلين فنيا، ومرخص لھم من المنظمة القطرية الرسمية ل
ه بول ھذقعلى أن تتوافر لديھم المعارف والمعلومات بما يمكن سلطات األطراف المتعاقدة المستوردة من 

  الشھادات باطمئنان كوثائق ُيْعتد بھا.
ً تُ   (ب)   ، يالمعنلدى الطرف المتعاقد  الً حيثما يكون ذلك مقبو صاغ شھادات الصحة النباتية، أو ما يعادلھا الكترونيا

ال عند استكم الصلة على النحو المبين فى النماذج الواردة بملحق ھذه الوثيقة، مع مراعاة المعايير الدولية ذات
  ھذه الشھادات وإصدارھا.

  يؤدى كل كشط أو تغيير غير معتمد إلى إبطال ھذه الشھادات.  (ج)  
  
كون شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح، يتعھد كل طرف متعاقد بأال يطلب أن ت  .3

لب أية طيقتصر والمستوردة إلى أراضيه مصحوبة بشھادات صحة نباتية غير مطابقة للنماذج الواردة بملحق ھذه االتفاقية. و
  بيانات إضافية على ما يكون له ما يبرره من الناحية الفنية.

  
6المادة   

الخاضعة للوائحاآلفات   
  
لألطراف المتعاقدة أن تشترط تدابير للصحة النباتية آلفات الحجر الزراعي واآلفات غير الَحْجرية الخاضعة للوائح   .1

  شريطة أن:
من التدابير المطبقة على نفس اآلفات إذا كانت موجودة فى أراضى الطرف  أكثر تشدداً جراءات اإلالتكون ھذه   (أ)  

  ؛المتعاقد المستورد
وتكون قاصرة على ما ھو ضرورى لوقاية الصحة النباتية و/أو تأمين االستخدام المقصود ولھا ما يبررھا من   (ب)  

  .يالمعنالناحية الفنية لدى الطرف المتعاقد 
  
  التشترط األطراف المتعاقدة تدابير للصحة النباتية بالنسبة لآلفات غير الخاضعة للوائح.  .2
  

7المادة   
قة باالستيرادالشروط المتعل  

 
1  -   ً لدخول اآلفات الخاضعة للوائح و/أو انتشارھا فى أراضيھا، تتمتع األطراف المتعاقدة بسلطة سيادية فى أن تنظم،  منعا

  لك:فى سبيل ذ . ولھاطبقا لالتفاقيات الدولية  السارية، دخول النباتات، والمنتجات النباتية والمواد األخرى الخاضعة للوائح
وتطبق تدابير الصحة النباتية الخاصة باستيراد النباتات، والمنتجات النباتية والمواد األخرى الخاضعة  أن تضع  أ)(  

  للوائح، بما فى ذلك، على سبيل المثال ، التفتيش، وحظر االستيراد، والمعالجة؛
 

 يأخاضعة للوائح أو  نباتات ومنتجات نباتية أو أية مواد أخرى  يأأن تمنع دخول أو تحتجز أو تطلب معالجة   (ب)  
ب أ)، أو تطلرعية (شحنات منھا، ال تتقيد بتدابير الصحة النباتية المنصوص عليھا أو المطبقة بموجب الفقرة الف

  من البالد؛خراجھا إأو عدامھا إمعالجتھا، أو 
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  د حركة اآلفات الخاضعة للوائح داخل أراضيھا؛أن تحظر أو تقيّ   (ج)  
عوامل المكافحة البيولوجية والكائنات األخرى ذات الصلة بالصحة النباتية، والتى د حركة أن تحظر أو تقيّ   (د)  

  ُيزعم أنھا مفيدة، فى أراضيھا.
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من  1من أجل تقليل التدخل فى التجارة الدولية، يتعھد كل طرف متعاقد بأن يعمل، عند ممارسته لسلطاته بموجب الفقرة   .2

  ھذه المادة، وفقا لما يلى:
جراءات اإلمن جراء إ يأخذ األطراف المتعاقدة، عند تطبيق تشريعاتھا الخاصة بالصحة النباتية، ال تت   (أ)  

االجراءات  من ھذه المادة، ما لم تقتض اعتبارات الصحة النباتية اتخاذ ھذه 1المنصوص عليھا فى الفقرة 
  وكان لھا ما يبررھا من الناحية الفنية.

 يأل، وتبلغھا قرارھاإوالقيود وأوامر الحظر المتعلقة بالصحة النباتية فور  لباتالمتطتنشر األطراف المتعاقدة،   (ب)  
  طرف متعاقد أو أطراف متعاقدة ترى أنھا معنية مباشرة بھذه التدابير.

والقيود وأوامر الحظر  المتطلباتتقوم األطراف المتعاقدة، عند الطلب، باطالع أى طرف متعاقد على مبررات   (جـ)  
  لصحة النباتية.المتعلقة با

على نقاط معينة  طرف متعاقد أن يكون استيراد شحنات من النباتات أو المنتجات النباتية قاصراً  يأاذا اشترط   (د)  
 وينشر الطرف لدخول البالد، ينبغى اختيار ھذه النقاط بما ال يؤدى إلى إعاقة التجارة الدولية دون مبرر.

متعاقد ن الطرف التى يكوھا لألمين، وللمنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات الالمتعاقد قائمة بنقاط الدخول ھذه ويبلغ
ة عنـد متعاقدة بصورة مباشرة، وغيرھا من األطراف الفيھا، ولكل األطراف المتعاقدة األخرى المعنيّ  عضواً 

و المواد أتية باالطلب. وال تطبق القيود الخاصة بنقاط الدخول ما لم يشترط أن تكون النباتات والمنتجات الن
  األخرى الخاضعة للوائح مصحوبة بشھادة الصحة النباتية أو أن تخضع للتفتيش أو المعالجة.

أخرى خاصة بالصحة النباتية تشترطھا المنظمة القطرية الرسمية جراءات إ يأالتفتيش أو جراءات إتتخذ   (ھـ)  
د األخرى الموا ت أو المنتجات النباتية أولوقاية النباتات لدى أحد األطراف المتعاقدة، على شحنات النباتا

  لقابلية النباتات للتلف. المستوردة الخاضعة للوائح، بأسرع ما يمكن، نظراً 
د الملموس باجراءات على األطراف المتعاقدة المستوردة أن تبلغ فى أسرع وقت ممكن عن حاالت عدم التقيّ   (و)  

ً إصدار شھادة الصحة النباتية، للطرف المتعاقد ال ر، أو، حيثما يكون ذلك مالئما عاقد الذى المت ، للطرفمصدِّ
ند عقيام، أعاد التصدير. وعلى الطرف المتعاقد المصدر أو الطرف المتعاقد الذى قام باعادة التصدير ال

 االقتضاء، باجراء التحقيق الالزم وابالغ نتائجه إلى الطرف المتعاقد المستورد. 
تدابير للصحة النباتية غير تلك التى يكون لھا ما يبررھا من الناحية  يأبأال تتخذ تلتزم األطراف المتعاقدة   (ز)  

قل قدر من أال إلى إ يتؤدل إال أقل قدر من القيود، وال الفنية، وتكون متفقة مع تحليل مخاطر اآلفات، وال تمثً 
  اإلعاقة لحركة األفراد والسلع ووسائل النقل فيما بين الدول.

  
ثبت عدم ذا إراف المتعاقدة أن تكفل تعديل  تدابير الصحة النباتية أو استبعادھا على وجه السرعة ينبغى لألط  (ح)  

  ر الظروف وتوافر حقائق جديدة.ضرورتھا، وذلك على ضوء  تغيّ 
تضع األطراف المتعاقدة، بقدر استطاعتھا، قوائم باآلفات الخاضعة للوائح، وتعمل على تحديثھا،  مستخدمة    (ط)  

مية قلياإلتات النبا األسماء العلمية، وتبلغ ھذه القوائم بصورة دورية إلى كل من األمين، ومنظمات وقاية فى ذلك
  تكون أعضاء فيھا، وإلى األطراف المتعاقدة األخرى بناء على طلبھا. يالت

افية عن حالتھا تقوم األطراف المتعاقدة، بقدر استطاعتھا، باجراء استطالعات عن اآلفات وتحتفظ بمعلومات ك  (ى)  
إلى  علوماتلالستعانة بھا فى تحديد فئات اآلفات ووضع تدابير الصحة النباتية المالئمة. وتوفر ھذه الم

  األطراف المتعاقدة، بناء على طلبھا.
  
يجوز ألى من األطراف المتعاقدة أن يطبق التدابير المحددة فى ھذه المادة على اآلفات التى قد ال تكون قادرة على   .3

ت ھذه اآلفا تخذ حيالأراضيه ، ولكنھا تتسبب فى أضرار اقتصادية فى حالة دخولھا. وينبغى أن تكون التدابير التى ت يفن التوطّ 
  لھا ما يبررھا من الناحية الفنية.

  
كان لھا ما ال يجوز لألطراف المتعاقدة أن تطبق التدابير المحددة فى ھذه المادة على الشحنات العابرة ألراضيھا إال إذا   .4

  يبررھا من الناحية الفنية وكانت ضرورية لمنع دخول اآلفات أو انتشارھا.
  
ال تحول أحكام ھذه المادة دون قيام األطراف المتعاقدة المستوردة بوضع أحكام خاصة تكون خاضعة لضمانات وافية،   .5

أو أية  والتعليم يمالعلث اآلفات النباتية، ألغراض البحالستيراد النباتات والمنتجات النباتية والمواد األخرى الخاضعة للوائح، و
  استخدامات محددة أخرى.

  
 طرف متعاقد باتخاذ التدابير الطارئة المناسبة عند اكتشاف آفة تشكل خطراً  يأال تحول أحكام ھذه المادة دون قيام   .6

برر جود ما يوفى أقرب وقت ممكن للتأكد من جراء اإلبأراضيه، أو االبالغ عن ذلك االكتشاف. وينبغى تقييم ھذا  محتمالً 
لوقاية ية قليمإظمة من يوأة، واألمين، الذى اتخذ على الفور، إلى كل من األطراف المتعاقدة المعنيّ جراء اإلاستمراره. ويبلغ 

  فيھا. النباتات يكون الطرف المتعاقد عضواً 
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8المادة   
يالدولالتعاون   

 
ا بينھا إلى أقصى حد عملى ممكن لبلوغ أھداف ھذه االتفاقية، وسوف، على وجه تتعاون األطراف المتعاقدة فيم  .1

  الخصوص:
أو انتشار اآلفات التى  يتفشعن ظھور أو بالغ اإلتتعاون فى تبادل المعلومات بشأن اآلفات النباتية، والسيما   (أ)  

  قد تضعھا الھيئة؛ يجراءات التلإل، وفقا أو محتمالً  مباشراً  قد تشكل خطراً 
المحاصيل نتاج إقد تھدد  يالتالممكن، فى أى حمالت تنظم خصيصا لمكافحة اآلفات  يالعملتشترك، بالقدر   (ب)  

 ً ً  بشكل خطير وتتطلب تعاونا   لمواجھة الحاالت الطارئة؛ دوليا
مخاطر  الممكن، فى توفير ما يلزم من المعلومات الفنية والبيولوجية ألغراض تحليل يالعملوالتعاون، بالقدر   (ج)  

  اآلفات.
  
  ن كل طرف متعاقد جھة اتصال لتبادل المعلومات المتعلقة بتنفيذ ھذه االتفاقية.يعيّ   - .3
  

9المادة   
 المنظمات االقليمية لوقاية النباتات

  
  لوقاية النباتات فى المناطق المناسبة.قليمية إمنظمات نشاء إلتتعھد األطراف المتعاقدة بالتعاون فيما بينھا   .1
  
لوقاية النباتات كأجھزة تنسيق فى المناطق التى تغطيھا، وتشارك فى مختلف األنشطة لبلوغ قليمية اإلمل  المنظمات تع  .2

  أھداف ھذه االتفاقية، وتقوم بجمع المعلومات وتوزيعھا، كلما أمكن.
  
ون مع األمين ومع الھيئة فى تتعاون منظمات وقاية النباتات اإلقليمية مع األمين فى تحقيق أھداف االتفاقية، كما تتعا  .3

  وضع المعايير الدولية، كلما أمكن.
  
  المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات لتحقيق ما يلى: يلممثليدعو األمين إلى عقد مشاورات فنية منتظمة   .4

  الترويج لوضع وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بتدابير الصحة النباتية؛  (أ)
فيما بين األقاليم فى تعزيز تدابير الصحة النباتية المنسقة من أجل مكافحة اآلفات ومنع دخولھا  وتشجيع التعاون  (ب)   

  و/أو انتشارھا.
 

10المادة   
 المعايير

  
  ھا الھيئة.التى تقرّ جراءات لإلتوافق األطراف المتعاقدة على التعاون فى وضع معايير دولية طبقا   .1
  
  الھيئة المعايير الدولية. تقرّ   .2
  
ھذه المعايير لدى الھيئة للنظر فى إمكانية يداع إينبغى أن تكون المعايير اإلقليمية متسقة مع مبادئ ھذه االتفاقية، ويجوز   .3

  إدراجھا ضمن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية إذا كانت تطبق على نطاق واسع.
  
ً تتعھد األطراف المتعاقدة بالقيام بجميع النشاطات المتع  .4 للمعايير الدولية ذات الصلة، ما لم تعتبرھا  لقة بھذه االتفاقية وفقا

  غير مالئمة ألسباب لھا ما يبررھا من الناحية الفنية.
  

  11المادة 
  ھيئة تدابير الصحة النباتية

 
  مم المتحدة.منظمة األغذية والزراعة لألطار إھيئة تدابير الصحة النباتية فى نشاء إتوافق األطراف المتعاقدة على   -   1
  
  تعمل  الھيئة فى أداء وظائفھا على التحقيق الكامل لغايات االتفاقية، وعلى وجه الخصوص:  -   2

دولية لمكافحة انتشار اآلفات جراءات إاستعراض حالة وقاية النباتات فى العالم، ومدى الحاجة إلى اتخاذ   (أ)  
  ودخولھا؛

المعايير الدولية، و كذلك اعتماد المعايير  يوتبنورية لتطوير المؤسسية الضرجراءات واإلوضع الترتيبات   (ب)  
  الدولية؛
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  ؛13لتسوية المنازعات وفقا للمادة جراءات إووضع قواعد   (ج)  
  األجھزة الفرعية التى قد تكون الزمة للھيئة فى تنفيذ مھامھا على النحو األكمل؛نشاء إ  (د)  
  اف بالمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات؛الخطوط التوجيھية الالزمة لالعترقرار إ  (ھـ)  
  تشملھا ھذه االتفاقية؛ يالتالتعاون مع المنظمات الدولية األخرى ذات الصلة فى المسائل   (و)  
  إقرار التوصيات الالزمة لتنفيذ االتفاقية كلما دعت الضرورة؛  (ز)  
  القيام بما يلزم من مھام أخرى لتحقيق غايات ھذه االتفاقية.  (ح)  

  
  عضوية الھيئة مفتوحة لجميع األطراف المتعاقدة.  .3
  
لكل طرف متعاقد أن يمثَّل فى دورات الھيئة بمندوب واحد، ويجوز أن يرافقه مناوب، وخبراء ومستشارون. ويجوز   .4

المفوض  وبالمنا للمناوبين، والخبراء والمستشارين أن يشاركوا فى مداوالت الھيئة دون أن يكون لھم حق التصويت، فيما عدا
  بالشكل الواجب ليحل محل المندوب.

  
ل إلى اتفاق بشأن جميع المسائل بتوافق اآلراء. وفى حالة استنفاد جميع تبذل األطراف المتعاقدة قصارى الجھد للتوصّ   .5

 المشاركين نلحاضريا يثلثل إلى اتفاق، تتخذ القرارات، كحل أخير، بغالبية ل إلى توافق فى اآلراء دون التوصّ المساعى للتوصّ 
  فى التصويت من األطراف المتعاقدة.

  
متعاقدة، والدول األعضاء في ھذه طرافا أتمارس المنظمات األعضاء في منظمة األغذية والزراعة والتي تكون   .6

ً  يھالمنظمات والتى تكون  ً تلك العضوية، وفزاء إمتعاقدة، حقوق عضويتھا وتفي بالتزاماتھا  األخرى أطرافا نظمة م لدستور قا
  األغذية والزراعة والئحتھا العامة، مع مراعاة االختالفات القائمة.

  
الئحتھا الداخلية وأن تعدلھا عند اللزوم، بشرط أال تتنافى ھذه الالئحة مع أحكام ھذه االتفاقية أو مع دستور  للھيئة أن تقرّ   .7

  المنظمة.
  
  يدعو رئيس الھيئة إلى عقد دورة سنوية عادية للھيئة.  .8
  
  على طلب ما ال يقل عن ثلث األعضاء، إلى عقد دورات خاصة للھيئة. يدعو الرئيس، بناءً   .9
  

  كل منھم فى منصبه لمدة عامين. تنتخب الھيئة رئيسھا وما ال يزيد عن نائبين للرئيس، يظلّ   .10
  

  12المادة 
  األمانــة

  
  يعين المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة أمين الھيئة.  .1
  
  عاون األمين موظفون لألمانة حسب الحاجة.ي  .2
  
سند إليھا بموجب ھذه االتفاقية، مھام أخرى قد تُ  يأعن تنفيذ سياسات وأنشطة الھيئة، وعن تنفيذ  يكون األمين مسؤوالً   .3

  عن ذلك إلى الھيئة. ويقدم تقريراً 
  
  يقوم األمين بما يلى:  .4

ً  60المتعاقدة خالل توزيع المعايير الدولية على جميع األطراف   (أ)     ؛قرارھاإمن  يوما
  ، على جميع األطراف المتعاقدة؛7(د) من المادة 2توزيع قوائم نقاط الدخول بمقتضى الفقرة   (ب)  
، على 7(ط) من المادة  2توزيع قوائم اآلفات الخاضعة للوائح والممنوع دخولھا أو المشار إليھا في الفقرة   (ج)  

  نظمات اإلقليمية لوقاية النباتات؛جميع األطراف المتعاقدة والم
والقيود وأوامر الحظر المتعلقة بالصحة  المتطلباتتوزيع المعلومات التى يتلقاھا من األطراف المتعاقدة بشأن   (د)  

وقاية النباتات ل، وكذلك وصف المنظمات القطرية الرسمية 7(ب) من المادة 2النباتية المشار إليھا فى الفقرة 
  .4من المادة  4الفقرة  المشار إليھا في

  يوفر األمين ترجمات باللغات الرسمية للمنظمة لوثائق اجتماعات الھيئة وكذلك للمعايير الدولية.  .5
  
  يتعاون األمين مع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات فى تحقيق غايات ھذه االتفاقية.   .6



  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

12 )2010(إصدار34إلى 1رقم  الصحة النباتية لتدابير المعايير الدولية 

  
13المادة   

ازعاتلتناتسوية   
  
التى اتخذھا جراءات اإلأن تفسير ھذه االتفاقية أو تطبيقھا، أو إذا رأى  طرف متعاقد أن أحد بش تنازعفى حالة حدوث   .1

تعلق بأساس حظر من ھذه االتفاقية، السيما فيما ي 7و 5طرف متعاقد آخر يتعارض مع التزامات الطرف األخير وفقا للمادتين 
 لطرف األول،ا يراضأضعة للوائح أو فرض قيود على استيرادھا من استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو أية بنود أخرى خا

  ة أن تتشاور فيما بينھا فى أقرب وقت ممكن بغرض تسوية النزاع.ن على األطراف المتعاقدة المعنيّ يتعيّ 
  
دة المعنية أن )، يجوز للطرف المتعاقد أو األطراف المتعاق1فى حالة عدم تسوية النزاع بالسبل المشار إليھا فى الفقرة (  .2

 ً ن لوائح ھيئة ملما قد تضعه ال تطلب من المدير العام للمنظمة، تعيين لجنة من الخبراء لبحث المسألة محل النزاع، طبقا
  .جراءاتإو
  
محل النزاع آخذة فى لة أالمسة. وتنظر اللجنة فى تضم ھذه اللجنة ممثلين يعينھم كل طرف من األطراف المتعاقدة المعنيّ    .3

لفنية ان الجوانب ع ريراً ھذه اللجنة تق عدّ ة. وتُ ھا جميع الوثائق وغيرھا من القرائن األخرى التى تقدمھا األطراف المعنيّ اعتبار
ً عداد إحل له. ويكون يجاد إللنزاع بغرض  م لمدير العااھيئة، ويحيل التى تضعھا الجراءات واإلللوائح  التقرير والموافقة عليه وفقا

لة لية المسؤوة الدوة. كذلك يجوز عرض ھذا التقرير على الجھاز المختص فى المنظمطراف المتعاقدة المعنيّ ھذا التقرير إلى األ
  على طلبه. عن تسوية المنازعات التجارية، بناءً 

  
ً توافق األطراف المتعاقدة على أن توصيات ھذه اللجنة، وان لم تكن مُ   .4 النظر من عادة إل لزمة بطبيعتھا، ستكون أساسا
  ة فى المسألة التى ثار النزاع بشأنھا.ب األطراف المتعاقدة المعنيّ جان
  
  ل نفقات الخبراء.ة فى تحمّ تشترك األطراف المتعاقدة المعنيّ   .5
  
ة تسوية المنازعات المنصوص عنھا فى االتفاقيات الدولية األخرى المعنيّ جراءات إلتكون أحكام ھذه المادة مكملة   .6

  تنتقص منھا.بالمسائل التجارية، وال 
  

  14المادة 
 االتفاقيات السابقة

  
 فيللوكسرا ة حشرةتنھى ھذه االتفاقية وتحل، بين األطراف المتعاقدة، محل االتفاقية الدولية بشأن التدابير الخاصة بمكافح

فى بيرن فى  ، واالتفاقية اإلضافية الموقعة1881نوفمبر / تشرين الثانى  3الصادرة فى  Phylloxera vastatrixفاستاتركس 
  .1929أبريل / نيسان  16، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات الموقعة فى روما فى 1889نيسان  /بريل أ 15
  

15المادة   
ياإلقليمالتطبيق   

  
رسل للمدير العام إليھا، أو فى أى وقت الحق، أن يُ نضمام اإلألى طرف متعاقد، وقت التصديق على االتفاقية أو   .1

ية قاالتفا يوتسر ا الدولية،من األقاليم التى تكون الدولة مسؤولة عن عالقاتھ يأبسريان ھذه االتفاقية على جميع أو النا عإللمنظمة 
 ً   .عالناإلالمدير العام لھذا  يتلقمن  على األقاليم المذكورة فى ھذا االعالن بعد ثالثين يوما

  
ً طرف متعاقد، يكون قد أرسل للمدير العام لل يأليجوز   .2 ً منظمة اعالنا  يأرسل فى من ھذه المادة، أن يُ  1للفقرة  ، وفقا

االنھاء  ذا التعديل أوھ يويسرإقليم.  يأسريان أحكام ھذه االتفاقية على نھاء إلالسابق أو عالن اإلآخر لتعديل نطاق عالنا إوقت 
 ً   .عالناإلالمدير العام لھذا  يتلقمن  بعد ثالثين يوما

  
  الواردة بموجب ھذه المادة إلى جميع األطراف المتعاقدة.عالنات اإللمنظمة يبلغ المدير العام ل  .3

 
  16المادة 

 االتفاقيات التكميلية
  
ً لألطراف المتعاقدة أن تُ   .1  برم اتفاقيات تكميلية بغرض مواجھة مشكالت خاصة في مجال وقاية النباتات تتطلب اھتماما

 ً نباتات  نة، وعلىن تطبق ھذه االتفاقيات على أقاليم معينة، وعلى آفات معيمعينة بشأنھا. ويجوز أجراءات إأو اتخاذ  خاصا
  اقية.ذه االتفھللنباتات والمنتجات النباتية، أو الستكمال أحكام  يالدولومنتجات نباتية معينة، وعلى طرق معينة للنقل 

  
ً يمعناتفاقيات تكميلية، بالنسبة لكل طرف متعاقد  يأ يتسر  .2   ة.ألحكام االتفاقيات التكميلية المعنيّ  ، بعد قبولھا وفقا
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تعزز االتفاقيات التكميلية مقاصد ھذه االتفاقية وتتفق مع مبادئھا وأحكامھا، كما تتفق مع مبادىء الشفافية وعدم التمييز   .3

  وتجنب القيود الخفية، وخاصة على التجارة الدولية.
  

17المادة   
 التصديق واالنضمام

  
ويتم التصديق عليھا فى أقرب  1952ية للتوقيع من جانب جميع الدول، حتى يوم أول مايو / أيار عرض ھذه االتفاقتُ   .1

  .يداعاإلخ عة بتارييبلغ جميع الدول الموق يالذوقت ممكن. وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة 
  
2.   ً ضمام الدول غير الموقعة، والمنظمات األعضاء فى منظمة األغذية ، تفتح الن22للمادة  فور سريان ھذه االتفاقية وفقا

  عاقدة.يبلغ ذلك لجميع األطراف المت يالذوالزراعة. ويكون ذلك بايداع وثيقة انضمام لدى المدير العام للمنظمة 
  
3.   ً ً غ ھذبلّ فى ھذه االتفاقية، تُ  متعاقداً  عندما تصبح منظمة عضو فى منظمة األغذية والزراعة طرفا  ه المنظمة العضو وفقا

فى إعالن ضاحات يإمن دستور المنظمة، على النحو المناسب، وقت انضمامھا عن أية تعديالت أو  2من المادة  7ألحكام الفقرة 
ً  2من المادة  5م بموجب الفقرة اختصاصاتھا المقدّ  لھذه االتفاقية.  فى ضوء قبولھا من دستور المنظمة، مما قد يكون ضروريا

ً منظمة  عضو فى منظمة األغذية والزراعة تكون طرف يأوقت، من  يأف فى ھذه االتفاقية أن يطلب، فى طر يوأل فى ھذه  ا
ھا معينة تشمل مسألة يأاالتفاقية، تقديم معلومات عما إذا كانت المنظمة العضو أو دولھا األعضاء ھى الجھة المسؤولة عن تنفيذ 

  م ھذه المعلومات فى غضون فترة معقولة.قدّ ھذه االتفاقية. وعلى المنظمة العضو أن ت
  

18المادة   
 األطراف غير المتعاقدة

  
ً  يأتشجع األطراف المتعاقدة  بول ھذه ية، على قھذه االتفاق يف دولة، أو منظمة عضو فى منظمة األغذية والزراعة، وليست طرفا

عايير يتم م يوأفاقية تتفق مع أحكام ھذه االت يالتية طرف غير متعاقد على تطبيق تدابير الصحة النبات يأاالتفاقية، كما تشجع 
 بموجبھا.قرارھا إ

  
  

19المادة   
 اللغات

  
  اللغات المعتمدة لالتفاقية ھى اللغات الرسمية لمنظمة األغذية والزراعة.  .1
  
ً م وأن تنشر ومن األطراف المتعاقدة أن تقدّ  ييقتضال تتضمن ھذه االتفاقية ما يمكن تأويله على أنه   .2  ثائق أو تقدم نسخا

  أدناه. 3عليه الفقرة  منھا بلغة أو لغات غير لغة أو لغات الطرف المتعاقد، فيما عدا ما تنصّ 
  
  تصدر الوثائق التالية بلغة واحدة على األقل، من اللغات الرسمية لمنظمة األغذية والزراعة:  .3

ً   (أ)     ؛4من المادة  4للفقرة  المعلومات التى تقدم طبقا
ً ا  (ب)     ؛7(ب) من المادة 2للفقرة  لمذكرات التفسيرية التى تتضمن بيانات ببليوغرافية عن وثائق مقدمة طبقا
ً   (ج)     ؛7) من المادة ي(ب)،(د)، (ط)، و (2للفقرة  المعلومات التى تقدم طبقا
ً عن وثائق ذات صلة بمعلومات مقدم مختصراً  المذكرات التى تتضمن بيانات ببليوغرافية وموجزاً   (د)    ة طبقا

  ؛8(أ) من المادة 1للفقرة 
الطلبات المقدمة من جھات االتصال للحصول على معلومات والردود على ھذه الطلبات، دون أن يتضمن ذلك   (ھـ)  

  وثائق مرفقة؛ يأ
 الوثائق التي تقدمھا األطراف المتعاقدة الجتماعات الھيئة.  (و)  

  20المادة 
  المساعدة الفنية

  
اء على لنامية، سواقدة اقدة على تشجيع تقديم المساعدة الفنية إلى األطراف المتعاقدة، خاصة األطراف المتعتوافق األطراف المتعا

  أو من خالل المنظمات الدولية المالئمة، بغرض تيسير تنفيذ االتفاقية. يثنائأساس 
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21المادة   

 تعديل االتفاقية
  
  غ للمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة.بلّ ة يُ مه طرف متعاقد لتعديل ھذه االتفاقياقتراح يقدّ  يأ  .1
  
اقتراح بتعديل ھذه االتفاقية يتلقاه المدير العام للمنظمة من طرف متعاقد على الھيئة  للموافقة عليه فى دورة  يأعرض يُ   .2

جب أن متعاقدة يراف العلى األطضافية إعلى تغييرات فنية مھمة أو يفرض التزامات  يينطوعادية أو خاصة. وإذا كان التعديل 
  عرض على لجنة استشارية من المتخصصين تعقدھا المنظمة للنظر فيه قبل انعقاد الھيئة.يُ 

  
اشعار بتعديالت مقترحة على ھذه االتفاقية، بخالف التعديالت المتعلقة بالملحق، لألطراف  يأيبلغ المدير العام للمنظمة   .3

  ستنظر فى الموضوع. يالتجدول أعمال دورة الھيئة  رسالإالمتعاقدة فى موعد ال يتجاوز موعد 
  
ً  يويسرأى تعديل مقترح على ھذه االتفاقية يستلزم موافقة الھيئة،   .4 األطراف  يثلثمن قبوله من جانب  بعد ثالثين يوما

دول ودعه الت إلى ماضافة إالمتعاقدة. ولغرض ھذه المادة، ال ُيعد أى صك تودعه منظمة عضو فى منظمة األغذية والزراعة 
 األعضاء فى ھذه المنظمة العضو.

  
ً  يتنطوالتعديالت التى  يتسرال   .5 من جانب كل  على التزامات جديدة على األطراف المتعاقدة إال بعد قبولھا بثالثين يوما

 يالذاعة والزر يةعلى التزامات جديدة لدى المدير العام لمنظمة األغذ يتنطو يالتطرف متعاقد. وتودع صكوك قبول التعديالت 
  ھذا القبول وسريان مفعول التعديالت. يبتلقيبلغ جميع األطراف المتعاقدة 

  
رسل المقترحات الخاصة بتعديل نموذج شھادة الصحة النباتية الوارد فى ملحق ھذه االتفاقية إلى األمين، وتعرض على تُ   .6

ً المف يسارالھيئة للموافقة. ويصبح التعديل، بعد الموافقة عليه،    تعاقدة.ألطراف المابالغه لمن قيام األمين ب عول بعد  تسعين يوما
  
 12الصيغة السابقة لشھادة الصحة النباتية صالحة من الناحية القانونية لمدة ال تتجاوز  ألغراض ھذه االتفاقية، تظلّ   .7

  بھذه االتفاقية. تعديل على نموذج شھادة الصحة النباتية الوارد فى الملحق يأقبل أن يبدأ سريان  شھراً 
 

 المادة 22
 سريان االتفاقية

  
لك بعد ذ يتسروالدول.  التصديق على ھذه االتفاقية من جانب ثالث من الدول الموقعة عليھا يبدأ سريانھا فيما بين ھذهتمام إفور 

وثيقة اع يدإريخ من تا منظمة األغذية والزراعة تكون قد صدقت على االتفاقية أو انضمت إليھا يفعلى كل دولة أو منظمة عضو 
  التصديق أو االنضمام.

 
  23المادة 

 االنسحاب
 

ھذا بالغ إوقت، أن يبلغ المدير العام للمنظمة بانسحابه من االتفاقية. ويتولى المدير العام  يألكل طرف متعاقد، فى   -   1
  االنسحاب على الفور لجميع األطراف المتعاقدة.

  
  إلى المدير العام للمنظمة.بالغ اإليخ وصول االنسحاب بعد سنة من تار ييسر  -   2
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  الملحق
  نموذج لشھادة الصحة النباتية

 رقم .............
 

   .........................................................................................................  يفالمنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات 
    ............................................................................................................... يفإلى منظمة (منظمات) وقاية النباتات 

 
وصف الشحنة -أوال   

   ....................................................................................................................................جھة التصدير وعنوانھا
   ............................................................................................................. اناتاسم  المرسل إليه وعنوانه حسب البي

   .....................................................................................................................................عدد الطرود ووصفھا 
   ....................................................................................................................................... العالمات المميزة    

   .............................................................................................................................................. جھة المنشأ    
   .............................................................................................................................. وسيلة النقل حسب البيانات 
   .............................................................................................................................. نقطة الدخول حسب البيانات

   ....................................................................................................................... اسم المنتج وكميته حسب البيانات
   ................................................................................................................................. األسماء العلمية للنباتات  

 
ً نشھد بأن النباتات أو المنتجات النباتية الموضح بيانھا عاليه قد تم فحصھا و/أو اخ الئمة، معتمدة المات اللإلجراء تبارھا طبقا

 ً ى الطرف تية لدلمتطلبات الصحة النبا ووجدت خالية من آفات الحجر الزراعى التى حددھا الطرف المتعاقد المستورد؛ ووفقا
 الخاصة باآلفات غير الَحْجرية الخاضعة للوائح. المتطلباتالمتعاقد المستورد بما فى ذلك 

 
 *ا من اآلفات األخرى.واعتبرت خالية أساس

  
 

   بند اختيارى*
اعالن اضافى -ثانيا   

 
المعالجة للتطھير من التلوث و/أو اإلصابة -ثالثا   

 
   ....................................................................... ....الكيماويات (المادة الفعالة) ……….المعالجة....………التاريخ ..

  ........................................................................................................................... مدة التعريض ودرجة الحرارة
   ....................................................................................................................................................... التركيز

   ............................................................................................................................................ معلومات أخرى
 ................................................................................................................................................................  
 

   ......................................................................صدر فى     
   ................................................................................................. اسم المسؤول المفوض                (ختم المنظمة) 

  ......................................................................... التوقيــع ................ التاريخ                                        
 

  
 يأمثليھا موظفيھا أو من م يأالنباتات) أو ............................... (اسم المنظمة القطرية الرسمية لوقاية …ال تتحمل 

  �مسؤولية مالية قد تنجم عن ھذه الشھادة.

 

                                                           
  بند اختياري   *
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 نموذج لشھادة الصحة النباتية ألغراض اعادة التصدير
 

  رقم .............
  (الطرف المتعاقد القائم باعادة التصدير)…المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات في

  (الطرف المتعاقد (األطراف المتعاقدة) …. …يفالنباتات  إلى:منظمة (منظمات) وقاية
  المستورد ( المستوردة))

  
وصف الشحنة -أوال   

    ....................................................................................................................  جھة التصدير وعنوانھا:
    .................................................................................................  :اسم  المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات

    .....................................................................................................................  عدد الطرود ووصفھا: 
    ...........................................................................................................................  :العالمات المميزة

    ...............................................................................................................................  جھة المنشــأ: 
    .................................................................................................................  :وسيلة النقل حسب البيانات

    ...............................................................................................................  :البيانات نقطة الدخول حسب
    .........................................................................................................  :اسم المنتج وكميته حسب البيانات

    ..................................................................................................................  األسماء العلمية للنباتات:  
 

دير) من اعادة التصقائم بنشھد بأن النباتات أو المنتجات النباتية الموضح بيانھا عاليه قد وردت إلى .......( الطرف المتعاقد ال
ة [ ] نسخ* ة صليألنباتية رقم ...........، المرفق نسخة .. (الطرف المتعاقد بجھة المنشأ) مشمولة بشھادة الصحة ا…………...

، وأنه  �يدة [ ] ات  جدصحيحة موثقة [ ] منھا مع ھذه الشھادة؛ وأنھا معبأة [ ] أعيدت تعبئتھا [ ] فى عبواتھا األصلية [ ] عبو
بھا لدى  المعمول الصحة النباتية [ ]، وجدت مطابقة لشروط ياإلضافاستنادا إلى شھادة الصحة النباتية األصلية [ ] والفحص 

 مخاطر التلوث أو....( الطرف المتعاقد القائم باعادة التصدير)، لم تتعرض ل………الطرف المتعاقد، وأنه أثناء تخزينھا لدى 
  اإلصابة.

  ] فى الخانة المناسبة. xوضع عالمة  [   *
 

اعالن اضافى -ثانيا   
 

إلصابةالمعالجة للتطھير من التلوث و/أو ا -ثالثا   
 

     .......................................................................  ...الكيماويات(المادة الفعالة)…......المعالجة.......…التاريخ ...
     .........................................  التركيز............................... معلومات أخرى………مدة التعريض ودرجة الحرارة

 ...............................................................................................................................................  
   ......................................................................در فىص                      

   ................................................................................................. اسم المسؤول المفوض                ختم المنظمة) (
  .......................................................................... التوقيـع ................ التاريخ                                        

 
 يأا أو ممثليھ موظفيھا من يأ...........................      (اسم المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات) أو ……ال تتحمل 

  ية قد تنجم عن ھذه الشھادة*مسؤولية مال

 -----------  
 بند اختياري  *
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  الموافقة
والعشرين في ابعة السللمرة األولى أثناء جلسة مؤتمر منظمة األغذية والزراعة  1رقم الدولي تمت الموافقة على المعيار لقد 

دابير الصحة تھيئة وقد وافقت  مبادىء الحجر الزراعي وعالقتھا بالتجارة الدولية: تحت عنوان 1993نوفمبر/تشرين الثاني 
  .)2006( 1ر الدولي رقم االمعي أيبصيغته الحالية  2006سان على أول تعديل في أبريل/نيالنباتية 

  
  المقدمـة

  
  النطاق

مفصلة في فاقية) وال(االت يصف ھذا المعيار مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات المضمنة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
مزروعة / ھا وغير الوعة منلمبادئ المتعلقة بوقاية النباتات المزرالمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. ويغطي ھذا المعيار ا

سلع ووسائل ألفراد والاحركة  الطليقة، الحياة النباتية البرية والنباتات المائية، وتلك المتعلقة بتطبيق تدابير الصحة النباتية على
امات حالية، اد أي التزمن امتدھذا المعيار االتفاقية، أو يضالنقل وغيرھا  المالزمة ألھداف االتفاقية فيما بين الدول. ال يبدل/يغير 

  أو يفسر أي اتفاقيات أخرى أو صلب قانون.
  

  المراجع
  ، جنيف.ميةمنظمة التجارة العال ،اتفاقية تطبيق تدابير الصحة و الصحة النباتية. 1994 .منظمة التجارة العالمية

  .والزراعة ت، منظمة األغذيةروما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتا .النباتية دليل مصطلحات الصحة. 2004. 5رقم الدولي المعيار 
ة نظمة األغذيلدولية لوقاية النباتات، مروما، االتفاقية ااالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. . 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 

  .والزراعة
 باتيةجميع المعايير الدولية لتدابير الصحة الن

  
 تعاريف

  ) مسرد مصطلحات الصحة النباتية( :5يمكن العثور على تعاريف المصطلحات المستخدمة في ھذ المعيار تحت المعيار رقم 
  

  خالصة المتطلبات
لخطر، رة اضرورة، إدادة، اليصف ھذا المعيار المبادئ األساسية التالية تحت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية): السيا

 كما يصف ھذا والتعديل. لنباتية، عدم التمييز، التبرير الفني، التعاون، تعادل تدابير الصحة االتوافقأدنى قدر من التأثير، الشفافية، 
ً المبادئ التنفيذية تحت االتفاقية، والتى تتعلق بإرساء تدابير الصحة النباتية، تنفيذ تد نظم  تية، إدارةلصحة النباابير االمعيار أيضا

خالية المناطق البعتراف الصحة النباتية الرسمية. والمبادئ التنفيذية ھي كالتالي: تحليل مخاطر اآلفات، وضع قائمة باآلفات، اال
م، ساليب النظائح، أمن اآلفات واالعتراف بمناطق تنتشر فيھا اآلفات عند مستٍو منخفض، المكافحة الرسمية لآلفات الخاضعة للو

بير اجل، التدالعمل العالشحنات، اوأمن شھادات الصحة النباتية، سالمة نظم الصحة النباتية  غ عن اآلفات، إصدارالمراقبة، اإلبال
االت عدم غ عن حالطارئة، شروط المنظمة القطرية لوقاية النباتات، تسوية التنازع، تجنب التأخيرات غير الضرورية، اإلبال

 المعلومات والمساعدة الفنية.التقيد باشتراطات الصحة النباتية، تبادل 
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  الخلفية

ص األصلي على اعتبار الن 1993صادق مؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في دورته السابعة والعشرين عام 
ر حينما طوير ھذا المعيا) معياراً مرجعياً. وقد تم تبالتجارة الدوليةعالقتھا في مبادئ الحجر الزراعي ( :1للمعيار الدولي رقم 

طور  التزال في عالمية) لمنظمة التجارة الوالصحة النباتية كانت اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية (اتفاقية الصحة
. وتم الوقت التشاور. وساعد ھذا المعيار على توضيح بعض عناصر اتفاقية الصحة التي كانت ال تزال موضع النقاش في ذلك

ال التطبيق العملي ، واكتسبت، منذ ذلك الحين، خبرات في مج1994في نيسان/أبريل لعام الصحة النباتية وإقرار اتفاقية الصحة 
  لتدابير الصحة النباتية. 

  
لمتحدة لعام ااعة لألمم والزر تم اعتماد النص المعدل الجديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية) في مؤتمر منظمة األغذية

 1997تفاقية لعام اال من االتفاقية. و أدى تعديل نصّ  1979ل الجديد لالتفاقية عدة تغييرات لنسخة ن النص المعدّ . وتضمّ 1997
  .1إلى ضرورة تعديل المعيار الدولي رقم 

  
  اتات.لنبوقاية ابباشرة وعالوة على اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية، توجد اتفاقيات دولية أخرى لھا عالقة مباشرة أو غير م

  
ساسية في نظم الصحة النباتية. توجبھاً للعناصر األ ويھدف ھذا المعيار إلى المساعدة في فھم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ويوفر

ناصر. لك العوتعكس المبادئ الموضحة أدناه العناصر األساسية لالتفاقية. في بعض الحاالت تم تزويد خط توجيه إضافي لت
حروف التفاقية بابسة من يتم تفسير ھذا المعيار بناًء على النص الكامل لالتفاقية. وقد تمت اإلشارة إلى الجمل المقتُويراعى أن 

  مائلة و وضعت داخل أقواس معقوفة.
  

  المبادئ
  

ً لالأ  تتجزإن المبادئ مرتبطة بحقوق وواجبات األطراف المتعاقدة في االتفاقية. ويراعى اعتبار ھذه المبادئ وحدًة ال تفاقية تبعا
  وأال يتم تفسيرھا كوحدات منفصلة. 

  
  مبادئ أساسية  1

  السيادة  1.1
 ً لنبات قاية صحة اتية لولالتفاقيات الدولية ذات الصلة، لفرض وتبًني تدابير صحة نبا لألطراف المتعاقدة السلطة السيادية، تبعا

  لنبات.حة النباتية فى التجارة الدولية لصحة اضمن حدودھا ولتحديد المستوى المالئم للوقاية وتطبيق تدابير الص
  بالنسبة لتدابير الصحة النباتية تنص االتفاقية على:

 تنظم، طبقا أن فيية أراضيھا، تتمتع  األطراف المتعاقدة  بسلطة  سياد فيالخاضعة للوائح و/أو انتشارھا  اآلفاتمنعا لدخول "
  يل ذلك:سب فيا الخاضعة للوائح. ولھ األخرىالمنتجات النباتية والمواد لالتفاقيات الدولية  السارية، دخول النباتات، و

واد األخري الخاضعة   أ)( ة والم أن تضع وتطبق تدابير الصحة النباتية الخاصة باستيراد النباتات، و المنتجات النباتي
  ذلك، علي سبيل المثال ، التفتيش، وحظر االستيراد، والمعالجة؛ فيللوائح، بما 

وائح أو   أيتمنع دخول أو تحتجز أو تطلب معالجة أن   (ب)  أينباتات و منتجات  نباتية أو أية مواد أخري خاضعة لل
ة (أ)، أو ا، تطلب معال شحنات منھا، ال تتقيد بتدابير الصحة النباتية المنصوص عليھا أو المطبقة بموجب الفقرة الفرعي جتھ

  من البالد؛ إخراجھاأو  إعدامھاأو 
  أو تقيد حركة اآلفات الخاضعة للوائح داخل أراضيھا؛أن تحظر   (ج)
ة،  األخرىأن تحظر أو تقيد حركة عوامل المكافحة البيولوجية والكائنات   (د) يذات الصلة بالصحة النباتي زعم  والت ُي

  )1الفقرة  7(المادة ."أراضيھا فيأنھا مفيدة، 
  

رف متعاقد أن يعمل طيتعھد كل  )2الفقرة  7،.."(المادة رة الدوليةالتجا فيمن أجل تقليل التدخل "، ووفي ممارسته لھذه السلطة
  من االتفاقية. 2الفقرة  7وفقا ألحكام المادة 

  
  الضرورة  2.1

تشار آفات أو ان/قد تقوم األطراف المتعاقدة بتطبيق تدابير صحة نباتية فقط عندما تكون ھذه التدابير ضرورية لمنع دخول و
ال  " لى:عة تنص ير االقتصادي لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح. وبھذا الخصوص فإن االتفاقيمن التأث حجرية، أو للحدّ 

ما  ... يف عليھا المنصوص اإلجراءاتمن  إجراء أيتتخذ األطراف المتعاقدة، عند تطبيق تشريعاتھا الخاصة  بالصحة النباتية، 
 "ب على أن 1قرة الف 6أ). وتنص المادة  2الفقرة  7(المادة  ..."اإلجراءاتلم تقتض اعتبارات الصحة النباتية اتخاذ ھذه  

 ....نئح شريطة أة للوالألطراف المتعاقدة أن تشترط تدابير للصحة النباتية آلفات الحجر الزراعي واآلفات غير الَحْجرية الخاضع
طراف المتعاقدة تشترط األ ال على " 2ة الفقر 6..." كما تنص المادة لوقاية الصحة النباتية ضروريوتكون قاصرة علي ما ھو 

  ." تدابير للصحة النباتية بالنسبة لآلفات غير الخاضعة للوائح
  

  إدارة الخطر  3.1
شار ودخول طر انتعلى األطراف المتعاقدة مراعاة تطبيق تدابير الصحة النباتية بناًء على سياسة إدارة الخطر، مدركين أن خ

ً عند استيرا ف تزم األطراة. وتلد نباتات، ومنتجات نباتية أو أي بنود أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتياآلفات موجود دائما
 ز). 2الفقرة  7 المادة(" وتكون متفقة مع تحليل مخاطر اآلفات التي... بأال تتخذ  تدابير للصحة النباتية غير تلكالمتعاقدة"... 
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  أدنى قدر من التأثير  4.1
 ية تنص علىالتفاقاعاة تطبيق تدابير الصحة النباتية بأدنى قدر من التأثير. وبھذا الخصوص، فإن على األطراف المتعاقدة مرا

دي إال إلي ود، وال تؤر من القيتمثل إال أقل قدال  ...التي  األطراف المتعاقدة بأال تتخذ تدابير للصحة النباتية غير تلكالتزام "....
 ز). 2الفقرة  7" (المادة ووسائل النقل فيما بين الدول أقل قدر من اإلعاقة لحركة األفراد والسلع

  
  الشفافية  5.1

لخصوص بھذا اوعلى األطراف المتعاقدة إتاحة أي معلومات ذات صلة لألطراف المتعاقدة األخرى كما ھو موضح في االتفاقية 
  فإن االتفاقية تنص مثالً على:

 أليلغھا ، وتبرھاإقرامر الحظر المتعلقة بالصحة النباتية فور والقيود وأوا المتطلباتتنشر األطراف المتعاقدة،  ".. -
 ب). 2رة الفق 7". (المادة أنھا معنية مباشرة بھذه التدابير ىطرف متعاقد أو أطراف متعاقدة تر

لمتعلقة ار الحظر والقيود وأوام المتطلباتطرف متعاقد علي مبررات  أيتقوم األطراف المتعاقدة، عند الطلب، باطالع " -
 ج). 2الفقرة  7(المادة  ".بالصحة النباتية

 ( أ)1الفقرة  8المادة و 1الفقرة  8.." (المادة تبادل المعلومات بشأن اآلفات النباتية في ..األطراف المتعاقدة "تتعاون -
... لقوائمذه اھتبلغ و ...تضع األطراف المتعاقدة، بقدر استطاعتھا، قوائم باآلفات الخاضعة للوائح، وتعمل علي تحديثھا" -

  ط ). 2الفقرة  7(المادة ."
 . ...التھاة عن حاستطالعات عن اآلفات وتحتفظ بمعلومات كافي بإجراء ....تقوم األطراف المتعاقدة، بقدر استطاعتھا" -

 ي). 2الفقرة  7(المادة "...) وتوفر ھذه المعلومات
  

  التوافق  6.1
نص التفاقية تاص فإن ير  متوافقة لتدابير الصحة النباتية. وبھذا الخصوعلى األطراف المتعاقدة مراعاة التعاون في تطوير معاي

القيام  اف المتعاقدة "..). تتعھد األطر1الفقرة 10..."(المادة وضع معايير دولية فيتوافق األطراف المتعاقدة علي التعاون على: "
 أيجع األطراف المتعاقدة تش ). "4الفقرة  10(المادة  لة"وفقا للمعايير الدولية ذات الص بجميع النشاطات المتعلقة بھذه االتفاقية

ة حة النباتيير الصتطبيق تداب ىعل ،...ھذه االتفاقية فيفاً ً منظمة األغذية والزراعة، وليست طر فيعضو  ، أودولة، أو منظمة
 تتفق مع أحكام ھذه  التي

  ).18" (المادة بموجبھا إقرارھامعايير يتم  وأياالتفاقية 
  

  م التمييزعد  7.1
 حالةدة في اف المتعاقاألطر على األطراف المتعاقدة مراعاة، بناًء على ھذه االتفاقية، تطبيق تدابير الصحة النباتية بدون تمييز بين

  و متعادلة.أماثلة مإذا ما استطاعت تلك األخيرة أن توّضح أن لھا نفس حاالت الصحة النباتية وأنھا تطبق تدابير صحة نباتية 
  

  تية.لصحة النبالدولية ألطراف المتعاقدة أيضاً مراعاة تطبيق تدابير الصحة النباتية دون تمييز بين حاالت مماثلة محلية وعلى ا
  

  وبھذا الخصوص فإن االتفاقية تنص على كون:
 ىلوخاصة ع ة،د مقنعَّ أو ال مبرر له، أو كقيو تعسفيأال تطبق بطريقة تجعلھا وسيلة لتمييز  تدابير الصحة النباتية "... -

  " (الديباجة).التجارة الدولية
من التدابير  دداً أكثر تش اإلجراءاتتكون ھذه  ال "... .لألطراف المتعاقدة أن تطلب تدابير للصحة النباتية شريطة أن -

 أ). 1الفقرة  6" (المادة الطرف المتعاقد يأراض فيإذا كانت موجودة  ھانفساآلفات  ىعلالمطبقة 
  

  التبرير الفني  8.1
 ..." ً ى تحليل سليم عتماداً علاإليھا  استناداً إلى النتائج التي يتم التوصلعلى األطراف المتعاقدة تبرير تدابير الصحة النباتية فنيا

).وبھذا الخصوص 1لفقرة ا 2" (المادة لمخاطر اآلفات، أو اختبارات وتقديرات قائمة على المعلومات العلميــة المماثلة المتوافرة
 تاإلجراءان م جراءإ أيال تتخذ األطراف المتعاقدة، عند تطبيق تشريعاتھا الخاصة بالصحة النباتية، فاقية تنص على: "فإن االت

 ا يبررھا من الناحيةموكان لھا  ...، ما لم تقتض اعتبارات الصحة النباتية)7(المادة من ھذه المادة 1الفقرة  فيالمنصوص عليھا 
مع  الصحة النباتية التي تتوافق ب تشير إلى التبرير الفني. وتعتبر تدابير 1الفقرة  6). كذلك فإن المادة أ 2الفقرة  7(المادة  "الفنية

  المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية مبررة فنياً.
  

  التعاون  9.1
دة اف المتعاقاألطر تتعاون .على األطراف المتعاقدة مراعاة التعاون فيما بينھا لتحقيق أھداف االتفاقية وعلى وجه الخصوص"...

ً  مراعاة ). كذلك على األطراف المتع8..." (المادة ممكن لبلوغ أھداف ھذه االتفاقية عمليحد  ىأقص ىفيما بينھا إل اقدة أيضا
  االشتراك الفاعل في الھيئات المنشأة تحت إطار االتفاقية.
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  تعادل تدابير الصحة النباتية  10.1

رة اقدة المصدف المتعالمتعاقدة مراعاة االعتراف بتدابير الصحة النباتية البديلة المقترحة من األطراعلى األطراف المستوردة 
  ورد.على أنھا متعادلة عندما يوضح أن ھذه التدابير تحقق مستوى الوقاية المالئم يحدده الطرف المتعاقد المست

  .24المعيار الدولي ذو الصلة: المعيار رقم 
  

  التعديل  11.1
نية معلومات ف فات أوعى تحديد تعديل تدابير الصحة النباتية بناًء على معلومات جديدة أو على تحليالت محّدثة لمخاطر اآلُ◌يرا

دة اف المتعاقلألطر ينبغي ذات صلة. كذلك على األطراف المتعاقدة مراعاة عدم تعديل تدابير الصحة النباتية بطريقة اعتباطية "
ظروف ر التغيّ   ضوء ىعلثبت عدم ضرورتھا، وذلك  إذاوجه السرعة  ىعلة النباتية أو استبعادھا أن تكفل تعديل  تدابير الصح

  ح). 2الفقرة  7" (المادة وتوافر حقائق جديدة
  

  
  المبادئ التنفيذية   .2

  لنباتية.امية للصحة الرس لنظماوإدارة وتنفيذ ورصد تدابير الصحة النباتية، بإنشاء ترتبط المبادئ التشغيلية التفاقية وقاية النباتات 
  

  تحليل مخاطر اآلفات  1.2
أي  يولوجية أوبّينات بعلى المنظمات القطرية لوقاية النباتات عند إجراء تحليل مخاطر اآلفات مراعاة أن يكون ذلك مرتكزاً على 

ً للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ذات الصلة. ولعمل ذلك تھديدات  ي االعتبارخذ فُيراعى األ شواھد عملية واقتصادية تبعا
  التنوع البيولوجي الناجمة عن التأثيرات في النباتات.
  ز 2 الفقرة 7و، والمادة  2الفقرة  4، المادة  2المواد ذات الصلة باالتفاقية: الديباجة، المادة 

)، 2  لك الملحقذ(بما في  5، المعيار رقم 2المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ذات الصلة: المعيار رقم 
  . 21والمعيار رقم  11المعيار رقم 

  
  وضع قائمة باآلفات  2.2

 2فقرة ال 7لمادة ..." (ابقدر استطاعتھا، قوائم باآلفات الخاضعة للوائح، وتعمل على تحديثھاعلى األطراف المتعاقدة أن تضع "... 
  ط).

  ط. 2الفقرة  7المادة ذات الصلة باالتفاقية: 
  .19رقم  الدولي معيارالالدولي ذو الصلة:  المعيار

  
  االعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات واالعتراف بمناطق تنتشر فيھا اآلفات عند مستوى منخفض  3.2

أخذ في ضيھا تعلى األطراف المتعاقدة مراعاة التأكد من أن تدابيرھا للصحة النباتية بخصوص الشحنات المتحركة داخل أرا
طق لمناطق مناان ھذه المناطق كما ھي مخصصة من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات لبلدان التصدير. فقد تكو االعتبار حالة

ية من إنتاج خال أماكن ال توجد بھا آفة بعينھا تخضع للوائح أو توجد بمستوى منخفض أو قد تكون مواقع إنتاج خالية من اآلفات أو
  اآلفات.

  . 2ية: المادة ذات الصلة باالتفاق
  .22و 10، 8، 4رقام األ ذات المعايير الدولية ذات الصلة: المعايير

  
  المكافحة الرسمية لآلفات الخاضعة للوائح  4.2

ن ھذه تأكد مٍن أعاة العند وجود آفة ما ببلد ما على أنھا آفة حجرية أو آفة غير حجرية خاضعة للوائح، فعلى الطرف المتعاقد مرا
  رسمية. اآلفة تخضع للمكافحة ال

   1بما في ذلك الملحق  رقم  5المعيار الدولي ذو الصلة: المعيار رقم 
  

  يالنظم النھج  5.2
صحة لوقاية ال لمالئماقد تمد التدابير المتكاملة إلدارة مخاطر اآلفات عند تطبيقھا بديالً لتدبير منفصل للوصول إلى المستوى 

  النباتية للطرف المتعاقد المستورد. 
  .14لي ذو الصلة: المعيار رقم المعيار الدو

  
  المراقبة  6.2

كمبرر فني واتية، على األطراف المتعاقدة مراعاة جمع وتسجيل بيانات ظھور اآلفات وغيابھا لتدعيم إصدار شھادات الصحة النب
عتھا، استطا قدر، تقوم األطراف المتعاقدةلتدابيرھم بخصوص الصحة النباتية. وبھذا الخصوص فإن االتفاقية تنص على أن:"

ر الصحة ع تدابيتحديد فئات اآلفات ووض فياستطالعات عن اآلفات وتحتفظ بمعلومات كافية عن حالتھا لالستعانة بھا  بإجراء
  ي). 2الفقرة  7" (المادة النباتية المالئمة

  ي. 2الفقرة  7ھـ، المادة  2ب والفقرة  2الفقرة  4المواد ذات الصلة باالتفاقية: المادة 
  .8و  6ر الدولية ذات الصلة:المعيار رقم المعايي



 1المعيار رقم   تطبيق تدابير الصحة النباتية في التجارة الدوليةمبادىء الصحة النباتية لوقاية النباتات و
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  اإلبالغ عن اآلفات   7.2

 التي نتشار اآلفاتعن ظھور أو تفشي أو ا اإلبالغفي ...  ...ممكن عمليحد  ىأقص ىإل ...تتعاونأن " األطراف المتعاقدة على 
لك فعلى األطراف المتعاقدة ذأ). وبناًء على  1رة الفق 8" (المادة لألطراف المتعاقدة األخرى...، أو محتمالً  مباشراً  قد تشكل خطراً 

  وأية إجراءات أخرى ذات صلة بذلك.  17مراعاة إتباع اإلجراءات الموضوعة بالمعيار الدولي رقم 
  أ 1الفقرة  8المادة ذات الصلة باالتفاقية: 

  .17المعيار الدولي ذو الصلة: المعيار رقم 
  

  شھادات الصحة النباتية إصدار  8.2
ة د من دقأكّ ية للتألطراف المتعاقدة مراعاة ممارسة االجتھاد الكافي عند إدارتھا لنظام إصدارات شھادات الصحة النباتعلى ا

صدار الزمة إليتخذ كل طرف متعاقد الترتيبات ال "المعلومات واإلقرارات اإلضافية الموجودة في شھادات الصحة النباتية 
  .)5..." (المادة شھادات الصحة النباتية

  .5أ والمادة  2الفقرة  4المواد ذات الصلة باالتفاقية: المادة 
  .12و  7رقم  ينالمعايير الدولية ذات الصلة:المعيار

  
  سالمة نظام الصحة النباتية وأمن الشحنات   9.2

دة الصحة شھاار على األطراف المتعاقدة من خالل منظماتنھا القطرية لوقاية النباتات وللحفاظ على سالمة الشحنات بعد إصد
 ھاوإبدالھا، ق بتكوينلضمان سالمة الشحنات الصادر بشأنھا شھادات صحة نباتية، فيما يتعل الزمةال اإلجراءاتاتخاذ النباتية " 

  ز). 2الفقرة  4" (المادة وإعادة تلوثھا قبل تصديرھا
  . 5ز ، المادة  2الفقرة  4المواد ذات الصلة باالتفاقية: المادة 

  .12و  7ية ذات الصلة:المعيار رقم المعايير الدول
 

  العمل العاجل  10.2
 بأسرع ما ..."تخذ  تد أن الفحص أو أي إجراءات صحة نباتية أخرى مطلوبة عند االستيراد على األطراف المتعاقدة مراعاة التأكّ 

  ھـ). 2الفقرة  7" (المادة ، نظرا لقابلية النباتات للتلفيمكن
  ھـ. 2الفقرة  7المادة المادة ذات الصلة باالتفاقية:

  
  تدابير طارئة  11.2

قد تقوم األطراف المتعاقدة بتبني و/أو تنفيذ أعمال طارئة بما في ذلك تدابير طارئة، عند تحديد خطر صحة نباتية جديد أو غير 
طريق تحليل مخاطر  يمھا عني. ويراعى أن يكون تطبيق التدابير الطارئة لفترة مؤقتة. والستمرار تلك التدابير يراعى تق1متوقع

  اآلفات أو أي اختبار مماثل بأسرع ما يمكن لضمان مبرر فني لالستمرار بتلك التدابير 
  . 6الفقرة  7المادة ذات الصلة باالتفاقية: المادة 

  .13المعيار الدولي ذو الصلة:المعيار رقم 
  

  شروط المنظمة القطرية لوقاية النباتات  12.2
 ىلولياتھا عمنظمة قطرية رسمية لوقاية النباتات تكون مسؤ إنشاءوسعه من أجل  فيل كل ما كل طرف متعاقد أن يبذ ىعل" 

  ).1الفقرة  4" (المادة ]1الفقرة  4المادة في[النحو المبين 
  . 4المادة ذات الصلة باالتفاقية: المادة 

  
  تسوية التنازع  13.2
بيرھا في مجال الصحة النباتية، عندما تطلب ذلك أطراف لألطراف المتعاقدة أن تكون مستعدة للتشاور بخصوص تدا ينبغي

متعاقدة أخرى. وعند حدوث تنازع بشأن تفسير أو تطبيق االتفاقية أو معاييرھا الدولية، أو إذا اعتبر طرف متعاقد أن أحد 
لدولية لتدابير الصحة اإلجراءات التي اتخذھا طرف متعاقد أخر يتعارض مع نصوص االتفاقية أو التوجيه الوارد في المعايير ا

 13" (المادة عالتنازأقرب وقت ممكن بغرض تسوية  فياألطراف المتعاقدة المعنية أن تتشاور فيما بينھا  ىعليتعين  "النباتية  
أو أي طرق أخرى التنازعات المتعلقة بتسوية  13). وفي حال عدم تسوية التنازع بھذه الطريقة يمكن تطبيق أحكام المادة 1الفقرة 

  ..2لتسوية التنازع
  13المادة ذات الصلة باالتفاقية: المادة 

 
  غير الضرورية اجتناب التأخيرات اإلدارية  14.2

لى ضوء عالستيراد، تدابير الصحة النباتية لإلغاء أو تعديل أو إرساء على الطرف المتعاقد، حينما يطلب منه طرف متعاقد آخر 
تعلقة مإجراءات  االعتبار على وجه السرعة. كذلك يجب تنفيذ أيةفي أن يأخذ ذلك تغّير الظروف أو عند توافر حقائق جديدة، 

ادل تراف بالتعو االعأبذلك والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر تحليل مخاطر اآلفات، االعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات 
  على وجه السرعة.

                                                           
  .5لالتفاقية ليشمل تدابير طارئة حسبما جاء في المعيار الدولي رقم  6الفقرة  7تم تعريف مصطلح أعمال طارئة الموجود في المادة   1
  لألطراف المتعاقدة –لكنه غير ملزم  –قامت االتفاقية بإنشاء جھاز لتسوية التنازع   2

  



 مبادىء الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابير الصحة النباتية في التجارة الدولية  1المعيار رقم 

26 )2010(إصدار 34إلى 1رقم  الصحة النباتية لتدابير المعايير الدولية 

  
  ح. 2الفقرة  7المادة ذات الصلة باالتفاقية: المادة 

  .7الخطوة  1وملحق  2.7قسم  24المعيار الدولي ذو الصلة:المعيار رقم 
  

  د باشتراطات الصحة النباتيةاإلبالغ عن حاالت عدم التقيّ   15.2
ات الصحة ار شھادد الملموس بإجراء إصدالمستوردة أن تبلغ في أسرع وقت ممكن عن حاالت عدم التقيّ  المتعاقدةعلى األطراف "

  و). 2الفقرة  7" (المادة المتعاقد المصدر النباتية للطرف
  و. 2الفقرة  7المادة ذات الصلة لالتفاقية: المادة 

  .13المعيار الدولي ذو الصلة:المعيار رقم 
  

  تبادل المعلومات  16.2
  على األطراف المتعاقدة حيثما كان ذلك مالئماً، أن تمد المعلومات المحددة باالتفاقية كالتالي:

 2الفقرة  8لرسمية (المادة جھات االتصال ا( 
  4لفقرة ا 4وصف للمنظمة القطرية لوقاية النباتات والترتيبات التنظيمية الخاصة بوقاية النباتات (المادة( 
  المادة  -ة لدخول البالدب) (بما في ذلك النقط المعين 2الفقرة  7متطلبات الصحة النباتية، والقيود وأوامر الحظر (المادة

 ج) 2الفقرة  7مبرراتھا (المادة د) و 2الفقرة  7
  ط) 2الفقرة  7قائمة باآلفات الخاضعة للوائح (المادة 
  أ) 1لفقرة ا 8ب والمادة  2الفقرة  4ي اآلفات أو انتشارھا (المادة عن اآلفات بما في ذلك ظھور، وتفشاإلبالغ 
  و) 2 الفقرة 7) وحاالت عدم التقّيد (المادة 6الفقرة  7األعمال الطارئة (المادة 
  ي) 2الفقرة  7حاالت اآلفات (المادة  
 ج). 1لفقرة ا 8ة الضرورية لتحليل مخاطر اآلفات (بالقدر العملي الممكن) (المادة المعلومات الفنية والبيولوجي 

  
  المساعدة الفنية  17.2

 ....لنامية، اعاقدة طراف المتاألطراف المتعاقدة، خاصة األ ىتشجيع تقديم المساعدة الفنية إل ىتوافق األطراف المتعاقدة عل "
  ).20" (المادة بغرض تيسير تنفيذ االتفاقية

  20 المادة ذات الصلة لالتفاقية: المادة
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  الموافقة
  

  .2007وافقت ھيئة تدابير الصحة النباتية على ھذا المعيار في شھر مارس/آذار 
  

  المقدمة
  

  النطاق
  

كما  تفاقّية).ات (االوصف عملية تحليل مخاطر اآلفات ضمن نطاق االتفاقّية الدولية لوقاية النباتيوفر ھذا المعيار إطار عمل ل
ز ھذا فات. ويركّ البدء (االستھالل)، تقييم مخاطر اآلفات، وإدارة مخاطر اآل –الثالث لتحليل مخاطر اآلفات  يعرض المراحل

ر، عن المخاط اإلبالغوبعض المسائل العامة لجمع المعلومات، والتوثيق، المعيار على مرحلة البدء (االستھالل). كذلك تّم تناول 
  وعدم اليقين، واالتساق.

  
  المراجع

  
  لمية، جنيف.، منظمة التجارة العااتفاقية تطبيق تدابير الصّحة والصّحة النباتية. 1994منظمة التجارة العالمية: 

ة تات، منظمة األغذيروما، االتفاقية الدولية لوقاية النبا ، باتيةمسرد مصطلحات الصّحة الن  2007. 5المعيار الدولي رقم 
  .والزراعة

ّية االقتصادية خطوط توجيھية بشأن فھم األھم: لمسرد مصطلحات الصّحة النباتية 2الضميمة رقم  .5المعيار الدولي رقم 
ألغذية اات، منظمة ة النباتاالتفاقية الدولية لوقايروما،  ، المحتملة والمصطلحات المتصلة بھا مع اإلشارة إلى االعتبارات البيئية

  ..والزراعة
وجية وغيرھا من الخطوط التوجيھية لتصدير وشحن واستيراد وإطالق عوامل المكافحة البيول  2005 .3المعيار الدولي رقم 
  ..ةروما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراع .الكائنات الحّية المفيدة

ة نظمة األغذيلدولية لوقاية النباتات، مروما، االتفاقية ا. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.1997 .االتفاقّية الدولية لوقاية النباتات
  ..والزراعة

لى طر على البيئة وعتحليل مخاطر اآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي، بما في ذلك المخا. 2004 .11المعيار الدولي رقم 
 ً   ..روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة ، الكائنات الحّية المحورة وراثيا

لية ، االتفاقية الدوروما  تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح. 2004. 21المعيار الدولي رقم 
  .ةلوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراع

، روما ، وليةة في التجارة الدمبادئ الصّحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابير الصّحة النباتي. 2006 .1المعيار الدولي رقم 
  .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة

الدولية  اقيةروما، االتف  ، .ظم إلدارة مخاطر اآلفاتاستخدام التدابير المتكاملة في إطار نھج الن. 2002. 14المعيار الدولي رقم 
  ..لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة

  
  تعاريف

سرد مصطلحات م( :5رقم الدولي يمكن اإلطالع على تعاريف مصطلحات الصّحة النباتية الواردة في ھذا المعيار في المعيار 
  ).الصّحة النباتية

  
  خالصة المتطلبات

  
فات في ل مخاطر اآلم تحلييل مخاطر اآلفات ھي أداة فنية تستخدم لتحديد تدابير الصّحة النباتية المالئمة. ويمكن استخداعملية تحل

ة أخرى، ت حية مفيدكائنا أو أية )البيولوجيةالحيوية (الكائنات التي لم يتم اعتبارھا آفات من قبل (مثل نباتات، وعوامل المكافحة 
 ملية تحليلعتتكون حورة وراثياً)، واآلفات المعروفة ومسارات سياسة الصّحة النباتية واستعراضھا. وأو الكائنات الحّية الم

  : إدارة مخاطر اآلفات.3: تقييم مخاطر اآلفات؛ 2: البدء (االستھالل)؛ 1مخاطر اآلفات من ثالث مراحل: 
  

 ً ما يتناول المسائل ك، 3و 2ص المرحلتين اآلفات، ويلخّ من تحليل مخاطر  1بالنسبة للمرحلة  مفصالً  ويوفر ھذا المعيار توجيھا
التي تتناول  21، و11، 3 يرجع إلى المعايير الدولية أرقام 3و 2العامة لعملية تحليل مخاطر اآلفات بأكملھا. وبالنسبة للمرحلتين 

   عملية تحليل مخاطر اآلفات
  

ألغراض تقييم  كائن الحي أو المسار الذي قد يجرى دراستهحيث يجرى تحديد ال 1تبدأ عملية تحليل مخاطر اآلفات بالمرحلة 
ل ات. وتتمثّ ر اآلفمخاطر اآلفات، أو كجزء من استعراض تدابير الصحة النباتية السارية ذات الصلة بمنطقة محددة لتحليل مخاط

مرار في حاجة لالستفي الآفات، تنت ةالخطوة األولى في تحديد أو تأكيد ما إذا كان الكائن الحي آفة أم ال. وفي حال عدم تحديد أيّ 
معايير أخرى. ويعتبر  باستخدام التوجيھات المتضمنة في 3و 2في المرحلة  1التحليل. ويستمر تحليل اآلفات المعّرفة في المرحلة 

حل تحليل اميع مرجعن عدم اليقين واالتساق من المسائل المشتركة بين  جمع المعلومات والتوثيق واإلبالغ عن المخاطر، فضالً 
  مخاطر اآلفات.
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  الخلفية
  

لعلمية ام القرائن ذ يقيّ إر تحليل مخاطر اآلفات مسوغات تدابير الصّحة النباتية لمجال محّدد من مجاالت تحليل مخاطر اآلفات. يوفّ 
 بالعواق ىمدھا ول آفة. وإذا كان األمر كذلك، يقّيم التحليل احتمال دخول اآلفة وانتشارلتحديد ما إذا كان كائن حي يشكّ 

ؤي ردية. وإذا االقتصاأو غيرھا من القرائن العلمية و )بيولوجيةحيوية (االقتصادية المحتملة في منطقة محددة، باستخدام قرائن 
على ذلك، وقبول. أن المخاطر غير مقبولة، قد يستمر التحليل باقتراح خيارات لإلدارة من شأنھا تقليل المخاطر إلى مستوى م

  خيارات إدارة المخاطر إلرساء قواعد الصحة النباتية.يمكن استخدام 
  

ن الرد بداية على سؤال ما وبالنسبة لبعض الكائنات الحّية، قد يكون من المعروف مسبقاً أنھا آفات، أما بالنسبة للبعض اآلخر، يتعيّ 
  .1إذ كانت تعتبر آفة أم ال

  
ً وينبغي أن يراعى تحليل مخاطر اآلفة الناجمة   تمثل ال، وقــد د، مثل سلعــةكائنات حية مرتبطة بمسار محدّ  عن دخول أيضا

تم بعد يلبدء. وقد اء مرحلة كائنات تشكل آفات. ويتم تجميع قوائم ھذه الكائنات أثناتؤوي السلعة بعينھا أية مخاطر لآلفات لكنھا قد 
  تركة.مش )يةبيولوجحيوية (ددة لخصائص ذلك تحليل كائنات محددة بصورة أحادية، أو بصورة ُمجمعة عندما تتقاسم أنواع مح

  
ً وقد تشكّ  لھا ل عند إدخاد تشكّ . غير أن الكائنات المستوردة في شكل سلع قل السلعة ذاتھا مخاطر آفات، وھو األمر األقل شيوعا

غيرھا من و )جيةالبيولو( الحيوية ھا في الموائل المقصودة في مناطق جديدة (نباتات الغرس، وعوامل المكافحةعن عمد وتوطنّ 
رراً ة مسببة أضلمقصوداالكائنات الحّية المفيدة، والكائنات الحّية المحورة وراثياً) مخاطر االنتشار العارض إلى الموائل غير 

  للنباتات أو المنتجات النباتية. وقد يتم تحليل ھذه المخاطر باستخدام تحليل مخاطر اآلفات.
  

ً تطبق عملية تحليل مخاطر اآلفات على آفات  . وال تغطي ة النباتاتة لوقايلنطاق االتفاقية الدولي النباتات المزروعة أو البرّية، وفقا
  ھذه العملية تحليل أية مخاطر تتجاوز نطاق االتفاقية.

  
رطاجنة قتوكول وبرو )البيولوجيالحيوي (ويجوز أن تتناول أحكام اتفاقات دولية أخرى تقييم المخاطر (مثل اتفاقية التنوع 

  ة األحيائية الملحق باالتفاقية).للسالم
  

  ھيكل تحليل مخاطر اآلفات
  تتكون عملية تحليل مخاطر اآلفات من ثالث مراحل:

  : البدء (االستھالل)1المرحلة   -
  : تقييم مخاطر اآلفات2المرحلة   -
  : إدارة مخاطر اآلفات.3المرحلة   -
  

مخاطر ليل الطوال عملية تحليل مخاطر اآلفات. وعملية تح وتجرى عمليات جمع المعلومات، والتوثيق واإلبالغ عن المخاطر
  ختلفة.حل المل فيما بين المراليست بالضرورة عملية خطّية ألنه قد يكون من الضروري، أثناء إجراء كامل لتحليل التنقّ 

  
  تعديل ھذا المعيار

  ، على وجه الخصوص، المواضيع التالية:2رقم لمعيار لتعديل ھذا اليتناول 
  1997مة النص مع تعديل االتفاقية الدولية لعام مواء  -
مواءمة النص مع التطورات المفاھيمية األخرى لنطاق تحليل مخاطر اآلفات وإجراءاته الموضحة في المعايير الدولية   -

  21و، و11، 3 :أرقام
  في وصف عملية تحليل مخاطر اآلفات وائحللإدراج اآلفات غير الحجرية الخاضعة   -
  ائنات التي لم تكن معروفة من قبل أنھا آفات في وصف عملية تحليل مخاطر اآلفاتإدراج الك  -
  إدراج جوانب مشتركة بين كل مراحل تحليل مخاطر اآلفات في وصف تحليل مخاطر اآلفات.  -
  

مراحلھا، وإحالة كل لمن تحليل مخاطر اآلفات، والمسائل العامة  1ر توجيھات تفصيلية بشأن المرحلة لذلك فإن ھذا المعيار يوفّ 
لحال. وھذا المعيار حسب مقتضى ا 3و 2) لمزيد من التحليل من خالل المرحلتين 1المعايير الدولية األخرى (المبينة في الجدول 

ً  مفاھيمي وليس دليالً  ً  تفصيليا   .1المرفق  فات فيللقائمين على التقييم. ويرد عرض عام لعملية تحليل مخاطر اآل أو منھجيا

                                                           
أي نوع أو ساللة أو نمط حيوي من نبات أو حيوان أو كائن ممرض قادر على إحداث أضرار ة النباتات اآلفة بأنھا: "تعرف االتفاقية الدولية لوقاي  1

غير  المزروعة/الخاضعة لإلدارة أو النباتات فيتؤثر بصورة مباشرة يشمل لفظ اآلفات الكائنات التي ُتعتبر آفات ألنھا بالنباتات أو المنتجات النباتية". 
حق الطليقة، أو تؤثر بصورة غير مباشرة في النباتات، أو تؤثر بصورة غير مباشرة في النباتات عن طريق التأثير في كائنات أخرى (انظر الملالمزروعة/

  ).2004لعام  11للمعيار الدولي رقم  1
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  تفاقية الدولية لوقاية النباتات المتعلقة بتحليل مخاطر اآلفاتأحكام اال
  

ف المتعاقدة، عند تطبيق ال تتخذ األطرا) على أنه: "1997(أ) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 2-تنص (المادة السابعة
لصّحة ا[أي تدابير  من ھذه المادة. 1لفقرة تشريعاتھا الخاصة بالصّحة النباتية، أي إجراء من اإلجراءات المنصوص عليھا في ا

  ."لفنيةاالنباتية]، ما لم تقتض اعتبارات الصّحة النباتية اتخاذ ھذه اإلجراءات وكان لھا ما يبررھا من الناحية 
  

أمين أو تلنباتية و/ا" قاصرة على ما ھو ضروري لوقاية الصّحة (ب) بأن تكون تدابير الصّحة النباتية 1-وتقتضي المادة السادسة
  ".االستخدام المقصود ولھا ما يبررھا من الناحية الفنية لدى الطرف المتعاقد المعني

  
ليھا، إلى النتائج التي يتم التوّصل لھا ما يبررھا استناداً إ: بأنھا "1-"ويرد تعريف لھا ما يبررھا من الناحية الفنية" في المادة الثانية

ان ذلك كرة، حيثما لمتوافاات، أو اختبارات وتقديرات قائمة على المعلومات العلمية المماثلة اعتماداً على تحليل سليم لمخاطر اآلف
  ".قابالً للتطبيق

  
ئح ن إصدار اللواإتشمل "تحليل مخاطر اآلفات".  القطرية(و) على أن مسؤوليات منظمة وقاية النباتات 2-وتنص المادة الرابعة

 فّوض ھذه المسؤولية(ج)، ورغم ذلك فإن لألطراف المتعاقدة أن ت3-ية (المادة الرابعةھي مسؤولية الطرف المتعاقد لدى االتفاق
  . القطريةلمنظمة وقاية النباتات 

  
ثيقة لعالقة الوات ذات يتعين عند إجراء تحليل مخاطر اآلفات، مراعاة االلتزامات المنصوص عليھا في االتفاقية. وتشمل االلتزاما

  بتحليل مخاطر اآلفات:
  تعاون في التزويد بالمعلومات ال  -
  أدنى تأثير  -
  عدم التمييز  -
  التوحيد  -
  الشفافية  -
  ر.تجنب التأخير دون مبرّ   -
  

  المتطلبات
  
  من تحليل مخاطر اآلفات: البدء (االستھالل) 1المرحلة   .1

حددة لمنطقة الملة بافات ذات الصيقصد بالبدء تحديد ھوية كائنات حّية ومسارات يمكن أخذھا بعين االعتبار عند تقييم مخاطر اآل
  لتحليل مخاطر اآلفات.

  
  ):1- 1تبدأ عملية تحليل مخاطر اآلفات في إحدى الحاالت التالية (نقاط البدء، القسم 

  تقديم طلب للنظر في مسار قد يتطلب تدابير صحة نباتية  -
  تحديد ھوية آفة قد يبرر وجودھا اتخاذ تدابير صحة نباتية  -
  راجعة أو تعديل تدابير أو سياسات صحة نباتيةاتخاذ قرار بم  -
  تقديم طلب لتحديد ما إذا كان كائن حي يعتبر آفة.  -
  

  تتضمن مرحلة البدء أربع خطوات:
  )2-1تحديد ما إذا كان كائن حي آفة أم ال (القسم   -
  )3-1تحديد مجال تحليل مخاطر اآلفات (القسم   -
  ).4- 1القسم تقييم أية تحاليل سابقة لمخاطر اآلفات (  -
  ).5-1االستنتاج (القسم   -
  

يع قائمة ة بتجموعندما يبدأ تحليل مخاطر اآلفات بناء على طلب بالنظر في مسار، تكون الخطوات المشار إليھا أعاله مسبوق
  ب شواغل تنظيمية الحتمال ارتباطھا بمسار.بالكائنات الحّية التي قد تسبّ 

  
ة لتحديد ھوية الكائن الحي وتأثيراته االقتصادية المحتملة والتي تتضمن التأثيرات وفي ھذه المرحلة تكون المعلومات ضروري

. وقد تتضمن المعلومات األخرى المفيدة عن الكائن توزيعه الجغرافي، النباتات العائلة، والموائل وارتباطه بسلع (أو، 2البيئية
طھا بنباتات الغرس). وبالنسبة للمسارات تعتبر المعلومات عن ، ارتباوائحللبالنسبة لآلفة المرشحة ألن تكون غير حجرية خاضعة 

ً  السلعة، بما في ذلك طرائق النقل، واالستخدام النھائي المقصود منھا أمراً    .ضروريا
  

  نقاط البدء  1.1
  تحديد الطريق/المسار  1.1.1

  قد تنشأ الحاجة لـتحليل جديد لمخاطر اآلفات لمسار أو تعديله في الحاالت اآلتية:
  عند تقديم اقتراح باستيراد سلعة لم تكن مستوردة من قبل أو عند استيراد سلعة من منطقة منشأ جديدة   -
لالنتخاب و/أو إجراء بحث علمي يحتمل أن  -غير موجود بالفعل-إلى استيراد نوع أو صنف نباتي ة النيّ عندما تتجه   -

                                                           
والمصطلحات المتصلة بھا مع اإلشارة إلى  (خطوط توجيھية بشأن فھم األھمية االقتصادية المحتملة 2يرد مزيد من المعلومات في الضميمة رقم   2

  (مسرد مصطلحات الصحة النباتية). 5االعتبارات البيئية) للمعيار الدولي رقم 
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  يكون عائالً آلفات
(انتشار طبيعي، مادة تعبئة، بريد، فضالت (كومبوست، أمتعة المسافر، وغير  عند تحديد مسار بخالف استيراد السلعة  -

  ذلك)
  ض النبات آلفة مار في مستوى تعرّ التغيّ   -
  .يعائلال ھاالتغّير في مدى شراسة/ضراوة اآلفة أو نطاق  -
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  .4-1-1لقسم فيھا بموجب ان عندما تكون السلعة ذاتھا آفة النظر حاالت ال تكون فيھا السلعة ذاتھا آفة. ويتعيّ  ناكوھ
  
تم تحديدھا بوضوح على أنھا يبما في ذلك تلك الكائنات الحّية التي لم  تجميع قائمة بالكائنات التي يحتمل ارتباطھا بالمسار تعّينوي

ً لآلفا عليةي الفن اتخاذ سجالت عمليات التصدّ آفات. وعند إجراء تحليل مخاطر اآلفات لسلعة متداولة تجارياً بالفعل، يتعيّ   ت أساسا
  لوضع قائمة باآلفات المرتبطة بالسلعة.

  
  تحديد ھوية آفة   2.1.1

  ي:ل اآلتقد تبرز الحاجة إلجراء تحليل جديد لمخاطر اآلفات أو تعديله بالنسبة آلفة معينة معترف بھا في أوضاع مث
  يھاعند اكتشاف إصابة بآفة جديدة أو تفشّ   -
  ث العلميعند تحديد آفة جديدة عن طريق البح  -
-   ً   في السابق. عند اإلبالغ عن أن آفة ما تسبب أضراراً أكثر مما كان معروفا
  عند تحديد كائن حي بأنه ناقل آلفات أخرى معترف بھا  -
  اآلفة، أو ظھورھا في المنطقة التي أجرى فيھا تحليل مخاطر اآلفات وضععند تغيير   -
  عند اكتشاف آفة جديدة في سلعة مستوردة  -
  كتشاف آفة على نحو متكرر عند االستيرادعند ا  -
  عند اقتراح استيراد آفة لغرض البحث أو أية أغراض أخرى.  -
  

  ر اآلفات.من تحليل مخاط 2تسجيل حقيقة أن الكائن يشكل آفة عند االستعداد لتنفيًذ المرحلة  الحاالتويمكن في ھذه 
  

  مراجعة سياسات الصّحة النباتية  3.1.1
  جراء تحليل جديد لمخاطر اآلفات أو تعديله في مثل األوضاع اآلتية:قد تنشأ الحاجة إل  

  أو متطلبات أو عمليات الصّحة النباتية على المستوى الوطني. للوائحعند إجراء استعراض   -
عند وضع برنامج للمكافحة الرسمية (مثل برنامج إلصدار الشھادات يتضّمن عناصر خاصة بالصحة النباتية) لتفادي   -

  المحددة في نباتات الغرس للوائحير االقتصادي غير المقبول لكائنات غير حجرية خاضعة التأث
  م من بلد آخر أو منظمة دوليةعند إجراء تقييم القتراح تنظيمي مقدّ   -
عند تطبيق نظام أو عملية، أو إجراء جديد أو عند توافر معلومات قد تؤثر في قرار سابق (مثل نتائج الرصد؛ معاملة   -

  دة أو سحب معاملة؛ أو طرائق تشخيص جديدة)جدي
  دولي بشأن تدابير الصّحة النباتية تنازععند حدوث   -
  عند تغّير حالة الصّحة النباتية في بلد ما أو تغّير الحدود السياسية.  -
  

  ليل مخاطر اآلفات.تحمن  2ن تسجيل ھذه الحقيقة استعداداً للمرحلة وفي ھذه األوضاع يكون قد تم تحديد اآلفات بالفعل ويتعيّ 
  

ك لما لم يكن ذ عديله،تة تدابير جديدة لحين االنتھاء من تحليل مخاطر اآلفات أو ن، فيما يتعلق بالتجارة، عدم تطبيق أيّ ويتعيّ 
 ً   جديدة أو غير متوقعة بشأن الصحة النباتية مما قد يستلزم اتخاذ تدابير طارئة. يقتضي أوضاعا

  
  م يكن معروفا من قبل أنه آفة ة كائن حي لتحديد ھويّ   4.1.1

  يمكن النظر في إجراء تحليل مخاطر اآلفات لكائن في األوضاع اآلتية
  عند تقديم اقتراح باستيراد أنواع أو أصناف نباتية جديدة بغرض الزراعة، والمرافق، أو البيئة  -
  نات حية مفيدة أخرىأو أية كائ )بيولوجيحيوي (عند تقديم اقتراح باستيراد أو إطالق عامل مكافحة   -
  عند العثور على كائن حي لم يسّم أو يوصف بعد بالكامل أو يصعب تحديده  -
  عند تقديم اقتراح باستيراد كائن حي بغرض البحث، التحليل أو أية أسباب أخرى  -
  عند تقديم اقتراح باستيراد أو إطالق كائن حي محّور وراثياً.  -
  

مخاطر اآلفات.  من تحليل 2يد ما إذا كان الكائن آفة أم ال ومن ثم إخضاعه للمرحلة يكون من الضروري في ھذه األوضاع تحد
  المعيار المزيد من التوجيھات بشأن ھذا الموضوع.ھذا من  2-1يوفر القسم 

  
  تحديد أن الكائن الحي آفة  2.1

  
  فة أم ال.آالحي  ما إذا كان الكائن يستخدم في بعض األحيان االختيار المبدئي أو الغربلة لتغطية الخطوة األولى في تحديد
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معلومات  وأّية )بيولوجيةحيوية (ن تحديد الھوّية التصنيفية للكائن الحي حيث أن من الضروري أن تكون أية معلومات ويتعيّ 

ن حتى يمكن ، يتعيً أخرى وثيقة الصلة بالكائن المعني. وفي حالة إذا لم يكن الكائن الحي قد تم بعد تصنيفه أو وصفه بالكامل
النباتية  و المنتجاتاتات أباستمرار للنب ف عليه وبأنه يحدث أضراراً ن على األقل أن باإلمكان التعرّ اعتباره آفة، أن يكون قد تبيّ 

  (مثل األعراض، انخفاض معدل النمو، خسارة الغالت أو أّية أضرار أخرى) وأنه قابل لالنتقال أو االنتشار.
  

نيفية دام رتب تصاستخ ن عندة في تحليل مخاطر اآلفات. ويتعيّ ستوى التصنيفي للكائنات الحّية المعنيّ عادة ما يكون النوع ھو الم
تضمن تغي أن أعلى أو أقل تأكيد ذلك بمسوغات سليمة من الناحية العلمية. وفي حاالت تحليل مستويات أقل من النوع، ينب

اق لبيئي، ونطالتكّيف اعنه في عوامل مثل الشراسة، ومقاومة المبيدات، غ مسوغات ھذا االختالف قرائن على التباين الشاسع المبلّ 
  النباتات العائلة أو دورھا كناقل.

  
ن فحص يّ لك يتعتعّد المؤشرات التنبؤّية لكائن ما صفات، يمكن عند وجودھا، أن تشير إلى احتمال كون ھذا الكائن آفة. لذ

 ي ليس آفة،ئن الحت، وفي حالة عدم وجود أّي منھا، يمكن استنتاج بأن الكاالمعلومات المتعلقة بالكائن في ضوء ھذه المؤشرا
  مد عليه في اتخاذ ھذا القرار.وينتھي التحليل بتسجيل األساس الذي اعتُ 

  
  فيما يلي أمثلة عن مؤشرات يمكن أخذھا في االعتبار:

  ھا في مناطق جديدةتاريخ السجل السابق عن نجاح توطنّ   -
  الخصائص الممرضة  -
  خصائص آكالت النبات  -
ق من وجود آلفة اكتشف باالرتباط مع مشاھدات ألضرار لحقت بالنباتات، والكائنات الحية المفيدة، وغيرھا قبل التحقّ   -

  وجود أي عالقة سببية واضحة
  االنتماء إلى مستويات تصنيفية (عائلة أو جنس) تحتوي عموماً آفات معروفة  -
  ات معروفةالمقدرة على العمل كناقل آلف  -
  مفترسات آلفات النبات).التأثيرات ضارة بالكائنات الحية غير الُمستھدفة المفيدة للنباتات (مثل الملقحات أو   -
  

ألخرى اات الحّية الكائنو )البيولوجيةالحيوية (وتشمل الحاالت الخاصة التي تحتاج إلى تحليل األنواع النباتية، وعوامل المكافحة 
ة ائنات الحيّ عمد للكالحّية التي لم تسّم أو توصف بالكامل أو التي يصعب تحديد ھويتھا، واالستيراد المتالمفيدة، والكائنات 

  .4-2-1م ضح في القسو المون تحديد احتمال كون النباتات الحّية المحّورة آفة على النحوالكائنات الحّية المحورة وراثياًُ◌. ويتعيّ 
  

  النباتات كآفات  1.2.1
نباتات ديدة من الاف الجت عمداً بين البلدان والقارات على مدى آالف السنين، وال يزال استيراد األنواع أو األصنانتشرت النباتا

ناطق خارج ما إلى ألغراض الزراعة، المرافق أو البيئة مستمراً. وقد تخرج بعض األنواع أو األصناف النباتية، التي تم نقلھ
ً لتغزو موائل غير مقصودة مثل األراضي المداھا الطبيعي، من المكان المقصود الذ لزراعة، لصالحة ي تم إطالقھا فيه أساسا

  والموائل الطبيعية أو شبه الطبيعية وتتحول إلى آفة.
  

عالف، أو األ وقد تدخل النباتات كآفة لبلد ما بطريقة غير مقصودة على ھيئة ملوثات لبذور الزراعة، والحبوب لالستھالك
  واآلالت، والمعدات، والمركبات، والحاويات وماء الصابورة.واألصواف، والتربة، 

  
التطفل  ن خاللوقد تؤثر النباتات بوصفھا آفات في نباتات أخرى بمنافستھا على الماء، والضوء، والمعادن، وغير ذلك أو م

لنباتية اي العشائر فجين، اً، بالتھالمباشر مؤدية بذلك إلى القضاء على نباتات أخرى أو إزالتھا. وقد تؤثر النباتات المستوردة أيض
) 2004عام (ل 11قم آفات لھذا السبب. ويوجد في النص التكميلي للمعيار الدولي رتضحي المزروعة أو في النباتات البرية، وقد 

  معلومات وافية عن المخاطر البيئية.
  

لنوع سجيل اآلفات ھو وجود تقارير عن تإن المؤشر األساس على احتمال أن يصبح نوع نباتي آفة في منطقة تحليل مخاطر ا
  فة:قد يكون آ نباتيةالنباتي كآفة في مكان آخر. وفيما يلي بعض الصفات المميزة الجوھرية التي قد تدل على أن أحد األنواع ال

  )اإليكولوجيةالبيئية (التكّيف مع نطاق واسع من األوضاع   -
  التنافس الشديد في مواقع النباتات   -
  دل التكاثرارتفاع مع  -
  القدرة على إقامة فراغات دائمة بين التربة والبذور  -
  ارتفاع قدرة نتاج التوالد على التنقل  -
  التضاد البيئي  -
  القدرة التطفلية  -
  القدرة على التھجين.  -
  

يلة ما بين لكن الجدير بالذكر أّن النباتات التي ال تملك ھذه الصفات قد تصبح آفات وأّنه لوحظ وجود فترات زمنية طو  
  دخول نوع جديد من النباتات وظھور قرائن على أن ھذا النبات يشكل آفة.

  
  وغيرھا من الكائنات الحّية المفيدة )البيولوجيةالحيوية (عوامل المكافحة   2.2.1

ت. لذلك، فإن االھتمام وغيرھا من الكائنات الحّية المفيدة نافعة للنباتا )البيولوجيةالحيوية (أن تكون عوامل المكافحة المتوخى من 
الرئيس ينصب عند القيام بتحليل مخاطر اآلفات على البحث عن أضرار محتملة قد تكون قد لحقت بالكائنات الحّية غير 
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  . وقد تشمل بعض االھتمامات األخرى ما يلي:3المستھدفة
  صبح ھذا االستزراع مساراً لآلفاتتلّوث عمليات استزراع الكائنات الحّية المفيدة بأنواع أخرى، مما يؤدي إلى أن ي  -
  إمكانية االعتماد على مرفق االحتواء عندما يتطلب األمر ذلك.  -
  

  الكائنات الحّية التي لم توصف بعد بالكامل أو التي يصعب تحديدھا  3.2.1
ن لتي ال يمكاحياة ال لكائنات التي لم تسّم أو توصف بعد بالكامل أو التي يصعب تحديدھا (مثالً العينات المتضررة أو مراحلا

راء خاص ر اتخاذ إجذا يبرفيما إذا كان ھ تحديدھا) يمكن أن تكتشف في الشحنات المستوردة أو أثناء المراقبة، فيتعّين عندئذ البتّ 
ُيستعان  طر اآلفات،ل لمخاند ھذه التدابير إلى تحليتبالصحة النباتية وإصدار توصيات التخاذ تدابير للصحة النباتية. وينبغي أن تس

وصول سھل الفيه بالمعلومات المتاحة، ولو كانت محدودة. ويوصى في مثل ھذه الحاالت بوضع العينات في مجموعة مرجعية ي
  إليھا بغرض إجراء المزيد من الفحص عليھا في المستقبل.

  
  الكائنات الحّية المحّورة  4.2.1

يا الحيوية التكنولوج استخداممن المادة الوراثية التي تم الحصول عليھا بالكائنات الحّية المحوّرة ھي تلك التي تمتلك تركيبة جديدة 
طر اآلفات ليل مخاوتشمل الكائنات الحّية المحوّرة التي يمكن إجراء تح الحديثة والتي صممت الكتساب سمة جديدة أو معّدلة.

  عليھا ما يلي:
ً (مختلطة بالغابات وعالج التربة النباتات التي تستخدم في الزراعة، أو البستنة أو الزراعة ال  - ً حيويا ألغراض  )بيولوجيا

 ز)صناعية أو كعوامل معالجة (مثل النباتات الحّية المحّورة من خالل عامل فيتاميني معزّ 
 والكائنات الحّية المفيدة األخرى المحورة لتحسين أدائھا )البيولوجيةالحيوية (عوامل المكافحة   -
 ل خصائصھا الممرضة.آفات محورة وراثياً لتعدي  -
  

ة غير ت الحيّ قد يؤدي التحوير إلى ظھور كائن حي مزود بسمة جديدة قد تمثل مخاطر آفة تتجاوز تلك التي تفرضھا الكائنا
  المحورة أو المانحة، أو الكائنات الحية المماثلة. وقد تشمل المخاطر:

 زيادة احتمال التوّطن واالنتشار  -
عن الكائن الحي مما يؤدي إلى عواقب تالية غير  بشكل مستقلتعمل قد  )جيناتمورثات (ة تلك الناجمة عن إدخال سلسل  -

  مقصودة.
احتمال أن يعمل كناقل إلدخال تتابع وراثي إلى الكائنات المستأنسة أو األقارب البرية لھذا الكائن، مما ينتج عنه زيادة   -

  مخاطر اآلفة لھذه الكائنات القريبة الصلة
  ناف النباتات المحورة، الحتمال أن تعمل كناقل إلدخال تتابع وراثي ضار ألقارب تلك األصناف.في حاالت أص  -
  

اعاة جة لمرويعني تحليل مخاطر اآلفة عادًة بالخصائص المظھرية أكثر من اھتمامه بالخصائص الوراثية. غير أن ھناك حا
  رة (وراثيا).ً الخصائص الوراثية عند تقييم مخاطر اآلفة للكائنات الحّية المحو

  بالكائنات الحّية المحورة وراثياً صفات جوھرية: وتشمل المؤشرات التنبؤّية المحددة الخاصة بصورة أكثر تحديداً   
  التشابه المظھري أو العالقات الوراثية ألنواع اآلفة المعروفة  -
  النتشارالتغّيرات المدخلة على الخصائص التكيفية التي قد تزيد من احتمال الدخول أو ا  -
  عدم االستقرار في النواحي المظھرية والوراثية.  -
  

اقل ، ووصف النالمانحيتطلب تحديد ھوية الكائنات الحّية المحورة معلومات ذات صلة بالحالة التصنيفية للكائن الحي المستقبل و
  ل.للكائن المستقبالوراثي  )الجينومالمكنون (وطبيعة التحوير الوراثي، والتتابع الوراثي وموقع إدخاله في 

  
تحليل ( :2004 11من المعيار رقم  3تم توضيح مخاطر محتملة أخرى للكائنات الحّية المحورة بصورة مفصلة في الملحق 

 ً آلفات يل مخاطر اى تحل). وقد يجرمخاطر اآلفات الحجرية، بما في ذلك المخاطر على البيئة وعلى الكائنات الحّية المحورة وراثيا
  ة.كان الكائن الحي المحور وراثياً آفة أم ال، ثم يجري تقييم المخاطر الناجمة عن ھذه اآلف لتحديد ما إذا

  
  استيراد كائنات حية الستخدامات محددة  5.2.1

ض و أية أغرااعة، أعند التقّدم بطلب الستيراد كائن حي، ربما يكون آفة، الستخدامه في البحث العلمي، أو التعليم، أو الصن
 نات الحّيةالكائ ديد ھوية ھذا الكائن الحي بصورة واضحة. ويمكن تقييم المعلومات عن ھذا الكائن الحي أو عنأخرى، يجب تح

  نھا آفة.أتحدد  القريبة الصلة به لتحديد دالئل احتمال كونه آفة. ويتم إجراء تقييم مخاطر اآلفة للكائنات الحّية التي
  

  تحديد منطقة تحليل مخاطر اآلفات  3.1
ة بلدان. منه أو عد جزءاً  بأكمله أو تحديد المنطقة التي يجرى فيھا تحليل مخاطر اآلفات بوضوح. فقد تكون تلك المنطقة بلداً ن يتعيّ 

 ً ق جب أن يتعليتصادي ، فإن تحليل التوّطن، واالنتشار والتأثير االقوفي حين يمكن جمع معلومات من منطقة جغرافية أوسع نطاقا
  في المنطقة المحددة.فقط بتحليل مخاطر اآلفات 

                                                           
(الخطوط التوجيھية لتصدير وشحن واستيراد وإطالق عوامل المكافحة البيولوجية وغيرھا من الكائنات الحّية  :2005. 3يوصى المعيار الدولي رقم   3

من ) بأن تقوم المنظمات القطرية وقاية النباتات بتحليل مخاطر اآلفات إما قبل استيراد أو قبل إطالق عوامل المكافحة البيولوجية وغيرھا 2005المفيدة، 
  الكائنات الحّية المفيدة.
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، من تحليل مخاطر اآلفات يمكن 3ضة للخطر. وفي المرحلة من تحليل مخاطر اآلفات، يتم تحديد المنطقة المعرّ  2وفي المرحلة 
بشكل أوسع من المنطقة المعرضة للخطر إذا كان لذلك مبرر فني وال يشكل تضارباً مع مبدأ عدم  وائحللتحديد المنطقة الخاضعة 

  .التمييز
  

  التحاليل السابقة لمخاطر اآلفات   4.1
خاطر مض لتحليل ر قد تعرّ إذا كان ھذا الكائن الحي، اآلفة، أو المساما فيق يتعين قبل القيام بتحليل جديد لمخاطر اآلفات، التحقّ 

 يجب تأكيد . كمارتق من صالحية تحاليل موجودة بالفعل الحتمال أن تكون الظروف والمعلومات قد تغيّ آفات سابق. ويجب التحقّ 
  مدى صلة ذلك بمنطقة تحليل مخاطر اآلفات.

  
ات لمعلومكذلك يجب دراسة احتمال استخدام تحليل مخاطر آفات مماثل لكائن حي، أو آفة، أو مسار، خاصة عندما تكون ا

تقييم  ملياتعى مثل الخاصة بالكائن الحي المعني غير متوافرة أو غير مكتملة. قد تفيد المعلومات التي جمعت ألغراض أخر
  ات.التأثير البيئي للكائن الحي نفسه أو لكائن قريب منه، إالّ أنھا ال يمكن أن تحّل محل تحليل مخاطر اآلف

  
  االستنتاجات من مرحلة البدء (االستھالل)  5.1

ل منطقة تحلي تحددت من تحليل مخاطر اآلفات، يكون قد تم تحديد اآلفات والمسارات ذات األھمية كما 1عند نھاية المرحلة 
ردة أو رة منفمخاطر اآلفات. وتكون البيانات ذات الصلة قد جمعت وتم تحديد اآلفات بوصفھا مرشحة لتقييم إضافي إما بصو

  باالرتباط مع المسار.
  

ن تسجيل ات ويتعيّ فآتحمل  ن إجراء المزيد من التقييم للكائنات الحّية التي تم تحديد أنھا ليست آفات والمسارات التي الوال يتعيّ 
  القرار ومسوغاته واإلبالغ عن ذلك، حسب مقتضى الحال.

  
ائمة باآلفات لمسار قمن تحليل مخاطر اآلفات. وحيثما يتم تحديد  2وفي حالة تحديد كائن حي بأنه آفة يمكن المضي إلى المرحلة 

ً حيوياً (معين، يمكن تقييم اآلفات كمجموعة عندما تكون متشابھة    أو تقييمھا على نحو منفصل.، )بيولوجيا
  

ة، فة حجريآبوصفھا  وائحللعندما يھدف تحليل مخاطر اآلفات، على وجه الخصوص، إلى تحديد ما إذا كان يجب إخضاع اآلفة 
ر اآلفات) في من تحليل مخاط 2يمكن االنتقال على الفور إلى خطوة تصنيف اآلفة من عملية تقييم مخاطر اآلفات (المرحلة 

ً المحورة ورا تحليل مخاطر اآلفات الحجرية بما في ذلك المخاطر على البيئة وعلى الكائنات الحّية(  :2004  11المعيار  ).  ثيا
  ويسري ھذا المعيار على الكائنات الحّية التي يبدو أنھا تستوفي المعايير اآلتية:

ا محدود وتخضع لمكافحة رسمية أو غير موجودة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات أو، إذا كانت موجودة، فإن توزيعھ  -
  ينظر في إخضاعھا لمكافحة رسمية

  احتمال إحداث ضرر للنباتات أو المنتجات النباتية في منطقة تحليل مخاطر اآلفات  -
  تنطوي على إمكانية التوّطن واالنتشار داخل منطقة تحليل مخاطر اآلفات.  -
  

ة تخضع بوصفھا آف وائحللتحديد ما إذا كان يجب إخضاع اآلفة  عندما يھدف تحليل مخاطر اآلفات على وجه الخصوص إلى
من  2حلة (المر لقواعد الحجر الزراعي، عندئذ يمكن المضي على الفور إلى خطوة تصنيف اآلفة من عملية تقييم مخاطر اآلفات

). عة للوائححجرية الخاضتحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غير ال(:  2004  21تحليل مخاطر اآلفات) في المعيار رقم 
  ويسري ھذا المعيار على الكائنات الحّية التي يبدو أنھا تستوفي المعايير اآلتية:

  موجودة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات وتخضع لمكافحة رسمية أو ينظر في إخضاعھا لمكافحة رسمية  -
  نباتات الغرس ھي مسار لآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات  -
لى إمكانية التأثير على االستخدام المقصود لنباتات الغرس مع وجود تأثير اقتصادي غير مقبول في منطقة تنطوي ع  -

  تحليل مخاطر اآلفات.
  
  من تحليل مخاطر اآلفات 3و 2ملخص المرحلتين   .2

  المعايير ذات الصلة  1.2
. ومع تغّير 1كما يرد بإيجاز في الجدول جرى تناول تحليل مخاطر اآلفات لفئات آفات مختلفة في معايير دولية منفصلة، 

  الظروف وتطور التقنيات، قد توضع معايير جديدة  وتعّدل معايير أخرى.
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  2: المعايير ذات الصلة بالمعيار رقم 1الجدول 

  
  تغطية تحليل مخاطر اآلفات العنوان  المعيار الدولي 

 :11رقم  يالدولالمعيار
)2004(  

ة بما في ذلكتحليل مخاطر اآلفات الحجري
المخاطر على البيئة وعلى الكائنات الحّية 

  المحورة وراثياً 

توجيھات نوعية تتعلق بتحليل مخاطر اآلفات بشأن 
  اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي بما في ذلك:

 4: البدء1المرحلة   -
ييم : تقييم مخاطر اآلفات بما في ذلك تق2المرحلة   -

ً ّية المحورة وراالمخاطر البيئية والكائنات الح   ثيا
   : إدارة مخاطر اآلفات3المرحلة   -

 21رقم الدولي المعيار
)2004(  

تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غير
  الحجرية الخاضعة للوائح

توجيھات نوعية تتعلق بتحليل مخاطر اآلفات بشأن 
  بما في ذلك: وائحللحجرية الخاضعة الاآلفات غير 

 4: البدء1المرحلة   -
: تقييم مخاطر اآلفات خاصة نباتات 2المرحلة   -

الغرس كمصدر رئيس لإلصابة والتأثير 
  االقتصادي على الغرض من استخدامھا

  : إدارة مخاطر اآلفات3المرحلة   -
 3المعيار الدولي رقم 

)2005(  
الخطوط التوجيھية لتصدير وشحن
واستيراد وإطالق عوامل المكافحة 

الكائنات الحّية البيولوجية وغيرھا من 
 المفيدة

توجيھات نوعية تتعلق بإدارة مخاطر اآلفات لعوامل 
والكائنات الحّية  )البيولوجيةالحيوية (المكافحة 

  5المفيدة

  
  من تحليل مخاطر اآلفات: تقييم مخاطر اآلفات 2ملخص المرحلة   2.2

  عدة خطوات: 2تتضمن المرحلة 
  ، على التوالي وائحللصائص آفة حجرية أو آفة غير حجرية تخضع تصنيف اآلفة: تحديد إذا ما كان لآلفة خ  -
  تقييم الدخول واالنتشار  -

 رھامرشحة ألن تصبح آفات حجرية: تحديد المنطقة المّعرضة للخطر وتقييم احتمال دخول اآلفة وانتشا  
  ر المصد ستصبح : تقييم إذا ما كانت نباتات الغرس تمّثل أووائحللمرشحة ألن تكون آفات غير حجرية تخضع

 الرئيس لإلصابة باآلفة، مقارنة بمصادر أخرى لإلصابة بالمنطقة
  تقييم التأثيرات االقتصادية   -

 مرشحة ألن تكون آفات حجرية: تقييم التأثيرات االقتصادية التي من بينھا التأثيرات البيئية 
  تخدام ة باالسالقتصادية ذات العالق: تقييم احتمال التأثيرات اوائحللمرشحة ألن تكون آفات غير حجرية تخضع

توى بة ومسالمقصود لنباتات الغرس في منطقة تحليل مخاطر اآلفات (بما في ذلك تحليل الحدود القصوى لإلصا
 القبول)

االستنتاج وتلخيص المخاطر العامة لآلفة بناًء على نتائج التقييم فيما يتعلق بالدخول، واالنتشار والتأثيرات االقتصادية   -
الخاضعة  لحجريةمحتملة لآلفات (الخاضعة للحجر الزراعي، أو تأثيرات اقتصادية غير مقبولة بالنسبة لآلفات غير اال
  .وائحلل

  
  ).3وتستخدم نواتج تقييم مخاطر اآلفات لتقرير ما إذا كانت ھناك حاجة إلى إدارة مخاطر اآلفات (المرحلة 

  
  ارة مخاطر اآلفاتمن تحليل مخاطر اآلفات: إد 3ملخص المرحلة   3.2

قليل تمجتمعة)  من تحليل مخاطر اآلفات تحديد تدابير الصّحة النباتية التي من شأنھا (بصورة منفردة أو 3تتضمن المرحلة 
  المخاطر والوصول بھا إلى مستوى مقبول.

  
لة االنتشار ة (مثال حاممكن دابير غيرال تتوافر مبررات لتدابير الصّحة النباتية إذا ما رؤي أن مخاطر اآلفة مقبولة أو إذا كانت الت

د مستوى يھا عنفالطبيعي). وحتى في تلك الحاالت، قد تقرر األطراف المتعاقدة اإلبقاء على رصد مخاطر اآلفات أو التدقيق 
  منخفض لضمان تحديد التغيرات في تلك المخاطر في المستقبل.

  
يل مخاطر تكفي لتقل ة التيذا كانت تتوافر تدابير الصّحة النباتية المالئمتتمثل االستنتاجات من مرحلة إدارة مخاطر اآلفات فيما إ

  اآلفات والوصول بھا إلى المستوى المقبول وأنھا تحقق مردودية تكاليفھا وممكنة.
  

يارات إدارة ، توفر معايير أخرى توجيھات فنية معينة لخ1وعالوة على معايير تحليل مخاطر اآلفات المذكورة في الجدول 
  خاطر اآلفات.م
  

                                                           
من تحليل مخاطر  1توجيھية للمرحلة  ، خطوطا2، اللذان تم اعتمادھما قبل ھذا النص للمعيار رقم 21والمعيار رقم  11يتضمن المعيار الحالي رقم   4

  ، على التوالي.للوائحاآلفات لآلفات الحجرية واآلفات غير الحجرية الخاضعة 
من تحليل مخاطر اآلفات، على سبيل المثال تلك المتعلقة بالتزويد بالمعلومات الضرورية،  1خطوطاً توجيھية مفصلة عن المرحلة  3يوفر المعيار رقم   5

  دل ذلك مع األطراف المعنية.التوثيق، وتبا
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  مشتركة بين جميع مراحل تحليل مخاطر اآلفات اعتبارات  .3
  عدم اليقين  1.3

قد اآلفات. و مخاطر يعتبر عدم اليقين عنصراً من عناصر المخاطر، ولذا فإن من المھم االعتراف به وتوثيقه عند القيام بتحليل
ة؛ و المتضاربتساق أالناقصة غير المكتملة أو التي ينقصھا اال البيانات ةتشمل مصادر عدم اليقين في تحليل مخاطر آفات معّين

راض بعض شّكل أع؛ وعدم موضوعية التحليل؛ وعشوائية أخذ العينات. وقد ت)البيولوجيةالحيوية (والتغّيرات الطبيعية للنظم 
  ات معينة.األسباب والمصادر غير المؤكدة وناقالت اآلفات غير المظھرة لألعراض، تحديّ 

  
ي فا. وينبغي ر إليھغي توثيق طبيعة ودرجة عدم اليقين في ھذا التحليل واإلبالغ عن ذلك واستخدام تقديرات الخبراء المشاوينب

سھم م اليقين يثيق عدحالة التوصية أن يراعى كذلك تسجيل بإضافة أو تعزيز أية تدابير صحة نباتية للتعويض عن عدم اليقين. فتو
  ي تحديد الحاجة لألبحاث أو األولويات.في الشفافية كما قد يستخدم ف

  
اإلخضاع  شئة عنوبما أن عدم اليقين جزء متأصل في تحليل مخاطر اآلفات، فإن من المالئم رصد أوضاع الصّحة النباتية النا

  إلى تحليل معين لمخاطر اآلفات، وإعادة تقييم القرارات السابقة ذات الصلة. استناداً  وائحلل
  

  جمع المعلومات  2.3
ت. وقد تنتاجان طوال عملية تحليل مخاطر اآلفات جمع المعلومات وتحليلھا، حسبما ھو مطلوب للوصول إلى توصيات واسيتعيّ 

ً كبيانات المسوحات وعمليات الضبط. وقد يتم، أث ية مضي في عملناء التفيد في ذلك اإلصدارات العلمية والمعلومات الفنية أيضا
ومات غير المعل لومات مما يستوجب إجراء المزيد من االستقصاءات أو البحوث. وحيثما تكونالتحليل، تحديد الثغرات في المع

  كافية أو غير قاطعة، يمكن استخدام تقديرات الخبراء إذا كان ذلك مالئماً.
  

لرسمية من تصال اويعّد التعاون في توفير المعلومات واالستجابة لطلبات الحصول على المعلومات التي تتم من خالل جھات اال
ومات من أطراف متعاقدة ). ويراعى عند طلب معل2(ج) و1التزامات االتفاقّية الدولية لوقاية النباتات (المادة الثامنة الفقرتين 

رى الت أخعلى المعلومات الضرورية للتحليل. ويمكن االتصال بوكا قدر اإلمكان وقاصراً  أخرى، أن يكون الطلب محدداً 
  الئمة للتحليل. والحصول على معلومات م

  
  التوثيق  3.3

اعى ة. لذلك يرلنباتيايتطلب مبدأ الشفافية أن تقوم األطراف المتعاقدة، عند الطلب، بتوفير المسوغات الفنية لمتطلبات الصّحة 
  توثيق تحليل مخاطر اآلفات بدرجة كافية. وھناك مستويين لتوثيق تحليل مخاطر اآلفات:

  خاطر اآلفات ككلالتوثيق العام لعملية تحليل م  -
  توثيق كل تحليل تم إنجازه على حدة.  -
  

  توثيق العملية العامة لتحليل مخاطر اآلفات  1.3.3
  .إجراءات ومعايير عملية تحليل مخاطر اآلفات التي تقوم بھا القطريةويفضل أن توثق منظمة وقاية النباتات 

  
  توثيق لكل تحليل محّدد لمخاطر اآلفات  2.3.3

فات بحيث اطر اآللق بكل تحليل معين إجراء توثيق كاف للعملية بأكملھا من مرحلة البدء حتى مرحلة إدارة مخيتعين فيما يتع
فات طر اآليمكن بيان مصادر المعلومات ومسوغات قرارات اإلدارة بصورة واضحة. وال يعني بالضرورة أن يكون تحليل مخا

حدود كمال عدد معد استبوجز إذا ما أمكن الوصول إلى نتائج لھا ما يبررھا طويالً ومعقداً. فمن الممكن االكتفاء بتحليل قصير وم
  من خطوات تحليل مخاطر اآلفات.

  
  وفيما يلي العناصر األساسية التي يجب توثيقھا:

  الغرض من تحليل مخاطر اآلفات  -
  تحديد الكائن الحيّ   -
  منطقة تحليل مخاطر اآلفات  -
  يزة للكائن الحي وقرائن مقدرته على التسبب في األضرارالمم )البيولوجيةالحيوية (الصفات   -
  لآلفات الحجرية: اآلفة، المسارات، المنطقة المعرضة للخطر  -
: اآلفة، العائل، النباتات و/أو أجزائھا أو فئة النباتات المعنية، مصادر اإلصابة، وائحلللآلفة غير الحجرية الخاضعة   -

  االستخدام المقصود للنباتات
  المعلومات مصادر  -
  طبيعة ودرجة عدم اليقين والتدابير المتوقعة لتعويض عدم اليقين  -
  لتحليل المسار: وصف السلعة وقائمة تصنيف اآلفة  -
  قرائن التأثير االقتصادي، الذي يتضمن التأثير البيئي  -
  االستنتاجات المستخلصة من تقييم مخاطر اآلفات (االحتماالت والعواقب)  -
  ت إيقاف عملية تحليل مخاطر اآلفاتقرارات ومسوغا  -
  إدارة مخاطر اآلفات: تحديد تدابير الصّحة النباتية، تقييمھا والتوصية بھا  -
المسؤولة عن التحليل، بما في ذلك حيثما يكون مالئماً، أسماء المؤلفين، القطرية تاريخ االنتھاء ومنظمة وقاية النباتات   -

  والمشاركين، والمراجعين.
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  :6ب األخرى التي يمكن توثيقھاومن الجوان
  الحاجة الخاصة لرصد فعالية تدابير الصّحة النباتية المقترحة  -
  مخاطر تم تحديدھا تقع خارج نطاق االتفاقية و يجب إبالغھا لسلطات أخرى.  -
  

  اإلبالغ عن المخاطر  4.3
 ً نباتات لوقاية ال لقطريةال المعلومات بين المنظمة أن عملية اإلبالغ عن المخاطر عملية تفاعلية تسمح بتباد ومن المسلم به عموما

ل يعني اطر، بوأصحاب الشأن. وھي ليست مجرد عملية نقل للمعلومات في اتجاه واحد أو تنبيه أصحاب الشأن إلى أوضاع المخ
  التوفيق بين وجھات نظر العلماء، وأصحاب الشأن، والسياسيين، وغير ذلك بھدف:

  آلفةتحقيق فھم مشترك لمخاطر ا  -
  وضع خيارات جديرة بالثقة إلدارة مخاطر اآلفات  -
  وسياسات جديرة بالثقة ومتماسكة للتعامل مع مخاطر اآلفة وائحلوضع   -
  تعميق الوعي بقضايا الصّحة النباتية موضع الدراسة.  -
  

ة أطراف لك أيّ ، بما في ذة المتعاقدةوفي نھاية تحليل مخاطر اآلفات يفضل إبالغ أصحاب الشأن وغيرھم من األطراف المعنيّ 
تحليل لن المؤيدة بالقرائ وقاية النباتات والمنظمات القطرية لوقاية النباتات، حسبما يكون مالئمالاإلقليمية منظمات المتعاقدة، و

  مخاطر اآلفات وعوامل تخفيف المخاطر المقترحة وعدم اليقين.
  

تعاقد أن ف المن على الطروعات، بعد تحليل مخاطر اآلفات، يتعيّ وفي حال اعتماد شروط الصحة النباتية أو القيود أو الممن
ن االتفاقية الدولية م(ب) 2-ينشرھا فوراً وينقلھا إلى األطراف المتعاقدة التي يعتبر أنھا قد تتأّثر مباشرة (بموجب المادة السابعة

االتفاقية الدولية لوقاية  (ج) من2-جب المادة السابعةلوقاية النباتات) ويقّدم المسّوغ، عند الطلب، ألي من األطراف المتعاقدة (بمو
  النباتات).

  
ع األ لى لمتعاقدة عطراف اوفي حال عدم اعتماد شروط الصحة النباتية أو القيود أو الممنوعات، بعد تحليل مخاطر اآلفات، تشجَّ

  إتاحة ھذه المعلومات.
  

ع المنظمات القطرية لوقاية النباتات على اإلبالغ عن على  ثل المخاطرفات (مقرائن األخطار غير تلك المتعلقة بمخاطر اآل وتشجَّ
  صحة الحيوان أو اإلنسان) للسلطات المالئمة.

  
  االتساق في تحليل مخاطر اآلفات  5.3

اق يوفر االتسفات. وُيوصى بأن تعمل المنظمة القطرية لوقاية النباتات على تحقيق االتساق فيما تقوم به من تحليل لمخاطر اآل
  فوائد عديدة تشمل:

  تيسير مبادئ عدم التمييز والشفافية  -
  ف على عملية تحليل مخاطر اآلفاتزيادة التعرّ   -
  زيادة الكفاءة في إتمام تحليل مخاطر اآلفات وإدارة البيانات ذات الصلة  -
على وضع وتنفيذ إدارة  تحسين أوجه المقارنة بين تحليل مخاطر اآلفات لمنتجات متشابھة أو آفات، والذي يساعد بدوره  -

  تدابير مماثلة أو متكافئة.
  

تدريب وويمكن ضمان االتساق، على سبيل المثال، من خالل وضع معايير وضع القرارات العامة، والخطوات اإلجرائية، 
  ممارسي تحليل مخاطر اآلفات، واستعراض مشاريع تحليل مخاطر اآلفات. 

  
  تجنب التأخير دون مبرر  6.3

األطراف المتعاقدة األخرى ألضرار مباشرة، ينبغي أن تقوم المنظمة القطرية لوقاية النباتات، عند الطلب، بتوفير عندما تتعرض 
ع إذا أمكن ذلك، مع مراعاة تجنب التأخير دون مبرر المعلومات عن االنتھاء من عمليات التحليل الفردية واإلطار الزمني المتوقّ 

مبادئ الصّحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابير الصّحة النباتية في التجارة (  2006: 1 في المعيار الدولي رقم 14-2(القسم 
).الدولية

                                                           
) الخطوط التوجيھية لتصدير وشحن واستيراد وإطالق عوامل المكافحة البيولوجية وغيرھا من الكائنات الحّية المفيدة(  2005. 3يسرد المعيار رقم   6

  متطلبات توثيق إضافية ذات عالقة بالكائنات الحّية المفيدة/النافعة.
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  فقط للعلمرسمياً من المعيار. و يقدم ال يشكل ھذا المرفق جزءاً   7
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  الموافقة
في  لعشرينواالثامنة جلسة مؤتمر منظمة األغذية والزراعة أثناء للمرة األولى  3 المعيار رقمالموافقة على  تلقد تم

. وقد وافقت يةخارجالحيوية ال افحةالمكعوامل وإطالق  بشأن استيرادمدونة السلوك تحت عنوان:  1997 نوفمبر/تشرين الثاني
لتدابير الصحة  لدوليار ايالمع أيبصيغته الحالية  2005على أول تعديل في أبريل/نيسان الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 

  ).2005(  3النباتية رقم 

  المقدمة
  النطاق

ً توجيھية إلدارة المخاطر تتعلق بتصدير وش 1المعيار اتضّمن ھذي الحيوية مكافحة الحن واستيراد وإطالق عوامل خطوطا
ستعرض المسؤوليات ذات الصلة لألطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية ي ووھ وغيرھا من الكائنات الحّية المفيدة. )بيولوجية(ال

مسؤولة والمستوردين والمنظمات القطرية لوقاية النباتات أو غيرھا من السلطات ال ،لوقاية النباتات ("األطراف المتعاقدة")
نفسھا  مضاعفةالقادرة على  )بيولوجيةالحيوية (ال عوامل المكافحة ا المعيار اتناول ھذيو .(كما يرد في ھذا المعيار) والمصّدرين

الممِرضة  الكائنات الحّية آكلة النباتات، والكائناتوالديدان الخيطية، والطفيليات، والمفترسات، وبنفسھا (بما فيھا أشباه الطفيليات، 
ر والفطالفطريات والبكتيريا والفيروسات)، فضالً عن الحشرات العقيمة وغيرھا من الكائنات الحّية المفيدة (مثل الفطور/مثل 
ً أحكام خاصة باالستيراد لألبحاث في  وبما يشمل تلك المعّبأة أو المرّكبة كمنتجات تجارية. ،والملّقحات)ية الجذر وترد أيضا

  غير األصلية وغيرھا من الكائنات الحّية المفيدة. )بيولوجيةالحيوية (التعلقة بعوامل المكافحة منشآت الحجر الم
  

كروبية لعوامل المياأو   )ةبيولوجيالحيوية (الرة أو قضايا تسجيل مبيدات اآلفات الكائنات الحّية المحوّ  المعيار اوال يشمل نطاق ھذ
  ت.المخصصة لمكافحة اآلفات التي تصيب الفقاريا

 
 المراجع

  ، مونتلایر.اتفاقية التنوع البيولوجي. 1992 .اتفاقية التنوع البيولوجي
ات، منظمة لية لوقاية النباتروما، االتفاقية الدو. المصطلحات الخاصة بتدابير الصحة النباتية مسرد. 2004 .5رقم  المعيار الدولي

  ..األغذية والزراعة
مة األغذية قاية النباتات، منظروما، االتفاقية الدولية لو .التوجيھية لتحليل مخاطر اآلفات الخطوط . 1996. .2رقم  المعيار الدولي

  ..والزراعة
اتات، لدولية لوقاية النبروما، االتفاقية ا. الخطوط التوجيھية إلصدار شھادات الصحة النباتية.  2001 .12رقم  المعيار الدولي

  ..منظمة األغذية والزراعة
لدولية ما، االتفاقية ارو .التوجيھية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات الخطوط. 2004. 20رقم  المعيار الدولي

  .لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة
باتات، نلدولية لوقاية الاروما، االتفاقية . الخطوط التوجيھية بشأن قوائم اآلفات الخاضعة للوائح. 2003.19 المعيار الدولي رقم

  .منظمة األغذية والزراعة
ة نظمة األغذيملدولية لوقاية النباتات، روما، االتفاقية ا .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  .والزراعة
  .ألغذية والزراعةاتات، منظمة روما، االتفاقية الدولية لوقاية النبا .اإلبالغ عن اآلفات. 2002. 17رقم  المعيار الدولي

  رةكائنات الحية المحوذلك تحليل المخاطر البيئية ولل فيمخاطر اآلفات الحجرية، بما  تحليل. 2004. 11رقم  المعيار الدولي.
  .روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة

  
  تعاريف

ت الصحة مصطلحا مسرد( :5رقم الدولي ردة في ھذه المعايير في المعيار ترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الوا
  ).النباتية

                                                           
ى، ومنھا ليس ثمة شئ في ھذا المعيار يؤثر على حقوق أو واجبات األطراف المتعاقدة في اتفاقات دولية أخرى. يجوز تطبيق أحكام اتفاقات دولية أخر  1

 .)البيولوجيالحيوي (مثالً اتفاقية التنوع 
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  اإلطار العام للشروط

حنھا لمفيدة وشاوغيرھا من الكائنات الحية  )بيولوجيةالحيوية (الھو تيسير تصدير عوامل المكافحة  المعيار االغرض من ھذ
ن مأو غيرھا  لنباتاتان ذلك األطراف المتعاقدة أو المنظمات القطرية لوقاية وتكون مسؤولة ع واستيرادھا وإطالقھا بصورة آمنة.

  السلطات المسؤولة، فضالً عن المستوردين والمصدرين.
  

مكافحة ر عوامل اللتصدي النظر في وتطبيق تدابير الصحة النباتية المناسبة ،ويجدر باألطراف المتعاقدة أو بالسلطات الموكلة منھا
  ات الصلة.تيراد ذوغيرھا من الكائنات الحية المفيدة وشحنھا واستيرادھا وإطالقھا وإصدار أذون االس )لوجيةبيوالحيوية (ال

  
  غيرھا من السلطات المسؤولة: وأيجدر بالمنظمات القطرية لوقاية النباتات وكما يرد في ھذا المعيار، 

وغيرھا من الكائنات الحية المفيدة قبل استيرادھا  )وجيةبيولالحيوية (الإجراء تحليل لمخاطر اآلفات في عوامل المكافحة   -
  ؛أو إطالقھا

  ؛التأكد عند إصدار شھادات التصدير من التقّيد بشروط الصحة النباتية لالستيراد لدى األطراف المتعاقدة المستوردة  -
أو  ،ن الكائنات الحية المفيدةوغيرھا م )بيولوجيةالحيوية (الالحصول على المستندات الالزمة لتصدير عوامل المكافحة   -

  ؛وتأمين تلك المستندات وتقييمھا حسب المقتضى ،شحنھا أو استيرادھا أو إطالقھا
وغيرھا من الكائنات الحية المفيدة إما مباشرة إلى منشآت  )بيولوجيةالحيوية (الالحرص على أخذ عوامل المكافحة   -

  ؛لبيئةا مباشرة، إذا كان ذلك مناسباً، إلطالقھا في االحجر المحددة أو منشآت التربية الجماعية أو نقلھ
 فيأو الكائنات الحية المفيدة بغية تقدير تأثيرھا  )بيولوجيةالحيوية (الالتشجيع على رصد إطالق عوامل المكافحة   -

  الكائنات الحية المستھدفة وغير المستھدفة.
  

ا وغيرھ )جيةبيولولالحيوية (اد من أّن شحنات عوامل المكافحة أكّ بالت ، والتوصيات الموجھة إليھم،وتقضي مسؤوليات المصّدرين
صلة وبشروط لية ذات الت الدومن الكائنات الحّية المفيدة تتقّيد بشروط الصحة النباتية لالستيراد لدى البلدان المستوردة وباالتفاقا

 و غيرھا منأ )وجيةبيولالحيوية (المل المكافحة التعبئة اآلمنة للشحنات، باإلضافة إلى تأمين الوثائق المناسبة الخاصة بعوا
  الكائنات الحية المفيدة.

  
سلطات ا من الغيرھ وأبتزويد المنظمة القطرية لوقاية النباتات  ، والتوصيات الموجھة إليھم،وتقضي مسؤوليات المستوردين

و غيره أ )يولوجيةبية (الالحيوفة وعامل المكافحة في البلد المستورد بالوثائق المناسبة الخاصة باآلفة (اآلفات) المستھد المسؤولة
  من الكائنات الحية المفيدة.
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 الخلفية
 ،ة ودخولھاات النباتيالمنتجتحرص االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على العمل المشترك والفعال لمنع انتشار اآلفات في النباتات و

أحكام االتفاقية لتشمل أي  وفي ھذا السياق، تمتدّ  ).1997ألولى من االتفاقية، وعلى ترويج اإلجراءات المناسبة لمكافحتھا (المادة ا
  ).1997أو ينشر آفات نباتية، السيما في حالة النقل الدولي (المادة األولى من االتفاقية، وي ؤيكائن حي قد 

  
من  وغيرھا )بيولوجيةيوية (الالحعوامل المكافحة ) المادة التالية المتعلقة بتنظيم 1997وتتضّمن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (

  على ما يلي: 1-تنص المادة السابعة الكائنات المفيدة.
، ي أن تنظمادية فانتشارھا في أراضيھا، تتمتع األطراف المتعاقدة بسلطة سي أومنعا لدخول اآلفات الخاضعة للوائح و/"

ً لالتفاقيات الدولية السارية، دخول النباتات، و  في سبيل ولھا لوائح.المنتجات النباتية والمواد األخرى الخاضعة لطبقا
  ...:ذلك
  ) أن تحظر أو تقيد حركة اآلفات الخاضعة للوائح داخل أراضيھا؛(ج

 ية، والتيحة النباتوالكائنات األخرى ذات الصلة بالص )بيولوجيةالحيوية (الأن تحظر أو تقيد حركة عوامل المكافحة (د) 
  "دة، في أراضيھا.ُيزعم أنھا مفي

  
 ،)على الواردات الخطوط التوجيھية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية( :  2004 20 رقمالدولي المعيار من  1-4وفي القسم 

  ؛ وقد جاء فيھا: )بيولوجيةالحيوية (الإشارة إلى اللوائح الخاصة بعوامل المكافحة 
مثلة في ما يلي أو. ائحا للوائح بنوداً قد تصيبھا أو تلوثھا آفات خاضعة للوتشمل السلع األساسية المستوردة التي يجوز إخضاعھ"

  ".)بيولوجيةالحيوية (العلى بنود خاضعة للوائح:...اآلفات وعوامل المكافحة 
  

وصى خطوط توجيھية م خطوطاً توجيھية بشأن تدابير الصحة النباتية، فضالً عن 3وتتضّمن النسخة المنقحة للمعايير الدولية رقم 
بار ، يجوز اعتالحاالت وفي بعض وغيرھا من الكائنات الحية المفيدة. )بيولوجيةالحيوية (البھا لالستخدام اآلمن لعوامل المكافحة 

ق األولي أّن السيا ، معمثالً  نطاق ھذه الخطوط التوجيھية يتخطى نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأحكامھا كما ترد أعاله.
 ي الحدّ ه الواسع أبمعنا ايير ھو المخاوف المتصلة بالصحة النباتية، ينبغي فھم االستخدام "اآلمن" كما يرد في المعاييرلھذه المع

ر نية أن تؤثية إمكاوقد تشمل مخاوف الصحة النبات قدر المستطاع من التأثيرات السلبية األخرى على غير صعيد الصحة النباتية.
ُ أو غيرھا من الكائنات الحية المفيدة  )ولوجيةبيالحيوية (العوامل المكافحة  األخرى  المستھدفة ائنات غيردخلت حديثاً على الكالتي أ

 لبيئية (ا في النظم صحة النباتات في الموائل أو فيأنواع النباتات أو  فيبالدرجة األولى فتكون لھا بالتالي تأثيرات سلبية 
ة ولية لوقايتفاقية الدق في أن يمّس أي جانب من جوانب ھذه المعايير على نطاق االلكن ليست ھناك نّية على اإلطال .)يكولوجيةاإل

رتھا في أي من ) أو كما جرت بلو1997النباتات بحد ذاتھا أو الواجبات التي نصت عليھا كما ترد في النص المنقح الجديد (
  المعايير الدولية األخرى لتدابير الصحة النباتية.

  
 ُ ً ويتركز محتواھا ھانفساألصلية  3رقم  ھيكلية المعيار الدوليتباع ابالمنقح ھذا المعيار عّد وأ بالدرجة األولى على إدارة  تقريبا

من المعروف أّن و وغيرھا من الكائنات الحية المفيدة. )بيولوجيةالحيوية (الالمخاطر الناجمة عن استخدام عوامل المكافحة 
المعيار اطر اآلفات والخطوط التوجيھية لتحليل مخ: 2رقم  المعيار الدولير اآلفات (المعايير الدولية الموجودة عن تحليل مخاط

لعمليات اح ،) توضّ ةذلك تحليل المخاطر البيئية والكائنات الحية المحور فيمخاطر اآلفات الحجرية، بما  حليلت: 2004. 11 رقم
حية لكائنات الاغيرھا من و )بيولوجيةالحيوية (العوامل المكافحة للتقدير مخاطر اآلفات بالنسبة  اتباعھااألساسية المناسبة الواجب 

ً لتقدير مخاطر اآلفات من حيث المخاطر على ال 11 المعيار رقمتضّمن يو المفيدة. بيئة ويشمل ھذا على وجه التحديد أحكاما
  .)بيولوجيةالحيوية (الالجانب المشاغل البيئية المتصلة باستخدام عوامل المكافحة 

  
ومن الغايات التي . ) المبادئ المتفق عليھا دولياً التي ترعى حماية البيئة (الديباجة)1997ي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (وتراع

ً مع ھذا المبدأ وطبقاً  حليلت . وعند)1-تسعى إليھا، ترويج تدابير الصحة النباتية المناسبة (المادة األولى مخاطر اآلفات تماشيا
ة مناسبة أخرى لتدابير الصحة النباتية وفي معرض وضع تدابير الصحة النباتية ذات الصلة وتطبيقھا، ينبغي لمعايير دولي

ً  باألطراف المتعاقدة أن تنظر حيوية في إمكانية حدوث تأثيرات بيئية على نطاق أوسع نتيجة إطالق عوامل مكافحة  أيضا
  الالفقاريات غير المستھدفة). فيھا مثالً التأثيرات (من 2أو غيرھا من الكائنات الحية المفيدة )بيولوجية(
  

 ن الكائناتمو غيره أ )بيولوجيةالحيوية (الويستند القسم األكبر من ھذه المعايير إلى احتمال أن يكون أي من عوامل المكافحة 
) 1997ية لوقاية النباتات (اقية الدول) من االتفـ(ج1-الحية المفيدة آفة محتملة بحد ذاته، فتسري والحالة ھذه أحكام المادة السابعة

ي بعض الحاالت، قد وف على اعتبار أنه يجوز لألطراف المتعاقدة أن تحظر أو تقّيد حركة اآلفات الخاضعة للوائح داخل أراضيھا.
اه نباتية وأشبالآلفات اوغيرھا من الكائنات الحية المفيدة دور ناقل أو طريق لمرور  )بيولوجيةالحيوية (التؤدي عوامل المكافحة 

الحيوية حة ومن ھذا المنطلق، يمكن اعتبار عوامل المكاف الطفيليات المفرطة والطفيليات المفرطة والممرضات الحشرية.
التفاقية الدولية لوقاية من ا 1-وغيرھا من الكائنات الحية المفيدة بنوداً خاضعة للوائح كما يرد في المادة السابعة )بيولوجية(ال

  .ارداتالخطوط التوجيھية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الو: 20رقم  والمعيار الدولي) 1997النباتات (
  

  المعيارالھدف من 
  إلى تحقيق األھداف التالية: يسعى المعيار

آمن من وغيرھا من الكائنات الحية المفيدة وشحنھا وإطالقھا بشكل  )بيولوجيةالحيوية (التيسير تصدير عوامل المكافحة   -
ث حيرية تشريعات قط من خالل صياغةة، السيما خالل وضع خطوط توجيھية لجميع األجھزة العامة والخاصة المعنيّ 

  .لم تكن موجودة

                                                           
 فرة واألدوات والعمل في المنتديات الدولية في مجال المخاطر على البيئة.ينبغي، حسب المقتضى، مراعاة الخبرات المتوا  2
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  إيضاح الحاجة إلى التعاون بين البلدان المستوردة والمصدرة من أجل:  -
بأقل قدر ممكن الكائنات الحية المفيدة  أو غيرھا من )بيولوجيةالحيوية (الجني منافع استخدام عوامل المكافحة   •

 من التأثيرات السلبية
ترويج الممارسات التي تضمن االستخدام الفاعل واآلمن مع تقليص المخاطر البيئية قدر اإلمكان نتيجة سوء   •

 المناولة أو االستخدام.
  

  وترد مجموعة خطوط توجيھية دعماً لھذه األھداف من أجل:
  ة المسؤولةتشجيع ممارسات التجار  -
وغيرھا من الكائنات  )بيولوجيةالحيوية (المساعدة البلدان على وضع أنظمة تتناول موضوع مناولة عوامل المكافحة   -

  الحية المفيدة وتقييمھا واستخدامھا بشكل آمن
نات الحية وغيرھا من الكائ )بيولوجيةالحيوية (الإصدار توصيات إلدارة المخاطر على صعيد تصدير عوامل المكافحة   -

  المفيدة وشحنھا واستيرادھا وإطالقھا بصورة آمنة
  تشجيع االستخدام اآلمن لعوامل المكافحة البيولوجية وغيرھا من الكائنات الحية المفيدة.  -
  

   المتطلبات
  تحديد السلطة المسؤولة ووصف المسؤوليات العامة .1

  األطراف المتعاقدة 1.1
ي تكون لنباتات) كاوقاية عّين سلطة تتمّتع باالختصاصات المناسبة (ھي عادة المنظمة القطرية ليتعّين على األطراف المتعاقدة أن ت

نات الحية ن الكائموغيرھا  )بيولوجيةالحيوية (المسؤولة عن إصدار شھادات التصدير وتنّظم استيراد أو إطالق عوامل المكافحة 
  ذات الصلة. المفيدة، شريطة مراعاة تدابير وإجراءات الصحة النباتية

  
لحيوية المكافحة الدى األطراف المتعاقدة أحكام خاصة بتطبيق تدابير الصحة النباتية المناسبة لتصدير عوامل كون يويجب أن 

  وغيرھا من الكائنات الحية المفيدة أو شحنھا أو استيرادھا أو إطالقھا. )بيولوجية(ال
  

  المسؤوليات العامة 2.1
لك ذر، بما في لمعاييلوقاية النباتات أو على أي سلطة مسؤولة أخرى أن تضع إجراءات لتطبيق ھذه ا يتعّين على المنظمة القطرية

  .4ت الصلة المشار إليھا في القسم اتقييم الوثائق ذ
  

  ويتعّين على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أو على أي سلطة مسؤولة أخرى:
وغيرھا من الكائنات الحية  )بيولوجيةالحيوية (الإطالق عوامل المكافحة إجراء تحليل لمخاطر اآلفات قبل استيراد أو   -

  المفيدة
  الحرص على التقّيد بأنظمة البلدان المستوردة عند إصدار شھادات التصدير  -
أو وغيرھا من الكائنات الحية المفيدة أو شحنھا  )بيولوجيةالحيوية (التأمين المستندات الالزمة لتصدير عوامل المكافحة   -

  استيرادھا أو إطالقھا وتقييم تلك المستندات حسب المقتضى
وغيرھا من الكائنات الحية المفيدة إما مباشرة إلى منشآت  )بيولوجيةالحيوية (الالحرص على أخذ عوامل المكافحة   -

  يئةالحجر المحددة أو منشآت التربية الجماعية أو نقلھا مباشرة، إذا كان ذلك مناسباً، إلطالقھا في الب
  الحرص على أن يضطلع المستوردون، والمصّدرون أيضاً حيثما تدعو الحاجة، بمسؤولياتھم  -
  النظر في التأثيرات الممكنة على البيئة كالتأثيرات على الالفقاريات غير المستھدفة.  -

  
ند ّسق معھا عأن تنالمعنية و يجدر بالمنظمة القطرية لوقاية النباتات أو بأي سلطة أخرى مسؤولة أن تبقى على اتصال باألطراف
  الحاجة، بما في ذلك غيرھا من المنظمات القطرية لوقاية النباتات أو السلطات المختصة بالنسبة إلى:

  أو غيرھا من الكائنات الحية المفيدة )بيولوجيةالحيوية (المواصفات عوامل المكافحة   -
  تقدير المخاطر بما يشمل المخاطر البيئية  -
  تعبئة والتخزين أثناء الشحنالتوسيم وال  -
  إجراءات اإلرسال والمناولة  -
  التوزيع والتجارة  -
  اإلطالق  -
  تقييم األداء  -
  تبادل المعلومات  -
  حصول حوادث غير متوقعة و/أو مضّرة، بما في ذلك اإلجراءات المتخذة لمواجھتھا.  -
  
  تحليل مخاطر اآلفات .2

تحليل ات الحية لالكائن ر ما إذا كان يجدر أم ال إخضاع أي منأن تقرّ  البلد المستوردفي  يعود للمنظمة القطرية لوقاية النباتات
ً عن ال. لمخاطر اآلفات التقّيد  حرص علىوقد تكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات أو أي سلطة مسؤولة أخرى مسؤولة أيضا

ة لوقاية الدولي الواجبات التي نصت عليھا االتفاقية يدخل ضمن قدبشروط أخرى نصت عليھا التشريعات الوطنية؛ غير أّن ھذا 
  النباتات.

  
) و/أو المرحلة الخطوط التوجيھية لتحليل مخاطر اآلفات( 2007: 2رقم  للمعيار الدوليويجب أن يتّم تقدير مخاطر اآلفات طبقاً 

المخاطر البيئية والكائنات الحية  مخاطر اآلفات الحجرية، بما في ذلك تحليل تحليل( 2004: 11رقم  المعيار الدوليمن  2
 ) حسب المقتضى، مع مراعاة مواطن الشك واالنعكاسات الممكنة على البيئة، كما نّصت عليه المعايير اآلنفة الذكر.المحورة



 3المعيار رقم   الكائنات الحّية المفيدة التوجيھية لتصدير وشحن واستيراد وإطالق عوامل المكافحة البيولوجية وغيرھا من الخطوط

53                                                                                                                      2010(إصدار34إلى 1رقم  الصحة النباتية لتدابير المعايير الدولية

ً في التأثيرات الممكنة  ثالً البيئة، ومنھا م فيوباإلضافة إلى تقدير مخاطر اآلفات، يجدر باألطراف المتعاقدة أن تنظر أيضا
  الالفقاريات غير المستھدفة. فيالتأثيرات 
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 قمالمعيار ر رد فيير فني كما معظم األطراف المتعاقدة استكمال تحليل مخاطر اآلفات قبل االستيراد وينبغي تقديم مبرّ  وتشترط

ا كان عرفة ما إذات لمر اآلف) مثالً من خالل تحليل مخاطالتوجيھية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات الخطوط(:20
خاطر مل تقدير مو يستكإذا لم يتّم أ.ينبغي إخضاع اآلفات للوائح ولتحديد مدى صرامة تدابير الصحة النباتية الالزمة لمكافحتھا

من  كنل. )7سم ظر القاآلفات في الكائن الحي المقترح قبل االستيراد، يجب استكماله قبل عملية اإلطالق حيثما تدعو الحاجة (أن
م في اث والتقييدة لألبحوغيرھا من الكائنات الحية المفي )بيولوجيةالحيوية (الالمعروف أّنه قد يتعّين استيراد عوامل المكافحة 

ة الستيراد عوامل على أنه يجوز لألطراف المتعاقدة إصدار أحكام خاص 20 المعيار رقموتنّص أيضاً . منشآت آمنة قبل إطالقھا
دات إذا ع من الوارھذا النووغيرھا من الكائنات الحية المفيدة لألبحاث العلمية؛ كما يجوز السماح ب )بيولوجية(ال الحيويةالمكافحة 

ً . وجدت ضمانات كافية ال نبغي استكمي أّنه ويجب أن تكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات مھيأة لھذا النوع من الواردات علما
اآلفات الحجرية، بما  مخاطر تحليل( : 2004 11يثما تدعو الحاجة، طبقاً للمعايير الدولية رقم التحليل الكامل لمخاطر اآلفات، ح

د لنباتية، قاالصحة  وعند ضبط مخاطر غير مخاطر. ) قبل عملية اإلطالقذلك تحليل المخاطر البيئية والكائنات الحية المحورة في
  جراءات المناسبة.يتعّين إبالغ السلطات المختصة األخرى بذلك التخاذ اإل

  
أو  )بيولوجيةاليوية (الحوقد يستدعي األمر إجراء المزيد من التحقيقات العلمية في البلد المصّدر قبل استيراد عوامل المكافحة 

خرى حسب مكنة األومن الخيارات الم. ق من دقة تقدير المخاطر ومن درجة الوثوق بهغيرھا من الكائنات الحية المفيدة للتحقّ 
لتحقيق امليات أن تبحث في إمكانات إجراء ع أو غيرھا من السلطات المسؤولة ى، للمنظمات القطرية لوقاية النباتاتالمقتض

  العلمية المذكورة بالتعاون مع سلطات البلد المصّدر وطبقاً لإلجراءات واألنظمة المرعّية.
  
  مسؤوليات األطراف المتعاقدة قبل االستيراد .3

  متعاقد المستوردمسؤوليات الطرف ال 1.3
  رى:مسؤولة أخ يتعّين على الطرف المتعاقد المستورد أو على المنظمة القطرية لوقاية النباتات فيه أو أي سلطة

  
التوعية على ھذه المعايير والتشجيع على التقّيد بھا والتعريف على تدابير الصحة النباتية الالزمة لتنظيم استيراد عوامل  1.1.3

ام صدار األحكوإ ،القھاوغيرھا من الكائنات الحية المفيدة في البلد التابعة له أو شحنھا أو إط )بيولوجية(الالحيوية المكافحة 
  الالزمة لتطبيق ھذه المعايير بشكل فّعلي.

  
مھا والكائنات الحية المفيدة التي يقد )بيولوجيةالحيوية (التقييم الوثائق الخاصة باآلفة المستھدفة وبعامل المكافحة   2.1.3

زم من تدابير للصحة يتعّين على الطرف المتعاقد اتخاذ ما يل لمستوى المقبول من المخاطر.ل) بالنسبة 4المستورد (أنظر القسم 
ص لّ تواء والتخة لالحالنباتية لالستيراد والشحن ومنشآت الحجر (بما في ذلك الموافقة على منشآت البحث وتدابير الصحة النباتي

الحيوية فحة إذا كان عامل المكا تناسب الخطر الذي جرى تقديره. )بيولوجيةحيوية (عوامل مكافحة  من المواد) أو إطالق
ن الحي ذلك الكائ دم تلوثأو الكائن الحي المفيد موجود أساساً في البلد المعني، قد يكفي عندھا إيجاد أنظمة تضمن ع )بيولوجية(ال

 ة.حة النباتيصعيد الص إلى مخاطر جديدة على ھانفسألنواع لت الوراثية المحلية أو إصابته أو تمنع أن يؤدي التھجين مع التركيبا
  لذا يجوز حصر اإلطالق اإلغراقي لھذه األسباب.

  
ر والمستورد التقّيد بھا  3.1.3 ر والمصدِّ ً يتعّين على البلد المصدِّ .وقد تشمل ما يلي حسب 3إصدار أنظمة تتضّمن شروطا

  المقتضى:
  قة (إذن أو رخصة استيراد)إصدار إجازة مرف  -
  الخطوط التوجيھية لشھادات الصحة النباتية: 12رقم  ر الدوليياإصدار شھادة للصحة النباتية، طبقاً للمع  -
  مستند خاص بإصدار الشھادة  -
  لِزمة خالل الحجر وتقديم نموذج مرجعيالتعّرف إلى الكائنات الحية بصورة مُ   -
أو أي كائن (كائنات) حي مفيد آخر بما في ذلك المنشأ و/أو نقطة  )بيولوجيةية (الالحيوتحديد مصدر عامل المكافحة   -

  اإلنتاج حيثما اقتضى األمر
أو أي كائن حي مفيد آخر  )بيولوجيةالحيوية (الاالحتياطات الالزمة لتجّنب دخول كائنات طبيعية معادية لعامل المكافحة   -

  ولمنع التلوث أو اإلصابة 
  لخاصة بالشحن في مرحلتي النقل والتخزينشروط التعبئة ا  -
  إجراءات التخلص من مواد التعبئة  -
  أدوات المصادقة على الوثائق  -
  أدوات المصادقة على محتويات الشحن  -
  الحاالت التي يمكن فيھا فتح الحزمة  -
  تحديد نقطة (نقاط) الدخول  -
  تحديد الشخص أو المنظمة التي ستتلقى الشحنة  -
أو غيره من الكائنات الحية  )بيولوجيةالحيوية (الة بالمنشآت التي يمكن االحتفاظ فيھا بعامل المكافحة الشروط الخاص  -

  المفيدة.

                                                           
أو غيرھا من الكائنات الحية المفيدة (اتفاقية التنوع  )بيولوجيةالحيوية (اليمكن أن تتناول أحكام اتفاقات دولية أخرى مسألة استيراد عوامل المكافحة   3

 مثالً). )بيولوجيالحيوي (ال
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  اإلجراءات المناسبة لتوثيق: اتخاذالحرص على  4.1.3
  تحليل مخاطر اآلفات  -
  الستيراد (الھوية، المنشأ، التواريخ)ا  -
  التنشئة أو التربية أو التضاعف  -
  ق (الكميات المطلقة، التواريخ، المواقع)اإلطال  -
 أي بيانات أخرى ذات الصلة.  -
  

  انات.ويمكن إتاحة ھذه السجالت للمجتمع العلمي وللعموم حيثما تدعو الحاجة مع حماية أي حقوق ملكية لتلك البي
  

ا لم يكن البلد مجھزاً وإذ الحرص، عند الحاجة، على دخول الشحنات ومعالجتھا عند المقتضى عبر منشآت الحجر. 5.1.3
عاقد طرف المتالنظر في إمكانية االستيراد عن طريق مركز حجر في بلد ثالث معترف به من جانب اليجوز بمنشآت حجر آمنة، 

  المستورد.
  

الحيوية مخاطر اآلفات، في خطر إدخال كائنات حية أخرى مرتبطة بعامل المكافحة  تحليلالنظر، من خالل  6.1.3
ثير) نى من التألحد األدويجب أن تأخذ االعتبارات في الحسبان (مع مراعاة مبدأي الحاجة وا أو الكائن الحي المفيد. )بيولوجية(ال

توردة مفيدة المسلحّية الاوغيرھا من الكائنات الحيوية (البيولوجية) تدابير الصحة النباتية التي تستدعي استزراع عوامل المكافحة 
ليات ن الطفيمأن الزراعة لجيل واحد على األقل أن يساعد على ضمان نقاوة الزراعة وخلوھا ومن ش في الحجر قبل إطالقھا.

 ا يتّم جمعاص عندمخوينصح بذلك بنوع  المفرطة والكائنات الممرضة أو اآلفات المتصلة بھا، فضالً عن تيسير التعّرف الملِزم.
  حية المفيدة البرّية.وغيرھا من الكائنات ال )بيولوجيةالحيوية (العوامل المكافحة 

  
كلما أمكن ذلك، الحرص على أن تودع ضمن المجموعات نماذج مرجعية معّرف عنھا بشكل ملِزم عن عامل المكافحة  7.1.3

متى  لة نماذج،ويستحسن إيداع سلس كائن حي مفيد مستورد (والعائل (العوائل) حسب المقتضى).أي  وأ )بيولوجيةالحيوية (ال
  التغّير الطبيعي.توافرت، بما يراعي 

  
  وفي حال استخدام تقنية الحشرات العقيمة، يجوز وضع عالمة على الحشرة العقيمة للتمييز بينھا وبين الحشرة البرّية. 8.1.3

  
مخاطر اآلفات (بما يتسق ومبدأي الحاجة والحد األدنى من التأثير)، في ما إذا كان باإلمكان، بعد  تحليلبحث، من خالل  9.1.3

حي مفيد  أي كائن أو هنفس )بيولوجيةالحيوية (الية استيراد أو إطالق، إعفاء المزيد من الواردات من عامل المكافحة أول عمل
 وغيرھا )ولوجيةبيالحيوية (الكما يجوز النظر في إمكانية نشر قوائم عوامل المكافحة  غيره من بعض أو كل شروط االستيراد.
 )بيولوجيةية (الالحيووإذا دعت الحاجة، يجب إدراج عوامل المكافحة  ليھا والمحظورة.من الكائنات الحية المفيدة الموافق ع

ً لالتفاقية الدولية ل ) 1997لنباتات (اوقاية المحظورة ضمن قوائم اآلفات الخاضعة للوائح (التي وضعتھا األطراف المتعاقدة طبقا
  ).اآلفات الخاضعة للوائحالخطوط التوجيھية بشأن قوائم ( 2003: 19والمعيار الدولي رقم 

  
  مسؤوليات المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المصّدر  2.3

تيراد خاصة باالستية اليتعّين على المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المصّدر أن تحرص على التقّيد بشروط الصحة النبا
ً لللدى البلد المستورد وعلى إصدار شھادات الصحة النباتي وجيھية لشھادات الخطوط الت( :2001  12الدولي رقم  معيارة طبقا

نات ھا من الكائأو غير )بيولوجيةالحيوية (الشحنات عوامل المكافحة ل، حيثما يشترط البلد المستورد ذلك بالنسبة )الصحة النباتية
  الحية المفيدة، إذا كانت تعتبر آفات أو طرقاً محتملة لآلفات النباتية.

  
ورد لبلد المستكن في اتشّجع المنظمة القطرية لوقاية النباتات على االلتزام بالعناصر المناسبة من ھذه المعايير إذا لم تكما 

  وغيرھا من الكائنات الحية المفيدة. )بيولوجيةالحيوية (التشريعات خاصة باستيراد عوامل المكافحة 
  

  مسؤوليات التوثيق لدى المستورد قبل االستيراد .4
  شروط التوثيق المتصلة بالكائن المستھدف 1.4

ن يقّدم أة المفيدة نات الحيأو غيرھا من الكائ )بيولوجيةالحيوية (القبل عملية التصدير األولى، يتعّين على مستورد عوامل المكافحة 
ذه ھوتشمل  رد.لمستواتعاقد أي معلومات تطلبھا المنظمة القطرية لوقاية النباتات أو غيرھا من السلطات المسؤولة لدى الطرف الم

لكائن ابدقة إلى  التعّرف أو غيرھا من الكائنات الحية المفيدة )بيولوجيةالحيوية (الالمعلومات بالنسبة إلى جميع عوامل المكافحة 
 )ةبيولوجية (حيويوعند استيراد عامل مكافحة  ، من حيث تحديد النوع عادة.(المستھدفة) الحي (الكائنات الحية) المستھدف

  بغرض مكافحة آفة ما، يجوز أن تتضّمن أيضاً المعلومات عن اآلفة المستھدفة:
  توزيعه في العالم ومنشأه المحتمل  -
  المعروفة )يكولوجيةاإلالبيئية (و )بيولوجيةالحيوية (الخصائصه   -
  البيئة فيما توافر من معلومات عن أھميته االقتصادية وتأثيره   -
  ارب في المصالح نتيجة استخدامهالمنافع المحتملة وأي تض  -
أو الكائنات المنافسة  )بيولوجيةالحيوية (الالكائنات المعادية الطبيعية والكائنات المضادة وغيرھا من عوامل المكافحة   -

  .من العالم ء أخرىالمعروفة لآلفة المستھدفة والموجودة أساساً أو المستخدمة في منطقة اإلطالق المقترحة أو في أنحا
  

ً  )بيولوجيةالحيوية (الجميع عوامل المكافحة لالنسبة وب طرية لمنظمة القاأن تطلب  أو غيرھا من الكائنات الحية المفيدة، يجوز أيضا
  طر اآلفات.يل مخالوقاية النباتات أو غيرھا من السلطات المسؤولة لدى الطرف المتعاقد المستورد، معلومات أخرى تتعلق بتحل
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  أو غيره من الكائنات الحّية المفيدة )بيولوجيةالحيوية (التصلة بعامل المكافحة شروط التوثيق الم  2.4

ن المفيدة أ نات الحيةأو غيرھا من الكائ )بيولوجيةالحيوية (ال، يتعّين على مستورد عوامل المكافحة ياألولقبل عملية التصدير 
 و غيرھا منأباتات سبة، إلى المنظمة القطرية لوقاية النينّسق مع المصّدر لتأمين الوثائق، مصحوبة بالمراجع العلمية المنا

، لحي المفيدلكائن اأو ا )بيولوجيةالحيوية (الالسلطات المسؤولة لدى الطرف المتعاقد المستورد مع معلومات عن عامل المكافحة 
  بما يشمل:

يد آخر كي يتسنى التعرف إليه بدقة، أو أي كائن حي مف )بيولوجيةالحيوية (الإعطاء مواصفات كافية عن عامل المكافحة   -
  من حيث النوع عادة كحد أدنى

والكائنات الطبيعية  )بيولوجيةالحيوية (الموجز عن كل ما توافر من معلومات عن منشئه وتوزيعه في العالم وخصائصه   -
  المعادية له والطفيليات المفرطة وتأثيره في منطقة توزيعه

(السيما قائمة أو الكائن الحي المفيد )بيولوجيةالحيوية (الوائل عامل المكافحة ما توافر من معلومات عن خصائص ع  -
  وأي مخاطر محتملة على العوائل غير المستھدفة بالعوائل المؤكدة) 

ويشمل  ص منھا من التجمعات المخبرية.وصف الكائنات الطبيعية المعادية والملوثة للعامل واإلجراءات الالزمة للتخلّ   -
 أو الكائن )لوجيةبيوالحيوية (الف بدقة على العائل الذي زرع عليه عامل المكافحة لمقتضى، إجراءات التعرّ ھذا، حسب ا

الصحة النباتية  كما ينبغي إعطاء معلومات عن أي من تدابير ص منه من الزراعة إذا دعت الحاجة.الحي المفيد والتخلّ 
  المتخذة قبل الشحن.

  
  طار المحتملة وباإلجراءات الطارئةشروط التوثيق المتصلة باألخ 3.4

مين يدة على تألحية المفاأو غيره من الكائنات  )بيولوجيةالحيوية (ال، يشّجع مستورد عوامل المكافحة ياألولقبل عملية االستيراد 
  الوثائق الالزمة للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أو أي سلطة مسؤولة أخرى:

المحدقة بالموظفين المعرضين لھا جراء مناولة  4لة على الصحة وتحلل فيھا المخاطريشار فيھا إلى األخطار المحتم  -
  أو غيرھا من الكائنات الحية المفيدة في المختبر وأثناء اإلنتاج والتطبيق. )بيولوجيةالحيوية (العوامل المكافحة 

 )بيولوجيةالحيوية (اللعامل المكافحة  تعرض بالتفصيل خطط العمل واإلجراءات الطارئة الموجودة أساساً إذا اتضح أنّ   -
  .أو الكائن الحي المفيد مواصفات سلبية غير منتظرة

  
  شروط التوثيق المتصلة باألبحاث في حالة الحجر 4.4

وفير تفي الحجر  لألبحاث أو غيرھا من الكائنات الحية المفيدة المقترحة )بيولوجيةالحيوية (اليتعّين على مستورد عوامل المكافحة 
عليھا الباحثون  . لكن ھناك اعتراف بأّن الكائنات الحّية التي يحصل3-4و  1-4ل ما أمكن من معلومات كما يرد في النقاط ك

ً عن طريق الشحنات األولية لعوامل مكافحة  السمّية،  لھويتھا ممكنة قد ال تحتوي على أي وصف دقيق )بيولوجيةحيوية (ميدانيا
ع، طقة التوزيثير في من، التأ )بيولوجيةالحيوية (النات الحية غير المستھدفة، التوزيع، الخصائص الكائفي نطاق العائل، التأثير 

  حجر اآلمن.ظروف ال المرّشحة لالستخدام في )بيولوجيةالحيوية (الوغير ذلك. وتحدد ھذه المعلومات بعد دراسة عوامل المكافحة 
  

  مستخدم، إعطاء المعلومات التالية:كما يتعّين على الباحث، بالتعاون مع مرفق الحجر ال
  طبيعة المواد المقترح استيرادھا  -
  ر القيام بھانوع األبحاث المقرّ   -
  وصف مفّصل لمرافق االحتواء (بما في ذلك شروط السالمة ومھارة الموظفين ومؤھالتھم)  -
  خطة طوارئ جاھزة للتنفيذ في حال توّجب الھرب من المرفق.  -
  

لواجب ابحاث ات المنظمة القطرية لوقاية النباتات أو أي سلطة مسؤولة أخرى قبل الموافقة على األوقد تطلب ھذه المعلوم
ت ينة المنشآقدمة ومعاق من دقة الوثائق المويجوز للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أو ألي سلطة مسؤولة أخرى التحقّ  إجراؤھا.

  وطلب إدخال تغييرات فيھا عند الحاجة.
  

  المصّدر مسؤوليات .5
  ا يلي:مأو غيرھا من الكائنات الحية المفيدة على الحرص على  )بيولوجيةالحيوية (اليشّجع مصّدر عوامل المكافحة 

الصحة النباتية لالستيراد المحددة في لوائح البلد المستورد أو على إذن االستيراد (أنظر أيضاً  اشتراطاتالتقّيد بجميع   -
  يات ذات الصلة للمنظمة القطرية لوقاية النباتات)الذي يصف المسؤول، 2-3القسم 

  إرفاق جميع الوثائق الالزمة بالشحنة  -
  سالمة التعبئة كي ال تتسّرب المحتويات منھا  -
معالجة الكائنات الحّية المستخدمة في تقنية الحشرات العقيمة توصالً إلى درجة العقم المطلوبة في تلك التقنية (مثالً   -

الجة ق) المعائكما يجب اإلشارة إلى طريقة (طر الدنيا الالزمة).  الممتصةة باإلشعاع مع الجرعة استخدام المعالج
  المستخدمة ومدى فعالية التعقيم.

  
  لكائنات الحّية المخصصة لإلطالق اإلغراقيلالمسؤوليات المحددة بالنسبة  1.5

قي اإلغرا طالقاإلة في من الكائنات الحية المفيدة المستخدم أو غيرھا )بيولوجيةالحيوية (اليتعّين على مصّدري عوامل المكافحة 
نباتات لوقاية ال لقطريةالمنظمة لتقديم الوثائق الالزمة عن التدابير المتخذة للحؤول دون تخطي مستويات التلوث المقبولة بالنسبة 

  أو أي سلطة مسؤولة أخرى.

                                                           
 تضى، مراعاة الخبرات المتوافرة واألدوات والعمل في المنتديات الدولية في مجال المخاطر على صحة اإلنسان.ينبغي، حسب المق  4
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لطة مسؤولة أخرى لدى الطرف المتعاقد المستورد عند مسؤوليات المنظمة القطرية لوقاية النباتات أو أي س .6

  االستيراد
  التفتيش 1.6

  لوثائق.اق من ) وبعد التحقّ 5-1-3يجب أن يتّم التفتيش في مرفق حجر اختير رسمياً حيثما تدعو الحاجة (أنظر القسم 
  

  الحجر 2.6
من  أو غيرھا )ولوجيةبيالحيوية (الة عوامل المكافحة يتعّين على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تحرص على زراعة أو تربي

  )، طالما كان ذلك ضرورياً.6-1-3الكائنات الحية المفيدة في الحجر، إذا كان ذلك مناسباً (أنظر القسم 
  

  اإلطالق  3.6
أو  )وجيةبيولال( الحيويةيجوز للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أو ألي سلطة مسؤولة أخرى أن تسمح بمرور عوامل المكافحة 
إتاحة و) 3القسم  يھا فيغيرھا من الكائنات الحية المفيدة مباشرة بھدف إطالقھا، شريطة التقّيد بجميع الشروط (السيما المشار إل

  ).4الوثائق الثبوتية المطلوبة (أنظر القسم 
  

  ق وخالله وبعدهمسؤوليات المنظمة القطرية لوقاية النباتات أو أي سلطة مسؤولة أخرى قبل اإلطال .7
طالق عن اإل على إعطاء تفاصيل أو غيرھا من السلطات المسؤولة قبل اإلطالق، تشّجع المنظمات القطرية لوقاية النباتات

ً إب البلدان المجاورة. فيالمرتقب والذي قد يؤثر  الغ تفاصيل عمليات وتيسيراً لتشاطر المعلومات على ھذا النحو، يجوز أيضا
 لمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ذات الصلة قبل اإلطالق.ل اإلطالق المرتقبة

  
لتحليل مخاطر اآلفات)  (الخطوط التوجيھية 2رقم  الدولي: اريوفي حال عدم إجراء تحليل لمخاطر اآلفات قبل االستيراد طبقاً للمع

)، الحية المحورة طر البيئية والكائناتذلك تحليل المخا فيمخاطر اآلفات الحجرية، بما  حليلت( : 200411 المعيار رقمو/أو 
قدير مخاطر توباإلضافة إلى  يجب إجراء التحليل قبل اإلطالق مع مراعاة مواطن الشك، كما يظھر في المعايير المذكورة.

ً في التأثيرات الممكنة  ر ريات غيالفقاال فيات البيئة، ومنھا مثالً التأثير فياآلفات، يجدر باألطراف المتعاقدة أن تنظر أيضا
  المستھدفة.

  
م قبل جة بالتعقيلمعالاق (طريقة) ائق من مدى فعالية طروللمنظمة القطرية لوقاية النباتات أو غيرھا من السلطات المسؤولة التحقّ 

  اإلفراج عن الحشرات العقيمة.
  

  اإلطالق 1.7
لمتعلقة الرسمية اوُتخضع للمراجعة الشروط يتعّين على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أو أي سلطة مسؤولة أخرى أن تجيز 

ددة ي مناطق محإلطالق فأو غيرھا من الكائنات الحية المفيدة، ومنھا مثالً شروط ا )بيولوجيةالحيوية (البإطالق عوامل المكافحة 
  ويمكن االستعانة بھذه المراجعة لتغيير شروط استيراد الكائن الحي المعني أو إطالقه. فقط.

  
  الوثائق 2.7

الحيوية ة لمكافحيجدر بالمنظمة القطرية لوقاية النباتات أو أي سلطة مسؤولة أخرى االحتفاظ بوثائق كافية لتعّقب عوامل ا
  أو غيرھا من الكائنات الحية المفيدة التي جرى إطالقھا. )بيولوجية(ال

  
  الرصد والتقييم 3.7

أو  )جيةبيولوال(الحيوية أخرى أن ترصد إطالق عوامل المكافحة يجوز للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أو ألي سلطة مسؤولة 
ت ذلك إذا دعلستجابة الكائنات الحية المستھدفة وغير المستھدفة واال فيغيرھا من الكائنات الحية المفيدة بغية تقييم تأثيرھا 

ً لوضع العالمات يسھل من خ الحاجة. فحة امل المكاعالله التعّرف إلى ويجب أن يشمل الرصد والتقييم، حسب المقتضى، نظاما
   .ه الطبيعيةه وبيئت(مثالً الحشرات العقيمة) أو أي كائن حي مفيد آخر مقارنة مع الكائن الحي في حالت )بيولوجيةالحيوية (ال
  

  التدابير الطارئة 4.7
إعداد أو  لة عنلمستورد مسؤوتكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات أو غيرھا من السلطات المسؤولة لدى الطرف المتعاقد ا

  الموافقة على خطط أو إجراءات طوارئ، حسب المقتضى، بغية استخدامھا في البلد المستورد.
  

ؤولة سلطة مس (أي حوادث مضّرة غير متوقعة)، يجدر بالمنظمة القطرية لوقاية النباتات أو أي كالتمشوجود  وإذا ما اتضح
على يقھا وة واإلجراءات التصحيحية الممكنة وأن تحرص، حسب المقتضى، على تطبأخرى أن تنظر في تدابير الصحة النباتي

  إبالغ جميع األطراف المعنية بذلك.
  

  اإلبالغ 5.7
مونون يوصى بأن تحرص المنظمات القطرية لوقاية النباتات أو أي سلطة مسؤولة أخرى على أن يكون المستخدمون والم

م رعين وغيرھات المزاأو غيرھا من الكائنات الحية المفيدة والمزارعون ومنظم )بيولوجيةالحيوية (الالمحليون لعوامل المكافحة 
  لتدابير المناسبة الراعية الستخدامھا.لوتثقيف كافيين بالنسبة  اطالعمن أصحاب الشأن على 

  
  إعداد التقارير  6.7

، مثالً  وذلك ت عليھا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،نصّ التي يتعّين على الطرف المتعاقد أن يلتزم بأي واجبات إلعداد التقارير 
  خصائص آفات. أو كائن حي مفيد )بيولوجيةالحيوية (الفي حال تبّين أّن لكائن حي ما مستخدم كعامل مكافحة 
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  الموافقة
  .1995في نوفمبر/تشرين الثاني  والعشرينالثامنة  هار التالي في دورتيزراعة على المعمؤتمر منظمة األغذية واللقد وافق 

  المقدمة
  النطاق

لتصديق، الغرض  ينفذمن خيارات إدارة األخطار  خياراً  ر متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات، بوصفهايالمع اصف ھذي
ن مة الخالية ن المنطقموالمصدرة  للوائحالنباتية وغيرھا من المواد الخاضعة من زاوية الصحة النباتية، على النباتات والمنتجات 

ر من الخط يحمية كي اآلفات، أو لغرض تأييد المسوغات العلمية التي يستند إليھا أحد البلدان في اتخاذ تدابير للصحة النباتي
 منطقة خالية من اآلفات.

  المراجع
  ية، جنيفمنظمة التجارة العالم. تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية اتفاقية. 1994منظمة التجارة العالمية. 

، 23- 5لصفحات ا،  نشرة وقاية النباتات، قائمة مصطلحات الصحة النباتية 1990 )1(38منظمة األغذية والزراعة، العدد 
  سبانية).والفرنسية واإل باإلنكليزية(

ات، . إطار عمل لتحليل مخاطر اآلفات. 9619 .2 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ة النبات ة لوقاي ة الدولي ا، االتفاقي روم
.منظمة األغذية والزراعة  

روما، االتفاقية الدولية لوقاية . الخطوط التوجيھية بشأن مراقبة اآلفات. 1997. 6 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

ة نظمة األغذيدولية لوقاية النباتات، مروما، االتفاقية ال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1992. فاقية الدولية لوقاية النباتاتاالت
  .والزراعة

 يق تدابير الصحة النباتية فيمبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطب. 1995 .1 لتدابير الصحة النباتية رقم المعيار الدولي
  .روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة التجارة الدولية.

  

  تعاريف

  ).صحة النباتيةمصطلحات ال مسرد(: 5رقم الدولي  المعيارر في االمعي اترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة في ھذ

  

  اإلطار العام للمتطلبات

، ءعند االقتضا لحفاظ،نطقة ال توجد بھا آفة معينة كما يستدل من الشواھد العلمية ويجري فيھا ام "المنطقة الخالية من اآلفات"
 على ھذا الوضع بصورة رسمية.

  
لنباتية المنتجات انباتات وإحدى المنظمات القطرية لوقاية النباتات بإنشاء واستخدام منطقة خالية من اآلفات يتيح تصدير القيام إن 

إذا  –ة دون الحاج لمستورد)امن البلد الذي تقع فيه المنطقة (البلد المّصدر) الى بلد آخر (البلد  للوائحالخاضعة  وغيرھا من المواد
ا من ماص بخلو منطقة الى تطبيق أي تدابير إضافية للصحة النباتية. وعليه، قد يستخدم الوضع الخ –تم الوفاء باشتراطات معينة 

تية وغيرھا من المواد على سالمة النباتات والمنتجات النبا –من زاوية الصحة النباتية  –ديق اآلفات كأساس يستند اليه في التص
لى يرتكز ع اً ت، تأكيدة. كما يوفر، كعنصر من عناصر تقييم أخطار اآلفافيما يتعلق باآلفة (أو اآلفات) المعنيّ  وائحللالخاضعة 

قيام  التي تسوغ عناصرمن ال فإن المنطقة الخالية من اآلفات تعد عنصراً  أساس علمي بعدم وجود آفة معينة في منطقة بعينھا. ولذا
 بلد مستورد باتخاذ تدابير للصحة النباتية لحماية منطقة مھددة.

  
ة ت الى منطقاآلفا وبالرغم من أن عبارة "المناطق الخالية من اآلفات" تغطي طائفة كاملة من األنواع (من بلد بأكمله خال من

ن مق الخالية بات المناطأنه من المناسب مناقشة متطل رؤي من آفة ما ولكنھا تقع في بلد تنتشر فيه ھذه اآلفة)، فقد صغيرة خالية 
  اآلفات عن طريق تحديد ثالثة أنواع من ھذه المناطق ھي:

  بلد بأكمله -
  جزء غير مصاب من بلد توجد فيه منطقة محدودة مصابة  -
 طقة مصابة بشكل عام.جزء غير مصاب من بلد يقع داخل من  -
  

 لدان.عدة ب وفي كل حالة من ھذه الحاالت، يجوز للمنطقة الخالية من اآلفات أن تشمل، عند االقتضاء، كل أو بعض مساحة
  

احل الث مرثولدى إنشاء إحدى المناطق الخالية من اآلفات ثم المحافظة على ھذا الوضع بعد ذلك، تدرس ثالثة عناصر أو 
  رئيسية ھي:

  م الالزمة إلنشاء مناطق خالية من اآلفاتالنظ  -
  تدابير الصحة النباتية الالزمة للحفاظ على الخلو من اآلفات  -
 الفحوص الالزمة للتحقق من استمرار الخلو من اآلفات.  -
  

 ً ى السالمة اآلفة، وأنواع وخصائص المنطقة الخالية من اآلفات، ومستو حياتية (بيولوجيا)ل وستتباين طبيعة ھذه العناصر تبعا
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إلى تحليل ألخطار اآلفات. وقد تشمل األساليب المستخدمة لتحقيق ھذه العناصر ما  المطلوب من زاوية الصحة النباتية، استناداً 
  يلي:

  جمع البيانات  -
  عمليات المسح (تعيين الحدود، والكشف، والرصد)  -
  الضوابط الرقابية  -
  المراجعة (االستعراض والتقييم)  -
  لتقارير، وخطط العمل).التوثيق (ا  -
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  المتطلبات العامة إلنشاء مناطق خالية من اآلفات  .1
  تعيين حدود المنطقة الخالية من اآلفات  1.1

 ً مقياس ال فيھذا  يؤثر ة. وسوفاآلفة المعنيّ  حياتية (بيولوجيا)ب ينبغي أن يكون تعيين حدود المنطقة الخالية من اآلفات مرتبطا
تعيين حدود  لمبدأ،اقة الخالية من اآلفات وأنواع الحدود التي يمكن أن تحيط بھا. وينبغي، من حيث الذي يمكن به تعيين المنط

ة آلفات سھولاية من المنطقة الخالية من اآلفات في ارتباط وثيق مع مدى انتشار اآلفة. ويراعى لدى تعيين حدود المناطق الخال
ً التعرّ  مثل حدود د إدارية (لك الحدوتلآلفة. وقد تكون  الحيوية (البيولوجية)مع الحدود  مقبوالً  ف على ھذه الحدود وانطباقھا انطباقا

نة متلكات معيمو حدود أقليم، أو مقاطعة)، أو تكوينات طبيعية (مثل األنھار، أو البحار، أو سالسل الجبال، أو الطرق) إبلد، أو 
اخل دآلفات ا، أن يتخذ قرار بإنشاء منطقة خالية من ذات معالم واضحة لجميع األطراف. كما يجوز، ألسباب عملية مختلفة

 ً  ات.ن اآلفلضرورة التعيين الدقيق للحدود الحقيقية للمنطقة الخالية م مساحة معينة تعتبر خالية من اآلفات، تجنبا
  

  إنشاء المنطقة الخالية من اآلفات والمحافظة عليھا  2.1
  من اآلفات والمحافظة عليھا. وھذه العناصر ھي:ھناك ثالثة عناصر رئيسية إلنشاء المنطقة الخالية 

  النظم الالزمة إلثبات الخلو من اآلفات  -
  تدابير الصحة النباتية الالزمة للحفاظ على الخلو من اآلفات  -
 ق من استمرار الخلو من اآلفات.الفحوص الالزمة للتحقّ   -
  

 ً   لما يلي: وستتباين طبيعة ھذه العناصر تبعا
  اآلفة، وتشمل: )حياتية (بيولوجيا -

  قدرتھا على البقاء  •
  معدل تكاثرھا  •
  وسائل انتشارھا  •
  توافر النباتات العائلة، وما إلى ذلك  •

  الخصائص ذات الصلة بالمنطقة الخالية من اآلفات، وتشمل: -
  حجمھا  •
  درجة عزلتھا  •
  )يكولوجيةاإلالبيئية (ظروفھا   •
  مدى تجانسھا، وما إلى ذلك  •

ً  ر،في عالقته بمستوى الخطر المقدّ  المطلوب من زاوية الصحة النباتية مستوى السالمة - لتحليل  وفقا
 أخطار اآلفات الذي تم إجراؤه.

  
يھية خطوط التوجالو " قيد اإلعداد) الخطوط التوجيھية للمسح والرصدالمعياران الدوليان التاليان من تدابير الصحة النباتية: "

 من لتفصيالت عن متطلبات المراقبة العامة وعمليات المسح النوعية. زيداً " يوفران م لتحليل أخطار اآلفات
  

  النظم الالزمة إلنشاء مناطق خالية من اآلفات  1.2.1
   نوعان ھما:ذان الھناك نوعان عامان معترف بھما لتوفير البيانات، ويجوز إدخال بعض التعديالت عليھما أو الجمع بينھما، وھ

  المراقبة العامة  -
 يات المسح النوعيةعمل  -
  

  المراقبة العامة
ية ية والحكومالقطر وھي تقوم على استخدام جميع مصادر البيانات مثل المنظمات القطرية لوقاية النباتات، وغيرھا من الوكاالت

راء ن، والخبالھواة)، والمنتجيخصائيون اإلالمحلية، والمؤسسات البحثية، والجامعات، والجمعيات العلمية (بما في ذلك 
  االستشاريين، والمتاحف، وعامة الجمھور، ويمكن الحصول على المعلومات من:

  المجالت العلمية والتجارية  -
  البيانات التاريخية غير المنشورة  -
 المالحظات المعاصرة  -
  

  عمليات المسح النوعية
ھا طة تقرّ ية وينبغي أن تتبع خمسح الكتشاف اآلفات أو لتعيين حدود المناطق، وھي عمليات مسح رسمالقد تكون عمليات 

 المنظمة القطرية المختصة لوقاية النباتات.
  

  تدابير الصحة النباتية الالزمة للحفاظ على الخلو من اآلفات  2.2.1
  يمكن استخدام تدابير محددة لدرء دخول اآلفة وانتشارھا، تشمل ما يلي:

  إجراء تنظيمي مثل:  -
  زراعيإدراج اآلفة في قائمة آفات الحجر ال  •
  بلد ما أو منطقة معينةلى إتحديد متطلبات االستيراد   •
  تقييد حركة بعض المنتجات داخل مناطق معينة في بلد واحد أو أكثر، بما في ذلك المناطق العازلة.  •

  الرصد المنتظم  -
 لمنتجين.لإسداء المشورة   -
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ء ت أو في جزن اآلفامليس له ما يبرره إال في منطقة خالية وتطبيق تدابير الصحة النباتية للمحافظة على وضع الخلو من اآلفات 

 مناسبة لوجود اآلفة. )يكولوجيةاإلالبيئية (منھا، تكون الظروف 
  

  ق من استمرار الخلو من اآلفاتالفحوص الالزمة للتحقّ   3.2.1
لداخلية، دارة اتضي أغراض اإلق من مدى انطباق مركز الخلو من اآلفات على إحدى المناطق، كما تقتقتضي القدرة على التحقّ 

الحفاظ لى إة الرامية لنباتيع المنطقة الخالية من اآلفات بھذا المركز بعد إنشائھا، وتنفيذ تدابير الصحة اق من استمرار تمتّ التحقّ 
  على ھذا الخلو. ويجوز أن تشمل ھذه الفحوص ما يلي:

  التفتيش الخاص على الشحنات المستوردة  -
  حثين أو المستشارين أو المفتشين بإخطار المنظمة القطرية لوقاية النباتات بأي وجود لآلفةاشتراط قيام البا  -
 إجراء عمليات مسح لغرض الرصد.  -
  

  التوثيق والمراجعة  3.1
 ً ً  ينبغي أن يكون إنشاء المنطقة الخالية من اآلفات والحفاظ على وضعھا ھذا موثقا ً  توثيقا ً  كافيا  .ريةعة بصفة دولمراجل وخاضعا

  
  ينبغي توفير الوثائق، عند اإلقتضاء، بشأن ما يلي: ،وأيا كان نوع المنطقة الخالية من اآلفات

  البيانات التي تم جمعھا إلنشاء المنطقة الخالية من اآلفات  -
-   ً   للمنطقة الخالية من اآلفات التدابير اإلدارية المختلفة المتخذة دعما
  تعيين حدود المنطقة الخالية من اآلفات  -
  لوائح الصحة النباتية المطّبقة  -
 التفاصيل الفنية لنظم المراقبة أو المسح أو الرصد المستخدمة.  -

  
كزية إدارة مر لىإفات رسل المنظمة القطرية لوقاية النباتات الوثائق الخاصة بالمنطقة الخالية من اآلوقد يكون من المفيد أن تُ 

الغ ي يتسنى إبكلصلة، إقليمية لوقاية النباتات)، مشفوعة بجميع التفصيالت ذات ا للمعلومات (منظمة األغذية والزراعة أو منظمة
 على طلبھا. جميع الوكاالت القطرية المختصة بوقاية النباتات بتلك المعلومات بناءً 

  
ً اوعندما يقتضي إنشاء المنطقة الخالية من اآلفات والحفاظ عليھا  ن السالمة م ة مناليعلتوافر درجة  تخاذ تدابير معقدة ضمانا

لوبة نشطة المطاصيل األاتفاق ثنائي. وعلى ھذه الخطة أن تتضمن تف إلىن وضع خطة تنفيذية تستند زاوية الصحة النباتية، قد يتعيّ 
ات. من اآلف قة الخاليةالمنط لتنفيذ المنطقة الخالية من اآلفات، بما في ذلك دور ومسؤوليات المنتجين والتجار في البلد الذي تقع فيه

 قًيم بصفة منتظمة، ويمكن أن تدمج نتائج المراجعة والتقييم في الخطة.راجع ھذه األنشطة وتُ وينبغي أن تُ 
  
  المتطلبات المحددة لألنواع المختلفة من المناطق الخالية من اآلفات  .2

 ً فات الية من اآلق الخطلبات المناطللتبسيط، نوقشت مت تشمل عبارة "المنطقة الخالية من اآلفات" كل أنواع ھذه المناطق. وتوخيا
 ً   إلى ثالثة أنواع ھي: محدداً  عن طريق تقسيم ھذه المناطق تقسيما

  بلد بأكمله  -
  مصابة ةجزء غير مصاب من بلد توجد فيه منطقة محدود  -
 جزء غير مصاب من بلد يقع داخل منطقة مصابة بوجه عام.  -
  

تناقش ولدان. باآلفات أن تشمل، عند االقتضاء، كل أو بعض مساحة عدة  وفي كل من ھذه الحاالت، يجوز للمنطقة الخالية من
 فيما يلي المتطلبات المحددة لألنواع الثالثة من المناطق الخالية من اآلفات.

  
  بلد بأكمله  1.2

 تات.االنب في ھذه الحالة، ينطبق خلو بلد بأكمله من آفة معينة على كيان سياسي تتولى مسؤوليته منظمة قطرية لوقاية
  

 وقد تشمل المتطلبات:
  

  النظم الالزمة إلنشاء منطقة خالية من اآلفات  1.1.2
أنھما  لبيانات فياعين من لبيانات المستمدة من المراقبة العامة ومن عمليات المسح النوعية بيانات مقبولة، ويختلف كال النوا تعدّ 

 ً  صحة النباتية.أو درجات مختلفة من السالمة من زاوية ال قد يتطلبان أنواعا
  

  تدابير الصحة النباتية الالزمة للحفاظ على الخلو من اآلفات  2.1.2
 .2-2-1قد تشمل التدابير الواردة في القسم 

  
  الفحوص الالزمة للتحقق من استمرار الخلو من اآلفات  3.1.2

 .3-2-1قد تشمل الفحوص الواردة في القسم 
  

  التوثيق والمراجعة  4.1.2
 .3-1لواردة في القسم قد يشمال البنود ا
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  جزء غير مصاب من بلد توجد فيه منطقة محدودة مصابة  2.2

لضوابط ت. وتطبق النباتاعلى ذلك الجزء من البلد الذي حددته المنظمة القطرية لوقاية ا في ھذه الحالة، يكون توزيع اآلفة قاصراً 
 ھا.ات كل المنطقة غير المصابة أو جزءا منالرسمية من أجل احتواء اآلفة. وقد تشكل المنطقة الخالية من اآلف

  
 وتشمل المتطلبات ما يلي:

  
  النظم الالزمة إلنشاء مناطق خالية من اآلفات  1.2.2

ن الحدود فذ لتعييق عن طريق عمليات مسح نوعية. وقد يستخدم المسح الرسمي المنالتحقّ  لىعيستند وضع الخلو من اآلفات عادة 
بة ير المصاغذلك إجراء مسح رسمي للكشف في المنطقة لى إابة، وقد يتطلب األمر باإلضافة من أجل الوقوف على نطاق اإلص

  ق من عدم وجود اآلفة بھا.للتحقّ 
به منطقة مصابة  أعاله) على الجزء غير المصاب من بلد توجد 1-1-2كما يجوز، عند االقتضاء، تطبيق المراقبة العامة (أنظر 

 محدودة.
  

  نباتية الالزمة للحفاظ على الخلو من اآلفاتتدابير الصحة ال  2.2.2
حة مر تطبيق لوائح الص. وفي ھذا النوع من المناطق الخالية من اآلفات، قد يقتضي األ2-2-1قد تشمل التدابير الواردة في القسم 

 .2- 2-1لقسم اليه في ار منطقة غير مصابة لمنع انتشار اآلفة، على نحو ما أشيلى إالنباتية على حركة السلع من المنطقة المصابة 
  

  ق من استمرار الخلو من اآلفاتالفحوص الالزمة للتحقّ   3.2.2
ة المناطق الخالي عمليات المسح ألغراض الرصد أكثر أھمية في ھذا النوع من . وتعدّ 3-2-1قد تشمل الفحوص الواردة في القسم 

 مله.من اآلفات عنھا في المناطق الخالية من اآلفات التي تغطي بلدا بأك
  

  التوثيق والمراجعة  4.2.2
لمعلومات ية، وايجوز أن يشمل التوثيق أسانيد مؤيدة تصف الضوابط الرسمية مثل نتائج عمليات المسح، ولوائح الصحة النبات

  .3-1في القسم ليه إالمتعلقة بالمنظمة القطرية لوقاية النباتات، على نحو ما أشير 
 

  طقة مصابة بوجه عامجزء غير مصاب من بلد يقع داخل من  3.2
تضح أنھا ية (أو ھذا النوع من المناطق الخالية من اآلفات ھو مساحة داخل منطقة مصابة بوجه عام، تم إخالؤھا من آفة معين

في ليه إكأساس يستند  اآلفات بحيث يستطيع البلد المّصدر أن يستخدم ھذا الوضع خالية منھا). ويستمر الحفاظ فيھا على الخلو من
 ق على النباتات و/أو المنتجات النباتية من زاوية الصحة النباتية.التصدي

  
ح سمإلى عمليات  وفي حاالت معينة، يجوز إنشاء منطقة خالية من اآلفات داخل منطقة ال يستند وضعھا، فيما يتعلق باإلصابة،

 نوعية.
  

  اآلفة. جيا)حياتية (بيولووينبغي عزل المنطقة الخالية من اآلفات بشكل كاف فيما يتعلق ب
 وينبغي أن تشمل المتطلبات ما يلي:

  
  النظم الالزمة إلنشاء مناطق خالية من اآلفات  1.3.2

 ات.وجود اآلف كشف عنسيتطلب األمر، بالنسبة لھذا النوع من المناطق الخالية من اآلفات، إجراء عمليات مسح لتعيين الحدود ولل
  

  على الخلو من اآلفاتتدابير الصحة النباتية الالزمة للحفاظ   2.3.2
بيق قتضي األمر أيضا تطي. وفيما يتعلق بھذا النوع من المناطق الخالية من اآلفات، قد 2-2-1قد تشمل التدابير الواردة في القسم 

ا م، على نحو ار اآلفةالمنطقة غير المصابة لمنع انتشلى إلوائح الصحة النباتية على حركة المواد العائلة من المنطقة المصابة 
 .2-2-1أشير إليه في القسم 

  
  ق من استمرار الخلو من اآلفاتالفحوص الالزمة للتحقّ   3.3.2

اء من اآلفات، إجر ومن المرجح أن يتطلب األمر، في ھذا النوع من المناطق الخالية .3-2-1قد تشمل الفحوص الواردة في القسم 
 عمليات مسح مستمرة ألغراض الرصد.

  
  التوثيق والمراجعة  4.3.2

منظمة متعلقة بالمات القد يشمل التوثيق أسانيد مؤيدة تصف الضوابط الرسمية مثل نتائج البحوث، ولوائح الصحة النباتية، والمعلو
من اآلفات سينطوي على  . ولما كان ھذا النوع من المناطق الخالية3-1القطرية لوقاية النباتات، على نحو ما أشير إليه في القسم 

طرية لمنظمة القجانب ا ن أن يخضع للمراجعة والتقييم منبين الشركاء التجاريين، فإن تنفيذ ھذا االتفاق يتعيّ األرجح على اتفاق 
  لوقاية النباتات في البلد المستورد.
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  الموافقة

  2010تم اعتماد ھذا المعيار في الدورة الخامسة لھيئة تدابير الصحة النباتية في 

  المقدمة
نطاقال  

. العالم أنحاء ميعج فيالصحة النباتية  نظم في محدد معنى لھا التي والتعاريف بالمصطلحات قائمة المرجعي المعيار ھذا يتضمن
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  موجز المرجع
 وإضفاء لومات،المع تبادل على األخرى واألطراف النباتات لوقاية القطرية المنظمات مساعدة ھو الحالية، النسخة من الغرض
 النسخة ھذه منوتتض. النباتية الصحة بتدابير المتصلة والتشريعات الرسمية البيانات في المستخدمة المفردات على التناسق

 عدد اعتماد نتيجة استجدت يالت والمصطلحات ،)1997( النباتات لوقاية الدولية االتفاقية رارإق إثر عليھا االتفاق تم التي التعديالت
  . النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير من إضافي

  
) 1997( لنباتاتا لوقاية الدولية لالتفاقية الجديد المعدل النص أن أساس على ھذه الواردة المصطلحات عناصر جميع وضعت وقد
لستھا في ج اتيةھيئة تدابير الصحة النبويحتوي المسرد على جميع المصطلحات والتعاريف التي وافقت عليھا  .اعتماده مت قد

وافقة على المصطلح وتشير المراجع بين أقواس معكوفة إلى الم  2010وجلساتھا التالية إلى حين الخامسة عام  2006األولى عام 
  ا.مي ترجمتھوالتعريف وليس إلى تعديالت الحقة ف

  
 إلظھار ثقيلال بالخط أخرى تعاريف في ذكرھا ورد التي المصطلحات طبعت القائمة من السابقة الطبعات في اتبع بما وأسوة
 األلفاظ من تقاتالمش أن كما. منھا أخرى مواضع في الموصوفة العناصر تكرار وتالفي القائمة في األخرى بالمصطلحات عالقتھا

  .حاتالمصطل من اعتبرت  inspected  from inspection ُمفتشة من التفتيش ومثال المصطلحات في ترد التي) باإلنكليزية(
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 والتعاريف مصطلحات الصحة النباتية

absorbed dose حدد مكمية الطاقة اإلشعاعية (بالغراي) المستوعبة للوحدة من كتلة ھدف
 ]18،2003[المعيار الدولي رقم

  جرعة ممتصة

Additional 
Declaration 

ويوفر معلومات  شھادة الصحة النباتيةبيان يطلب بلد مستورد إدراجه في
 اآلفات الخاضعة للوائحمن زاوية  الشحنةإضافية محددة تتصل بحالة 

  ]2005؛الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 1990لمنظمة،ا[

  إقرار إضافي

antagonist ر ستعمذا شأن بالعائل ولكنه إذا اراًعادة) ال يلحق ضرممرض(كائن حي
 آفةھذا العائل وفر له الحماية من الضرر الالحق الكبير الذي تسببه 

 ]3،1996المعيار الدولي رقم[

  الكائن المناوئ

area محدد بلد ً ن بلدامن بلد ما، أو جميع أو بعض أجزاء عدة، أو جزءاًرسميا
دا ؛ استنا1999نة الخبراء ، ؛ لج1995ل المنظمة، يعدت، 1990المنظمة [

جارة الت إلى االتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية لدى منظمة
 ]العالمية

 منطقة

area endangered منطقة مھددة أنظر أدناه منطقة مھددة  

area of low pest 
prevalence 

ن من مجموعة م أو جزءاً منه، أو كالًمنطقة تشمل كل البلد أو جزءاً
من  حددةالبلدان، حسبما تحدده السلطات المختصة، والتي تظھر فيھا أنواع م

اآلفات بمستوى منخفض وتخضع للمراقبة الفعالة والمكافحة وتدابير 
  ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،[االستئصال

منطقة تنتشر فيھا 
اآلفات بمستوى 

  منخفض

bark ةالھيئ[أو جذر خارج الطبقة المولدةالطبقة من جذع خشبي، أو من غصن، 
2008[  

 القشرة

bark-free wood حالقشورأزيلت منه جميعخشب ً عقد ول ال، باستثناء القشرة النامية داخليا
 ؛2002، 15المعيار الدولي [وجيوب القشور بين حلقات النمو السنوية 

  ] 2008،تعديل الھيئة

  الخشب منزوع القشرة

شر غير مبا بشكل مباشر أوالمنتجات النباتيةوللنباتاتدمفيكائن حي أي 
، 3ولي رقم المعيار الد[ عوامل المكافحة الحيوية (البيولوجية)بما في ذلك 

 ] 3،2005، المعيار الدولي المنقح رقم1996

  كائن حي مفيد/نافع

biological control 
agent 

 خر يستخدم فيآ كائن حي، أومنافسأومناوئكائنأوعدو طبيعي
نقح رقم ، المعيار الدولي الم1996، 3المعيار الدولي رقم [ اآلفاتمكافحة 

3 ،2005 [ 

الحيوية عامل المكافحة 
  )البيولوجية(

buffer zone محّددةلمنطقةمحيطةمنطقة ً جاورة ألغراض الصحة النباتية أو مرسميا
قة خارج المنطالمستھدفة داخل أو  اآلفة انتشارلھا بغية خفض احتمال 

أو غيرھا من تدابير  لتدابير الصحة النباتيةالمحددة، وھي خاضعة 
 ً  المكافحة، إذا كان ذلك مالئما

 ،2005 ،22 ، والمعيار الدولي المنقح رقم1999، 10المعيار الدولي رقم [
 ] 2007،تعديل الھيئة

  المنطقة الواقية

bulbs and tubers  اب األكع(وتشمل  للغرسمستكنة تخصصأرضيةنباتيةألجزاءسلعيةفئة
  ]2001؛ تعديل الھيئة، 1990المنظمة،[والريزومات))الجذور البصلية(

  أبصال ودرنات

certificate للوائح تخضع شحنة يتشھد على حالة الصحة النباتية ألرسميةوثيقة
 ]1990المنظمة،[الصحة النباتية

 شھادة

chemical pressure 
impregnation 

ً بمواد كيميائية حافظة بعملية ضغط وفاألخشابعالجةم ة فني مواصفاتل قا
بير وتعديل الھيئة المؤقتة لتدا 2002، 15المعيار الدولي رقم [.رسمية

 ]2005الصحة النباتية

التشبيع بالضغط 
  الكيميائي

clearance (of a 
consignment) 

  جازة (شحنة)إ  ]1995ة، المنظم[لنباتيةللوائح الصحة اق من االمتثالالتحقّ 

Commission اقية الدولية االتف[ 11التى أنشئت بموجب المادة تدابير الصحة النباتيةھيئة
 ]1997لوقاية النباتات،

 الھيئة

commodity أو بند آخر ينقل ألغراض التجارة أو ألي نباتيمنتج، أونمط نباتي ،  سلعة
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، لتدابير الصحة النباتية المؤقتة؛ تعديل الھيئة1990المنظمة،[غرض آخر
2001[ 

commodity class باتيةلوائح الصحة النالمتماثلة التى يمكن اعتبارھا في السلعفئة من 
 ]1990المنظمة،[مجموعة قائمة بذاتھا

 فئة سلعية

commodity pest list ة لجن[ينةمع بسلعةما، والتي قد ترتبط منطقةفيتظھرالتيباآلفاتقائمة
 ]1996الخبراء،

  قائمة اآلفات السلعية

competitor أوى) على عناصر أساسية (مثل الغذاء أو الماآلفاتيتنافس معحيكائن
 ]3،1996المعيار الدولي رقم[

  الكائن المنافس

compliance 
procedure (for a 
consignment) 

صحة لمتطلبات الما تمتثل شحنةستخدم للتحّقق من أنيرسميجراءإ
لجنة [.ربالعبوالمتعلقة  تدابير الصحة النباتيةأو  النباتية لالستيراد

     ] 2009،تدابير الصحة النباتيةتعديل ھيئة،1999الخبراء،

إجراءات االمتثال 
  شحنة)ل(

consignment ن بلد مبنود أخرى تنقليو/أو أالمنتجات النباتية،النباتاتكمية من
لف ن تتأأواحدة (يمكن  شھادة صحية نباتيةتضاء، آلخر، وتشملھا، عند اإلق

؛ 1990المنظمة، [رسالة) إرسالية (من سلعة واحدة أو أكثر أو  الشحنة
 ]2001تعديل الھيئة،

 شحنة

consignment in 
transit 

ضع تخالتي قدودون أن تكون مستوردة  (من قبله) تمر عبر بلد ماشحنة
؛ 1996؛ تعديل لجنة الخبراء، 1990المنظمة، [.لتدابير الصحة النباتية

، 2002ة، تعديل الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتي ؛1999لجنة الخبراء 
  ]"بلد العبورسابقا "؛ 25،2006المعيار الدولي رقم

  شحنة عابرة

containment شارانتمنعالمصابة وما حولھا لالمنطقةفيتدابير الصحة النباتيةتطبيق 
 ]1995ة،المنظم[ آفة

 احتواء

contaminating pest ھذه  تلوث ال المنتجات النباتيةوالنباتاتما، وفى حالةسلعةتحملھا آفة
نة الخبراء، ؛ تعديل لج1996لجنة الخبراء، [ المنتجات النباتيةأو  النباتات
1999[ 

 آفة تلويث

contamination ين، أو مكان للتخز، أو سلعة، فيبنود أخرى خاضعة للوائحأوآفاتوجود
اء، لجنة الخبر[ )اإلصابة(أنظر  إصابةوسيلة نقل أو حاوية، وال تشكل 

 ]1999؛ تعديل لجنة الخبراء،1997

 ثتلّو

control  
(of pest) 

  )آفةمكافحة (  ]1995المنظمة [حدى اآلفاتإأعداداستئصالأواحتواء،تقليص

control point طبيق إجراءات نوعية محددة لتحقيقوھي خطوة في نظام يتم من خالل ت 
المعيار [ تأثير محدد بحيث يمكن قياسه ورصده والتحكم به وتصحيحه

]14،2002الدولي رقم

  نقطة الرقابة

controlled area ارھا وقاية النباتات باعتبلقطريةحددتھا منظمةمنطقة خاضعة للوائح
 زراعىنطقة الحجر الممن  اآلفةالمنطقة الدنيا الضرورية لتالفى انتشار 

 ]1996لجنة الخبراء،[

  منطقة المكافحة

corrective action 
plan (in an area) 

ميا التي تنفذ في منطقة محددة رسألعمال الصحة النباتيةخطة موثقة
ستوى ما، أو إذا تم تجاوز م آفةألغراض الصحة النباتية إذا ما تم كشف 

  ]2009، الھيئة[ جراءات محددة رسمياً.محدد آلفة في حالة التنفيذ القاصر إل

خطة العمل التصحيحية 
  منطقة ما): في(

country of origin (of 
consignment of plant 
products) 

 تيةالمنتجات النباالتى استمدت منھا النباتاتالبلد الذى زرعت فيه
  ]1999؛ لجنة الخبراء، 1996؛ تعديل لجنة الخبراء، 1990المنظمة، [

من  لشحنةلمنشأ (بلد ا
  )المنتجات النباتية

country of origin (of 
a consignment of 
plants) 

؛ تعديل لجنة 1990المنظمة، [النباتاتشحنةالبلد الذى زرعت فيه
  ]1999؛ لجنة الخبراء، 1996الخبراء، 

لشحنة بلد المنشأ (
  )نباتات

country of origin (of 
regulated articles 
other than plants and 
plants products) 

 فاتباآلألول مرة ثالبنود الخاضعة للوائح للتلوّ البلد الذى تعرضت فيه
  ]1999؛ لجنة الخبراء 1996؛ تعديل لجنة الخبراء 1990المنظمة، [

للبنود بلد المنشأ (
بخالف  الخاضعة للوائح

المنتجات و النباتات
 )النباتية
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cut flowers and 
branches 

ة، المنظم[ للغرسللزينة وليس ةخصصمطازجةألجزاء نباتيةسلعية فئة
  ] 2001؛ تعديل الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 1990

أزھار وأغصان 
 مقطوفة

debarked wood ر (الخشب المقشو القشورتّم تعريضه ألي عملية تؤدي إلى إزالةخشب
  ] 1990منظمة،ال[)خشباً خالياً من القشرةليس بالضرورة

  الخشب المقشور

delimiting survey مسح لتعيين الحدود  ]1990المنظمة؛ [ اآلفات موجودةلتحديد فيما إذا كانتمنطقةفيمسح  

detection survey المنظمة، [ آفاتيجرى في منطقة للكشف عما إذا كان يوجد بھا مسح
 ]1995، تعديل المنظمة1990

  مسح كشفي

detention تيةتدابير الصحة النباكتدبير من رسميفي حجر أو محتجزشحنةاءإبق 
ة ؛ لجن1995؛ تعديل المنظمة 1990المنظمة، [) الحجر الزراعي(أنظر 
  ]2005، تعديل الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 1999الخبراء،

 احتجاز

devitalization بات، أوقادرة على اإلنغيرالمنتجات النباتيةأوالنباتاتعملية جعل 
  ]2001، المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةالھيئة[النمو أو التكاثر

 إماتة

dose mapping عن طريق  شحنة العمليةفي نطاقالممتصةةالجرعقياس توزيع
شحنة الموضوعة في مواقع محددة في نطاق  مقاييس الجرعاتاستخدام 
 ]18،2003المعيار الدولي رقم[العملية

  رسم خرائط الجرعات

dosimeter ًجھاز يظھر، عندما يتعرض لإلشعاع، تغيرا ً عض بيمكن تحديده في كميا
مادة  في الممتصةبالجرعة خصائص الجھاز، وھو تغير يمكن ربطه 

ي رقم المعيار الدول [معينة باستخدام أدوات وتقنيات التحليل المناسبة 
18،[ 2003 

  مقياس الجرعات

dosimetry اتمقاييس الجرع، ويتألف من الجرعة الممتصةام مستخدم في تحديدنظ 
ام وأدوات القياس وما يقترن بھا من معايير مرجعية وإجراءات الستخد

 2003] ،18المعيار الدولي رقم[النظام

  نظام قياس الجرعات

dunnage رتبطةمأو دعمھا ولكن ال تظل سلعةتستخدم في حمايةمواد تعبئة خشبية 
  ]2002، 15، تعديل المعيار الدولي رقم 1990المنظمة،[السلعةب

  أخشاب فرش الشحنة

ecosystem ة ديناميكي دقيقة وحيوان وكائنات حيةنباتتشكيلة مركبة من مجموعات
لدولي االمعيار [مع بعضھا البعض كوحدة وظيفية  المتآثرةوبيئتھا الالحّية 

 ]2005دابير الصحة النباتية، ، تعديل الھيئة المؤقتة لت3،1996رقم 

البيئي النظام
  ي)يكولوجاإل(

efficacy (treatment) معالجةحدثهتوتكراره، تأثيرهأثير محدد على اآلفات، يمكن قياست 
  ةموصوف

 ]18،2003المعيار الدولي رقم[

  )المعالجةفعالية (

emergency action لصحةير متوقع في مجال اصحة النباتية ُيتخذ في وضع جديد أو غتدبير لل 
ً النباتية   تةالمؤق ھيئة[الوقد يكون العمل الطارئ أو قد ال يكون تدبيراً طارئا

صحة النباتية، تعديل الھيئة المؤقتة لتدابير ال، 2001، لتدابير الصحة النباتية
2005[ 

 عمل طارئ

emergency measure  لة عاجلة بسبب حالوائح أو إجراءات خاصة بالصحة النباتية وضعت بصفة
 دبيرجديدة أو غير متوقعة في مجال الصحة النباتية. ويمكن أن يكون الت

ً أم ال [الھيئة المؤقتة، ة المؤقتة ؛ تعديل الھيئ2001الطارئ تدبيراً مؤقتا
 ]2005لتدابير الصحة النباتية،

  تدبير طارئ

endangered area بب يسآفة توطن على )يكولوجيةاإلالبيئية (تشجع فيھا العواملمنطقة
  ]1995المنظمة، [خسائر اقتصادية كبيرةالمنطقةوجودھا في

  منطقة مھددة

entry (of a 
consignment) 

  )شحنةدخول (  ]1995المنظمة، [منطقةلىإنقطة دخولاالنتقال عن طريق

entry (of a pest) فانھا  ذا كانت موجودةإليست موجودة فيھا بعد أو منطقةلىإآفةانتقال
 لمكافحة رسميةتكون غير موزعة فيھا على نطاق واسع وتخضع 

 ]1995المنظمة،[

  )آفةدخول (

equivalence (of 
phytosanitary 

مخاطر محددة ل، بالنسبة للصحة النباتيةمختلفةتدابيرالحالة التي تحقق فيھا
المنظمة [دة.فات، مستوى الحماية المناسب لدى إحدى األطراف المتعاقلآل

تدابير بينتعادل (
  )الصحة النباتية
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measures) 1995،لى اتفاقية تطبيق الصحة إ، استنادا1999ً؛ تعديل لجنة الخبراء
رقم  الدولي المعيارالصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية، تعديل تدابير و

24،2005[ 

eradication ؛ 1990مة المنظ[، قةمنطفيآفةص منللتخلّ تدابير الصحة النباتيةتطبيق
 ]؛ سابقا: يستأصل1995تعديل المنظمة ،

 استئصال

establishment يھا لإ دخولھاما بعد  منطقة، خالل المستقبل المنظور، فيآفةاستقرار
لنباتات، ، االتفاقية الدولية لوقاية ا1995؛ تعديل المنظمة 1990المنظمة، [

 ]؛ سابقا: يتوطن1997

 نتوط 

field مة، المنظ[ سلعةتزرع فيھا نتاجلإلمكانذات تخوم محددة فيقطعة أرض
1990[ 

 حقل

find free حددة مآفةمن  خالياواعتباره نتاجلإلمكانأوحقل،شحنةعلىالتفتيش
 ]1990المنظمة،[

 ً  وجد خاليا

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

ف عنھا محددة) تسمح أعدادھا أو كمياتھا بالكشآفة(أو منآفاتالخلو من
؛ تعديل 1990المنظمة، [ إجراءات الصحة النباتيةعن طريق تطبيق 

 ]1999، لجنة الخبراء،1995المنظمة ،

بالنسبة خال من (
مكان أو  حقل، لشحنة

 )نتاجلإل

fresh طازج  ]1990المنظمة، [طريقة أخرى يحي، غير مجفف أو مجمد أو محفوظ بأ 

fruits and vegetables المخصصة ألغراض  النباتاتمنالطازجةتشمل األجزاءسلعيةفئة
مؤتة ال ؛ تعديل الھيئة1990المنظمة، [للغرساالستھالك أو التصنيع وليس 

 ]2001لتدابير الصحة النباتية

  فاكھة وخضر

fumigation ھو فيو يةأولبعامل كيميائي يتخلل السلعة بصورة كاملة أو سلعةمعالجة 
  ]1995؛ تعديل المنظمة،1990المنظمة،[الحالة الغازية

 تدخين

germplasm مادة وراثية  ]1990المنظمة، [ ونتخصص لالستخدام في برامج التربية أو الصنباتات  

grain  يس المخصصة ألغراض التصنيع أو االستھالك ولالبذورتشملسلعيةفئة
ر الصحة المؤقتة لتدابي ؛ تعديل الھيئة1990المنظمة، [) بذور(أنظر  للغرس
 ]2001،النباتية

 حبوب

gray (Gy) جول  1المتصاص  غي معادالً 1وحدة الجرعات الممتصة حيث يكون
 ]2003، 18) [المعيار الدولي رقم 1-ج. كغ1غي=1للكيلوغرام (

  غراي (غي)

growing medium صص لھذا الغرض أو أي مادة تخالنباتاتأي مادة تنمو فيھا جذور
 ]1990المنظمة،[

  وسط النمو

growing period (of a 
plant species) 

 باتية،حة الن[الھيئة المؤقتة لتدابير الصموسم النموفترة النمو النشط خالل
2003[ 

لنوع فترة النمو (
 )نباتي

growing season نمواًالنباتاتفترة أو فترات، من العام تنمو فيھا ً مكان و، أةطقمنفي  نشطا
ھيئة ؛ تعديل ال1990منظمة األغذية والزراعة،  [موقع إنتاج، أو إنتاج

 ]2003المؤقتة لتدابير الصحة النباتية،

  موسم النمو

habitat بأن  مالكائن حيتتوافر فيه ظروف تسمح )إيكولوجيبيئي (نظامجزء من
اتية، ة النبلصحدابير ان فيه طبيعياً [تعديل الھيئة المؤقتة لتيوجد فيه أو يتوطّ 

2005[ 

 الموئل

harmonization لى إستند ت يةتدابير للصحة النباتقيام البلدان المختلفة بوضع وإقرار وتطبيق
لى إا ، استناد1999؛ تعديل لجنة الخبراء، 1995المنظمة، [معايير مشتركة 

حة اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بتطبيق تدابير الصحة والص
 ]لنباتيةا

  تجانس-توافق
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harmonized 
phytosanitary 
measures 

اية وقاتفاقيةالتى تضعھا األطراف المتعاقدة في تدابير الصحة النباتية
  ]1997ة النباتات، االتفاقية الدولية لوقاي[ معايير دوليةلى إ استناداً  النباتات

تدابير الصحة النباتية 
  الموحدة

heat treatment ة تسخين سلعة حتى تصل إلى حد أدنى من الحرارة لفترتم فيھايعملية
ً زمنية دنيا وفقاً لمواصفات فنية معترف بھا  ، 15م لي رق[المعيار الدو رسميا

  ]2005؛ تعديل الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 2002

  المعالجة بالحرارة

hitch-hiker pest متطفلةآفة تلويثآفةأنظر  

host pest list آلفاتباقائمة ً ً التي تصيب نوعا  معينة، بشكل شامل أو في منطقةنباتيا
  ]1999، تعديل لجنة الخبراء1996لجنة الخبراء،[

  قائمة آفات العائل

host range  ة أو حددم آفةاألنواع النباتية القادرة، في ظل الظروف الطبيعية، على إعالة
 2005، 3نقيح الھيئة المؤقتة رقم ، ت1990المنظمة، [محدد آخر  كائن حي

[  

  نطاق النباتات العائلة

Import Permit سلعةص باستيرادترخّ رسميةوثيقة ً اتية الصحة النب اتطارتشالما وفقا
يئة ، تعديل الھ1995؛ تعديل المنظمة 1990المنظمة، [المحددة لإلستيراد

 ]2005المؤقتة لتدابير الصحة النباتية؛

  إذن استيراد

inactivation  التخميل  ]2003 18جعل الكائنات الدقيقة غير قادرة على النمو [المعيار الدولي رقم 

incidence (of a pest)  حقلأو ،شحنةنسبة أو عدد الوحدات التي توجد فيھا آفة ما في عينة ما، أو 
  .]2009الھيئة،[أو أية جماعات أخرى معرفة

  )ماظھور (آفة

incursion  ّعتجم ً ه معينة، ال يعرف عنه أنمنطقةفيةفآلمعزول اكتشف حديثا
ئة الھي، ولكن ينتظر أن يظل على قبد الحياة في المستقبل القريب [نمتوطّ 

 ]2003المؤقتة لتدابير الصحة النباتية،

 غزوة

infestation  
(of a commodity) 

ما.  سلعةفي  المعنية حيةالمنتجات النباتيةأوالنباتاتمن آفاتآفةوجود
 ؛ تعديل لجنة الخبراء،1997لجنة الخبراء، [تشمل العدوى اإلصابة و

1999[ 

  )سلعةإصابة (

inspection ألخرى االبنودأو  المنتجات النباتيةأوللنباتاتالرسميالفحص البصري
وجودة م تاآلفامن أجل تحديد ما إذا كانت  الخاضعة للوائح الصحة النباتية

؛ تعديل 1990المنظمة، [ للوائح الصحة النباتيةاالمتثال  و/أو تحديد مدى
 ]؛ سابقا: يفتش1995المنظمة ،

 تفتيش

inspector  ّھا ام ببتنفيذ المھ المنظمة القطرية لوقاية النباتاتص له منشخص مرخ
 ]1990المنظمة[

 مفتش

integrity (of a 
consignment) 

وارد فيالشحنةتركيبة ةشھادةحسب الوصف ال الخاصة  الصحة النباتي
ً بھا أو أي وثيقة أخرى مقبولة  د أو إرسميا ا دون فق ضافة ، والمحافظة عليھ

 ]2007الھيئة،[أو استبدال

  تمامية (الشحنة)

interception (of a 
consignment) 

لضوابط معينة بسبب عدم دخولھامستوردة أو إخضاعشحنةرفض
  ]1995ة، ؛ تعديل المنظم1990نظمة،الم[للوائح الصحة النباتيةاالمتثال

  )شحنةاعتراض (

interception  
(of a pest) 

ظمة، المن[مستوردة  شحنةعلىاختبارأو إجراءالتفتيشأثناءآفةكشف
 ]1996؛ تعديل لجنة الخبراء،1990

  )آفةاعتراض (

intermediate 
quarantine 

ء، لجنة الخبرا[ أو بلد الوجھةبلد المنشأفي بلد بخالفيحجر زراع
1996[ 

  حجر زراعى وسيط

International Plant 
Protection 
Convention (IPPC) 

ية ألغذااالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بصيغتھا المودعة لدى منظمة
ُ  1951والزراعة في روما في   دخلت عليھاوبالتعديالت الالحقة التي أ

 ]1990المنظمة،[

اية االتفاقية الدولية لوق
  النباتات

International 
Standard for 
Phytosanitary 
Measures 

ر لتدابيؤقتةه مؤتمر منظمة األغذية والزراعة، أو الھيئة المأقّرمعيار دولي
تفاقية االجب ، المنشأة بموتدابير الصحة النباتيةأو ھيئة  الصحة النباتية

راء، ل لجنة الخب؛ تعدي1996لجنة الخبراء، [ الدولية لوقاية النباتات
1999[ 

المعيار الدولي لتدابير 
  الصحة النباتية
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international 
standards 

ً معايير لدولية ااالتفاقيةمن  2و1، الفقرتين10للمادةدولية توضع وفقا
  ]1997،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات[لوقاية النباتات

  معايير دولية

introduction ؛1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة،[توطنھاهينجم عنآفةدخول 
 ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،

 دخول

inundative release ئنات الكاو أ )البيولوجيةالحيوية (عوامل المكافحةإطالق أعداد كبيرة من
؛ 1996، 3المعيار الدولي رقم [بھدف تحقيق مفعول سريع الحية المفيدة
 ]3،2005رقمولي المنقحالمعيار الد

  ياإلطالق االغراق

ionizing radiation ئي، وموجات كھرومغناطيسية تؤدي، نتيجة للتفاعل الفيزيامشحونةدقائق
  ]2003 18المعيار الدولي رقم [إلى خلق أيونات بعمليات أولية أو ثانوية

  إشعاع مؤين

IPPC ة ألغذيمة امودعة لدى منظ، بصيغتھا الاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
ُ 1951والزراعة في روما في  ھا دِخلت علي، وبالتعديالت الالحقة التي أ

 ]2001؛ تعديل الھيئة،1990المنظمة،[

االتفاقية الدولية لوقاية 
  النباتات 

irradiation تشعيع  ]2003 18المعيار الدولي رقم [اإلشعاع المؤينمعالجة بأي نوع من 

ISPM ؛ تعديل الھيئة 1996لجنة الخبراء، [لدولي لتدابير الصحة النباتيةالمعيار ا
 ] 2001المؤقتة لتدابير الصحة النباتية،

المعيار الدولي لتدابير 
  الصحة النباتية

kiln-drying الحرارة و/أو ضبط باستخدام مغلقةفي غرفةاألخشابعملية تجفيف
، 15لمعيار الدولي رقم لى محتوى الرطوبة المطلوب [اإالرطوبة للوصول 

2002[ 

  التجفيف في القمائن

legislation  ُصدره أي مرسوم، قانون، الئحة أو خطوط توجيھية أو أي أمر إداري ت
  ]3،1996المعيار الدولي رقم[حكومة من الحكومات

 التشريع

living modified 
organism 

ّ جديداً للمادة الوراثية تم ال ني تقابحصول عليهأي كائن حي يمتلك تألفا
 تفاقيةع البروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التاباألحياء الحديثة(
 )2000التنوع الحيوي،

  رالكائن الحي المحوّ 

LMO رالكائن الحي المحوّ  ]11،2004المعيار الدولي رقم[كائن حي محور  

lot لى إمنشأ وما واحدة تتميز بتجانسھا في التكوين والسلعةعدد من وحدات
 ]1990المنظمة،[شحنةمنذلك، وتشكل جزءاً

  ]رسالة (لط)[إرسالية

mark يأو وسم رسميرسمختم ً خاضع بند، يوضع على ، معترف به دوليا
، 15قم من حيث الصحة النباتية [المعيار الدولي ر شھاد بحالتهلإل للوائح
2002[ 

 عالمة

minimum absorbed 
dose (Dmin) 

دولي رقم المعيار ال [ العمليةشحنةضمنالممتصةالمحليةلدنياالجرعة ا
18 2003[ 

  جرعة دنيا ممتصة

modern 
biotechnology 

 تطبيقات:
بما في ذلك داخل أنابيب االختيار  DNAالحمض النووي تقنيات  )أ(

،  (DNA)لحمض النووي المؤتلف ريبوز منقوص األوكسجينا
 اليا أو العضيات؛ أووالحقن المباشر للحمض النووي في الخ

دمج الخاليا إلى أن تصبح خارج فئتھا التصنيفية؛ وتتغلب على  ) ب(
عتبر وال ت  حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة اإلئتالف،
بروتوكول [تقنيات مستخدمة في التربية واالنتخاب الطبيعيين 

 ،ييوقرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع الح
2000[ 

التقانة األحيائية 
  الحديثة

monitoring اء، لجنة الخبر[ق من أوضاع الصحة النباتية مستمرة للتحقّ رسميةعملية
1996[ 

 رصد

monitoring survey مسح رصدي ]1995المنظمة، [ق من خصائص أعداد اآلفاتمستمر للتحقّ مسح  

National Plant 
Protection 
Organization 

تنشئھا إحدى الحكومات للنھوض بالوظائف التي حددتھا يةرسمإدارة
ً  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات باتات منظمة وقاية الن(سابقا

   ]نباتات؛ سابقا: منظمة (قطرية) لوقاية ال1990المنظمة،[(وطنية/قطرية)

المنظمة القطرية لوقاية 
  النباتات

natural enemy آخر في منطقة نشأته وقد يساعد على حينكائيعيش على حسابحيكائن   العدو الطبيعي
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 والطفيليات، الطفيليات. وھو يضّم أشباه الحيأعداد ذلك الكائنالحد من
، 3المعيار الدولي رقم [وآكلة النباتات والممرضات الكائنات المفترسة و

 ]3،2005؛المعيار الدولي المنقح رقم1996

naturally occurring أو عنصر مختار من عشيرة بريةي)يكولوجبيئي (إات نظامأحد مكون ، 
  ]1996، 3المعيار الدولي رقم[غير محّور بوسيلة اصطناعية

المكون العنصر في 
  صورته الطبيعية

non-quarantine pest ال غير حجرية (آفة  ]1995المنظمة،[مامنطقةفييةحجرةآفآفة ال تعتبر
تخضع للحجر 

 )الزراعي

NPPO المنظمة القطرية لوقاية   ]2001ئة، ؛ تعديل الھي1990المنظمة،[المنظمة القطرية لوقاية النباتات
 النباتات

occurrence ا، إليھوافدةأنھا أصلية في منطقة ما أو الرسميةتفيد التقاريرآفةوجود
؛ تعديل 1990المنظمة، [ استئصالھاأنه قد تم  الرسميةو/أو ال تفيد التقارير 

 ]، سابقا: يظھر1995منظمة،ال

  وجود (آفة)

official اتلنباتمنظمة قطرية لوقاية ا(إجراء) ينشأ أو يرخص به أو ينفذ من جانب 
 ]1990المنظمة،[

 رسمي

official control حة الصإجراءاتالُملِزمة وتطبيق للوائح الصحة النباتيةاإلنفاذ الفعلي
ارة أو إد اآلفات الَحْجرية احتواء أو استئصالالُملِزمة بغرض  النباتية
صحة قائمة مصطلحات ال(أنظر  غير الَحْجرية الخاضعة للوائحاآلفات 
  ]2001، الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية [)1رقمالضميمةالنباتية

  مكافحة رسمية

organism حيوي قادر على التكاثر أو التضاعف، في صورته يانأي ك
، 3 ؛ المعيار الدولي المنقح رقم1996، 3الدولي رقم  المعيار[الطبيعية
2005[ 

  الكائن الحي

outbreak  ّآفاتعتجم ً دة ، بما في ذلك الغزوات، أو الزيامعزولة اكتشفت حديثا
زراعة، منظمة األغذية وال[معينة  منطقةن في المفاجئة لتجمع آفات متوطًّ 

  ]2003اتية، ؛ تعديل الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النب1995

 يتفشّ 

packaging 20قم المعيار الدولي ر[أو حمايتھا أو نقلھاسلعةستخدم في دعمتمادة ،
2004[ 

  مواد التعبئة

parasite  ي رقم المعيار الدول[كائن حي يعيش على كائن أكبر أو داخله ويتغذى عليه
3 ،1996[ 

 الطفيل

parasitoid لھا ا غير الناضجة، وھى تقتل عائحشرة ال تكون طفيلية إالّ في أطوارھ
دولي المعيار ال[أثناء تطورھا، وتعيش حرة عند وصولھا إلى مرحلة البلوغ 

 ]3،1996رقم 

  شبيه الطفيل

pathogen كائن دقيق ً   الكائن الممرض  ]3،1996المعيار الدولي رقم[يسبب مرضا

pathway  ّديل ؛ تع1990مة، المنظ[االنتشارأوالدخولن اآلفة منأي وسيلة تمك
 ]1995،المنظمة

 طريق

pest من الكائنات النباتية أوي)بيولوجحيوي (أي نوع أو ساللة أو نمط 
 اتيةالمنتجات النبأو  للنباتاترض أو مؤذ مْ الحيوانية أو أي عامل مُ 

لنباتات، ا؛ االتفاقية الدولية لوقاية 1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة، [
1997[ 

 آفة

pest categorization و أ يةاآلفة الحجر صفاتلھا أو ليست لھااآلفةعملية تحديد ما إذا كانت
  ]2001، 11المعيار الدولي رقم [آفة غير حجرية خاضعة للوائحصفات

  تصنيف اآلفات

pest diagnosis تشخيص اآلفة 2006]، 27رقم  يالمعيار الدول[ما وتحديد ھويتھا.آفةعملية كشف  

Pest Free Area ظة لمحافابعينھا كما يستدل من األدلة العلمية مع آفةمنطقة ال تظھر فيھا
 ً   ]1995المنظمة،[على خلوھا على النحو المناسبرسميا

منطقة خالية من آفة 
 بعينھا

pest free place of 
production 

ة ألدلاال تنتشر فيه آفة بعينھا، كما ُيستدل على ذلك منمكان لإلنتاج
ً ال  بمناسعلى خلوه لفترة معينة على النحو ال علمية، مع المحافظة رسميا
 ]10،1999رقميالمعيار الدول[

مكان لإلنتاج خال من 
  آفة بعينھا
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pest free production 
site 

لك ذعلى  ال تنتشر فيه آفة معينة، كما ُيستدلمكان لإلنتاججزء محدد من
ً من األدلة العلمية، مع المحافظة رسمي لنحو لى اعلى خلوه لفترة معينة ع ا

ً دار كوحدة منفصلة كما لو كان المناسب، ويُ   فاتن اآللإلنتاج خال م مكانا
 ]10،1999المعيار الدولي رقم[

موقع لإلنتاج خال من 
  آفة بعينھا

pest record  وقع مبعينھا في آفةوثيقة توفر المعلومات المتعلقة بوجود أو عدم وجود
ن داخل منطقة (بلد في العادة) مع وصف الظروف معيّ  بعينه في وقت

 ]1997لجنة الخبراء،[المحيطة

 ةسجل اآلف

Pest risk (for 
quarantine pests 

 فقةلمرااحتمال دخول وانتشار آفة ما وعظم العواقب االقتصادية المحتملة ا
  ]2007، 2المعيار الدولي رقم[)2(أنظر ضميمة المسرد رقم

النسبة (بخطر اآلفة
  )لآلفات الَحْجرية

Pest risk (for 
regulated non-
quarantine pests) 

تات لنباااحتمال أن تؤثر آفة في نباتات الغرس في االستخدام المقصود لتلك 
المعيار  [ )2(أنظر ضميمة المسرد رقم مع تأثير إقتصادي غير مقبول 

]2،2007الدولي رقم

 بالنسبةخطر اآلفة (
الحجرية آلفات غير ل

  )الخاضعة للوائح

Pest Risk Analysis خرى األ تصاديةأو العلمية واالق)البيولوجيةالحيوية (عملية تقييم األدلة
 تخضع يجب أن، وقيما إذا كان معينة آفة كائن حي يمثل لتحديد ما إذا كان

 ضدھا التي ينبغي اتخاذھا تدابير الصحة النباتيةولتحديد شدة  للوائح
لمعيار ا؛ 1997؛ تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1995 المنظمة،[

 ]2،2007الدولي رقم

  تحليل مخاطر اآلفات
  (التفسير المتّفق عليه)

pest risk assessment 
(for quarantine pests) 

حتملة النتائج االقتصادية المِعظم، وآفةانتشارودخولتقييم احتمال
ار ؛ المعي1995المنظمة،  )2ضميمة المسرد رقم  (أنظر [المرتبطة بذلك 

 ]2001المعدل،11الدولي رقم

تقييم مخاطر اآلفات 
لآلفات (بالنسبة 
 )الَحْجرية

pest risk assessment 
(for regulated non-
quarantine pests) 

االستخدام على  غرسما في النباتات المخصصة للآفةتقييم احتمال أن تؤثر
ً غير مقبول  النباتاتتلك من  المقصود (أنظر فتحدث فيھا تأثيراً اقتصاديا

 2005تعديل الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، [)2ضميمة المسرد رقم 
[  

  تقييم مخاطر اآلفات 
باآلفات غير (المتعلقة 

الحجرية الخاضعة 
 )للوائح

pest risk 
management (for 
quarantine pests) 

 رھاانتشاو آفة دخولخيارات المتاحة للتقليل من مخاطر تقييم وتحديد ال
 11؛ المعيار الدولي رقم 1995المنظمة، [ )2(أنظر ضميمة المسرد رقم 

 ]2،2007؛ المعيار الدولي رقم2001المعدل،

إدارة مخاطر اآلفات 
لآلفات  بالنسبة(

 )الَحْجرية

pest risk 
management (for 
regulated non-
quarantine pests) 

 النباتاتما في  آفةمن خطر أن تحدث تقييم الخيارات المتاحة للحّد
ن م ودالمقصاالستخدام تأثيراً اقتصادياً غير مقبول على  للغرسالمخصصة 

تدابير تعديل الھيئة المؤقتة ل[)2(أنظر ضميمة المسرد رقم  النباتاتتلك 
 ]2005الصحة النباتية،

إدارة مخاطر اآلفات 
اآلفات غير المتعلقة ب(

الحجرية الخاضعة 
 )للوائح

pest status (in an 
area) 

، في الوقت الحاضر، بما في ذلك منطقةفيآفةوجود أو عدم وجود
ً توزعھا حسب األحوال، كما أمكن تحديده  على أساس الخبرة  رسميا

 لوماتالجارية والتاريخية وغيرھا من المع سجالت اآلفاتإلى  واستناداً 
  ]1998؛ تعديل الھيئة المؤقتة،1997اء،لجنة الخبر[

 أوضـاع اآلفات
  (في منطقة ما)

PFA منطقة خالية من آفة  منطقة خالية من اآلفات
 بعينھا

phytosanitary action لتي ا، الجةالمعأو  المراقبةأواالختبارأوالتفتيشمثلالرسميةالعمليات
لصحة ادابير ھيئة المؤقتة لت[تعديل ال تدابير الصحة النباتية بيقتطلُتنفذ 

 ]2005؛ تعديل الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 2001النباتية،

  عمليات الصحة النباتية

Phytosanitary 
Certificate 

ية ة لوقااالتفاقية الدوليالنموذجية في الشھاداتمصممة على غرارشھادة
 ]1990المنظمة،[النباتات

  شھادة صحة نباتية

phytosanitary 
certification 

 باتيةشھادة صحة نضية إلى إصدار فْ المُ إجراءات الصحة النباتيةإتباع
 ]1990المنظمة،[

  شھاد بالصحة النباتيةإ

phytosanitary 
import 
requirements 
 

 ة إليهلوافدا الشحناتيتخذھا بلد مستورد بشأن للصحة النباتيةمحددةتدابير
  ]2005قتة لتدابير الصحة النباتية، [تعديل الھيئة المؤ

شروط الصحة النباتية 
  لالستيراد

phytosanitary للمنظمة القطرية لوقاية القوانين األساسية التي تمنح السلطة القانونية تشريعات الصحة 
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legislation لوائح الصحة النباتيةوالتي يمكن االستناد إليھا في وضع النباتات 
 ]1995؛ تعديل المنظمة ،1990المنظمة،[

 النباتية

phytosanitary 
measure 
(agreed 
interpretation) 

 انتشارو/أو إدخاليھدف إلى منع رسميأو إجراءتنظيمو تشريعأي 
ة غير الحجريأو الحد من التأثير االقتصادي لآلفات  الحجريةاآلفات 

   الخاضعة للوائح

 تدابير الصحة النباتية
  )(التفسير المتفق عليه

ة للوائح رية الخاضعالحج غيريفسر العالقة بين تلك التدابير واآلفاتيالتفسير المتفق عليه لتعبير تدابير الصحة النباتية ھو الذ
 ).1997ة النباتات (من االتفاقية الدولية لوقاي 11وھذه العالقة ليست واضحة بما فيه الكفاية في التعريف الوارد في المادة 

phytosanitary 
procedure 

ً أى منھج مقرر راء لك إج، بما في ذ تدابير الصحة النباتيةلتنفيذرسميا
اآلفات بفيما يتصل  العالجأو  المراقبةأو  االختبارأو  التفتيشعمليات 

براء، ؛ لجنة الخ1995، تعديل المنظمة، 1990المنظمة؛ [ الخاضعة للوائح
ر الصحة ة المؤقتة لتدابي؛ تعديل الھيئ2001؛ تعديل الھيئة المؤقتة، 1999
 ]2005النباتية،

إجراءات الصحة 
  النباتية

phytosanitary 
regulation 

ثار من اآل ، أو للحداآلفات الَحْجريةانتشارو/أودخوللمنعرسميةقواعد
يد تحد ، بما في ذلكلآلفات غير الَحْجرية الخاضعة للوائحاالقتصادية 
، تعديل 1990المنظمة، [ تيةإصدار شھادات الصحة النبا إجراءات
  ]2001؛ تعديل الھيئة، 1999؛ لجنة الخبراء،1995المنظمة،

  لوائح الصحة النباتية

phytosanitary 
security (of a 
consignment) 

 بآفات خاضعة تلوثھاو إصابتھاما ومنعشحنةتماميةالمحافظة على
  ]2009، لھيئةا[مناسبة.  تدابير صحة نباتية، من خالل تطبيق للوائح

أمن الصحة النباتية 
  )ما(لشحنة 

place of production دة. تعمل بوصفھا وحدة إنتاجية أو زراعية واححقولأي مكان أو مجموعة
 اتيةدار بصورة منفصلة ألغراض الصحة النبوقد يشمل ذلك مواقع إنتاج تُ 

 ]1999؛ تعديل لجنة الخبراء،1990المنظمة،[

  مكان اإلنتاج

plant pest آفة نباتية آفةأنظر 

plant products ومواد مصنعةالحبوب(بما في ذلكنباتىمواد غير مصنعة ذات أصل ( 
 لدخومن زاوية  يمكن أن تكون، بسبب طبيعتھا أو طريقة تجھيزھا، خطراً 

ة النباتات، ، تعديل االتفاقية الدولية لوقاي1990المنظمة، [ اآلفات انتشارو
 ]نباتى؛ سابقا منتج1997

  المنتجات النباتية

Plant Protection 
Organization 
(national) 

منظمة وقاية النباتات  وقاية النباتاتلأنظر منظمة قطرية
  (قطرية)

plant quarantine إلى  ، أوحجريةآفات  انتشارو/أودخوللى منعإجميع األنشطة الرامية
؛ تعديل المنظمة 1990المنظمة، [ضمان خضوعھا للمكافحة الرسمية 

1995[ 

  يالحجر الزراع

planting (including 
replanting) 

، أو للتطعيم أو غيره من في وسط  نموالنباتاتأى عمليات لوضع
 ً المنظمة، [عد لنموھا أو تكاثرھا أو إكثارھا فيما ب العمليات المماثلة، ضمانا

 ]1999، تعديل لجنة الخبراء،1990

(بما في ذلك غرس
  الغرس) إعادة

plants المنظمة، [ المادة الوراثيةوالبذورنباتات حية أو أجزاء منھا، بما في ذلك
  ]1997، تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،1990

 نباتات

plants for planting إعادة غرسھاأو  غرسھا، أو يعتزممغروسةيعتزم إبقاؤھانباتات 
 ]1990المنظمة،[

  نباتات الغرس

plants in tissue 
culture 

نباتات مستنبتة في وسط معقم صاف داخل وعاء مغلق لفئة سلعية
ير ؛ الھيئة المؤقتة لتداب1999؛ تعديل لجنة الخبراء، 1990المنظمة، [

2002ًالصحة النباتية   ])نباتات في زراعة األنسجة؛ سابقا

نباتات مستنبتة في 
  أوعية

point of entry نأو نقطة حدودية برية تعيّ يرمطار، ميناء بح ً  ناتالشحالستيراد  رسميا
 ]1995المنظمة،[و/أو دخول المسافرين

  نقطة الدخول
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post-entry 
quarantine 

  حجر ما بعد الدخول  ]1995المنظمة،[دخولھابعدشحنةالمطبق علىالحجر

PRA بير الصحة ؛ تعديل الھيئة المؤقتة لتدا1995المنظمة،[تحليل مخاطر اآلفات
 ] 2000النباتية،

  تحليل مخاطر اآلفات

PRA area المنطقة التى يشملھا   ]1995المنظمة،[تحليل مخاطر اآلفاتفيھاييجرمنطقة
  تحليل مخاطر اآلفات

practically free ــداد أويخلو من اآلفات (أو آفة بعينھا) بأعنتاجإمكان، أوحقل،شحنة 
اعة قع أن تنشأ عن، وتتسق مع ممارسات الزريتو يكميات تتجاوز تلك الت

 ع تلكوتسويقھا وتتفق م السلعةوالمناولة الجيدة التى تستخدم في انتاج 
  ]1995؛ تعديل المنظمة،1990المنظمة،[الممارسات

 ً  خالية فعليا

preclearance طرية ة القالمنظمتجريه بلد المنشأفيإفراجو/أوشھاد بالصحة النباتيةإ
المنظمة، [تحت إشرافھا المعتاد  يفي بلد الوصول أو يجر النباتاتلوقاية 
  ]1995؛ تعديل المنظمة ، 1990

  إجازة أولية

predator ثناء حيوانية أخرى ويقتات عليھا. وھو يقتل أكائناتيفترسعدو طبيعى
  ]3،1996المعيار الدولي رقم[حياته أكثر من فرد منھا

  الكائن المفترس

process load لي حجم من المواد بترتيب شحن محدد يعامل كوحدة واحدة [المعيار الدو
 ]18،2003رقم 

  شحنة العملية

processed wood 
material 

ً ُرأخشابمنتجات من  يو أباستخدام الغراء والحرارة والضغط أكبت سويا
  ]2002، 15عناصر الثالثة [المعيار الدولي رقمالتوليفة من ھذه

  ھزةمواد خشبية مج

prohibition اتيةلوائح الصحة النبمحددة بموجب سلعأوآفاتمنع استيراد وانتقال 
 ]1995؛ تعديل المنظمة،1990المنظمة[

 حظر

protected area ھا عتبار، باوقاية النباتاتلمنظمة قطريةتحددھامنطقة خاضعة للوائح
المنظمة، [ مھددة لمنطقةالحد األدنى للمنطقة الضرورية لقيام حماية فعالة 

  ]1996؛ مفھوم جديد من لجنة الخبراء، 1995؛ حذف من المنظمة،1990

  منطقة محمية

provisional measure ة نظراً املك مبررات فنيةر بدون وجوديتقّرالئحة أو إجراء للصحة النباتية 
ط لشر التدبير المؤقتلعدم توافر معلومات كافية وقت تقريره. ويخضع 

مكن وتوافر المبررات الفنية الكاملة في أقرب وقت م يالدوراإلستعراض 
 ]2001الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية،[

  تدبير مؤقت

quarantine تحت  من أجل وضعھا لبنود تخضع للوائح الصحة النباتيةيرسماحتجاز
أو و/ ااختبارھعليھا،  التفتيشالمراقبة أو إجراء بحوث عليھا أو لمواصلة 

  ]1999؛ لجنة الخبراء، 1995؛ تعديل المنظمة،1990المنظمة،[عالجتھام

 الحجر

quarantine area  ھذه مكافحةمنطقة توجد بھا آفة خاضعة للحجر الزراعي ويجرى داخلھا 
ً اآلفة   ]1995؛ تعديل المنظمة ،1990المنظمة،[رسميا

  منطقة الحجر

quarantine pest في  جد بعد توولكنھا ال للمنطقة المھددةة المحتملةلھا أھميتھا االقتصادي آفة
ضع ھذه المنطقة، أو توجد فيھا ولكنھا ليست موزعة على نطاق واسع وتخ

؛ تعديل 1995؛ تعديل المنظمة ، 1990المنظمة، [للمكافحة الرسمية 
 ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،

خاضعة حجرية (آفة
  )للحجر الزراعي

quarantine station لحجر رھن ا المنتجات النباتيةأوالنباتاتستبقى فيھاتُ رسميةمحطة
ر ، سابقا: محطة أو مرفق الحج1995، تعديل المنظمة ، 1990المنظمة، [

 ]يالزراع

  يمحطة حجر زراع

raw wood خشب خام  ]2002، 15[المعيار الدولي رقم معالجةلم يمر بأى تجھيز أوخشب 

re-exported 
consignment 

 استوردھا بلد ما وأعاد تصديرھا بعد ذلك. ومنشحنةوالمقصود بذلك
قة الممكن تخزين الشحنةوتقسيمھا وضمھا إلى شحنات أخرى أو تغيير طري

ً تغليفھ ة الخبراء، ؛ تعديل لجن1990المنظمة، [) بلد إعادة التصديرا (سابقا
لنباتية، اتدابير الصحة ؛ تعديل الھيئة المؤقتة ل1999؛ لجنة الخبراء، 1996

;20022001 [ 

  شحنة معاد تصديرھا
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reference 
specimen(s) 

ض معين محفوظ ويمكن النفاذ إليه، ألغراحيلكائننموذج من مجموعة
تعديل  ؛2005، 3المعيار الدولي رقم [تحديد الھوية، أو التحّقق أو المقارنة.

 ]2009،الھيئة

نموذج (نماذج) 
  معياري

refusal لعدم خاضع للوائح الصحة النباتيةآخربنديأو أشحنةع دخولمن 
  ]1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة،[االمتثال للوائح الصحة النباتية

 رفض

Regional Plant 
Protection 
Organization 
 

ادة منظمة حكومية دولية منوط بھا تنفيذ المھام المنصوص عليھا في الم
؛ تعديل 1990المنظمة، [ الدولية لوقاية النباتات االتفاقيةالتاسعة من 

اية منظمة (إقليمية) لوق؛ سابقا: 1999؛ لجنة الخبراء، 1995المنظمة، 
 ]النباتات

المنظمة اإلقليمية 
  لوقاية النباتات 

regional standards ظمة لك المنلتوجيه أعضاء توقاية النباتاتلمنظمة إقليميةتضعھامعايير
 ]1997الدولية لوقاية النباتات،االتفاقية[

  معايير إقليمية

regulated area عة الخاض األخرى البنودوالمنتجات النباتيةوالنباتاتتخضع فيھامنطقة
 وأئح للوا، التي تدخل إليھا، أو تكون موجودة فيھا أو تخرج منھا، للوائح

ن م لحدّ لأو  يةالَحْجرلمنع دخول و/أو انتشار اآلفات  تدابير الصحة النباتية
براء، لجنة الخ[اآلثار االقتصادية لآلفات غير الَحْجرية الخاضعة للوائح 

  ]2001؛ الھيئة،1999؛ تعديل لجنة الخبراء،1996

  منطقة خاضعة للوائح

regulated article  بة، ية، تر، مكان تخزين، تعبئة، وسيلة نقل، حاومنتجات نباتية،نباتاتأي
أو  تؤوى اآلفات،أن شيء آخر أو مادة أخرى يمكن  ، أوخرآ حيكائن وأي 
 خاصةو، تدابير الصحة النباتيةرى أنھا تستوجب إلى انتشارھا، ويُ  يتؤد

؛ 1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة، [عندما يكون ھناك نقل دولي 
 ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،

بند خاضع للوائح 
  الصحة النباتية

regulated non 
quarantine pest 

، على النباتات المخصصة للغرسويؤثر وجودھا فيغير حجريةآفة 
ل، مقبو غير يويكون لھا تأثير اقتصاد لنباتاتاتلك ل مقصودالم الستخداما

قية االتفا[الطرف المتعاقد المستورد  يوبالتالى تخضع للوائح داخل أراض
 ]1997الدولية لوقاية النباتات،

ية تخضع آفة غير حجر
  للوائح

regulated pest لوقاية االتفاقية الدولية .خاضعة للوائحغير حجريةآفةأوحجرية آفة
 ]1997النباتات،

  آفة خاضعة للوائح

release (into the 
environment) 

 [ "التوطن" و"الجلبفي البيئة (أنظر أيضا "كائنعنياإلفراج العمد
 ]3،1996المعيار الدولي رقم

  (فى البيئة)طالقاإل

release (of a 
consignment) 

  )شحنة(عنإفراج ]1995المنظمة،[اإلجازةبعدبالدخولالترخيص

replanting إعادة الغرس الغرسأنظر  

required response االستجابة المطلوبة ]18،2003رقم[مامعالجةمستوى محدد آلثار  

restriction عة محددة خاض سلعالتي تسمح باستيراد أو نقل لوائح الصحة النباتية
  ]1999؛ تعديل لجنة الخبراء، 1996لجنة الخبراء،[لمتطلبات محددة

 تقييد

RNQP آفة غير حجرية تخضع  ]16،2002[المعيار الدولي رقم
 للوائح

round wood أخشاب ً  يوالمستدير وقد تحت يتحتفظ بسطحھا الطبيعغير منشورة طوليا
 ]1990المنظمة،[ف أو تخلو منهعلى القل

  أخشاب مستديرة

RPPO المنظمة اإلقليمية   ]2001، ؛ تعديل الھيئة1990المنظمة،[لمنظمة اإلقليمية لوقاية النباتاتا
  لوقاية النباتات

sawn wood أخشاب ً ، ظ بهالمستدير أو ال تحتفي، تحتفظ بسطحھا الطبيعمنشورة طوليا
  ]1990المنظمة،[منهعلى القلف أو تخلويوتحتو

  أخشاب منشورة

secretary النباتات،  االتفاقية الدولية لوقاية[12ن بموجب المادةالمعيّ الھيئةأمين
1997[ 

 األمين

seeds  ع وليس لالستھالك أو التصنيللغرستشمل البذور المخصصةسلعيةفئة
  ]2001؛ تعديل الھيئة،1990المنظمة،[)حبوب(أنظر:

 البذور



  مصطلحات الصحة النباتية مسرد   5المعيار رقم 

88 )2010(إصدار34إلى 1رقم  الصحة النباتية رلتدابي المعايير الدولية 

SIT مختصر تقنية الحشرات العقيمة(SIT)] تقنية الحشرات العقيمة  ]2005، 3المعيار الدولي رقم  

spread انتشار  ]1995المنظمة، [مامنطقةداخلآلفةيمقدار التوزع الجغراف 

standard خداموثيقة وضعت بتوافق اآلراء واعتمدتھا ھيئة معترف بھا توفر، لالست 
و عد أو خطوط توجيھية أو خصائص ألنشطة معينة أالعام والمتكرر، قوا

ياق سلنتائج ھذه األنشطة، وتستھدف تحقيق الدرجة المثلى من النظام في 
يئة ، دليل المنظمة الدولية للتوحيد القياسى/ الھ1995المنظمة، [محدد 

 ]تعاريف2:1991الدولية لاللكترونيات

 معيار

sterile insect لي المعيار الدو[اثر نتيجة خضوعھا لعالج محدد أي حشرة عاجزة عن التك
 ]3،2005رقم 

  حشرة عقيمة

sterile insect 
technique 

على نطاق واسع  اإلطالق اإلغراقيطريقة لمكافحة اآلفات من خالل
عات في إحدى المجمو ھابھدف الحد من تكاثر األنواع نفس لحشرات عقيمة

 ]3،2005المعيار الدولي رقم[الميدانية

  تقنية الحشرات العقيمة

stored product ع مخصص لالستھالك أو التصنيع ومخزون في شكلغير مصنّ يمنتج نبات 
المجففة  والفاكھة الحبوبجاف (ويشمل بوجه خاص 

 ]1990المنظمة،[لخضرواتوا

  منتج مخزون

suppression ةاآلففي منطقة مصابة لخفض أعداد تدابير الصحة النباتيةتطبيق 
 ]1999، تعديل لجنة الخبراء،1995منظمة،ال[

 تقليص

surveillance ن علجمع وتسجيل البيانات عن وجود أو عدم وجود آفة رسميةعملية
 ]1996لجنة الخبراء، [إجراءات أخرىيأو أالرصد،المسحطريق

 المراقبة

survey أو لآلفاتع ◌ُ خالل فترة زمنية لتحديد خصائص تجمً ييجريرسمإجراء 
جنة ل؛ تعديل 1990المنظمـة، [ تظھر في منطقة ما يلتحديد األنواع الت

 ]1996الخبراء،

 مسح

systems 
approach(es) 

لى عتكامل مختلف تدابير ادارة مخاطر اآلفات على أن يكون منھا اثنان 
ب مناسنتج المستوى الاألقل يعمالن بصورة مستقلة، ولكنھا في مجموعھا تُ 

؛ 2002، 14[ المعيار الدولي رقم  ات الخاضعة للوائحاآلفمن الحماية من 
  ]2005تعديل الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية،

  أسلوب (أساليب) النظم

technically justified ًليل تحدامليھا باستخإل أمكن التوصّ يلى النتائج التإوجود مبررات استنادا
ات لفحص وتقييم المعلوم، أو أسلوب مناظر آخر مالئم لمخاطر اآلفات

لنباتات، االتفاقية الدولية لوقاية ا[العلمية المتوافرة، حيثما ينطبق ذلك 
1997[ 

  وجود مبررات فنية

test ت ن وجود اآلفاا، الذى ينفذ لتبيي، بخالف الفحص البصرالرسميالفحص
 ]1990المنظمة،[أو للوقوف على آفات معينة

 اختبار

tolerance level (of a 
pest) 

و أارھا أو منع انتش اآلفةما بوصفه عتبة العمل على مكافحة تلكآفةظھور
 ]2009الھيئة،[دخولھا

مستوى التحمل (آلفة 
 )ما

transience الوجود العارض  ]1998، 8المعيار الدولي رقم [نھاتوط لىإيوجود آفة ال يتوقع أن يؤد  

transit ت)العبور (الترانزي شحنة عابرةأنظر  

transparency تيةتدابير الصحة النبابأن تتوافر على الصعيد الدولي يالمبدأ القاض 
 ؛ تعديل لجنة الخبراء،1995المنظمة، [لى وضعھا إواألسباب الداعية 

ة لدى باتيالى االتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة الن ، استناداً 1999
 منظمة التجارة العالمية]

 شفافية

treatment إجراء مرخص به ً أو   عقيمھـاأو إزالتھا أو تتخميلھاأواآلفاتلقتلرسميا
،  15م ؛ المعيار الدولي رق1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة، [إماتتھا 
تية ؛ تعديل الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النبا2003، 18؛ ورقم 2002
2005[ 

 المعالجة

Treatment schedule ج الواجب تلبينھا للوصول إلى الُمخرللمعالجةحرجةالبارامترات ال
صبة) ير خغ آلفات، أوجعل ااآلفات، أو إزالة إلماتةالمقصود (مثل القتل، ا

 ]28،2007المعيار الدولي رقم[قياسيةفعاليةعند 

  جدول المعالجة
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visual examination 
 

ة لخاضعابنود المن ، أو غيرھا المنتجات النباتيةالمعاينة المادية للنباتات أو
ھر باستخدام العين المجّردة، أو بوساطة عدسة أو مجسام أو مج للوائح
عيار الم[ز أو التجھي االختيارمن دون اللجوء إلى  الملوثاتأو  اآلفاتلكشف 

 ]2005لتدابير الصحة النباتية،23الدولي رقم

  المعاينة البصرية

wood ألخشاب المنشورة، وحبيباتتشمل األخشاب المستديرة، واسلعيةفئة 
على القلف أو تخلو منه  يالخشب، أو أخشاب فرش الشحنة، وقد تحتو

 ]2001؛ تعديل الھيئة،1990المنظمة،[

 أخشاب

wood packaging 
material 

خدم (باستثناء منتجات الورق) التى تستاألخشابأو منتجاتالخشبتشمل
لدولي ) [المعيار االحشوةذلك ما (بما في  سلعةكدعامات.ولحماية أو نقل 

 ]15،2002رقم 

  مواد التعبئة الخشبية
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  1رقم  الضميمة
  لآلفات الخاضعة للوائح الصحة النباتية خطوط توجيھية لتفسير وتطبيق مفھوم المكافحة الرسمية

 
  الغرض .1

طلحات الصحة قائمة مصالوارد في  والتعريف..عن مفھوم أساسي في تعريف اآلفة الَحْجرية "الرسمية المكافحة"تعبر عبارة 
ل ، بينما يقو"لنباتاتاينشأ أو ُيرخص به أو ينفَّذ من جانب منظمة قطرية لوقاية ، إجراء("رسمي ھو أنه ) إجراء(لكلمة  النباتية

لنباتية، الصحة ا ومع ذلك، فألغراض ".ع إحدى اآلفاتتقليص، أو احتواء أو استئصال تجمّ "نھا أالتعريف الخاص بكلمة مكافحة 
يھية ھو تقديم عرض والغرض من ھذه الخطوط التوج .المكافحة الرسميةال يعبر الجمع بين التعريفين بالدرجة الكافية عن مفھوم 

  .أكثر دقة لتفسير مفھوم المكافحة الرسمية وتطبيقه في مجال التنفيذ
 

  النطاق .2
وجيھية، تشمل وألغراض ھذه الخطوط الت  .الخاضعة للوائح تشير ھذه الخطوط التوجيھية فقط إلى المكافحة الرسمية لآلفات

طاق واسع على ن اآلفات الخاضعة للوائح كالً من اآلفات الَحْجرية التي تكون موجودة في بلد مستوِرد ولكنھا ليست منتشرة
  .واآلفات غير الَحْجرية الخاضعة للوائح

 
  التعريف .3

  :على أنھا تم تعريف المكافحة الرسمية
ت الَحْجرية أو تواء اآلفاأو اح يذ النشط للوائح الصحة النباتية الُملِزمة وتطبيق تدابير الصحة النباتية الُملِزمة بھدف استئصالالتنف

  .إدارة اآلفات غير الَحْجرية الخاضعة للوائح
 

  شروط عامة .4
ً مبادئ عدم الت، "بالتجارة الدولية في عالقتھامبادئ الحجر الزراعي "تخضع المكافحة الرسمية لـ  مييز، والشفافية، وخصوصا
  .والتكافؤ، وتحليل المخاطر

  
آفات  ي حالةفمن المناسب  وفي حالة اآلفة الَحْجرية التي تكون موجودة ولكنھا ليست موزعة على نطاق واسع، وحيثما يكون

أو (المصابة، والمنطقة ) أو المناطق(طقة معينة من اآلفات غير الَحْجرية الخاضعة للوائح، ينبغي أن يحدد البلد المستوِرد المن
  .المحمية )أو المناطق(المھددة، والمنطقة ) المناطق

 
  :وتشمل المكافحة الرسمية

  المصابة) المناطق(أو احتواء اآلفة في المنطقة أو /استئصال و -
  المھددة) أو المناطق(رصد ومراقبة المنطقة  -
التدابير التي تطبق لدى  المحمية أو في داخلھا، بما في ذلك) أو المناطق(ة واتخاذ تدابير مكافحة انتقال اآلفة إلى المنطق -

 .االستيراد
 

 مراقبة اآلفة جزءاً ومن المطلوب، كحد أدنى، أن يكون تقييم البرنامج و  .وتشمل جميع برامج المكافحة الرسمية عناصر ُملِزمة
 .هلغرض نفسل ستيرادوتأثيرھا، لتبرير التدابير المطبقة عند االمن برامج المكافحة الرسمية لتحديد مدى الحاجة إلى المكافحة 

  ، فيما يلي).1-5وينبغي أن تكون التدابير التي تطبق عند االستيراد متفقة مع مبدأ عدم التمييز (القسم 
  

فات غير الَحْجرية أما بالنسبة لآل  .وبالنسبة لآلفات الَحْجرية، يجوز أن تشمل تدابير االستئصال واالحتواء عنصرا للتقليص
ستخدام لى االالخاضعة للوائح، فيجوز استخدام عنصر للتقليص لتالفي حدوث آثار اقتصادية غير مستحبة حيثما ينطبق ذلك ع

  .النھائي للنباتات في الزراعة
 

  شروط نوعية  .5
  التمييز عدم 1.5

صوص، أن ال تكون وينبغي، على وجه الخ  .ألساسيةيعد مبدأ عدم التمييز بين الشروط المحلية وشروط االستيراد من المبادئ ا
وجود توافق بين شروط  لذلك، ينبغي  .الشروط الخاصة باالستيراد أكثر تشدداً من تأثير المكافحة الرسمية في البلدان المستوِردة

  :االستيراد والشروط المحلية بالنسبة آلفة محددة
  الشروط المحلية ينبغي أال تكون شروط االستيراد أكثر تشدداً من  -
-   ً   ينبغي أن تكون الشروط المحلية وشروط االستيراد متماثلة أو أن يكون تأثيرھا متكافئا
  ينبغي أن تكون العناصر الُملِزمة في الشروط المحلية وشروط االستيراد متماثلة  -
  المكافحة المحلية جينبغي أن تكون كثافة تفتيش الشحنات المستوردة مماثلة للعمليات القرينة لھا في برام  -
في حالة عدم االمتثال، ينبغي أن تكون اإلجراءات المطبقة على الشحنات المستوردة مماثلة لإلجراءات المحلية أو   -

  مكافئة لھا.
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وعلى وجه   .على المواد المناظرة المستوردة هفي حالة تطبيق مبدأ التسامح في البرنامج القطري ينبغي تطبيق المبدأ نفس  -

وى وز مستوص، ففي حالة عدم اتخاذ أي إجراء في البرنامج القطري للمكافحة الرسمية ألن اإلصابة ال تتجاالخص
ً وعمو.هنفس لمستوىامعيناً، عندئذ ال ينبغي اتخاذ أي إجراء على الشحنة المستوردة إذا كانت اإلصابة فيھا ال تتجاوز  ، ما

 نبغي تحديدينما يدة عن طريق التفتيش أو االختبار عند الدخول، بد بمبدأ التسامح في الشحنات المستورد التقيّ يتحدّ 
  مستوى التسامح بالنسبة للشحنات المحلية عند آخر نقطة تطبق عندھا تدابير المكافحة الرسمية.

 في حالة السماح بخفض المستوى أو إعادة التصنيف في البرنامج القطري للمكافحة الرسمية، ينبغي أن يكون ھذا الخيار  -
  .متاحاً أيضاً بالنسبة للشحنات المستوردة

  
  الشفافية 2.5

  .لطلباا عند ينبغي أن تكون شروط االستيراد والشروط المحلية للمكافحة الرسمية موثقة، مع إتاحة الفرصة لإلطالع عليھ
  

  )تحليل المخاطر(المبررات الفنية  3.5
  .ة المخاطري إدارفا من الناحية الفنية وأالً تسفر عن أي تمييز ينبغي أن يكون لشروط االستيراد والشروط المحلية ما يبررھ

 
  التنفيذ 4.5

ً لتنفيذ الشروط الخاصة باالستيراد غي أن يقوم التنفيذ على ما وينب .ينبغي أن يكون التنفيذ المحلي لبرامج المكافحة الرسمية مكافئا
  :يلي

  أساس قانوني  -
  قواعد للتنفيذ العملي  -
  جعةالتقييم والمرا  -
  .اتخاذ إجراءات رسمية في حالة عدم االمتثال  -
  

  الطبيعة اإللزامية للمكافحة الرسمية 5.5
نطاق  ويكون  .مةالالز تكون المكافحة الرسمية ُملِزمة بمعنى أن يكون جميع األشخاص المعنيين ملزمين قانوناً باتخاذ اإلجراءات

 ً )، بيل المثال، على سفي جميع األحوال (فيما يخص تدابير حمالت االستئصالبرامج المكافحة الرسمية لآلفات الَحْجرية ُملِزما
رسمية، لشھادات الصدار ابينما يكون النطاق بالنسبة لآلفات غير الَحْجرية الخاضعة للوائح ُملِزماً فقط في ظروف معينة (برامج إ

  .على سبيل المثال)
  

  منطقة التطبيق 6.5
ويجب تحديد منطقة   .مية على المستوى القطري، أو شبه القطري أو مستوى المنطقة المحليةيمكن تطبيق برنامج المكافحة الرس
ً نفس  .تطبيق تدابير المكافحة الرسمية ألغراض المكافحة  ھاكما يجب أن يكون لقيود االستيراد تأثير التدابير المطبقة داخليا

  .الرسمية
  

  الرسمية ل المكافحةسلطة المنظمة القطرية لوقاية النباتات في مجا 7.5
  :ينبغي للمكافحة الرسمية

ً بھا من جانب الحكومة أو من جانب المنظمة القطرية لوقاية النباتات، بموجب سلطة   - أن تنشأ أو أن يكون معترفا
  تشريعية مناسبة

على أقل  - جعتھا، أن تقوم بھا، أو تديرھا أو تشرف عليھا المنظمة القطرية لوقاية النباتات، أو أن تكون خاضعة لمرا  -
  تقدير

  أن تضمن الحكومة أو المنظمة القطرية لوقاية النباتات تنفيذھا  -
ولة عن تعديلھا أو إنھاء العمل بھا أو إلغاء االعتراف ؤوأن تكون الحكومة أو المنظمة القطرية لوقاية النباتات ھي المس  -

  .الرسمي بھا
  

لة ؤوية النباتات مسالمنظمة القطرية لوقاأجھزة أخرى غير أن تكون ويجوز  .ةتقع مسؤولية برامج المكافحة الرسمية على الحكوم
رعية أو فسلطات لعن جوانب من برامج المكافحة الرسمية، كما يجوز إسناد مسئولية جوانب معينة من برامج المكافحة الرسمية 

مية في كافحة الرسملة بجميع جوانب برامج المويجب أن تكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات على دراية كا  .للقطاع الخاص
  .البلد

 
  :المراجع

آذار /مارس 24-22، النباتية تقرير جماعة العمل مفتوحة العضوية المعنية بالمكافحة الرسمية، المنبثقة عن ھيئة معايير الصحة
  .عة، روما، بوردو، فرنسا، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزرا2000
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  2رقم  الضميمة
  ةات البيئيالعتباراالمتصلة بھا مع اإلشارة إلى  خطوط توجيھية بشأن فھم األھمية االقتصادية المحتملة والمصطلحات

  
  الغرض والنطاق  .1

تملة حية المتوفر ھذه الخطوط التوجيھية خلفية الموضوع وغيرھا من المعلومات ذات الصلة بقصد توضيح األھمية االقتصاد
 ً ية لوقاية الدول مع االتفاقية والمصطلحات المتصلة بھا، حتى تكون مثل ھذه المصطلحات مفھومة بوضوح ويكون تطبيقھا متسقا

دية معينة في بادئ اقتصاطبيق مالنباتات (االتفاقية)، والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. وتبين ھذه الخطوط التوجيھية أيضا ت
المواطن وة البرية، لنباتياالتفاقية، وخاصة في ما يتعلق بوقاية األنواع النباتية غير المزروعة/الطليقة، والحياة ا صلتھا بأھداف

  ، من األنواع الغريبة الغازية وھي من آفات النباتات.)يكولوجيةاإلالبيئية (والنظم 
 

  وتوضح الخطوط التوجيھية أن االتفاقية:
  البيئية من الناحية االقتصادية باستخدام قيم نقدية أو غير نقدية؛يمكن أن تعبر عن االھتمامات   -
  د أن التأثير السوقي ليس ھو المؤشر الوحيد لعواقب اآلفات؛تؤكّ   -
تحافظ على حق األعضاء في اتخاذ تدابير الصحة النباتية بالنسبة لآلفات التي ال يمكن بسھولة قياس األضرار   -

 .طقة مافي من )يكولوجيةاإلالبيئية (تات، أو المنتجات النباتية، أو النظم االقتصادية التي تلحقھا بالنبا
  

ي ذلك اعي (بما فع الزركما أنھا توضح، فيما يتعلق بآفات النباتات، أن نطاق االتفاقية يشمل وقاية النباتات المزروعة في القطا
 .)كولوجيةياإلبيئية (النظم اة النباتية البرية، والموائل والفالحة البساتين أو الغابات)، والنباتات غير المزروعة/الطليقة، والحي

  
  الخلفية  .2

 ً ير النباتات غتعلق ب، أن النتائج المناوئة التي تترتب على آفات النباتات، بما في ذلك تلك التي تأكدت االتفاقية، تاريخيا
رة إلى تعابير ية. واإلشاالقتصادا، تقاس بالقيمة  )يكولوجيةاإلالبيئية (المزروعة/الطليقة، والحياة النباتية البرية، والموائل، والنظم 

م كلمة ذلك استخداول، وكاآلثار االقتصادية، والتأثير االقتصادي، واألھمية االقتصادية المحتملة، والتأثير االقتصادي غير المقب
لبؤرة لتعبيرات وام ھذه من سوء الفھم الستخدا اقتصادي في االتفاقية والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية قد أسفر عن شيء

  تركيز االتفاقية.
 

فقد نشأ  ي. ومع ذلكالحيو وينطبق نطاق االتفاقية على وقاية الحياة النباتية البرية مما أسفر عن إسھام مھم في الحفاظ على التنوع
ن أن تفاقية يمكأن اال في نطاقھا. ولم يفھم بوضوحز إال على الجانب التجاري وأنھا محدودة سوء فھم مؤداه أن االتفاقية ال تركّ 

ذلك  رى، بما فيت األختعبر عن االھتمامات البيئية بالقيمة االقتصادية. وأدى ذلك إلى نشأة قضايا تتعلق بالتنسيق مع االتفاقا
 اتفاقية التنوع الحيوي وبروتوكول مونتلایر المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون.

  
  ة االقتصادية والنطاق البيئي لالتفاقية والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتيةالقيم  .3

  اآلتي. النحو يمكن تصنيف التعبيرات االقتصادية الواردة في االتفاقية والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية على
 

  مصطلحات تحتاج إلى اجتھاد لتعزيز القرارات الخاصة بالسياسات:
 ؛حجرية(في تعريف آفة  ة االقتصادية المحتملةاألھمي(  
 ؛آفة غير حجرية تخضع للوائح(في تعريف  التأثير االقتصادي غير المقبول(  
 منطقة مھددة(في تعريف  خسائر اقتصادية كبيرة.(  
  

  مصطلحات تتعلق بأدلة تعزز االجتھادات السابقة:
 ؛ةالنباتي لتدابير الصحةوالتفسير المتفق عليه  تيةلوائح الصحة النبا(في تعريف  الحد من اآلثار االقتصادية( 
 أدلة اقتصادية (في تعريف تحليل مخاطر اآلفات)؛  
  ؛)1997(من االتفاقية، 3-7(في المادة تتسبب في أضرار اقتصادية  
 ؛16و 11رقم  ين الدوليين(في المعيار التأثير االقتصادي المباشر وغير المباشر(  
 ؛11رقم الدولي (في المعيار  ج االقتصادية المحتملةالنتائج االقتصادية والنتائ(  
 11رقم الدولي (في المعيار  النتائج التجارية وغير التجارية.( 
  
لة. ادية المحتمھمية االقتصكعامل يؤخذ في االعتبار في تقدير األ األضرار البيئيةلتدابير الصحة النباتية إلى  2شير المعيار رقم يو

 جديدة تدل على النطاق الواسع للتأثيرات االقتصادية المزمع تغطيته. بنوداً  منھا 3-2- 2ويشمل القسم 
  
د دالئل واضحة ، بخصوص تصنيف اآلفات، أنه ينبغي وجو5-1- 1-2لتدابير الصحة النباتية، في القسم  11الحظ المعيار رقم يو

. اطر اآلفاتحليل مختالبيئة، في منطقة  فيأثير على أن اآلفة من المحتمل أن يكون لھا تأثير اقتصادي غير مقبول، قد يشمل الت
بر تويمكن أن تع آفة ما. من المعايير الدولية االجراءات التي تتبع في تقدير النتائج االقتصادية المحتملة لدخول 3-2ويصف القسم 

  لتحليل النتائج التجارية.  2-2-3-2اآلثار مباشرة أو غير مباشرة. ويتصدى القسم 
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فيوفر التوجيه بشأن تقدير النتائج غير التجارية والبيئية لدخول اآلفة. وھو يسلم بأن أنماط معينة من اآلثار قد  4-2- 3-2أما القسم 
ال تنطبق على سوق قائمة ال يمكن تحديدھا بسھولة، لكن يسترسل ليبين أنه يمكن تقريب التأثير بمنھج تقييم غير سوقي مناسب. 

ّ  لقياس الكمي غير ممكن، فإن ھذا الجزء من التقدير ينبغي أن يتضمن على األقل تحليالّ ويالحظ ھذا القسم أنه إذا كان ا  كيفيا
 ّ ّ (وصفيا (اآلثار غير المباشرة) اآلثار البيئية أو  2-1-3-2لطريقة استخدام المعلومات في تحليل المخاطر. ويغطي القسم  ) وشرحا

وذلك كجزء من تحليل النتائج االقتصادية. وحيثما اعتبر أحد المخاطر غير  غيرھا من اآلثار غير المرغوب فيھا لتدابير المكافحة،
يوفر اإلرشاد بشأن انتقاء أوجه خيار إدارة المخاطر، بما في ذلك قياس الكفاءة التكاليفية، وإمكانية التطبيق  4-3مقبول، فإن القسم 

 والتدابير األقل تقييدا للتجارة.
  

 طار المھمةبيئية، في إئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بأنه ينبغي، لمراعاة االھتمامات ال، سلمت الھي2001في أبريل/نيسان 
حتملة آلفات لبيئية المخاطر االحالية لالتفاقية، أن يشمل التوضيح اإلضافي النظر في النقاط الخمس المقترحة التالية التي تتعلق بالم

  النباتات:
  ة المحلية المعرضة للخطر (أو المھددة)؛تخفيض أو إزالة األنواع النباتي  -
  ؛ )يكولوجيييئي (إتخفيض أو إزالة نوع نباتي رئيس (نوع يقوم بدور رئيس في الحفاظ على نظام   -
-   ً   محلي؛ )يكولوجيييئي (إمن نظام  تخفيض أو إزالة نوع نباتي يعد عنصرا رئيسا
  ؛ )يكولوجيييئي (إ عزعة استقرار نظام أإحداث تغير في التنوع الحيوي النباتي على نحو يسفر عن ز  -
اإلشعار عن برامج مكافحة أو إزالة أو إدارة قد تنشأ الحاجة إليھا إذا دخلت آفة حجرية، وتأثير ھذه البرامج (استخدام   -

 التنوع الحيوي. فيمبيدات اآلفات أو إطالق المفترسات أو الطفيليات غير المحلية) 
  

(بما في  اع الزراعيي القطعلق باآلفات النباتية، أن نطاق االتفاقية يشمل وقاية النباتات المزروعة فومن ثم، فمن الواضح، فيما يت
 .)يكولوجيةاإلية (البيئذلك فالحة البساتين والغابات)، والنباتات غير المزروعة/الطليقة، والحياة النباتية البرية والنظم 

  
 اتاالعتبارات االقتصادية في تحليل مخاطر اآلف  .4

 أنماط اآلثار االقتصادية  1.4
ي ال تباع ف ت التيينبغي، في تحليل مخاطر اآلفات، أال تفسر اآلثار االقتصادية على أنھا آثار سوقية فحسب. فالسلع والخدما

 دام. واستخلخدماتنطاق دراسة السلع وا األسواق التجارية يمكن أن تكون لھا قيمة اقتصادية، كما أن التحليل يتجاوز كثيراً 
). االجتماعيةيئية ويجوز أن تحلل فيه طائفة واسعة من اآلثار (بما في ذلك اآلثار الب مصطلح اآلثار االقتصادية يوفر إطاراً 

لع لفة من الساع مختويستخدم التحليل االقتصادي القيمة النقدية كمقياس لتمكين راسمي السياسات من مقارنة تكاليف وفوائد أنو
 .لنقديةذلك استخدام أدوات أخرى كالتحليالت الكيفية والبيئية التي قد ال تستخدم القيم ا والخدمات. وال يستبعد

  
  التكاليف والفوائد  2.4

يف والفوائد خدم التكال. وتستيتمثل أحد المعايير االقتصادية العامة في اتباع أية سياسة إذا كانت فوائدھا تضاھي تكاليفھا على األقل
ة كميّ لمقاييس الاكل من بلجوانب السوقية وغير السوقية على السواء. ويمكن أن تتمّثل التكاليف والفوائد بمفھومھا الواسع لتشمل ا

 ً ً أ مراً من الناحية الكمية إال أن النظر فيه يعد أ والنوعية. وقد يكون قياس السلع والخدمات غير السوقية صعبا  لك.ذمع  ساسيا
  

لى ما عو ال يحكم ائد وھحة النباتية أن يوفر إال المعلومات المتعلقة بالتكاليف والفووال يستطيع التحليل االقتصادي ألغراض الص
 دقياس الفوائ إذا كان توزيع ما لتكاليف وفوائد سياسة معينة أفضل بالضرورة من توزيع آخر لھا. وينبغي من حيث المبدأ،

تعلق تيارات خألحكام الخاصة بالتوزيع المفضل ھي والتكاليف بغض النظر عن من ستعود عليه أو يتحمل عبئھا. ونظرا ألن ا
  بالسياسات، فإنه ينبغي أن تكون لھذه األخيرة عالقة منطقية باعتبارات الصحة النباتية.

  
من حدوث  ال بد وينبغي أن تؤخذ التكاليف والفوائد في الحسبان سواء كانت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لدخول آفة أو كان

ة لدخول آفة ير المباشرتائج غد التكاليف أو تحقق الفوائد. وقد ال تكون التكاليف والفوائد المقترنة بالنات قبل تكبّ سلسلة من المسبب
فة أية ة بشأن تكلت نقديما ال تكون ھناك معلوما مؤكدة بنفس درجة التكاليف والفوائد المقترنة بالنتائج المباشرة لذلك. وكثيراً 

يف دير التكالتنف تقد ويفسر الشكوك التي تكات إلى البيئات الطبيعية. وينبغي ألي تحليل أن يحدّ خسارة قد تنجم عن دخول اآلف
 والفوائد كما ينبغي أن يبين بوضوح االفتراضات التي يقوم عليھا.
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  التطبيق  .5

  قبل القول بأن آلفة من آفات النبات أھمية اقتصادية محتملة: 1ينبغي الوفاء بالمعايير اآلتية
  ود احتمال للدخول إلى منطقة تحليل مخاطر اآلفات؛وج  -
  وجود احتمال االنتشار بعد التوطن؛  -
  احتمال حدوث تأثير ضار على النبات، ومثال:  -

 المحاصيل (خسائر في الغالت أو الجودة مثال)؛ أو •
 ؛ أو)يكولوجيةاإلالبيئية (البيئة، مثل اإلضرار بالنظم  •
 جمام، أو السياحة، أو جمال الطبيعة.قيمة محددة أخرى، مثل االست •
 

التفاقية. تعترف بھا ا ، فإن الضرر البيئي الناتج عن دخول إحدى آفات النبات، ھو أحد أنواع األضرار التي3وكما أشير في القسم 
حتى وإن  ة النباتيةصحر للوبالتالي، وفيما يتعلق بالمعيار الثالث أعاله، لألطراف المتعاقدة في االتفاقية الحق في أن تتخذ تدابي

آلفات امخاطر بالبيئة فحسب. وينبغي أن يقوم ھذا اإلجراء على أساس تحليل ل ضرّ اقتصرت على آفة واحدة فقط يحتمل أن تُ 
طبيعة  نبغي تحديديبيئة، يشمل النظر في دالئل اإلضرار المحتمل بالبيئة. ولدى بيان التأثير المباشر وغير المباشر لآلفات على ال

 رار أو الخسائر، الناجمة عن دخول اآلفة، في تحليل مخاطر اآلفات.األض
  

ر ذات تعد معايي ذلك الوفي حالة اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، فإن دخول اآلفة في منطقة موضع اھتمام واآلثار البيئية ل
 ً ير لتداب 16م عيار رقمتوطنة بالفعل (أنظر الم، نظرا ألن مجموعات ھذه اآلفات صلة وثيقة ببحث التأثير غير المقبول اقتصاديا

 الصحة النباتية: اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح: المفھوم والتطبيق).
  

  المراجع
لنباتات، افاقية الدولية لوقاية روما، االتالنص المعدل لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. . 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

  .األغذية والزراعة منظمة
  .خطوط توجيھية لتحليل مخاطر اآلفات.  1996 . 

 ات، منظمة األغذيةروما، االتفاقية الدولية لوقاية النبات. تحليل مخاطر اآلفات الحجرية. 2001. 11رقم الدولي المعيار 
  .والزراعة

التفاقية الدولية لوقاية روما، ا. 2002 .والتطبيق اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح: المفھوم. 2002. 16المعيار الدولي رقم 
  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة

لمنظمة، ا، 2001شر، ثانى عتقرير الدورة الثالثة للھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية (شامال وثيقة مجموعة العمل في المرفق ال
  روما). 

                                                           
) تنص على أنه بالنسبة "لآلفات التي قد ال تكون 1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( 3-فيما يتصل بالمعيارين األول والثاني، فإن المادة السابعة  1

 التوطن، ينبغي أن تكون التدابير التي تتخذ حيال ھذه اآلفات لھا ما يبررھا من الناحية الفنية". قادرة على
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 2رقم  ضميمةللمرفق 
  

 ً ً  يوفر ھذا المرفق توضيحا ً  إضافيا   لملحق: من البعض المصطلحات المستخدمة في ھذا الملحق. وھو ال يشكل جزءاً توجيھيا
  

السلع  ختلف أنواعوائد م: يستخدم في المقام األول القيم النقدية لتمكين راسمي السياسات من مقارنة تكاليف وفالتحليل االقتصادي
رى ال ييس أخلسوقية. وال يمنع التحليل االقتصادي من استخدام مقاوالخدمات. وھو يتجاوز مجرد دراسة السلع والخدمات ا
  تستخدم القيمة النقدية؛ مثال ذلك، التحليل الكيفي أو البيئي.

  
من  . وقد يكونتماعيةشمل كل من اآلثار السوقية واآلثار غير السوقية، مثل االعتبارات البيئية واالج: يالتأثيرات اإلقتصادية

يمة اله أو القحسن أحواالقتصادية لآلثار البيئية أو اآلثار االجتماعية. ومثال ذلك، بقاء نوع نباتي آخر والصعب قياس القيمة 
  دية.الجمالية لغاية أو دغل. ويمكن النظر في القيمة الكيفية أو الكمية على السواء لدى قياس اآلثار االقتصا

  
ة سھا بالقيمھل قيااسات السوقية والنتائج التي قد ال يكون من الس: يشمل ذلك كل من القيالتأثير االقتصادي آلفات النباتات

  ية.جات النباتالمنت للنباتات المزروعة، أو النباتات غير المزروعة، أو االقتصادية المباشرة، وإن كانت تمثل خسارة أو ضرراً 
  

و الموارد أ، )وجيةاإليكولالبيئية (النظم : ھي األساس لقياس تكلفة أثر التغيرات (في التنوع الحيوي، أو القيمة االقتصادية
باع في التي ال ت لخدماتالخاضعة لإلدارة، أو الموارد الطبيعية على سبيل المثال) على الرفاھة البشرية. ويمكن أن تكون للسلع وا

ألنواع احسن أحوال وبقاء ب األسواق التجارية قيمة اقتصادية. وتحديد القيمة االقتصادية ال يمنع االھتمامات األخالقية أو الغيرية
  األخرى على أساس من السلوك التعاوني.

  
  : ھو تقييم الصفات أو الخصائص بقيمة أخرى غير القيمة النقدية أو الرقمية.القياس الكيفي

  
  : ھو تقييم الصفات أو الخصائص بالقيمة النقدية أو غيرھا من التعابير الرقمية.القياس الكمي
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  1مرفق رقم 
  

  واجب االتباع من المعيار. ا المرفق أن يكون مرجعاً فحسب وھو ليس جزءاً يقصد بھذ
  

  في عالقتھا بقائمة مصطلحات الصحة النباتية البيولوجيع مصطلحات اتفاقية التنوّ 
  

  المقدمة  .1
  

ام األول في ، إيضاح أن نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يشمل المخاطر الناشئة عن اآلفات التي 2001تم، منذ    تؤثر في المق
ة  ي بقائم ي المعن راء الفن ق الخب د فحص فري م فق ن ث ارة. وم ات الض ك النبات ي ذل ا ف وجي)، بم وي (البيول وع الحي ة والتن البيئ

ر مسرد مصطلحات الصحة النباتية)، ( 2008،  5المصطلحات، الذي يستعرض المعيار الدولي رقم  د بتعبي ا بع ه فيم ، المشار إلي
ر  القائمة)، ذي يثي ذا المجال ال ة ھ ة لتغطي دابير الصحة النباتي دولي لت ار ال ى المعي دة إل اريف جدي ة إضافة مصطلحات وتع إمكاني

ى  2االنشغال. وقد نظر الفريق، بصفة خاصة، في المصطلحات والتعاريف المستخدمة في اتفاقية التنوع البيولوجي بغية إضافتھا إل
  عدة حاالت بالنسبة لمصطلحات منظمات دولية أخرى. القائمة، على نحو ما حدث من قبل في

  
جي) قد أظھرت أنھا تقوم على مفاھيم تختلف عن لوإال أن دراسة المصطلحات والتعاريف التي تتيحھا اتفاقية التنوع الحيوي (البيو  

ذلك فإمفاھيم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بحيث تشير المصطلحات المتماثلة إلى معان مختلفة ب م يمكن وضوح. ل ه ل ستخدام ان
ك،  دالً من ذل ّرر، ب د تق ة المصطلحات مباشرة. وق ذه عمصطلحات وتعاريف اتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي) في قائم رض ھ
ة ا ا عن مصطلحات االتفاقي ة اختالفھ ديم إيضاحات لكيفي ة لوقاالمصطلحات والتعاريف في المرفق الحالي بالقائمة، مع تق ة يلدولي

  النباتات.
  

  وال يقصد من ھذا المرفق تقديم إيضاح لنطاق اتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي) وال لنطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.  
  

  العرض  .2
  

وع    ة التن وجي)فيما يتعلق بكل مصطلح من المصطلحات موضع البحث، أدرج في البداية التعريف الخاص باتفاقي وي (البيول . الحي
تقات  ة أو مش ووضع مقابل كل تعريف "إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات"، تظھر فيه، كالمعتاد، مصطلحات القائم

ةمنھا  وجي)بحروف داكن وي (البيول وع الحي ة التن ذه اإليضاحات أيضا مصطلحات اتفاقي د تضم ھ ة تكون 3. وق ذه الحال ، وفي ھ
ا CBDمتبوعة بالرمز"(أيضاً  بحروف داكنةالمصطلحات  ع كل منھ ذا المرفق. ويتب رئيس من ھ )". وتشّكل اإليضاحات الجزء ال

  مالحظات، تقّدم إيضاحات إضافية لبعض الصعوبات.
  
  المصطلحات  .3
  

  "األنواع الدخيلة"  1.3

  
  
  
  
  
  

  مالحظات:
ة  1   رة معنّي ات، ألن األخي ة النبات ة لوقاي ة الدولي أغراض االتفاقي يس ذي صلة ب إن التحديد الخاص بالتوزع "الماضي والحاضر" ل

ة "مباألوضاع الحالية فقط. وال يھم ف ان موجوداً اآلن. إن كلم يف اضي" في تعريما إذا كان النوع موجوداً في الماضي أو إذا ك
و ذا الن ذ ع منقرضاً (اتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي) من المفترض أن تسمح بإعادة إدخال نوع ما إلى منطقة أضحى فيھا  ھ من

  ه نوعاً دخيالً.عھد قريب)  وھكذا فالمفترض أال يعتبر النوع المعاد إدخال
  مصطلح "دخيل" يشير فقط إلى موقع كائن ما وتوزعه مقارنة بمجاله الطبيعي. وھو ال ينطوي على أن الكائن ضار. 2  
يشّدد تعريف اتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي) على الوجود الفيزيائي ألفراد النوع عند وقت معين، في حين أن مفھوم االتفاقية  3  

  ة النباتات لوجود آفة ما يرتبط بالتوّزع الجغرافي للنوع التصنيفي بشكل عام.الدولية لوقاي
التي ال تدخل ضمن مجال توزعه  المنطقةألغراض اتفاقية التنّوع الحيوي (البيولوجي)، يكون النوع الدخيل موجوداً بالفعل في  4  

                                                           
نوع البيولوجي) ة اتفاقية التإّن المصطلحات والتعاريف التي تتناولھا ھذه الوثيقة ھي نتيجة مناقشات األطراف في اتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي) (أمان  2

  يلة الغازية.حول األنواع الدخ
 

3  

  إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي)
جرىأو نوع فرعي، أو نوع تصنيفي أدنى نوع،

أو الحاضر؛  1خارج توزّعھا الطبيعي الماضي إدخالھا
وتشمل أي جزء، أو خاليا تناسلية أو بذور أو بيض، 

ثر لتكاأو مكثرات لھذه األنواع التي قد يمكنھا البقاء وا
  فيما بعد.

أو جماعة، في أي طور من  3) ھو فردCBD( 2النوع الدخيل
في غير أصيل  كائنياة، أو جزء قابل للحياة من أطوار الح

  .المنطقةإلى تلك ، 5بواسطة اإلنسان 4دخلما منطقة 



 5المعيار رقم    مصطلحات الصحة النباتية مسرد

97   )2010(إصدار34إلى 1رقم  الصحة النباتية لتدابير المعايير الدولية

ة أدناه). أما االتفاقية الدولية لوقاية الن إدخالاألصلي (انظر مصطلح  د في المنطق ي ال توجد بع األنواع الت ر ب باتات، فإنھا تھتم أكث
ل  د استخدمت مصطلحات مث ا، وق ر مناسب بالنسبة لھ ل" غي موضع االھتمام (أي اآلفات الحجرية)، وبالتالي فإن مصطلح "دخي

ة تجنب  ة. وبغي دابير الصحة النباتي ة لت ايير الدولي د يكون من األفضل "غريب"، "غير أصيل" أو "غير بلدي" في المع ط، ق الخل
ه يمكن أن  مصطلح استعمال ة، وبخاصة أن ر مالءم واحد فقط من ھذه المصطلحات، وفي ھذه الحالة قد يكون "غير أصيل" األكث

   مالئم ألنه يمثل مشكالت في الترجمة. ر"غريب" فھو غي أما بالنسبة لمصطلح يقابل عكسه "أصيل".
ه بوس منطقةنوع غير أصيل دخل إلى  5   ل (ائل طبيعية ال يعني أن وع دخي ه الطبيعي. وألغراض ) CBDن د ببساطة مجال و يم فھ

  محتملة. آفة حجرية يعتبر، وال يزال ھذا النوع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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  "إدخال"  3-2  

  
  تإيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتا تعريف اتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي)

خارج مجاله الطبيعي (في 6انتقال نوع دخيل
الماضي أو الحاضر) بوساطة اإلنسان، بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة. وقد تكون ھذه الحركة إما 
عة ضمن البلد أو فيما بين البلدان أو المناطق الواق

 7خارج الوالية القانونية الوطنية.

نتقال عن طريق اال ،يكون غير أصيل فيھا منطقةما إلى نوعدخولھو
 أو صيالً إليھا بوساطة اإلنسان، إما مباشرة من منطقة يكون فيھا النوع أ

 ا أصيالً (باالنتقال المتتالي من منطقة يكون النوع فيھ 8بشكل غير مباشر
  عبر منطقة أو عدة مناطق ال يكون فيھا أصيالً).

  
  مالحظات:  

  
ق  )CBDاإلدخال (وجي) أن يقترح تعريف اتفاقية التنوع الحيوي (البيول 6   ل (يتعل وع دخي ة )CBDبن وع دخل المنطق الي ن ، وبالت

وي (الب وع الحي ة التن ا اتفاقي ي أتاحتھ وجي)، أنفعالً. مع أنه يمكن االفتراض، على أساس العديد من الوثائق األخرى الت األمر  يول
ى إدخالليس كذلك، وأنه يتعلق بحاالت فيھا  رة األول وع الح)CBD( لنوع غير أصيل للم ة التن وجي) . فبالنسبة التفاقي وي (البيول ي

  .ع بعد توطّنهنو إدخالنوع ما عدة مرات، أما بالنسبة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات فإنه ال يمكن، إعادة  إدخاليمكن 
  دولية لوقاية النباتات.إن مسألة "المناطق الواقعة خارج الوالية القانونية الوطنية" ليست بذات أھمية لالتفاقية ال 7  
ال من  8   ّل انتق ار ك ةال ينّص التعريف بشكل محّدد، في حالة االنتقال غير المباشر، على ما إذا كان ينبغي اعتب ى  منطق واحدة عل

بعض الحاالت أن تكون  )CBDإدخال (أنه  ان يمكن ل ا إذا ك االً طبيعا(بواسطة اإلنسان، بشكل متعّمد أو غير متعّمد)، أو م ً نتق ا . ي
تم  دما ي ال، عن بيل المث ى س ذا السؤال، عل رز ھ ال (ويب ى  )CBDإدخ ا إل وع م ةن اً  منطق ل طبيعي م ينتق دة ومن ث ى إواح ةل  منطق

ة  ك بمثاب ار ذل ي  )CBDإدخال (مجاورة. ويبدو أنه يمكن اعتب وع المعن ر مباشر، بحيث يكون الن ة افي  )CBDدخيال (غي لمنطق
لذي حدث ابلد الوسيط، طبيعية. وفي سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإنه ال يترتب على البصورة  دخلھاالمجاورة، رغم أنه 

زام بمن ه الت د يكون علي ه ق ال الطبيعي، رغم أن ّد من االنتق ى الح ) CBDاإلدخال (ع منه االنتقال الطبيعي أية التزامات للعمل عل
  مقابل ذلك.تدابير صحة نباتية مستورد المعني المتعّمد أو غير المتعّمد إذا ما أنشأ البلد ال

  
  "األنواع الدخيلة الغازية"  3.3  

  
  إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي)

يھدد إدخالھا و/أو انتشارھا9أنواع دخيلة 
  .10،11التنّوع الحيوي (البيولوجي)

رًة، أصبحت ضا )CBDنواع دخيلة (ھي أ )CBD(12غازيةاألنواع الدخيلة ال
أنھا  CBD(14تحليل المخاطر (، أو يظھر 13انتشارھاو توطّنھابحكم  بالنباتات

  .بالنباتاتيحتمل أن تكون ضارة
  

  مالحظات:
  
ذه االتفاق"يھددال يوجد مقابل مباشر لتعبير 9 ة " في لغة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. فتعريف ھ ةي ، "يضر"ر ستخدم تعبيي لآلف

دابير الصحة النباتي"األھإلى  اآلفة الحجريةفي حين يشير تعريف  م مية االقتصادية". ويوضح المعيار الدولي لت  2004،  11ة رق
رة" ضاد تكون "ق اآلفات الحجرية) أن تحليل مخاطر اآلفات الحجرية، بما في ذلك المخاطر على البيئة والموارد المحورة وراثيا(

ات م  بالنبات ق رق ين يوضح الملح ي ح ة))، ف ة (اإليكولوجي نظم البيئي رى لل ات أخ ق مكون ن طري رة (ع ة بق 2بصورة مباش ائم
يم المحددة األ ة أو بعض الق رويالمصطلحات أن "األھمية االقتصادية" تتوقف على التأثير الضار بالمحاصيل أو البيئ ح خرى (الت

  والسياحة، والنواحي الجمالية).
رات االتفاقي )CBDنواع الدخيلة الغازية (األ 10 ذا من تعبي ات. الدول ةتھدد "التنوع الحيوي (البيولوجي)". ليس ھ ة النبات ة لوقاي ي

و وي (البيول وع الحي الي: إعطاء "التن يلزم بالت ة. وس ذه االتفاقي ل نطاق ھ ى ووتنشأ مسألة ما إذا كان له نطاق يقاب اسعاً جي)" معن
ت والنباتاتالزراعية،  –تات المزروعة في النظم البيئية (اإليكولوجية) يشمل جميع النبا ي اس  من وغرستوردت غير األصلية الت

اتأجل الغابات أو التجميل أو إدارة الموئل، فضالً عن  لاألصلية في أي  النبات اموئ ان من "صنع اإلنس ن، سواء ك م يك . ن" أو ل
ا إ النباتاتي ال تحم واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ان نطاق في أي من ھذه الحاالت، إال أنه ليس واضحاً م وع اذا ك ة التن تفاقي

  ن ذلك.الحيوي (البيولوجي) واسع إلى ھذا الحّد، فبعض تعاريف "التنوع الحيوي (البيولوجي)" تتخذ نظرة أضيق كثيراّ م
وجي)  11 وي (البيول وع الحي ة التن ا اتفاقي ائق أخرى تتيحھ ى أساس وث ن عل ةيمك ة الغازي واع الدخيل دد  لألن ة يضاً " البيئأأن تھ ي

  (اإليكولوجية) ، أو الموائل أو األنواع".
ر تھا وال يتنبرم األنواع الدخيلة الغازيةيتعلق تعريف اتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي) واإليضاح الخاص به بعبارة  12 اول تعبي

  "الغازية" بصورة محددة.
ّوع النباتاتية الدولية لوقاية النباتات ھو حماية إن سياق االتفاق 13 وي (البيوا. ومن الواضح أن ھناك تأثيرات في التن وجي) ال لحي ل

اتليست بذات صلة  )CBDأنواع دخيلة غازية (، وھناك النباتاتتخص  ة النبات ة . وتباالتفاقية الدولية لوقاي ة الدولي تم االتفاقي ھ
اوجي) ، لكن من غير الواضح إلى أي مدى تعتبر اتفاقية التنوع الحيوي (البيوليةبالمنتجات النباتلوقاية النباتات  ةالمنتج  ت النباتي

  عنصراً من التنوع الحيوي (البيولوجي).
ددةالتي لم تدخل  الكائناتبالنسبة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يمكن أيضا اعتبار  14 ات أ المنطقة المھ داً كائن حتمل أن تضر يب
  .لتحليل مخاطراآلفات، نتيجة نباتاتال
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  "التوّطن"  4.3

  
 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي)

ينتج بنجاح في، إطارھا، نوع15عملية
مع كون  16دخيل في موئل جديد ذرية
  استمراره في البقاء مرجحاً.

  خلھا.دالتي  المنطقةفي  موئلبالتكاثر الناجح، في،)CBDتوطن نوع دخيل (

  
  مالحظات:  

اثر يمكن أن يكون  )CBDالتوّطن ( 15 داً من التك دو أن جيالً واح ة، وليست نتيجة. ويب اً (ھي عملي ريطة أن ش، )CBDتوّطن
ة"). وال  د "الذري اك فاصالً بع د يكون ھن ك ق دا ذل ا ع ر تعريف اتفايكون للذرية إمكانية البقاء المستمر (م وع ايعّب ة التن وي قي لحي

  لـ"االستمرار في المستقبل المنظور".  لوقاية النباتات االتفاقية الدولية(البيولوجي) عن مفھوم 
د من  كائناتمن غير الواضح كيف يمكن تطبيق مفھوم "الذرّية" على  16 اتتضاعف نفسھا خضرياً (عدي الفطور  ، ومعظمالنبات
اتقيقة أخرى). وباستعمال مصطلح "استمرار" تجتنب )، وكائنات دالفطريات( ة النبات اثم االتفاقية الدولية لوقاي ر أو وضوع التك

ة الن ى مرحل ة العمر إل راد طويل و األف اة. ونم د الحي ه يمكالتضاعف لألفراد ككل. فالنوع بمجمله ھو الذي يبقى على قي ن ضج ذات
  غير أصيل). نبات اعتباره استمراراً في المستقبل المنظور (مثل غرس

  
  "اإلدخال المتعّمد"  5.3

  
  إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي)

إطالق من قبل اإلنسان 17حركة متعّمدة و/أو
 لنوع دخيل خارج مجاله الطبيعي.

 قهإطاللك ما، بما في ذمنطقةھو النقل المتعّمد لنوع غير أصلي في 
 18في البيئة

  
  مالحظات:

  التنوع الحيوي (البيولوجي). ةفھم عبارة "و/أو" في تعريف اتفاقي من الصعب 17
  إدخال اآلفات الخاضعة للوائح ممنوع بموجب معظم نظم االستيراد التي تنظم تدابير الصحة النباتية. 18
  

  "اإلدخال غير المتعّمد"  6.3
  

وع الحي ة التن ف اتفاقي ويتعري
  (البيولوجي)

  إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

كل حاالت اإلدخال األخرى
  التي ال تكون متعّمدة.

 سبلال، أو عن طريق بعض يلوثھاأو  يصيبھاتجارية، شحنةنوع غير أصيل معدخولھو
ت، ركبااألخرى التي يتوسطھا اإلنسان بما في ذلك ممرات مثل أمتعة المسافرين، والم

 .19والممرات المائية االصطناعية
  

  مالحظات:  
نظ 19   ي ت تيراد الت ز نظم االس دابير  مإن منع اإلدخال غير المتعمد لآلفات الخاضعة للوائح مجال مھم من مجاالت تركي ت

  الصحة النباتية.
  

  "تحليل المخاطر" 7.3
  

  
  
  
  
  
  
  

  مالحظات: 
   .إن أنواع النتائج التي ينبغي النظر فيھا ليست واضحة 20
ة )CBDتحليل المخاطر (من غير الواضح في أي مرحلة من عملية  21 ارات االجتماعي اة االعتب تم مراع ة االقتصادي -ت ة والثقافي

دولي ل(في أثناء التقدير، أو في أثناء اإلدارة، أو في الحالتين). ال يمكن إعطاء تفسير  ار ال ا يخص المعي دابير الصحةفيم ة  ت النباتي
ق ) أو الملحثياتحليل مخاطر اآلفات الحجرية بما في ذلك المخاطر على البيئة وعلى الكائنات الحية المحورة ورا( 2004، 11رقم 
  قائمة مصطلحات الصحة النباتية).( 2008، 5للمعيار الدولي رقم  2رقم 

  الدولية لوقاية النباتات إيضاح في سياق االتفاقية تعريف اتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي)
إدخال نوع دخيل وتوطنه المحتمل 19) تقدير نتائج1(

باستعمال معلومات مرتكزة على العلم (مثل تقدير 
يل ھذه ) تحديد التدابير التي يمكن تطبيقھا لتقل2المخاطر)، (

المخاطر أو إدارتھا (أي إدارة المخاطر)، مع مراعاة 
 20صادية والثقافيةاالقت - االعتبارات االجتماعية 

 التوطن) تقييم احتمال 1ھو: CBD(21 )تحليل المخاطر (
، المنطقةدخل تلك  )CBDلنوع دخيل (، 22منطقةفي  االنتشارو
) 3( ) تقييم النتائج المصاحبة المحتملة وغير المرغوب فيھا،2(

 وّطنلتاتقييم وانتخاب تدابير صحة نباتية لتقليل خطر ھذا 
 .نتشاراالو
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ات يرتكز ھذا التفسير على تع 22 ة النبات ة لوقاي ة الدولي يم لتقاريف االتفاقي اتي اتإدارة مخاطر او مخاطر اآلف ر آلف ك م، أكث ن ذل
  .بتحليل مخاطر اآلفاتالخاص 

دير قد يقتضي األ الحالة تلك، وفي الدخوليجوز أن ينفذ قبل  )CBDتحليل المخاطر (ليس من الواضح ما إذا كان  23 مر أيضا تق
ائق األخرى المتاحة اإلدخالواختيار تدابير للحد من مخاطر ، وتقييم اإلدخالاحتمال  ى أساس الوث ة التم. ويمكن (عل وع ن اتفاقي ن

ات اإلدخال اإلضافي )CBDلتحليل المخاطر (الحيوي (البيولوجي)) افتراض أنه يمكن  دابير للحد من عملي ين ت ذه تعي ة، وفي ھ
  .بتحليل مخاطر اآلفاتالحالة يكون أوثق صلة 
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  يم أخرىمفاھ  .4
ي اھيم الت ن المف دداً م تعمل ع ا تس رى، ولكنھ اريف لمصطلحات أخ وجي) تع وي (البيول ّوع الحي ة التن رح اتفاقي دو أن ال تقت  ال يب

ا في الضوء نفسه، أو أن ا وجي) تنظر إليھ وي (البيول وع الحي ة التن ات واتفاقي ة النبات ة الاالتفاقية الدولية لوقاي ة التفاقي ة لوقاي دولي
  تميزھا بصورة محددة. وتشمل ھذه المفاھيم:  النباتات

  مراقبة الحدود  -
  التدابير الحجرية  -
  عبء البرھان  -
  المجال الطبيعي أو التوّزع  -
  االتجاه االحترازي   -
  التدابير المؤقتة   -
  الرقابة  -
  التدابير القانونية  -
  التدابير التنظيمية  -
  التأثير االجتماعي   -
  التأثير االقتصادي   -

  
  المراجع  .5

  
  ، مونتلایر.1992، اتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي)  

  
اني    رين الث ن نوفمبر/تش اراً م ا اعتب اذ إليھ ن النف ن الممك بح م د أص طلحات وق ة المص الي:  2008قائم وان الت ى العن عل

, http://www.cbd.int/invasive/terms.shtml  
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  الموافقة
  .1997نى ن الثانوفمبر/تشري في ر التاليادورته التاسعة والعشرين على المعي في قد وافق مؤتمر منظمة األغذية والزراعةل

  المقدمة
  النطاق

خطار أحليل ت في ر عناصر نظم المسح والرصد بغرض الكشف عن اآلفات وتوفير معلومات يمكن االستعانة بھاايالمع اصف ھذي
  ما اقتضى األمر.ذا إقوائم باآلفات عداد إ يوفالمناطق الخالية من اآلفات، نشاء إواآلفات، 

  
  المراجع

  المية، جنيف.. منظمة التجارة العوالصحة النباتية اتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة. 1994  منظمة التجارة العالمية
Bayer coding system, 1996. European and Mediterranean Plant Protection Organization, Paris. 

ة اوروبا ومنطق في النباتات . منظمة وقايةنظام باير للترميز(. 1996.  منظمة وقاية النباتات في اوروبا ومنطقة البحر المتوسط
 البحر المتوسط، باريس.)

ة ا .مصطلحات الصحة النباتيةمسرد . 1996. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ات، روما، االتفاقي ة النبات ة لوقاي لدولي
  .منظمة األغذية والزراعة

  .ة والزراعةلية لوقاية النباتات، منظمة األغذيفاقية الدوروما، االت  النباتات لوقاية الدولية االتفاقية .1992 .النباتات لوقاية الدولية االتفاقية
م المعيار الدولي د. 1995 .1 لتدابير الصحة النباتية رق ق ت ات وتطبي ة النبات ة لوقاي ادئ الصحة النباتي ة في مب ابير الصحة النباتي
  .روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة التجارة الدولية.

ا،. متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفـات. 1996. 4المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ة ا روم ة االتفاقي ة لوقاي لدولي
  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة

  
  تعاريف

الصحة  صطلحاتم مسرد( :5رقم الدولي ر في المعيار االمعي اترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة في ھذ
  ).النباتية

  
  موجز االشتراطات

 ا بالتجارةيث عالقتھمبادئ الحجر الزراعى من ح"لتدابير الصحة النباتية المعنون:  يالدوليتعين على البلدان، بموجب المعيار 
بادئ يد ھذه المت. كما تؤاتحليل ألخطار اآلفلى إ ميدان الصحة النباتية استناداً  في تطبقھا يالت، تقديم تبريرات للوائح "الدولية

ء المناطق الخالية متطلبات انشا": 1995. 4الدولي رقم المعيار  في مفھوم "المناطق الخالية من اآلفات"، وھو مفھوم ورد وصفه
ة نظماطار م في لمبرم"، ا"االتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية في ". وقد أشير الى ھذه المفاھيم أيضامن اآلفات

 ً تى تكون ذلك حو. التجارة العالمية. ويعد جمع وتسجيل المعلومات المتعلقة باآلفات عنصرين أساسيين لھذه المفاھيم جميعا
ارھا و عن انتشأ يالزراععن عدم وجود آفات الحجر عالنات اإلالمنظمات القطرية لوقاية النباتات قادرة على المصادقة على 

 بصورة محدودة.
  

  سان لنظام المراقبة:وھناك نوعان رئي
  المراقبة العامة  -
 عمليات المسح الخاصة  -
  

 ثما توافرتذلك حيووالمراقبة العامة عملية تجمع بمقتضاھا، من مصادر عديدة، معلومات عن آفات محددة ذات أھمية لمنطقة ما، 
  المنظمة القطرية لوقاية النباتات الستخدامھا. لى إمت دّ ھذه المعلومات وقُ 

 
 ھميةفات ذات أآتحصل بموجبھا المنظمات القطرية لوقاية النباتات على معلومات عن جراءات إ يفھات المسح الخاصة أما عملي

  مواقع محددة داخل منطقة ما على امتداد فترة زمنية معينة. في
  

عة، أو سل في ، أوعائل كائن في منطقة ما، أو في تحديد وجود أو انتشار اآلفات في ويمكن االستعانة بالمعلومات المدققة المستقاة
  منطقة ما (وذلك لدى انشاء المناطق الخالية من اآلفات والحفاظ على حالتھا ھذه). في عدم وجودھا
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  المتطلبات
  
  المراقبة العامة  .1

  المصادر  1.1
اتات، ة النباي: المنظمات القطرية لوقيمايلتوجد داخل البلدان مصادر كثيرة للمعلومات عن اآلفات. وتشمل ھذه المصادر 

خصائيون اإلك ذل في والوكاالت الحكومية األخرى من قطرية ومحلية، ومؤسسات البحوث، والجامعات، والجمعيات العلمية (بما
ات غير البيانالھواة)، والمنتجون، والخبراء االستشاريون، والمتاحف، وعامة الجمھور، والدوريات العلمية والتجارية، و

در دولية من مصا المعاصرة. وعالوة على ذلك، تحصل المنظمة القطرية لوقاية النباتات على المعلوماتالمنشورة، والمشاھدات 
  لوقاية النباتات، وغيرھا.قليمية اإلمثل منظمة األغذية والزراعة، والمنظمات 

  
  جمع المعلومات وتخزينھا واسترجاعھا  2.1

ً ى بأن تنشئ المنظمات القطرية لوقاية النباتات نمن أجل استخدام البيانات المستقاة من ھذه المصادر، يوص مات جمع المعلول ظاما
 الالزمة عن اآلفة (أو اآلفات) المحددة ذات األھمية، ولفحص ھذه المعلومات وتصنيفھا.

  
  :يمايلوينبغى أن تشمل عناصر ھذا النظام 

تشكل الجھة  يالتالقطرية لوقاية النباتات  ن من جانب المنظمةالمنظمة القطرية لوقاية النباتات، أو مؤسسة أخرى تعيّ   -
  تودع فيھا السجالت الخاصة باآلفات النباتية يالتالقطرية 

  نظام إلمساك السجالت واسترجاعھا  -
  لفحص البياناتجراءات إ  -
 المنظمة القطرية لوقاية النباتات.لى إقنوات اتصال لنقل المعلومات من شتى المصادر   -
  

  :يمايلنظام أيضا وقد تشمل عناصر ھذا ال
  مثل:بالغ اإلحوافز على   -

  االلتزامات القانونية (فيما يتعلق بعامة الجمھور أو بوكاالت محددة)  •
  تعاونية (بين المنظمة القطرية لوقاية النباتات ووكاالت محددة)تفاقات إ  •
  ليھاإوالنباتات تعزيز قنوات االتصال من المنظمات القطرية لوقاية  في االتصال يبموظفاالستعانة   •
  برامج لتثقيف/لتوعية الجمھور.  •

  
  استخدام المعلومات  3.1

  أغلب األحيان من أجل: في تجمع عن طريق ھذه المراقبة العامة ستستخدم يالتالمعلومات 
  تصدرھا المنظمة القطرية لوقاية النباتات بشأن الخلو من اآلفات يعالنات التاإلدعم   -
  كر عن آفات جديدةالمساعدة على الكشف المب  -
  لوقاية النباتات ومنظمة األغذية والزراعةقليمية اإلالمنظمات األخرى مثل المنظمات لى إتقديم التقارير   -
  تصنيف قوائم آلفات الكائنات العائلة وآلفات السلع، والسجالت الخاصة بتوزيع تلك اآلفات.  -
  
  عمليات المسح الخاصة  .2

ن تتبع أ يينبغوسوحات للكشف، أو لتعيين الحدود، أو للرصد. وھذه المسوحات عمليات رسمية قد تكون عمليات المسح الخاصة م
  ھا المنظمة القطرية لوقاية النباتات.خطة تقرّ 

  
  :يمايلأن تشمل خطة المسح  يوينبغ

من اآلفات، المناطق الخالية  في ق من استمرار الخلوتحديد الغرض من المسح (ومن ذلك مثال: الكشف المبكر، التحقّ   -
  ء بھان الوفايتعيّ  يالتقائمة آفات السلع) وتحديد متطلبات الصحة النباتية  في جمع معلومات يستفاد منھا

  تحديد اآلفة (أو اآلفات) المستھدفة  -
  ، والموسم)نتاجاإل، المنطقة الجغرافية، ونظام تحديد النطاق (ومن ذلك مثالً   -
  والمدة)تحديد التوقيت (التواريخ، والتواتر،   -
  حالة قوائم آفات السلع في تحديد السلع المستھدفة،  -
(ومن ذلك مثال، مستوى الثقة، وعدد العينات، واختيار المواقع وعددھا، وتواتر أخذ العينات،  يحصائاإلاألساس يضاح إ  -

  واالفتراضات)
 :يمايلذلك شرح  في الجودة بمادارة إووصف منھجية المسح   -

، وجمع يالبصرالجاذبة، وأخذ عينات لنباتات بأكملھا، والتفتيش  المصائدت (ومنھا مثال، أخذ العيناجراءات إ  •
  حمن المس اآلفة و/أو الغرض حياتية (بيولوجيا))؛ وھذه االجراءات تحددھا يالمختبرالعينات، والتحليل 

  التشخيصجراءات إ  •
  تقديم التقاريرجراءات إ  •

  
  عمليات مسح اآلفات  2.1

ً  يتجر يالتلمسح توفر عمليات ا   من أجل: بشأن آفات محددة معلومات تستخدم أساسا
  التى تصدرھا المنظمة القطرية لوقاية النباتات عن الخلو من اآلفاتعالنات اإلدعم   -

 ً   من أجل: ولكنھا تستخدم أيضا
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  المساعدة على الكشف المبكر عن آفات جديدة  -
  لوقاية النباتات ومنظمة األغذية والزراعة.قليمية اإلنظمات المنظمات األخرى مثل الملى إتقديم التقارير   -
  

  المسح:جراء إلوقد تقرر العناصر التالية اختيار المواقع المناسبة 
  السابق عن وجود اآلفة وتوزيعھابالغ اإل  -
  اآلفة حياتية (بيولوجيا)  -
  ينتاجھا التجارإتوزيع النباتات العائلة لآلفة، وخاصة توزيع مناطق   -
 مناخ المواقع لآلفة.مة ءالم  -
  

  المسح:جراءات إوقد تقرر العناصر التالية توقيت 
  دورة حياة اآلفة  -
  الجوانب المناخية األحيائية (الفينولوجية) المتصلة باآلفة والكائنات العائلة لھا  -
  توقيت برامج مكافحة اآلفات  -
  وھا أو بعد حصادھاالمحاصيل إبان نم في ما اذا كان من األيسر الكشف عن اآلفة  -
  

قاط ، ن، مثالً بة قد يشملاختيار مواقع المسح المناسن إفنتيجة وفود حديث، ال إوفيما يتعلق باآلفات التى اليرجح أن تكون موجودة 
دة كمواد لمستوراالدخول المحتملة، ومسارات االنتشارات المحتملة، ومواقع تسويق السلع المستوردة، ومواقع استخدام السلع 

  عية.زرا
  

يات اسية التقنف على اآلفة؛ ومدى دقة أو حسيتيح التعرّ  يالذض رَ المسح قد يقرره نوع العالمة أو العَ جراءات إواختيار 
  المستخدمة الختبار اآلفة.

  
  عمليات مسح السلع أو الكائنات العائلة  2.2

زراعية  ظروف ظل في م آفات السلع المنتجةوضع قوائ في ستعان بھار عمليات مسح سلع محددة معلومات مفيدة يُ يمكن أن توفّ 
ن مالمستمدة  لبياناتا في قوائم آفات الكائنات العائلة، عندما يكون ھناك نقصعداد إ في معينة. كما يمكن استخدام ھذه المسوحات

  المراقبة العامة.
  

  وقد تقرر العناصر التالية اختيار مواقع المسح المناسبة:
  و/أو حجمھانتاج اإللمناطق  يالجغرافالتوزيع   -
  برامج مكافحة اآلفات (المواقع التجارية وغير التجارية)  -
  األصناف النباتية الموجودة  -
  نقاط تجميع السلعة بعد الحصاد.  -
  

سب لعينات تناعلى اختيار تقنية ألخذ اجراءات اإلارتباط بحصاد المحصول، وستعتمد ھذه  في المسحجراءات إوسيحدد توقيت 
  المحصودة.نوع السلعة 

  
  أخذ العينات للكشف عن اآلفات المستھدفة وأخذ عينات عشوائية  3.2
ً أن ت يينبغأن تكون المسوحات موجھة عادة نحو الكشف عن اآلفات المحددة المعنية. غير أن خطة المسح  يينبغ أخذ  شمل أيضا

 ر آفةة على انتشاقرائن كميلى إحالة الحاجة  في مالحظة أنه يوينبغأحداث غير متوقعة.  يأبعض العينات العشوائية للكشف عن 
  منطقة ما، تكون النتائج الناجمة عن مسوحات اآلفات المستھدفة متحيزة، وقد ال توفر التقييم السليم. في
  
  الممارسة السليمة للمراقبة  .3

ً  في ينبغى أن يكون الموظفون المشتركون ً  المراقبة العامة مدربين تدريبا دارة إواتات وقاية النبعلقة بالالزمة المتالمجاالت  في وافيا
د اختبرت اتھم قعمليات المسح حاصلين على تدريب مناسب، وأن تكون مھار في البيانات. وينبغى أن يكون الموظفون المشتركون

ه مرتبطة بھذلجالت االسمساك إوف عليھا، عند االقتضاء، فيما يتعلق بأساليب أخذ العينات، وحفظ العينات ونقلھا من أجل التعرّ 
دمة سليمة جية المستخأن تكون المنھ يوينبغأن تستخدم المعدات واللوازم المالئمة وأن تصان بالشكل المناسب.  يوينبغالعينات. 

 من الناحية الفنية.
  
  المتطلبات الفنية للخدمات التشخيصية  .4

سح عمليات المولعامة ازمة وذلك لدعم أنشطة المراقبة ينبغى أن توفر المنظمة القطرية لوقاية النباتات الخدمات التشخيصية الال
  :يمايلالخاصة، وأن تضمن فرص الحصول على ھذه الخدمات. وتشمل خصائص الخدمات التشخيصية 

  التخصصات المتصلة بالتعرف على اآلفة (والعائل) في الخبرة  -
  ات المناسبةالمرافق والمعدّ   -
  ق من التشخيص عند الضرورةللتحقّ خصائيين باإلاالستعانة مكانية إ  -
  السجالتمساك إلمرافق   -
  مرافق لمعالجة وتخزين عينات اإلثبات  -
  .موحدة حيثما اقتضاھا األمر وتسنى توفيرھا تشغيليةجراءات إاستخدام   -
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  نتائج عمليات المسح. في ق من التشخيصات من جانب سلطات أخرى معترف بھا أن يزيد من الثقةومن شأن التحقّ 

  
  إمساك السجالت  .5

ن أ يوينبغة. ح الخاصأن تمسك المنظمة القطرية لوقاية النباتات سجالت مناسبة مستمدة من المراقبة العامة وعمليات المس يينبغ
لخالية من مناطق االنشاء إوتكون المعلومات المخزنة مالئمة للغرض المتوخى، مثل دعم التحليالت الخاصة بأخطار آفات محددة، 

  عينات اإلثبات عند االقتضاء.يداع إ يينبغقوائم اآلفات. كما عداد إواآلفات، 
  

  :يمايلمكان السجالت بقدر اإل في أن تشمل المعلومات المدرجة يوينبغ
  لآلفة والرمز من نظام باير إن وجد يالعلماالسم   -
  الفصيلة/الرتبة  -
 المصيدةمن النبات أو وسيلة الجمع (ومن أمثلتھا  للعائل والرمز من نظام باير إن وجد، والجزء المصاب يالعلماالسم   -

  ، وعينة التربة، والشبكة الكانسة)ةالجاذب
  حداثياتھاإالموقع، مثال رموز المواقع وعناوينھا و  -
  تاريخ الجمع واسم القائم بالجمع  -
  فف واسم القائم بالتعرّ تاريخ التعرّ   -
  قتاريخ التحقق واسم القائم بالتحقّ   -
  وجدت المراجع، إن  -
كانت اآلفة ذا إ، ومرحلة نمو النبات المصاب، أو يالتفشطبيعة العالقة مع العائل، وحالة  ، ومنھا مثالً ضافيةإمعلومات   -

  الدفيئة وحدھا. في لم تظھر إال
  

 يينبغا ، ولكنھققّ و التحن أن تكون متضمنة لمعلومات مفصلة محددة عن الموقع أالسلع اليتعيّ  في والتقارير المتعلقة بوجود اآلفات
  ضى األمر.اقتذا إجمع وسيلة اللى إالقائم بالجمع وتاريخ ھذا الجمع، وكذلك لى إوالنوع المحدد للسلعة، لى إأن تشير بشكل دقيق 

  
تقارير تقديم ھذه التدابير تكون قد اتخذت، و يأالجديدة باآلفات معلومات عن صابة اإلأن تشمل التقارير عن حاالت  يينبغكما 
  طلبھا.لمن ي

  
  الشفافية والوضوح  .6

المستقاة و غيابھا وأوزيعھا تللمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن توفر، بناء على الطلب، التقارير المتعلقة بوجود اآلفات أو  يينبغ
  .اآلفة أن تتضمن ھذه التقارير مراجع وافية فيما يتصل بظھور يوينبغمن المراقبة العامة وعمليات المسح الخاصة. 
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  الموافقة
  .1997 ن الثانىنوفمبر/تشري في ر التاليايعلى المع ته التاسعة والعشريندورمؤتمر منظمة األغذية والزراعة في قد وافق ل

  المقدمة
  النطاق

  ر عناصر النظام القطرى الصدار شھادات الصحة النباتية.ايالمع اصف ھذي
  

  المراجع
قية الدولية لوقاية النباتات، روما، االتفا .مصطلحات الصحة النباتية مسرد. 1997. 5 رقم ر الصحة النباتيةلتدابي المعيار الدولي

  .منظمة األغذية والزراعة
ة نظمة األغذيلدولية لوقاية النباتات، مروما، االتفاقية ا. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1992. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  .الزراعةو
 

  تعاريف
  ).النباتية مصطلحات الصحة مسرد( :5ر في المعيار رقم االمعي اترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة في ھذ

  
  موجز االشتراطات

للوائح  لد باالمتثااتية تشھشھادات للصحة النبصدار إللزم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أطرافھا المتعاقدة باتخاذ ترتيبات تُ 
 ً دار صإضمن الصدار شھادات للصادرات ي الصحة النباتية الخاصة باألطراف المتعاقدة األخرى. ويصف ھذا المعيار نظاما

 يتفظم أن تعطى لھا شھادات بموجب ھذه الن يالتللشحنات المصدرة  يوينبغشھادات للصحة النباتية سليمة وموثوق بھا. 
  البلد المستورد. في بالمتطلبات الراھنة للصحة النباتية

  
  :يمايلشھادات الصحة النباتية صدار إوتشمل العناصر األساسية لعملية 

  ذلك تصاريح االستيراد إن وجدت) في المستورد (بما البلد في التأكد من متطلبات الصحة النباتية ذات الصلة  -
  الشھادة ق من اتفاق الشحنة مع تلك المتطلبات وقت اصدارالتحقّ   -
  ھادة الصحة النباتية.اصدار ش  -
  

  :يمايلينھض بھذه المھام  يكالشھادات صدار إوتشمل المتطلبات الالزمة لنظام 
  السلطة القانونية  -
  ذلك الموارد، والوثائق، واالتصاالت، وآلية االستعراض. في المسؤولية االدارية، بما  -
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  المتطلبات
  العناصر التالية. شھادات الصحة النباتيةصدار إبالنظام الخاص طار إيشمل 

  
  السلطة القانونية  .1

 ارية، سلطةية أو االدتملك من خالل، الوسائل التشريع يالتالجھة الوحيدة  يھينبغى أن تكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات 
  .صدارھاإوالرقابة على شھادات الصحة النباتية 

  
  لنباتات أن:للمنظمة القطرية لوقاية ا يينبغولدى ممارسة ھذه السلطة، 

  تتحمل السلطة القانونية عن أعمالھا  -
  للشھادات. ياالحتيالتنفذ ضمانات تدرأ المشكالت المحتملة مثل تضارب المصالح واالستخدام   -
  

  توردة. دان المسبمتطلبات أحد البل يالتف يالتويجوز أن تملك المنظمة القطرية لوقاية النباتات سلطة منع تصدير الشحنات 
  
  ؤولية االداريةالمس  .2

  ينبغى للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن:
-   ً ً  تملك نظاما الشھادات، والمتطلبات صدار إيضمن الوفاء بكل المتطلبات، بما فيھا المتطلبات المتعلقة بمواصفات  اداريا

  التشريعية، والمتطلبات االدارية
-   ً ً  تحدد شخصا   لصادراتالشھادات لصدار إعن نظام  مسؤوالً  أو مكتبا
  الشھاداتصدار إبالمسؤوليات المرتبطة  يذوتحدد واجبات وخطوط اتصال جميع الموظفين   -
 من الموظفين والموارد للنھوض بالوظائف التالية: يمايكفتضمن توافر   -

 الضرورة يتقضتحديث المعلومات المتعلقة بمتطلبات الصحة النباتية للبلدان المستوردة، حسبما  •
 تنفيذية تكفل الوفاء بمتطلبات الصحة النباتية للبلدان المستوردة وضع تعليمات •
 تفتيش الشحنات وما يرتبط بھا من وسائل نقل وفحصھا •
 العثور عليھا أثناء التفتيش على الشحنات ييجرقد  يالتف على الكائنات الدقيقة التعرّ  •
 الصحة النباتيةجراءات إق من صحة وسالمة التحقّ  •
 صدارھاإولصحة النباتية ملء شھادة ا •
 تخزين الوثائق واسترجاعھا •
 التدريب •
 الشھادات صدار إبنشر المعلومات المتصلة  •
 شھادات للصادراتصدار إباالستعراض المنتظم لمدى فعالية نظامھا الخاص  •
  وضع بروتوكوالت ثنائية إذا لزم األمر. •

  
  الموارد  .3

  الموظفون  1.3
 وظائف التىيات الالقطرية لوقاية النباتات موظفون يتمتعون بمستوى من الخبرة يناسب مھام ومسؤول ينبغى أن يتوافر للمنظمة

قوا تل -وظفين ستعانة بماالمكانية إأو أن تتوافر لھا  -أن يتوافر للمنظمات القطرية لوقاية النباتات موظفون  يوينبغــيشغلونھا. 
 ً  المجاالت التالية: في واكتسبوا خبرات تدريبا

صدار إبتنفيذ عمليات التفتيش على النباتات والمنتجات النباتية والمواد األخرى الخاضعة للتنظيم لألغراض المتصلة   -
 شھادات الصحة النباتية

 ف على النباتات والمنتجات النباتيةالتعرّ   -
 ف عليھاالكشف عن اآلفات النباتية والتعرّ   -
 على تلك المعالجاتشراف اإلة أو الشھادة المعنيّ صدار إلأداء معالجات الصحة النباتية المطلوبة   -
 ةشھادات الصحة النباتيصدار إبأنشطة المسح والرصد والمراقبة المتصلة   -
 وضع نظم سليمة الصدار الشھادات، وصياغة تعليمات مستمدة من متطلبات الصحة النباتية للبلدان المستوردة  -
الشھادات وبفحص النظم المعتمدة في صدار إبـار قدرات الموظفين المفوضين في القيـام، عندمـا يقتضـى األمـر، باخت  -

 ھذا الشأن.
  

صدار إبصلة تنفيذ بعض المھام المحددة المت في ويجوز أن تفوض المنظمة القطرية لوقاية النباتات موظفين غير حكوميين
ين ؤھلين ومتمرسأن يكونوا م يينبغھؤالء الموظفين، يمكن تفويض  يوكھذه الشھادات ذاتھا. صدار إالشھادات، وذلك باستثناء 

 ً  يينبغ م الرسمية،ظائفھأداء و في الستقالل ھؤالء الموظفين وأن يكونوا مسؤولين أمام المنظمة القطرية لوقاية النباتات. وضمانا
تيجة الن في ةمصلحة مالييخضع لھا الموظفون الحكوميون وأال تكون لديھم  يالتأن يكونوا خاضعين لضوابط مناظرة للضوابط 

  التى تسفر عنھا مھامھم.
  

  المعلومات عن متطلبات الصحة النباتية للبلدان المستوردة  2.3
ت بالمتطلبا متعلقةينبغى للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تتولى، بقدر المستطاع، تحديث المعلومات الرسمية الراھنة ال

الذى  اھنة للبلدية الرمن المفيد للمصّدر أن يحصل على معلومات عن المتطلبات االستيراد االستيرادية للمتاجرين معھا. وقد يكون
  بھا المنظمة القطرية لوقاية النباتات. ييوافالشحنة وأن ليه إتتجه 
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  المعلومات الفنية  3.3
ن ية وافية علومات فنالنباتية معشھادات الصحة صدار إ في ينبغى للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن توفر للموظفين المشتركين

ً يالزراعاآلفات التى تعتبرھا البلدان المستوردة من آفات الحجر   يالتفات ات عن اآلمعلوممكان اإلبقدر  ، وأن توفر لھم أيضا
  ذلك المعلومات عن: في ، بمايالزراعالتعتبرھا ھذه البلدان من آفات الحجر 

  لمصّدروجود تلك اآلفات وتوزيعھا داخل البلد ا  -
  ف عليھااآلفات، ومراقبتھا، والكشف عنھا، والتعرّ  حياتية (بيولوجيا)  -
ً دارة إ  -   .اآلفات، حيثما يكون ذلك مناسبا
  

  اتالمعدّ   4.3
ار، وفحص ، واالختبالتفتيشجراءات إات ومرافق لتنفيذ من معدّ  يمايكفينبغى للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تضمن توافر 

  شھادات الصحة النباتية.صدار إاءات جرإوالشحنة، 
  
  الوثائق  .4

  شھادات الصحة النباتية  1.4
 يتحتون أ يوينبغ. لنباتاتاملحق االتفاقية الدولية لوقاية  في استخدام الشھادات النموذجية للصحة النباتية بصيغتھا الواردة يينبغ

ً  تتعلق بھا ھذه الشھادة تحديداً  يالتشھادة الصحة النباتية على معلومات كافية تتيح تحديد الشحنة  ن أن تتضم يبغوالين. واضحا
  معلومات أخرى التتعلق بالصحة النباتية.  يأشھادة الصحة النباتية 

  
در الذى لك بالقأن تكون صالحية شھادات الصحة النباتية غير محددة األجل بل ذات مدة محدودة (قبل التصدير)، وذ يوالينبغ

ً تراه المنظمات القطرية ل  في تدرج . ويجوز أنلماديةاللسالمة من ناحية الصحة النباتية ومن الناحية  وقاية النباتات مالئما، ضمانا
  بيانات مناسبة بشأن عدم تحمل مسؤوليات قانونية معينة.صدارھا إشھادة الصحة النباتية التى يتم 

  
  التصديرعادة إشھادة الصحة النباتية ألغرض   2.4
شھادة  بدراسة ات أوالً أن تقوم المنظمة القطرية لوقاية النبات يينبغالشحنات، حدى إتصدير عادة إلنباتية شھادة صحة صدار إقبل 

من  اً أكثر تشدد لشحنة تعدّ اليه إتتجه  يالذكانت متطلبات البلد ذا إر ما الصحة النباتية األصلية التى أصدرھا بلد المنشأ و أن تقرّ 
  .منھا تشدداً  د أو أقلّ التشدّ  في الصحة النباتية أو مماثلة لھاشھادة  في بھا يتفالمتطلبات التى 

  
 كن لو لم تتمد المتطلبات. ول، وذلك بصرف النظر عن درجة تشدّ يضافإتفتيش جراء إ يينبغتعبئة الشحنة، عادة إجرت ذا إو
قتض األمر ي، لم شدداً د أو أقل تتشدّ ال في كانت المتطلبات مماثلةذا إفھذه الحالة.  في قضيتين تطرحانن إفتعبئة الشحنة عادة إ
 .يضافإتفتيش جراء إفينبغى عندئذ  داً . أما لو كانت المتطلبات أكثر تشدّ يضافإتفتيش جراء إ

  
لتصدير، لن اعادة إب بلد ) اليمكن الوفاء بھا من جانيالميدانالشحنة متطلبات خاصة (مثل التفتيش ليه إتتجه  يالذكان للبلد ذا إو

ُ عادة إلھادة شصدار إيتسنى  أن  و اذا أمكنأة األصلية شھادة الصحة النباتي في كردرج أو ذُ التصدير مالم يكن ھذا البند الخاص قد أ
لتصدير اعادة إملية ععندما تتسم  - الشحنة. ويمكن ليه إتتجه  يالذعلى العينات تجارب مختبرية مناظرة يوافق عليھا البلد  يتجر

عادة إ لمنشأ وبلدان بلد مكل  في االتفاق بين المنظمتين القطريتين لوقاية النباتات -ھذه العملية  بصفة االنتظام، أو عند استھالل
  بھذه المتطلبات الخاصة.  يتفمناسبة جراءات إالتصدير على 

  
، ذه الشھادةرط ھشحنة يشتالليه إتتجه  يالذالتصدير اليشترط شھادة صحة نباتية للسلعة المعنية لكن كان البلد عادة إكان بلد ذا إو

ن أالتصدير ة عادإأو تجارب مختبرية على العينات، جاز لبلد  يبصرتفتيش جراء إوكان بالوسع الوفاء بالمتطلبات عن طريق 
  صدر شھادة عادية للصحة النباتية مع ذكر اسم بلد المنشأ بين قوسين.يُ 

  
  جراءاتاإل  3.4
، جراءاتاإلفيذ ّدث مايقتضيه األمر من وثائق توجيھية، وتعليمات لتنللمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تضع وتح يينبغ
  الشھادات.صدار إكل جانب من جوانب نظام  يتغطللعمل، رشادات إو
  

  :يمايلوتشمل العناصر الرئيسية 
 تعليمات تتعلق بشھادات الصحة النباتية:  -

ً صدار إالرقابة على  • ً إأو  الشھادات (يدويا  )لكترونيا
 الشھاداتصدار إموظفين المسؤولين عن تحديد ال •
 ضافيةعالنات اإلدراج اإلإ •
 ملء القسم المخصص للمعالجة من الشھادة •
 المصادقة على التعديالت •
 ملء شھادات الصحة النباتية •
 التوقيع على شھادات الصحة النباتية وتسليمھا. •

 تعليمات تتعلق بالعناصر األخرى:  -
 اعةللعمل مع الصنجراءات إ •
  أخذ العينات والتفتيش عليھا وفحصھاجراءات إ •
  كفالة أمن األختام/العالمات الرسمية •
  تحديد الشحنات وتتبع مسارھا وكفالة أمنھا •
  السجالت. حفظ •
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  السجالت  4.4
 ر.يامعال اھذ في بوجه عام إمساك سجالت بشأن جميع األنشطة المذكورة يينبغ

  
 .ليھاإصحة البيانات والرجوع ثبات إادة للصحة النباتية ألغراض االحتفاظ بنسخة من كل شھ يوينبغ

  
  الحال بشأن: ييقتضإمساك سجالت حسبما  يينبغوبالنسبة لكل شحنة تصدر لھا شھادة صحة نباتية، 

ُ فحص آخر  يأأى تفتيش، أو اختبار، أو معالجة، أو   -   للشحنة يجرأ
  أسماء الموظفين الذين قاموا بھذه المھام  -
  خ تنفيذ النشاطتاري  -
  ليھاإل تم التوصّ  يالتالنتائج   -
  أية عينات يتم أخذھا.  -
  

  باتية.لم تصدر لھا شھادات للصحة الن يالتوقد يكون من المفيد إمساك سجالت مناظرة بشأن الشحنات غير المطابقة 
  

د اللزوم. جالت عنى استرجاع ھذه السأن تكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات قادرة، خالل فترة زمنية مناسبة، عل يوينبغ
  وحدة.ا لنماذج مصاغ وثائقھا وفقأن تُ  يينبغ يالتتخزين واسترجاع تلك السجالت  في آمنةلكترونية إويوصى باستخدام وسائل 

  
  تتبع مسار الشحنات  5.4

طة التصدير. نقلى إ النقل وصوالً والمناولة ونتاج اإلينبغى أن يتسنى تتبع مسار الشحنات حسبما يقتضى الحال خالل جميع مراحل 
بات الصحة متطللمتثلت االشھادة أن شحنة مصّدرة ربما التكون قد صدار إعلم المنظمة القطرية لوقاية النباتات بعد لى إنما ذا إو

  ممكن.قت سرع وأ في البلد المستورد في النباتية للبلد المستورد، عليھا أن تخطر بذلك المنظمة القطرية لوقاية النباتات
  
  االتصال  .5

  داخل البلد المصدر  1.5
مختصين موظفين الالوقت المناسب بال في مايتيح لھا االتصالجراءات اإلللمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تضع من  يينبغ

  :ييلة بشأن التغييرات فيما والصناعة المعنيّ 
  متطلبات الصحة النباتية للبلد المستورد  -
  فية وأماكن انتشارھاأوضاع اآلفة الجغرا  -
  التنفيذية.جراءات اإل  -
  

ألطراف اع بجميع يتيح االتصال السريجراء إويجوز للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تضع، بشأن الشحنات غير المطابقة، 
 لة وتجنبشكھو تيسير حل المجراء اإلالشھادات. والغرض من ھذا صدار إالصناعة وبالموظفين المسؤولين عن  في المتضررة

  المعتمد قد تم اتخاذه. يالتصحيحكان االجراء ذا إتقديم الشحنة إال عادة إ
  

  خارج البلد المصدر  2.5
 ينبغى للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن:

 يةبالممثلين المعينين في المنظمات القطرية المختصة لوقاية النباتات من أجل مناقشة متطلبات الصحة النبات تقيم اتصاالً   -
 ر نقطة اتصال تتيح للمنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان المستوردة أن تبلغھا بحاالت عدم االمتثالتوفّ   -
المختصة لوقاية النباتات وغيرھا من المنظمات الدولية المختصة من أجل تيسير تنسيق قليمية اإلبالمنظمات  تقيم اتصاالً   -

 ومات الفنية والرقابية.تدابير الصحة النباتية ونشر المعل
  
  آلية االستعراض  .6

  استعراض النظام  1.6
ھادات دار الشللمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تستعرض بصفة دورية مدى فعالية جميع جوانب نظامھا الخاص بإص يينبغ

  للصادرات، وأن تدخل التغييرات المطلوبة على ھذا النظام عند الضرورة. 
  

  لفاتاستعراض المخا  2.6
ابقة نات غير مطوردة لشحالتقارير الواردة من البلدان المست في للتحقيقجراءات إينبغى للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تضع 

  .موافاة البلد المستورد، عند الطلب، بتقرير عن نتيجة ھذا التحقيق يوينبغالنباتية. لصحة اتغطيھا شھادة 
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  الموافقة
  .1998نوفمبر/تشرين الثانى  في التالي رايعلى المع لتدابير الصحة النباتية ت الھيئة المؤقتةوافق

  ةالمقدم
  النطاق

محتويات سجل لآلفات، واستخدام سجالت اآلفات وغيرھا من المعلومات في تحديد حالة آفة في منطقة ما.  معيارال اصف ھذي
  المعلومات.يصال إ في توصيات عمليةلى إضافة إوثمة معلومات تتناول مختلف حاالت اآلفات، 

  
  المراجع

قية الدولية لوقاية النباتات، روما، االتفا .مصطلحات الصحة النباتية مسرد. 1997. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  .منظمة األغذية والزراعة

ة روما، اال. خطوط توجيھية بشأنبرامج استئصال اآلفات. 1998. 9 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي تفاقية الدولية لوقاي
  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

ا، االتفاقية الدولية لوقاية روم. لتحليل مخاطر اآلفات الخطوط التوجيھية. 1996 .2 رقم لتدابير الصحة النباتية معيار الدوليال
  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة

الدولية لوقاية روما، االتفاقية . الخطوط التوجيھية بشأن مراقبة اآلفات. 1997. 6 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

ا،. متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفـات. 1996. 4المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ة ا روم ة االتفاقي ة لوقاي لدولي
  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة
ة الدولي. ة الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقي .1992. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ة األغذروما، االتفاقي ات، منظم ة النبات ة ة لوقاي ي

  .والزراعة
ة لوقاية روما، االتفاقية الدولي  النص الجديد المعدل لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997 النباتات. لوقاية الدولية االتفاقية

   النباتات، منظمة األغذية والزراعة
ية روما، االتفاقية الدول. لدوليةعالقتھا بالتجارة افي مبادئ الحجر الزراعي . 1995 .1 لتدابير الصحة النباتية رقم يار الدوليالمع

   لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة
  

  تعاريف
عتماد ا. وقد تم )ةمصطلحات الصحة النباتي مسرد( :5مصطلحات الصحة النباتية في المعيار رقم تعاريف يمكن مراجعة 
بق طلح ال يطاھذا المصل. إن التعريف الجديد إثر اعتماد ھذا المعيار اھذا المعيار ولكن تم تعديلھمضمن أدناه  هتعريفالمصطلح و

 عديله.تأن يتم لى إلمعيار فقط اھذا اإلستخدام في تعريفه لغرض باإلحتفاظ بھذا المصطلح و جرى وقد ،في ھذا المعيار هاستخدام
 

ً ت يتفشّ  في المستقبل القريب أن يظل على قيد الحياة وينتظرجمع آفات معزول اكتشف حديثا  
  

  موجز االشتراطات
توردة ن المستعتبر سجالت اآلفات عناصر أساسية للمعلومات المستخدمة في تحديد حالة اآلفة في منطقة ما. فجميع البلدا

ن الخالية م لمناطقحليل أخطارھا، ووضع لوائح لالستيراد وتطبيقھا، وتحديد اوالمصدرة تحتاج إلى معلومات عن حالة اآلفات لت
 اآلفة والمحافظة عليھا.

  
وائل ئل أو العالمالحظات، العاجراء إمعلومات بشأن وجود أو عدم وجود اآلفة، وتحديد توقيت وأماكن  سجالت اآلفاتوتعطي 

ة. وتعتمد ة الفرديالمرجعية وغيرھا من المعلومات المتعلقة بالمالحظ إلى المعلوماتضافة باإلالممكنة، واألضرار الملحوظة، 
مكان تحديدھا، وقنية لموثوقية سجالت اآلفات على النظر في البيانات المقدمة من قبل من يقوم بجمعھا أو تحديدھا، والوسائل الت

 وتاريخ التسجيل، وتسجيل بيانات السجل أو نشرھا.
  

ً  إلى اآلفة وضعتحديد ويحتاج  جودھا. وا، ومغزى المعلومات المتوافرة عن الظھور اليومي لآلفة في منطقة م حكم خبير متضمنا
دم وجود طيات عالسجالت الفردية لآلفات، وسجالت مسح اآلفات ومع في ويتم تحديد حالة اآلفة باستخدام المعلومات الواردة

 مات.اآلفة، ومعطيات الرصد العام والنشرات العلمية وقواعد المعلو
  
  ثالث فئات تفضي إلى مختلف القرارات النھائية: في اآلفة أوضاعھذا المعيار تحديد مجمل  في وتم

وھو ما يفضي إلى قرارات مثل: "موجودة في جميع أنحاء البلد"، "موجودة في بعض المناطق فقط"،  -  وجود اآلفة  -
  وغير ذلك،

  ستأصلة" "وآفة لم تعد موجودة وغير ذلك"،فة" و"آفة مُ وھو ما يمكن وصفه بـ: "ال تسجيل لآل - غياب اآلفة  -
وھو ما يمكن وصفه بـ: "ال تتطلب التعامل معھا" و "تتطلب التعامل معھا، تحت الرصد"  -  الوجود العارض لآلفة  -

 "وتتطلب التعامل معھا، قيد االستئصال".
  

شارھا، يھا أو انتة أو تفشعن وجود اآلفبالغ باإلبالتزاماتھا  ولتيسير التعاون الدولي فيما بين األطراف المتعاقدة من حيث الوفاء
ھا و عدم وجودأآلفات يتوجب على المنظمات الوطنية لوقاية النباتات أو غيرھا من المنظمات أو األفراد المعنيين بتسجيل وجود ا

فات سجالت اآلالبيانات الخاصة ب. وتعني ھذه األساليب دقة بالغلإلأو وجودھا بشكل عارض، أن يتبعوا األساليب السليمة 
 ً عد مراعاة قوانية، وعن حالة اآلفات، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع األطراف المع وموثوقيتھا، واقتسام المعلومات آنيا
 تحديد حالة اآلفات في ھذا المعيار.
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  منطقة ما في العامة لتحديد حالة اآلفة الشروط
  أھداف تحديد حالة اآلفة  .1

منطقة ما، أحد البلدان عادة،  في يشير إلى وجود أو عدم وجود آفة معينة في مكان وزمان محددين، 1اآلفات ھو دليل موثقسجل 
 ً  إلى جنب مع غيرھا من المعلومات لتحديد حالة اآلفة في منطقة ما. ضمن معطيات معينة. وتستخدم سجالت اآلفات جنبا

  
ية ھا االتفاقة تشملنشطة متعددألت وتحديد حالة اآلفة، ھما عنصران حيويان بالنسبة وبشكل عام، فإن توفير سجالت موثوقة لآلفا

 فيعي لحجر الزرابادئ امالدولية لوقاية النباتات، وكذلك المبادئ المنصوص عليھا في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية: 
 النباتية المستنبطة منھا.عالقتھا بالتجارة الدولية، والمعايير الدولية لتدابير الصحة 

  
  تحتاج البلدان المستوردة إلى معلومات عن حالة اآلفات، من أجل:

  إجراء تحاليل مخاطر اآلفة في بلد آخر؛ -
  ھا أو انتشارھا؛سن لوائح الصحة النباتية لمنع دخول اآلفة أو توطنّ  -
 ليھا.إجراء تحليل مخاطر اآلفة على آفة غير حجرية فوق أراضيھا، بھدف السيطرة ع -
  

  تحتاج البلدان المصدرة إلى معلومات عن حالة اآلفات، من أجل:
  لوائح البلد المستورد، في االلتزام بلوائح االستيراد، بعدم تصدير شحنات مصابة بآفات وردت  -
 .تلبية طلبات البلدان األخرى لمعلومات قصد إجراء تحليل مخاطر اآلفات فوق أراضيھا  -
  

  تخدام معلومات تحديد حالة اآلفات من أجل:ويمكن لكافة البلدان اس
  إجراء تحليالت مخاطر اآلفة،  -
  وضع برامج قطرية وإقليمية ودولية الدارة اآلفات،  -
  وضع قوائم قطرية لآلفات،  -
 إقامة مناطق خالية من اآلفات والمحافظة عليھا.  -
  

 آلفة.ل يلعالمادان أو األقاليم، في تحديد التوزع آفة ما في المناطق أو البل بوضعكما يمكن استخدام المعلومات الخاصة 
  
  سجالت اآلفات  .2

  سجل اآلفة  1.2
ليھا من ت المتحصل ععناصر المعلوما اآلفات" مراقبة بشأن التوجيھية "الخطوط المعايير الدولية لمعايير الصحة النباتية:تصف 

دراجھا في طلوب إت اآلفات. وتشمل قاعدة المعلومات المالرصد العام ومن عمليات المسح الخاصة والتي يمكن إدراجھا في سجال
  السجل ما يلي:

، وغير ذلك) )البيولوجيالحيوي (االسم العلمي الدارج لآلفة، بما في ذلك تسميات ما تحت النوع (مثل الساللة والنمط   -
  إن وجدت،

  طور النمو أو الحالة،  -
  المجموعة التصنيفية،  -
  طريقة التصنيف،  -
نذار اإلالشھر إن أمكن. وال يطلب تسجيل اليوم عادة إال في الظروف الخاصة (مثل أول اكتشاف آلفة خاصة، أو السنة و  -

  باآلفة)،
  الجغرافية، الظروف األساسية، (مثل الزراعة المحمية).حداثيات واإلالموقع، مثل معطيات المكان، العناوين،   -
  االسم العلمي للعائل، إن أمكن،  -
  ل، أو ظروف جمعه (مصيدة، عينة تربة) إن أمكن.أضرار العائ  -
  اآلفة أو أعدادھا، وجودإلى مستوى شارة اإلسيطرة اآلفة، أي   -
 إن وجدت، المصدر: المراجع  -
  

 سترد قائمة بالمراجع في ملحق ھذا المعيار، لالستعانة بھا عند إعداد سجل اآلفات.
  

  الموثوقية  2.2
 ساسيةتھا األالموثوقية. ويمكن تلخيص مكونا في ادر عدة، وھى ذات مستويات متباينةتتوافر معلومات سجالت اآلفات من مص

ً  في ً  ذا الترتيبتبار ھ، فال ينبغي اعالجدول التالي. ورغم أن الجدول يرتب فئاتھا بطريقة تنازلية من حيث موثوقيتھا نسبيا ، نھائيا
لمطلوبة لخبرة ا،على األخص، أن اآلفات تختلف في مستوى اارةشاإلاذ أن الغرض منه توفير دليل عند تقييم السجالت. وتجدر 

  للتعرف عليھا.
  

 وقاية النباتات توفير معلومات دقيقة عن سجالت اآلفات عند الطلب.لالقطرية منظمات الويتوجب على 

                                                           
 بما في ذلك الوثائق اإللكترونية 1
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  الجدول: الخطوط التوجيھية لتقييم مدى موثوقية سجالت اآلفات 

ً ال(   ب موثوقيتھا)بحس مصادر مرتبة ترتيبا تنازليا
  تسجيل/ نشر .4  الموقع والتاريخ..3 التعريف التقنى.2  الجامعون/ مصنفو اآلفة.1

(أ) التمييز بين التشخيص  خصائي تصنيفإ(أ)
وبين التشخيص  يحيومو يالك

  (إن وجد) ئيالجزي

(أ) مسوحات لتعيين الحدود
  والكشف

القطرية منظمة ال(أ) سجل 
مطبوع  / وقاية النباتاتل
 وقايةل قليميةاإل نظمةمال

  النباتات (عند تحكيمھا)
مھني، مشخص خصائي إ(ب)

  االصابة
(ب) االحتفاظ بأفراد أو بتربية

في المجموعة الرسمية، 
والوصف التصنيفى من قبل 

 خصائيإ

(ب) مسوحات حقلية أو
  إنتاجية أخرى

(ب) المجالت العلمية أو 
  المحكّمة التقنية

جموعة(ج) أفراد في الم (ج) عالم
  العامة

(ج) مالحظات عابرة أو
حقلية عارضة، ربما دون 

  موقع أو تاريخ محددين

  (ج) سجل تاريخى رسمي

يف أو(د) مالحظات مع  (د) الوصف والصور (د) تقني
المنتجات أو تحت المنتجات 

  اكتشاف عرضي

علمية أو تقنية غير  مجلة(د) 
  محّكمة

الموقع والتاريخ غير(ھـ) (ھـ) وصف بصري فقط  (ھـ) خبير (ھاو)
  معروفين بدقة

غير خصائي إ(ھـ) مطبوع 
  محترف

(و) طريقة التعريف غير  (و) غير متخصص
 معروفة

(و) منشورات علمية أو تقنية  
  غير منشورة

(ز) جامع/ مصنف غير 
 معروف

(ز) مطبوع غير تقني،   
  مجالتدورية/ 

(ح) اتصاالت شخصية    
  معطيات غير منشورة

 
  اآلفات في منطقة ما وضع  .3

  اآلفة في منطقة ما وضعوصف   1.3
ت اآلفات ليل سجالاآلفة إلى حكم خبير بخصوص التوزع الحالي لآلفة في منطقة ما. ويستند ھذا الحكم إلى تح وضعيحتاج تحديد 

ن الفئات فة ضمة اآلومعلومات من مصادر أخرى. وتستخدم السجالت الحالية والقديمة في تقدير الوضع الراھن. ويمكن سرد حال
 التالية:

  
  وجود اآلفة  1.1.3

مكن ثوق بھا، يت موفر سجالاتعتبر اآلفة موجودة إذا أشارت السجالت إلى أنھا أصيلة أو ُمدخلة. فإذا كانت اآلفة موجودة مع تو
  عندئذ تشخيص توزيعھا باستخدام عبارات أو مجموعة عبارات، كمايلي:

  
  موجودة: في جميع أنحاء المنطقة
  2موجودة: في بعض مناطق فقط

  موجودة: عدا مناطق محددة خالية منھا
  موجودة: في جميع أنحاء المنطقة حيث يزرع محصول (أو محاصيل) عائلة

  3موجودة: في بعض مناطق محددة فقط حيث يزرع محصول (أو محاصيل) عائلة
  موجودة: في الزراعات المحمية فقط

 ً   موجودة: موسميا
  4سيطرةموجودة: ولكن تحت ال

  موجودة: وتخضع للمكافحة الرسمية
  موجودة: ويجرى القضاء عليھا

 موجودة: بصورة خفيفة
  

شخيص تلصعب ا، فمن ويمكن استخدام عبارات وصفية أخرى، إذا تطلب األمر. أما إذا كان عدد السجالت الموثوق بھا محدوداً 
 توزع اآلفة.

  
ئر التي و الخساأ، من حين إلى آخر، نادرة) ومستوى األضرار و/ شائعةل ومن المفيد، ان أمكن، تحديد مدى انتشار اآلفة (مث

 تسببھا لعائلھا.

                                                           
 ان أمكن.تحدد   2
 تحدد ان أمكن.  3
 بناء على: (تذكر التفاصيل).  4
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  غياب اآلفة  2.1.3
كن تئبة أو لم فة غافر سجالت عن وجود اآلفة في بيانات المراقبة العامة لمنطقة ما، فمن الممكن االستنتاج أن اآلاإذا لم تتو

 يات خاصة حول الغياب.. ومن الممكن تعزيز ذلك بمعطموجودة أبداً 
  

 ً ً  ويمكن أيضا الت الحا ، شرح لھذهأن نستنتج أن اآلفة غائبة، حتى لو كانت بعض السجالت توحي بعكس ذلك. وسيرد، طيا
 ية: الخطوطالنبات المعايير الدولية لتدابير الصحةالمتباينة. كما يمكن تأكيد غياب اآلفة من خالل المسوحات الخاصة (أنظر 

ية من منطقة خالة قامإند . وكذلك الحال، ع"مؤكد بالمسح"من إضافة عبارة  ) وفي ھذه الحالة البدّ أن مراقبة اآلفاتالتوجيھية بش
 ً  ).مناطق خالية من اآلفات إنشاء: متطلبات المعيار الدوليللمعايير الدولية المعتمدة. (أنظر  اآلفات طبقا

  
  غائبة: اآلفة غير مسجلة
 مة إلى عدم وجود اآلفة اآلن، وأنھا لم تسجل من قبل.تشير عمليات المراقبة العا

  
  غائبة: آفة مستأصلة

 ً ً  تشير سجالت اآلفة إلى أنھا كانت موجودة في الماضي. وأن برنامجا ر المعيانظر فعل (أللقضاء عليھا قد نفذ ونجح بال موثقا
 الغياب.) وتؤكد المراقبة استمرار الخطوط التوجيھية لبرامج استئصال اآلفات: الدولي

  
  غائبة: آفة لم تعد موجودة

وجودة. مم تعد تشير سجالت اآلفة إلى أنھا كانت عارضة أو متوطنة في الماضي، ولكن عمليات المراقبة العامة توضح أنھا ل
  ويمكن أن يعود ذلك إلى:

  المناخ أو عوائق طبيعية أخرى النتشار اآلفة  -
  العوائل المزروعة في تغييرات  -
  ألصناف المزروعةا في تغييرات  -
  العمليات الزراعية في تغييرات  -
  

  غائبة: سجالت اآلفة باطلة
لتالية الحاالت ا في خالصة مفادھا أن السجالت باطلة أو لم تعد سليمة، كمالى إتشير السجالت إلى وجود اآلفة، تم الوصول 

 ً   :المعلنة رسميا
  التصنيف في التغييرات  -
  تصنيف خاطئ  -
  تسجيل خاطئ  -
 السجالت. في النظرعادة إالحدود القطرية، مما قد يتطلب  في يراتتغي  -
  

  غائبة: سجالت اآلفة غير موثوقة
 ً   :تشير السجالت إلى وجود اآلفة، ثم يتبين أن السجالت غير موثوقة، كما في الحاالت التالية المعلنة رسميا

  تسميات مبھمة  -
  ق التعريف أو التشخيص قديمةائطر  -
  ثوق بھا (أنظر الجدول).سجالت يصعب الو  -
  

  غائبة: عارضة فقط
جتھا أو ا أو معالعنھفراج اإلإلى اآلفة فقط في شحنات عند نقطة دخول أو مكان وصولھا، أو أثناء احتجازھا قبل شارة اإلتمت 

  التخلص منھا. وتؤكد المراقبة أن اآلفة لم تستقر.
  

  وجود عارض  3.1.3
د نماط للوجوثالثة أ إلى تقييم فني. وھناك ن استناداً موجودة ولكن ال ينتظر أن تتوطّ  اآلفة وجود عارض عندما تكون وضععتبر ي

 العارض:
  

  لوجود عارض: دون تدخّ 
 ة.لنباتياكتشاف اآلفة على ھيئة أفراد أو مجموعات معزولة فقط، ال ينتظر أن تعيش، ولم تتخذ ضدھا تدابير الصحة ا

  
  وجود عارض: مع تدخل، تحت المراقبة

ن. وتتخذ أن تتوطّ  يمكن أن تعيش في المستقبل المتطور، ولكن الينتظرنما إاآلفة على ھيئة أفراد أو مجموعات معزولة،  تكتشف
 ضدھا تدابير الصحة النباتية المالئمة، بما فيھا المراقبة.

  
  وجود عارض: مع تدخل، قيد االستئصال

بير تطبق تدا ن إذا لم، ويمكن أن تتوطّ ورمنظالفي المستقبل يمكن أن تعيش نما إتكتشف اآلفة على ھيئة مجموعات معزولة، 
 الصحة النباتية. وطبقت تدابير الصحة النباتية المالئمة للقضاء عليھا.
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  اآلفة في منطقة ما وضعتحديد   2.3
ما  ي منطقةف اآلفات وضعاآلفة من قبل منظمة وقاية النباتات القطرية. وتكون النتيجة ھي أفضل تعبير عن  وضعيتم تحديد 

  ) القائم على أساس معلومات داعمة، والذى يمكن أن يشمل:1- 3(أنظر القسم 
  سجالت فردية لآلفات  -
  سجالت لآلفات نتيجة عمليات المسح  -
  تسجيالت أو مؤشرات أخرى عن غياب اآلفة  -
  نتائج عمليات المراقبة العامة  -
  معلومات من المنشورات العالمية وقواعد البيانات  -
  ابير الصحة النباتية المستخدمة لمنع دخول اآلفات أو انتشارھاتد  -
 معلومات أخرى تتصل بتقدير وجود اآلفة أو غيابھا.  -
  

 ً ً  وينبغي االھتمام بمدى موثوقية المعلومات وتناسقھا. ويتطلب األمر حكما  .علوماتخاصة، عندما تتضارب الم حصيفا
  
  عن اآلفةبالغ لإلاألساليب المفضلة   .4

(أ) بأن تبلغ بمقتضى  1 -منة م األطراف الموقعة على االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (أنظر النص الجديد المعدل: المادة الثاتلتز
اية ھذا من نھ زءاً ج" ة مابحالة اآلفات في منطق" والتي تعتبر المعلومات الخاصة "وجود اآلفات، تفشيھا أو انتشارھااالتفاقية عن "
قة جزء ال ارير الدقي. فالتق، وإنما يھتم بنوعية المعلومات المبلغةبالغباإلت من صلة بين ھذا المعيار وبين االلتزام المعيار. وليس

ة أو قة أو ناقصغير دقي عنھا، أو كتابة تقاريربالغ واإلغنى عنه في التعاون الدولي من أجل تيسير التجارة. فعدم اكتشاف اآلفات 
  يخلق حواجز تجارية ال مبرر لھا، أو إلى دخول و/ أو انتشار اآلفات.متأخرة أو مغلوطة يمكن أن 

  
نظمة مأن يزودوا وعيار، والبد لألفراد أو المنظمات العاملة في مجال جمع بيانات اآلفات أن يتبعوا التوصيات الواردة في ھذا الم

  د المعلومات.وقاية النباتات القطرية بالتفاصيل الدقيقة والكاملة، ويتم ذلك عادة قبل سر
  

  :بالغلإل، كي تطبق األساليب السليمة قليميةاإلوينبغي على منظمات وقاية النباتات 
  أن تعتمد في تحديد حالة اآلفات في منطقة ما على المعلومات األكثر حداثة وموثوقية.  -
ات الخاصة بحالة اآلفات فيما بين اآلفات وفئاتھا الواردة في ھذا المعيار، عند تبادل المعلوم أوضاعأن تأخذ في حسبانھا   -

  البلدان.
لوقاية النباتات قليمية اإلالتجاريين بأسرع ما يمكن، وكذلك منظماتھا ھا ءشركاوقاية النباتات لالقطرية منظمات الأن تبلغ   -

 ً   يدة.ن آفات جداآلفات، وعلى األخص التقارير المتعلقة بتوطّ  وضعب، بالتغييرات الخاصة حيثما كان ممكنا
اآلفات في البلد المصدر، إال  وضعبأال تبلغ البلدان األخرى عن االكتشاف العارض آلفات مسجلة توحي بحدوث تغيير   -

  بعد التشاور مع ھذا األخير.
ال يجوز أن تبلغ ذلك إلى  - عندما تعلم المنظمة القطرية لوقاية النباتات بوجود تسجيل آلفة لم يبلغ عنھا في بلد آخر   -

ة وان يّ اتات المعنوقاية النبلالقطرية منظمة ال، إال فقط بعد إبالغ وقاية النباتاتلقليمية اإلمنظمات الخرى أو إلى البلدان األ
  أمكن التشاور معھا.

ج) من االتفاقية الدولية لوقاية  1أ و  1) والثامنة (ي 2اآلفات طبقا للمادتين السابعة ( وضعأن تتبادل المعلومات عن   -
  ، وبالطريقة واللغة التي يقبلھا الطرفان.مكاناإل النباتات، بقدر

  إجراء التصويب في السجالت المغلوطة بأسرع وقت ممكن.  -
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  المرفق
 مراجع مفيدة

  
شكل عام. حجة ب القائمة التالية لغرض الرجوع إليھا فقط. والمراجع ھنا متوافرة بكثرة، ومن السھل الحصول عليھا، وتعتبر

 ية.من بين المعايير الدولية لتدابير الصحة النبات نھائية، كما أنھا ليست معياراً والقائمة ليست جامعة أو 
  

  المسميات والمصطلحات والتصنيف العام
Bayer coding system, 1996. European and Mediterranean Plant Protection Organization, Paris, France. 
BioNET-INTERNATIONAL: Global Network for Biosystematics, CAB International, Wallingford,UK. 
Codes for the representation of names of countries, ISO 3166. International Organization for Standards, Geneva, 
Switzerland (English/French). 
Dictionnaire des agents pathogenes des plantes cultivees, 1992. I. Fiala & F. Fevre, Institut National de la Recherche 
Agronomique, Paris, France (English/French/Latin). 
Glossary of plant Pathological Terms, 1997. M.C. Shurtleff & C.W. Averre, American Phytopathological Society, 
Minneapolis MN, USA. 
International Code of Botanical Nomenclature, International Botanical Congress  
International code of nomenclature for cultivated plant, International Bureau for Plant Taxonomy and Nomenclature, 
Utrecht, Netherlands. 
International code of zoological nomenclature, International Commission on Zoological Nomenclature. 
 

ة/  /(باللغات العربية  .مصطلحات الصحة النباتية مسرد. 1997. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي الصينية/ االنكليزي
  .روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة الفرنسية/ األسبانية).

(أسماء أعضاء  األمم المتحدة، نيويورك .374رقم  األمم المتحدةنشرة مصطلحات  . 1995. مكتب المؤتمرات وخدمات الدعم
 األمم المتحدة باللغات العربية/ الصينية/ االنكليزية/ الفرنسية/ األسبانية).

  

  التعريف العام لآلفة وتوزيعھا
CABPESTCD-ROM,CAB International, Wallingford, UK. 
Crop Protection Compendium CD-ROM, CAB International, Wallingford, UK. 
Descriptions of Fungi and Bacteria, CAB Internatioal, Surrey, UK. 
Destribution Maps of Pests, CAB International, Wallingford UK. 
Hojas de datos sobre plagas y enfermedades agricolas de importancia cuarent4enaria para los paises miem,bros del 
OIRSAM, volumes 1-4, 1994-1996. Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, El Salvador.  
Mammal Species of the World: a taxonomic and geographical reference, 1982. Honacki et al. eds, Allen Press Inc., 
Kansas, USA. 
Plant Pathologist’s Pocketbook 2nd ed., 1983. CAB International Mycological Institute, Surrey, UK (arabe ed., 1990, 
CABI/FAO; espagnol ed., 1985, FAO Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Santiago, Chili/CABI). 
Quarantine Pests for Europe 2nd ed.: Data sheets on quarantine pests for the European Union and for the European 
and Mediterranean Plant Protection Organization, 1997. I.M. Smith et al. eds, CABI/EPPO, CAB International, 
Wallingford, UK. 
 

 البكتيريا
Guide to Plant Pathogenic Bacteria 2nd ed., 1997. J.F. Bradbury & G.S. Saddler, CAB International Mycological 
Institute, Surrey, UK. 
Names of Plant Pathogenic Bacteria 1864-1995, 1996. J. Young et al., Ann. Rev. Phytopathology: 721-763. 
 

 روالفط
Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi 8th ed., 1995. D.L. Hawksworth et al., CAB International Mycological 
Institute, Surrey, UK. 
Index of Fungi, CAB International Mycological Institute, Surrey, UK. 

 
 الحشرات واألكاروسات

ANI-CD: Arthropod Name Index on CD-ROM, CAB International, Wallingford, UK. 
Insects of Economic Importance: A Checklist of Preferred Names, 1989. A.M. Wood, CAB International, Wallingford, 
UK. 

 
 الديدان الخيطية (نيماتودا)

Aphelenchida, Longidoridae and Trichodoridae: their systematics and bionomics, 1993. D.J. Hunt, CAB International, 
Wallingford, UK. 
Catalog of the Order Tylenchida, 1991. B.A. Ebsary, Agriculture Canada. 
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  الموافقة

  .1998نوفمبر/تشرين الثانى  في يالتال رايلتدابير الصحة النباتية على المعت الھيئة المؤقتة قد وافقل

  المقدمة
  النطاق

و ذه اآلفة ألية من ھاستئصال آفة ما، حيث من الممكن أن يؤدي إلى ايجاد منطقة خالى إيتناول ھذا المعيار عناصر برنامج يھدف 
  .يجادھاإإعادة 

  
  المراجع

  المية، جنيف.. منظمة التجارة العنباتيةاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة ال. 1994  منظمة التجارة العالمية
  

  تحديد حالة اآلفات في إحدى المناطق "منظمة األغذية والزراعة، روما (بالتشاور)
ات، اروما، االتفاقية  .مصطلحات الصحة النباتية مسرد  .1997. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ة النبات لدولية لوقاي

  .عةمنظمة األغذية والزرا
تفاقية الدولية لوقاية روما، اال. خطوط توجيھية بشأن تحليل المخاطر. 1996. 2 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة
الدولية لوقاية  روما، االتفاقية. الخطوط التوجيھية بشأن مراقبة اآلفات. 1997. 6 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
ة نظمة األغذيلدولية لوقاية النباتات، مروما، االتفاقية ا. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1992 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  والزراعة.
ة لوقاية روما، االتفاقية الدولي. اقية الدولية لوقاية النباتاتالنص المعدل الجديد لالتف .1997 النباتات. لوقاية الدولية االتفاقية

  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
ة روما، االتفاقية الدولي. دوليةبالتجارة العالقتھا في مبادئ الحجر الزراعي . 1995. 1 لتدابير الصحة النباتية رقم المعيار الدولي

  عة.لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزرا
ا،. متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفـات. 1996. 4المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ة ا روم ة االتفاقي ة لوقاي لدولي

  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة
  

  تعاريف
عتماد ا). وقد تم يةمصطلحات الصحة النبات مسرد(: 5يمكن مراجعة تعاريف مصطلحات الصحة النباتية في المعيار رقم 

طابق مصطلح ال يھذا اللالمصطلح وتعريفه أدناه ضمن ھذا المعيار ولكن تم تعديلھما إثر اعتماد ھذا المعيار. إن التعريف الجديد 
 له.ن يتم تعديإلى أ استخدامه في ھذا المعيار، وقد جرى اإلحتفاظ بھذا المصطلح وبتعريفه لغرض اإلستخدام في ھذا المعيار فقط

 
  ً يتفشّ  في المستقبل القريب أن يظل على قيد الحياة وينتظرتجمع آفات معزول اكتشف حديثا

 
  موجز اإلشتراطات

  يمكن أن تتولى منظمة وقاية النباتات القطرية وضع برنامج الستئصال إحدى اآلفات وذلك على أساس أنه:
  دخولھا الحديث (إعادة إنشاء منطقة خالية من اآلفات)، أو ثرإن و/أو انتشار آفة ◌ّ تدبير من تدابير الطوارئ لتالفي توطّ   -
  تدبير يھدف إلى استئصال آفة متوطنة (إنشاء منطقة خالية من اآلفات).  -
  

جم اآلفة، وح و ظھورأوبعد االنتھاء من االستقصاءات األولية التي تشمل دراسة البيانات التي تم جمعھا من موقع أو مواقع رصد 
موارد توافرة والالم )االتكنولوجيالتقنيات (اآلفة وتأثيراتھا االقتصادية المحتملة، و )بيولوجياحياتية (ت عن اإلصابة، ومعلوما

 ً ً ما يكون مم، حينالمتاحة لعملية االستئصال، ينبغي إجراء تحليل لمردودية تكاليف برنامج استئصال اآلفة. ومن المفيد أيضا ، كنا
ً أآلفات ن. ويوفر تحليل مخاطر ا◌ّ ي والمسارات التي سلكتھا للعودة إلى التوطّ جمع معلومات عن موطن اآلفة الجغراف ً علمي ساسا  ا

الصحة  لتدابير المعايير الدولية -  )الخطوط التوجيھية لتحليل مخاطر اآلفاتالتخاذ القرارات بصورة مستنيرة (أنظر أيضا 
اع سراإلنافع فإن م ه إلى صانعي القرار. وفي حالة الطوارىءالنباتية. وينبغي استخالص خيار أو أكثر من ھذه الدراسات لتقديم

ً من انتشار اآلفات، قد تفوق المنافع المتحصل عليھا عادة من منھجية أكثر تنظيم ، للحدّ جراءاتاإلباتخاذ   .ا
  

 ة.حرئيسية، وھي: المراقبة واالحتواء والمعالجة و/ أو تدابير المكاف أنشطةوتشمل إجراءات االستئصال ثالثة 
  

ترتكز لبرنامج، وداية اق من اختفاء اآلفة باالعتماد على معايير تم إقرارھا في بوبعد استكمال برنامج االستئصال، يتوجب التحقّ 
ً  ق ھذه جزءاً على مستندات كافية حول نشاطات البرنامج ونتائجه. وتعتبر مرحلة التحقّ  تشمل  أن يينبغا ، لكنھمن البرنامج أساسيا

القطرية مة منظالصدره الن تُ لت البرامج بالنجاح، فإن استئصال اآلفة يتم بإعلطمأنة الشركاء التجاريين. وإذا ما كلّ  مستقال تحليالً 
مدى  فة، لتحديداآل جيا)حياتية (بيولون مراجعة جميع جوانب البرنامج بما في ذلك ، فيتعيّ اإلخفاقوقاية النباتات. أما في حالة ل

  ية تكاليف البرنامج.توافر معلومات جديدة ومردود
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  العامة لبرامج استئصال اآلفات الشروط
صال. وفي م لالستئالمعمول بھا في برنامج قائجراءات اإللوضع برنامج الستئصال اآلفات، ومراجعة  ر ھذا المعيار دليالً يوفّ 

ً معظم الحاالت، فإن اآلفات المعنيّ  ال، ية االستئصيھا عملف يستجرالتي  إلى المنطقة ة في ھذه البرامج ھي اآلفات الوافدة حديثا
 ً و أدة متوطنة ات وافموجھة نحو آف والتي قد تتطلب اتخاذ تدابير استئصال طارئة فيھا. غير أن برامج االستئصال قد تكون أيضا

  آفات محلية في مناطق معينة.
  
  التخطيطجراءات إومعلومات عامة   .1

  تقييم تقارير اآلفات  1.1
ى الحاجة إل تحديد مدىقع ھذه اآلفات لواوقاية النباتات أن تتولى بانتظام تقييم تقارير اآلفات ولطرية القمنظمة اليتعين على 

آلفات تقرير ا جھة اتصال رسمية، وأن تتم من قبل خبراء قادرين على تحديد أھميةبالغ إاالستئصال. وتشمل عملية التقييم 
  والتوصية بتدابير التنفيذ.

  
  خطط الطوارئ  2.1
ي د، والتكبيرة للتوافمكانيات إمستحسن وجود خطط طوارئ لمعالجة آفات معينة أو مجموعات من اآلفات تنطوي على من ال

ً حيث يو مفيداً  في المنطقة. ويعد وضع ھذه الخطط أمراً  وجودھايتبين أن خطة استئصالھا ممكنة وضرورية قبل  ً  فر وقتا  إضافيا
اجل عى نحو البحوث الالزمة لضمان حسن تصميم برنامج االستئصال وتنفيذه عليلزم إلجراء المداوالت وعمليات التقييم و

ونة راف المتعاا األطوفعال. وھذه الخطط مھمة خاصة حيثما يتوقع تنفيذ برامج تشاركية كيما تتيح تحديد اإلجراءات التي ستتخذھ
بيرة لى فائدة كعناجحة برامج االستئصال المسبقة ال واالتفاق بشأنھا قبل تنفيذ البرنامج. ويمكن أن تنطوي المعارف المكتسبة من

 ً ة في ة خاصعلى فائد في وضع خطط الطوارئ أو تقدير جدوى برامج االستئصال القائمة. وتمتاز خطة الطوارئ العامة أيضا
  تدابير استئصال طارئة.لى إضمان عمل سريع عند اللجوء 

  
ً  يا)حياتية (بيولوجوال بد من األخذ بعين االعتبار أن  احة المت )جياتلتكنولواالتقنيات (، وكذلك كبيراً  اآلفات تتباين تباينا

  ئصال.لالستئصال. ومن ھنا ليس من الضروري األخذ بكافة العوامل الواردة في ھذا المعيار في وضع كل برنامج است
  

  وتقاسم المعلوماتبالغ اإلمتطلبات   3.1
ت بمقتضى ية النباتاوقالالقطرية منظمة المن قبل بالغ اإلمتطلبات  أم آجالً  عاجالً  يستوجب تأكيد ظھور آفة جديدة تشكل خطراً 

المعيار الدولي والواردة في (ج) ( 1(أ) و 1 8ي والمادة  2-7االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (أنظر النص المعدل الجديد: المادة 
  ايير الدولية لتدابير الصحة النباتية."تحديد حالة اآلفات في إحدى المناطق"، الصادر عن المع :8رقم 

  
 ً ً  وقبل تنفيذ برنامج استئصال آفة ما وكي يكون ھذا البرنامج معروفا لى إاس، إضافة مة الن، فال بد من حمالت توعية عاومفھوما

  أخرى لتقاسم المعلومات مع المزارعين والسكان والسلطات المحلية.جراءات إ
  
  قرار تنفيذ برنامج االستئصال  .2

اطرھا، حليل مختقرار تنفيذ برنامج االستئصال عملية تقييم ظروف رصد اآلفة وتحديدھا، والمخاطر التي تحددھا عملية  يعدّ 
صر جميع العنابھتمام وتقدير التوزيع الحالي والمحتمل لآلفة، وتقييم جدوى تنفيذ برنامج لالستئصال. ومن المفيد، بالطبع، اال

ً دداً المطلوبة لكن ذلك قد يكون مح ئصال ابير االستيھا تدففر المعطيات ومصادر المعلومات، ال سيما في حاالت تبدو ا، بتو، عمليا
عة ءات سرياتخاذ إجرالى إالطارئة ضرورية (مثل الدخول الحديث آلفة ذات انتشار سريع)، وھنا البد من موازنة الحاجة 

  وجدوى مزيد من عمليات التحليل والتخطيط المفصلة.
  

  البرنامجبدء   1.2
 ية لمراقبةلتوجيھالخطوط ايمكن لبرنامج االستئصال أن يبدأ برصد آفة جديدة ضمن عملية مراقبة عامة أو مسوحات معينة (أنظر 

ال، وفق مج االستئصأ برناالصادر عن مطبوعات "المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية". وفي حالة اآلفات المتوطنة، يبد اآلفات
  المعتمدة (كاتخاذ قرار بإنشاء منطقة خالية من اآلفات).االعتبارات 

  
  التصنيف  2.2
ً  تصنيف اآلفة أمراً  دّ يع ات قاية النباتولقطرية المنظمة الن على ومنه يمكن اختيار الوسائل المناسبة لالستئصال. ويتعيّ  أساسيا

لحصول على ناسب انونية. ولذا، قد يكون من المالمضي في عملية تصنيف اآلفة، مع إدراك إمكانية مواجھة تحديات علمية أو قا
  د من خبراء مستقلين.التصنيف المؤكّ 

  
 ً   وقاية النباتات.لالقطرية منظمة الإذا كانت اآلفة سھلة ومعروفة من قبل  وقد يكون التصنيف فوريا

  
أكثر  قائطر فقط إلى )وجيةالمورفولالشكلية (على الخصائص  ف على اآلفة اعتماداً ق التصنيف بين التعرّ ائوقد تتراوح طر

وقاية لالقطرية  منظمةلاق المناعية والتحليالت الكيماوية أو الوراثية.ستتوقف الطريقة التي تستخدمھا ائ، كاستعمال الطرتعقيداً 
  النباتات في نھاية األمر على الكائن المعني، وأكثر الوسائل المقبولة والعملية كتأكيد التصنيف.
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خرى مثل عوامل أبمثل المتخذة جراءات اإلإلى تصنيف قاطع لآلفة، يمكن تبرير   يمكن فيھا الوصول فوراً وفي الحاالت التي ال

راء مكانية إجآلفة إلاحجم األضرار التي تلحقھا اآلفة بالنبات العائل. وفي مثل ھذه الحاالت من الضروري االحتفاظ ببعض أفراد 
  تصنيف مستقبلي.

  
  المحتمل لآلفةتقدير التوزيع الحالي و  3.2

ة مية بالنسبكثر أھنة. والتوزع المحتمل ھو عادة أمن الضروري بمكان تقدير التوزع الحالي لآلفة سواء أكانت جديدة أو متوطّ 
ً  آلفات الجديدة، إال أنه قد يكون مفيداً ل ت ددة لعمليار المحفي عملية تقييم اآلفات المتوطنة. وتتضمن معطيات العناص أيضا

  ولية، درجة من التفاصيل غير مطلوبة بالضرورة في برنامج موجه نحو آفة متوطنة.االستقصاء األ
  

  ياألولاالستقصاء   1.3.2
يتعين تجميع استعراض البيانات الخاصة باكتشاف اآلفة الجديدة، وموطنھا الجغرافي، والمسار الذي قطعته. فھذه المعلومات   

ً ليست ضرورية لعملية اتخاذ القرار المتعلق باال امنة في عف الكفي تحديد وتصحيح نقاط الض ستئصال فحسب، بل وتساعد أيضا
  اآلفات، والتي ربما أسھمت في دخول ھذه اآلفة.بعاد إنظم 

  
  الوجودجمع البيانات في موقع االكتشاف أو    1.1.3.2

  ك:من ذل الوجودينبغي جمع المعلومات المتعلقة باآلفة والظروف السائدة في موقع االكتشاف أو   
  الموقع الجغرافي  -
  العوائل المصابة في الموقع  -
  حجم وأھمية األضرار وھيمنة اآلفة  -
  كيفية اكتشاف اآلفة وتصنيفھا  -
  استيرادات جديدة للنباتات أو للمنتجات النباتية  -
  تاريخ اآلفة في الموقع أو في المنطقة  -
  ات ووسائل النقلحركة السكان والمنتجات والمعدّ   -
  نتشار في المنطقةآلية اال  -
  معطيات المناخ والتربة  -
  معطيات النباتات المصابة  -
  العمليات الزراعية  -
  

  )ياألصلالموطن الجغرافي (   2.1.3.2
وقاية النباتات، قدر المستطاع، الحصول على معلومات عن البلد أو المنطقة التي يرجح أن تكون لالقطرية منظمة اليتوجب على   

ً موطن اآلفة. ويمكن أ د مصدر لة تحديلدى محاو )الترانزيت( عبورال النظر في جمع معلومات عن بلدان إعادة التصدير أو يضا
  اآلفة ومسارھا.

  
  المسارات التي قطعتھا اآلفة   3.1.3.2

تشار، وقاية النباتات أن تحدد، قدر المستطاع، المسارات التي قطعتھا اآلفة عند الدخول أو االنلالقطرية منظمة اليتعين على   
مات شمل المعلونة. وتر برامج االستئصال نتيجة دخول اآلفة من جديد، وللمساعدة في تحديد خيارات األبعاد الممكلضمان عدم تعثّ 

مع  تباط محتملوجد ارق االنتقال الممكنة. وحيثما يائالخاصة بالمسارات تحديد السلع أو المواد المحتمل حملھا لآلفة وكذلك طر
ً  نباتات أو منتجات   ، ينبغي تحديد المواد المماثلة وفحصھا.نباتية مستوردة حديثا

  
  مسح االنتشار  2.3.2

  المسح.جراء إر العمليات األولية معلومات كافية لتحديد الحاجة إلى ينبغي أن توفّ 
  

  وثمة أشكال متعددة للمسح:
  تفشيعن كل  حدودالمسح لتحديد   -
  مسح يعتمد على دراسة مسار اآلفة  -
 ذات مقاصد أخرىمسوحات   -
  

وحات وينبغي تصميم عمليات المسح وتنفيذھا لتوفير مستوى إحصائي موثوق أساسي ستكون النتائج ذات مغزى في الطر
  المنتظمة.

  
رة استشا وفي حاالت توجيه معطيات المسح في تحديد أساس إنشاء منطقة خالية من اآلفات ألغراض التصدير، فمن المفضل

 ً   ية.الصحة النباتب الخاصةمتطلباتھم  تلبيةل.لتحديد كمية ونوعية المعلومات الضرورية ،شركاء تجاريين مسبقا
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  التنبؤ باالنتشار  3.3.2

ا لمتوقع لھذال معدّ ينبغي استخدام البيانات، المجمعة خالل عمليات االستقصاء األولية، في تقدير احتماالت انتشار اآلفة وال
  للخطر. االنتشار، وفي تحديد المناطق المعرضة

  
  جدوى تنفيذ برنامج لالستئصال  4.2

يذ برنامج وى تنفع لھذا االنتشار لتحديد جدل المتوقّ من الضروري تقدير وقع اإلصابة وحجمھا، واإلنتشار المحتمل، والمعدّ 
 ً ً  لالستئصال. ويوفر تحليل أخطار اآلفات أساسا لصحة اة لتدابير ليلدواالمعايير  تحليل مخاطر اآلفات، لھذا التقدير (أنظر علميا

  النباتية). وينبغي أيضا دراسة الخيارات المحتملة لالستئصال وعوامل مردودية التكاليف.
  

  معلومات بيولوجية واقتصادية  1.4.2
  ن الحصول على معلومات عن:يتعيّ 

  اآلفة حياتية (بيولوجيا)  -
  النباتات العائلة المحتملة  -
  سرعة ھذا االنتشارل المتوقع لاحتماالت االنتشار والمعدّ   -
  استراتيجيات االستئصال الممكنة:  -

  التكاليف المالية وتكاليف الموارد  •
  الالزمة )التكنولوجياالتقنية (مدى توافر   •
  القيود اإلدارية والتنفيذية  •

  الصناعة والبيئة: فيالتأثيرات   -
  دون استئصال  •
  نتيجة كل خيار تم تحديده لالستئصال  •

  
  عائدية برنامج االستئصال –ل تكاليف تحليجراء إ  2.4.2

 - يف سبة التكاللكلية ونااألولى التي ينبغي اتخاذھا إعداد قائمة بأنجع تقنيات االستئصال. وينبغي تقدير التكاليف جراءات اإلمن 
 نھج إلدارةى مإل العائدية لكل استراتيجية في األجلين القصير والطويل. وينبغي دراسة خيار عدم اتخاذ أي إجراء أو اللجوء

  جانب خيارات االستئصال.لى إاآلفات، 
  

قعة بما بيات المتووالسل ن قدر المستطاع تحديد اإليجابياتاع القرار. ويتعيّ ويجب سرد كافة الخيارات الممكنة أو مناقشتھا مع صنّ 
اصة خى اعتبارات ائي يتوقف علالعائدية. وال بد من التوصية بخيار أو خيارين مع إدراك أن القرار النھ –في ذلك التكاليف 

  عية.جتماالا -العائدية، ومدى توافر الموارد والعوامل السياسية واالقتصادية  –بالخيارات الفنية، والتكاليف 
  
  عملية االستئصال  .3

خطة ق سير وفل، قدر المستطاع، أن يتشمل عملية االستئصال تشكيل فريق إدارة يعقبه تنفيذ برنامج االستئصال الذي يفضّ 
  مدرجة في ھذا البرنامج: أنشطةمحددة. وھناك ثالثة 

  ع اآلفةالرصد لتحقيق المعرفة الكاملة لتوزّ   -
  االحتواء لتالفي انتشار اآلفة  -
  حال وجودھا. في المعالجة: الستئصال اآلفة  -

الزمة لمعايير التوافر ا د منللتأكّ  وقاية النباتات) التوجيه والتنسيقلالقطرية منظمة الوينبغي أن توفر السلطة اإلدارية (وعادة 
 لمطلوبة فيلثقة االتحديد الوقت الذي استكملت فيه عملية االستئصال، ووجود الوثائق الالزمة وإجراءات المراقبة التي تضمن 

  النتائج. ومن الممكن استشارة شركاء تجاريين بشأن بعض جوانب إجراءات االستئصال.
  

  تشكيل فريق العمل  1.3
اين ئصال. ويتباالست خاذ القرار الخاص بتنفيذ برنامج لالستئصال يشكل فريق العمل لتوفير التوجيه والتنسيق لفعالياتبمجرد ات

جنة لكبيرة إلى لبرامج الاوقاية النباتات. فقد تحتاج لالقطرية لمنظمة لحجم فريق اإلدارة تبعا لنطاق البرنامج والموارد المتاحة 
ي ف ينبغي النظر ة ذات العالقة، وحيثما يشمل البرنامج عدة بلدان،ة تضم مختلف الجھات المعنيّ توجيھية أو مجموعة استشاري

  تشكيل لجنة توجيھية إقليمية.
 

  ويتعين أن تشمل مسؤوليات فريق اإلدارة ما يلي:
  ضمان استيفاء برنامج استئصال المعايير المتفق عليھا إلنجاح االستئصال  -
  االستئصال، وفق الضروراتوضع وتنفيذ وتعديل، خطة   -
  ضمان حصول العاملين في البرنامج على السلطة والتدريبات الالزمة للقيام بمھامھم  -
  تدابير المالية والموارد  -
  تھمأنشطم العاملين لمسؤولياتھم، وتوثيق تعيين العاملين وتحديد مھامھم، وضمان تفھُّ   -
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  ت العامةبما في ذلك برنامج العالقارتباطات اإلإدارة   -
  االتصال باألطراف ذات العالقة مثل المزارعين، والتجار، واإلدارات الحكومية األخرى والمنظمات غير الحكومية  -
  برنامج إلدارة المعلومات بما في ذلك وثائق البرنامج، وإعداد التقارير المناسبةحداث إ  -
  اإلجراءات اليومية للبرنامج  -
  الرئيسيةمواصلة تبيان وتقييم العناصر   -
  استعراض شامل للبرنامج بصورة دورية.  -
  

  تنفيذ برنامج االستئصال  2.3
  الرصد  1.2.3

صلة عد ذلك موانبغي بيتعين القيام بمسح إضافي لتعيين حدود منطقة اإلصابة سواء بصورة أولية أو لتأكيد المسوحات السابقة. وي
 ً  :6لي رقم الدو المعيار وتقدير فعالية برنامج االستئصال (أنظر لخطة االستئصال لمراقبة توزيع اآلفة مسوحات الرصد وفقا

يش مل، والتفتالمحت ). وقد تشمل عمليات المراقبة دراسة مسار اآلفة لتحديد مصدرھا، وانتشارھاالخطوط التوجيھية بشأن مراقبة
ات لب استفسارطمل ذلك الجوية. كما قد يشعلى المواد ذات الصلة بالتكاثر و/ أو االتصال، والتفتيش، واقامة المصائد والمراقبة 

  من المزارعين ومن المسؤولين عن مرافق التخزين والمناولة ومن الجمھور.
  

  احتواء اآلفة  2.2.3
فر ديھا. وستوللمتوافرة على معلومات المراقبة ا وقاية النباتات أن تحدد منطقة حجر زراعي اعتماداً لالقطرية منظمة الينبغي على 
تھا إخضاع حرك يتوجب تقصاء األولية معلومات تساعد في تحديد النباتات والمنتجات النباتية وغيرھا من المواد التيعمليات االس

ألخرى والمواد ا لمصابةخارج منطقة الحجر إلى لوائح، لتالفي انتشار اآلفة. وينبغي اطالع أصحاب النباتات والمنتجات النباتية ا
 وقد يكون من للوائح.اللوائح. كما ينبغي تقديم معلومات كافية للمھتمين أو المعنيين بھذه االخاضعة للوائح على محتويات ھذه 

 ق الواردة في خطة االستئصال.ائق من االمتثال لھذه اللوائح باستخدام الطرالمناسب التحقّ 
  

منح بالزراعي،  طقة الحجرللوائح من مناألخرى الخاضعة  لبنودواوينبغي القيام بترتيبات اإلفراج عن النباتات والمنتجات النباتية 
وقف لحتياطيات خاذ االق من مراعاتھا لتدابير الصحة النباتية مثل التفتيش والمعالجة أو اإلتالف. وينبغي اتتصريح، بعد التحقّ 

  عن نجاح برنامج االستئصال.عالن اإلالعمل باللوائح ذات العالقة بعد 
  

  تدابير المعالجة و/أو المكافحة  3.2.3
  ق استئصال اآلفات ما يلي:ائقد تشتمل طر

  ف العائلتالإ  -
  تعقيم المعدات والمرافق  -
  )البيولوجيةالحيوية (المعالجة بالمبيدات الكيماوية أو   -
  تعقيم التربة  -
  ترك األرض بورا (التبوير)  -
  ائلةالعفترات خالية من النباتات   -
  مجاميع اآلفاتاستخدام األصول النباتية التي تحد أو تقضى على   -
  م بزراعة المحاصيل المتعاقبةالتحكّ   -
  ق المكافحة الفيزيائية األخرىائذبة أو أي من طرااستخدام المصائد أو المواد الج  -
  )البيولوجيةالحيوية (اإلطالق الكثيف لعوامل المكافحة   -
  استخدام تقنية الحشرات العقيمة  -
  تصنيع أو استھالك المحاصيل المصابة  -
  

جة رات المعالاء خيال عمليات االستئصال في معظم الحاالت، اللجوء الى أكثر من خيار واحد في المعالجة. وقد يتحدد انتقوستشم
 ية النباتاتوقالية القطرمنظمة الو/ أو المكافحة بالتشريعات الناظمة أو بعوامل أخرى. وفي مثل ھذه األوضاع، يمكن أن تتمتع 

  امات محدودة أو حاالت طارئة.بصالحيات استثنائية، في استخد
  

  ق من استئصال اآلفةالتحقّ   3.3
ي فة المحددة ئصال اآلفوقاية النباتات) من أن معايير نجاح استلالقطرية منظمة الق من قبل سلطة اإلدارة (عادة يشمل ذلك التحقّ 

ق من لمسح للتحقًّ اصلة اتي ينبغي خاللھا موبداية البرنامج قد استوفيت. وقد تحدد المعايير درجة تكثيف طريقة الرصد او المدة ال
اتية لحي، تبعا صالھاق من استئد من خلو اآلفة، بھدف التحقّ اختفاء اآلفة. ومن الممكن أن تختلف الفترة الزمنية الدنيا للتأكّ 

  اآلفة، لكنه ال بد من مراعاة بعض العوامل مثل: )لبيولوجية(
  الرصد )تكنولوجياتقنية ( مدى حساسية  -
  ھولة الكشفس  -
  دورة حياة اآلفة  -
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  التأثيرات المناخية  -
  فعالية المعالجات  -

  لوائح.مل بالوينبغي أن تحدد خطة االستئصال العناصر التي تسمح باإلعالن عن اتمام عملية االستئصال، وخطوات لوقف الع
  

  التوثيق  4.3
من والستئصال. حل عملية ابسجالت المعلومات الداعمة لجميع مراد من االحتفاظ وقاية النباتات التأكّ لالقطرية منظمة الن على يتعيّ 

  آلفات.الو من الضروري أن تحتفظ ھذه المنظمة بالوثائق الالزمة للرد في حالة طلب الشركاء التجاريين معلومات تثبت الخ
  

  استئصال اآلفةعالن إ  5.3
ً لية القطرمنظمة البعد استكمال برنامج االستئصال بنجاح ينبغي أن تصدر  كون وضع آلفة. وياباستئصال  وقاية النباتات إعالنا

). ويشمل ذلك نطقة ماتحديد حالة اآلفة في م :8المعيار الدولي رقم  "اختفاء: آفة مستأصلة" (أنظر وھاآلفة في المنطقة عندئذ 
كون وثائق تجب أن البرنامج. ويعن السلطات المعنية بتحقيق أھداف  إجراء اتصاالت مع األطراف ذات العالقة أو المھتمة فضالً 

  ند الطلب.اتات عالبرنامج وغيرھا من القرائن المثبتة لنجاح االستئصال متاحة أمام المنظمات القطرية األخرى لوقاية النب
  
  استعراض البرنامج  .4

 ً ق د من تحقيالتأكً ھا، ول عليلتحليل وتقييم المعلومات المتحصّ  ينبغي خالل مختلف مراحل االستئصال، مراجعة البرنامج دوريا
  األھداف، و/أو تحديد مدى الحاجة إلى بعض التغييرات. وينبغي أن تجرى ھذه المراجعات في:

  أي وقت تحصل فيه وقائع غير متوقعة يمكن أن تؤثر في البرنامج  -
-   ً   فترات محددة مسبقا
 .عند إنھاء البرنامج  -
  

ن أسھمت قد تكو الخطة. وينبغي أن تراعى ھذه المراجعة أي معرفة جديدةن مراجعة وعندما ال تتحقق عناصر االستئصال، يتعيّ 
ن في ولية. ويمكعات األالعائدية وتفاصيل التنفيذ لتحديد االختالفات عن التوق - في ھذه النتيجة. وينبغي مراجعة عوامل التكلفة 
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  الموافقة
  .1999األول تشرين /أكتوبر في التالي رايلتدابير الصحة النباتية على المعت الھيئة المؤقتة قد وافقل

  المقدمة
  النطاق

ة ركبدائل إلدا آلفات،ذا المعيار المتطلبات إلنشاء واستخدام أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من ايصف ھ
  ائح.لخاضعة للوخرى ااألخطار ألجل تلبية متطلبات الصحة النباتية المتعلقة باستيراد النباتات، المنتجات النباتية والسلع األ

  
  المراجع

ا، االتفاقية الدولية لوقاية روم. المصطلحات الخاصة بالصحة النباتية مسرد. 1999. 5 رقم الصحة النباتيةتدابير ل المعيار الدولي
  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة

ية ، االتفاقية الدولية لوقاروما. طر اآلفاتاخمالخطوط التوجيھية لتحليل . 1996. 2 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة

روما، االتفاقية الدولية لوقاية . الخطوط التوجيھية بشأن مراقبة اآلفات. 1997. 6 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
 ظمة األغذيةدولية لوقاية النباتات، منروما، االتفاقية ال. لنباتاتاالتفاقية الدولية لوقاية ا. 1992 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  والزراعة.
ة لوقاية روما، االتفاقية الدولي. النص المعدل الجديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997 النباتات. لوقاية الدولية االتفاقية

  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
لية روما، االتفاقية الدو. دوليةمبادىء الحجر الزراعى وعالقتھا بالتجارة ال. 1995. 1 الصحة النباتية رقم لتدابير المعيار الدولي

  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
  

ا،. متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفـات. 1996. 4المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ة ا روم ة لدواالتفاقي ة لوقاي لي
  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة

ا. 1998. 8 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ة م ة .تحديد حالة اآلفات في منطق ا، االتفاقي ات،  روم ة النبات ة لوقاي الدولي
  منظمة األغذية والزراعة.

 
  تعاريف

  ).النباتية مصطلحات الصحة مسرد( :5في المعيار رقم  را المعياترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة في ھذ
  

  اإلطار العام للمتطلبات
ت، أن النباتابمستوردة يتسنى للبلدان المصدرة أن تقدم التأكيدات للبلدان ال يلكيستخدم ھذا المعيار مفھوم "الخلو من اآلفات" 

البلد  نباتية لدىلصحة الامتطلبات  يتستوفآفات بعينھا، وأنھا  المنتجات النباتية والسلع األخرى الخاضعة للوائح، خالية من آفة أو
لإلنتاج،  من مكان خال من اآلفات. وفى الحاالت التى يدار فيھا جزء محددنتاج لإلالمستورد، عندما يكون استيرادھا من مكان 

 ً ً  بوصفه وحدة منفصلة ويمكن المحافظة عليه خاليا  قف استخدام. ويتواج خال من اآلفاتلإلنت من اآلفات، يمكن اعتباره موقعا
 فة، خصائصاآل لوجيا)حياتية (بيوالخالية من اآلفات، على المعيار الخاص بنتاج اإلالخالية من اآلفات أو مواقع نتاج اإلأماكن 
  ، القدرات التشغيلية للمنتجين، وشروط ومسؤوليات المنظمة القطرية لوقاية النباتات.نتاجاإلمكان 

  
تدابير  ارھا منشاء مكان لإلنتاج خال من اآلفات أو موقع لإلنتاج خال من اآلفات والمحافظة عليھما، باعتبإن شروطوتشمل 

  الصحة النباتية من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات ما يلى:
  النظم الالزمة إلثبات الخلو من اآلفات  -
  النظم الالزمة الستمرار الخلو من اآلفات  -
  ق أو أنه مستمرالخلو من اآلفات قد تحقّ  ق من أنالتحقّ   -
  الصحة النباتية. أمنوتحديد المنتج، سالمة الشحنة   -
  

ناسبة ة وقائية ممن اآلفات، عند االقتضاء، إنشاء منطق ينتاج الخالاإلمن اآلفات أو موقع  ينتاج الخالاإلكما يشمل مكان 
  والمحافظة عليھا.

  
حتفاظ لنظام واال، توثيق امن اآلفات ينتاج الخالاإلمن اآلفات أو موقع  ينتاج الخالاإلمكان  وتشمل األنشطة االدارية الالزمة لدعم

ة لوقاية ة القطرياتخذت. وتعد إجراءات االستعراض والمراجعة من جانب المنظم يالتبالسجالت الوافية فيما يتعلق بالتدابير 
  ة.يبات ثنائيأو ترت برام اتفاقاتإللنظام. كما قد تكون ھناك حاجة النباتات، أساسية لدعم إثبات الخلو من األمراض ولتقييم ا
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  من اآلفات ينتاج الخالاإلمن اآلفات أو موقع  ينتاج الخالاإلمفھوم مكان   .1
  من اآلفات ينتاج الخالاإلمن اآلفات وموقع  ينتاج الخالاإلتطبيق مكان  1.1

اظ تم فيه الحفي يوالذلمية تتفشى فيه آفة محددة كما تبرھن على ذلك األدلة العال نتاج إمن اآلفات": " مكان  ليالخانتاج اإل"مكان 
 ً ستورد، أن ذلك بلد م ذا طلبد البلد المصّدر بوسيلة تتيح له، إ، حيثما يقتضى األمر، على ھذه الحالة لفترة معينة". وھو يزوّ رسميا

، لمنقولة منهاو/أو نتاج اإلمكان  في نتجةوالمُ  للوائحرى الخاضعة األخ البنوديضمن خلو شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو 
فات عن خلو من اآلبات الة، ألنه قد تمت البرھنة على غيابھا من ذلك المكان خالل فترة معينة من الزمن. ويتم إثمن اآلفة المعنيّ 

رى لمنع ائل أخه الحالة عند الضرورة بوسطريق عمليات مسح لمناطق الزراعة و/أو عمليات تفتيش عليھا ويتم الحفاظ على ھذ
  التوثيق المالئم.لى إ. وتستند العمليات نتاجاإلمكان لى إدخول اآلفة 

  
ألمن عن ااف من ة، والظروف المحلية، ومستوى الخطر الذى يقبله البلد المستورد، يمكن تحقيق مستوى كوتبعا لآلفة المعنيّ 

مليات عكب من سنة التصدير وتطبيق نظام مر في فتيش بسيط أثناء موسم الزراعةطريق تدابير متفاوتة الشدة، تتراوح بين ت
  المسح واالجراءات المساندة على امتداد عدة سنوات.

  
احدة. ونتاج إوحدة ع لحقول يتم تشغيلھا كتجمُّ  يأأماكن أو على  يأمن اآلفات على  ينتاج الخالاإلويمكن تطبيق مفھوم مكان 

  بأسره.نتاج اإلالمطلوبة على مكان  ويطبق المنتج التدابير
  

فات. وفى قع من اآل، يمكن الحفاظ على خلو ھذا المونتاجاإلكوحدة مستقلة داخل مكان نتاج اإلمكان  في وحيثما يدار قسم محدد
  خال من اآلفات.نتاج إيضم موقع نتاج اإلھذه الظروف، يعتبر أن مكان 

  
، فمن ق المجاورةمن المناطنتاج اإلأو موقع نتاج اإلمرجح أن تدخل اآلفة مكان اآلفة من ال حياتية (بيولوجيا)وعندما تجعل 

باتية. ر الصحة النتطبق داخلھا تدابير مالئمة من تدابينتاج اإلأو بموقع نتاج اإلتحديد منطقة عازلة محيطة بمكان  يالضرور
اج نتاإلمكان لجوھرية اآلفة والخصائص ال (بيولوجيا) حياتيةوسيعتمد نطاق المنطقة العازلة وطبيعة تدابير الصحة النباتية على 

  .نتاجاإلأو لموقع 
  

  من اآلفات، والمنطقة الخالية من اآلفات ينتاج الخالاإلمن اآلفات وموقع  ينتاج الخالاإلالتفرقة بين مكان  2.1
تطلبات إنشاء م: 4رقم  المعيار الدولي من اآلفات يختلف عن مفھوم المنطقة الخالية من اآلفات (أنظر ينتاج الخالاإلمفھوم مكان 

ذ ا تنفّ آلفات ولكنھمن ا يالنتاج الخاإليتوخاه مكان  يالذ هنفس). فالمنطقة الخالية من اآلفات لھا الھدف المناطق الخالية من اآلفات
تاج ناإللى موقع ع هنفسر القدبمن اآلفات والمنطقة الخالية من اآلفات تنطبق  ينتاج الخالاإلبطريقة مختلفة. وأية تفرقة بين مكان 

  من اآلفات. يالخال
  

بلدان.  زاء من عدةه أو أجبأسر وتشمل أماكن إنتاج كثيرة وقد تغطى بلداً نتاج اإلمن مكان  والمنطقة الخالية من اآلفات أكبر كثيراً 
 ينتاج الخالاإلكان مة عادة. أما أو بمنطقة عازلة مالئمة تكون كبير يطبيعوقد تكون المنطقة الخالية من اآلفات معزولة بحاجز 

. ه المباشرةل حدودمنطقة تنتشر فيھا اآلفة المعنية ويعزل، إذا أمكن، عن طريق إنشاء منطقة عازلة حو في من اآلفات فقد يقع
 مكان ضعوحين أن  في المنطقة الخالية من اآلفات على امتداد سنوات كثيرة دون توقف، وضعويتم الحفاظ بوجه عام على 

كل ال ن اآلفات كخالية ممن اآلفات قد يتم الحفاظ عليه لموسم زراعة واحد أو عدة مواسم زراعية وتدار المنطقة ال ينتاج الخالاإل
شكل بن اآلفات، م يلخالنتاج ااإلالبلد المصّدر. ويتولى المنتج إدارة مكان  في يتجزأ من جانب المنظمة القطرية لوقاية النباتات

الة فات فإن حمن اآل منطقة خالية في سؤولية المنظمة القطرية لوقاية النباتات. وإذا تم العثور على اآلفة، تحت إشراف وميفرد
 لكن وضعهد ان يفقمكان إنتاج خال من اآلفات، فإن ھذا المك في المنطقة بأسرھا تصبح محل شك وتساؤل. وإذا تم العثور عليھا

ً قد ال تنط ال تتأثر بذلك على نحو مباشر. وصور التفرقة ھذه هنفسظام المنطقة التى تنفذ الن فينتاج اإلسائر أماكن   يف بق دوما
من  يالخال نتاجاإلان يقع ضمن المنطقة الخالية من اآلفات، بموجب تلك الحقيقة، بمتطلبات مكنتاج إمكان  ييفحاالت معينة. وقد 

  .اھذ وضعهق من اآلفات، بالرغم من أن البلد المستورد قد يطلب التحقّ 
  

 على التوزيع ،دارةإلامن خيارات  من اآلفات أو المنطقة الخالية من اآلفات، بوصفه خياراً  ينتاج الخالاإلوسيتوقف اختيار مكان 
 اً قدر ايوفر ظامين أن. وبمقدور كال النداريةاإلالبلد المصدر، وعلى خصائص اآلفة، وعلى االعتبارات  في لآلفة المعنية يالفعل
 ً  لتدابيرالمشترك ل تطبيقال في على صعيد الصحة النباتية: إذ يكمن مصدر األمن الرئيس للمنطقة الخالية من اآلفات من األمن كافيا
الدارة اجراءات ا من اآلفات فينبع من أن ينتاج الخالاإلأماكن انتاج كثيرة؛ أما مصدر األمن الرئيس لمكان  يتغطمنطقة  في

  صورة نوعية ومكثفة على ذلك المكان.وعمليات المسح وعمليات التفتيش تطبق ب
  
  المتطلبات العامة  .2

  الخالية من اآلفاتنتاج اإلالخالية من اآلفات أو لمواقع نتاج إلاالعوامل الحاسمة ألماكن   1.2
  :ييلمن اآلفات على ما نتاج اإلأو موقع نتاج اإلتعتمد إمكانية ضمان خلو مكان 

  خصائص اآلفة  -
  نتاجاإلقع ومونتاج اإلخصائص مكان   -
  القدرات التنفيذية للمنتج  -
  متطلبات ومسؤوليات المنظمة القطرية لوقاية النباتات.  -
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  خصائص اآلفة 1.1.2

. وقد ناسبة لذلكممن آفة معينة، بدرجة كبيرة من األمن، إذا كانت خصائص اآلفة نتاج إأو موقع نتاج إيمكن إعالن خلو مكان 
  :ييلتشمل الخصائص المناسبة ما 

  لآلفة (أو ناقالتھا، عند االقتضاء) وعدم تجاوزه لمسافات قصيرة ء يالبط يالطبيعاالنتشار   -
  لآلفة يالنتشار االصطناعلاإلمكانيات المحدودة   -
  النطاق المحدود للكائنات العائلة لآلفة  -
  الحتمال بقاء اآلفة من مواسم سابقة يالنسباالنخفاض   -
  فض لآلفةمعدل التكاثر المتوسط أو المنخ  -
 في قتوافر أساليب حساسة بقدر كاف للكشف عن اآلفة، سواء عن طريق التفتيش البصرى أو عن طريق اختبارات تطبّ   -

  الموسم المالئم في المختبر، في الحقل أو
مع  ،كانماإل، بقدر نتاجاإل) وبإدارة مكان الكمون/لسباتااآلفة (مثل  حياتية (بيولوجيا)بعدم تعارض العوامل المتعلقة   -

  الكشف على اآلفة.
  

نتاج اإلع فات أو موقمن اآل ينتاج الخالاإلتوافر تدابير فعالة وعملية لمكافحة اآلفة وإدارتھا ميزة تساعد على إنشاء مكان  كما يعدّ 
  من اآلفات والحفاظ عليھما. يالخال

  
  نتاجاإلأو موقع نتاج اإلخصائص مكان  2.1.2

ً أن يتم تشغيله كوحدة إنتاجية أو زراعية واحدة). وت يأ" (نتاجاإللمكان "األساس ينبغى الوفاء بالتعريف  ة المعنيّ  لآلفة بعا
 ً الخصائص  تضاء، بعضالمنطقة العازلة عند االق في ، وكذلكنتاجاإلوموقع تاج ناإلمكان  في والظروف المحلية، قد ُيشترط أيضا

  التالية:ضافية اإل
فادة من السمات المادية المصادر الممكنة لإلصابة باآلفات؛ وبعزلة مالئمة (مع اإل ع بموقع يبعد بمسافة كافية عنالتمتّ   -

  يمكن أن تشكل حواجز أمام حركة اآلفات) يالت
ً التمتّ   -    ع بحدود واضحة، وبتخوم معترف بھا رسميا
  المنطقة العازلة (إذا اقتضى األمر)لى إإتاحة إمكانية الوصول   -
  نتاجاإلأو موقع نتاج اإلبشروط التصدير من مكان  يتف يالتفة بخالف تلك غياب الكائنات العائلة لآل  -
ھذه الكائنات  في فر وسائل كافية لمكافحة اآلفةاغياب الكائنات العائلة لآلفة من المنطقة العازلة (إذا اقتضى األمر) أو تو  -

  العائلة.
  

  نتجلقدرة التنفيذية للمُ ا 3.1.2
منع اآلفة لتات كافية اية النباوالفنية والتشغيلية التى تعتبرھا المنظمة القطرية لوقدارية اإلالقدرات د ينبغى أن يكون المنتج قد حدّ 

مالئمة. نباتية ال، وللمحافظة على الخلو من اآلفات عن طريق تطبيق تدابير الصحة النتاجاإلأو موقع نتاج اإلمن دخول مكان 
طقة العازلة المن في مةالمالئ قاية النباتات بالقدرة على تطبيق تدابير الصحة النباتيةأن يتمتع المنتج أو المنظمة القطرية لو يوينبغ

  إذا لزم األمر. 
  

  متطلبات ومسؤوليات المنظمة القطرية لوقاية النباتات 4.1.2
كان م نه بخلوّ عالإيوفر  يكبھا المنتج  ييفيجب أن  يالتأن تحدد المنظمة القطرية لوقاية النباتات المتطلبات الخاصة  يينبغ
 ة النباتاترية لوقايمن اآلفات المستوى المطلوب من األمن على صعيد الصحة النباتية. والمنظمة القطنتاج اإلأو موقع نتاج اإل

محدد،  ينة وعائلآفة مع يأ ق من الخلو من اآلفات. وفيما يخصّ تتحقّ  يالتمسؤولة عن عمليات المسح والتفتيش والنظم األخرى 
رية منظمة القطقد توفر البلد من البلدان. و يأ في المطلوبة معروفة على نطاق واسع بوجه عام ويمكن استخدامھادارة اإل مظُ نُ  تعدّ 

لد لوائح الب ة النباتاتأن تراجع المنظمة القطرية لوقاي يوينبغھذه. دارة اإللوقاية النباتات، عند االقتضاء التدريب بشأن نظم 
  تكفل إمكانية بلوغ االمتثال. يالتة ثنائية الشروط المستورد و/أو أن تضع بصور

  
  الخالية من اآلفات والمحافظة عليھانتاج اإلالخالية من اآلفات ومواقع نتاج اإلإنشاء أماكن  2.2

و آلفات أاخالية من النتاج اإلأن تدرسھا المنظمة القطرية لوقاية النباتات لدى إنشاء أماكن  يينبغھناك أربعة عناصر رئيسية 
  :يھالخالية من اآلفات والمحافظة عليھا. وھذه العناصر األربعة نتاج اإلمواقع 

  نظم تحقيق الخلو من اآلفات   -
  نظم المحافظة على الخلو من اآلفات  -
  ق من بلوغ حالة الخلو من اآلفات أو المحافظة عليهالتحقّ   -
  ية.ھوية المنتجات، وسالمة الشحنة، واألمن على صعيد الصحة النبات  -
  

  نظم تحقيق الخلو من اآلفات 1.2.2
بعد ذلك  تتيح يوالت، بھا المنتج ييفن أن يتعيّ  يالتمجموعة من الشروط عادة د المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تحدّ  يينبغ

والمنطقة (نتاج اإل عأو موقنتاج اإلمن اآلفات. وستتعلق ھذه المتطلبات بخصائص مكان نتاج اإلأو موقع نتاج اإلإعالن خلو مكان 
المنظمة نظماتھم) ومن (أو العازلة إذا اقتضى األمر) والقدرات التنفيذية للمنتج. وقد يتطلب األمر عقد اتفاقات رسمية بين المنتجي

  القطرية لوقاية النباتات بما يضمن اتخاذ التدابير النوعية الالزمة.
  

 مسح رسمية عمليات ق من حالة الخلو من اآلفات عن طريقالنباتات التحقّ وفى بعض الحاالت، قد تشترط المنظمة القطرية لوقاية 
و ق من الخلمة للتحقّ يتم فيھا إصدار شھادات للشحنات ألغراض التصدير. واألساليب المستخد يالتلسنة واحدة أو أكثر قبل السنة 

  تلكمن اآلفات بھذه الطريقة قد تكون متماثلة مع 
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). وفى حاالت أخرى، قد ال تشترط 3-2سنة التصدير، أو قد تكون مختلفة عنھا (أنظر القسم  في وق من الخلالمستخدمة للتحقّ  
 تتوخاه يالذ. وعلى أية حال، سيتمثل الھدف نتاجاإلسنة  في ق من الخلو من اآلفاتالمنظمة القطرية لوقاية النباتات سوى التحقّ 
نتاج اإلأو لموقع نتاج اإلالمحافظة على حالة الخلو من اآلفات لمكان  فيم، ، بوجه عا المنظمة القطرية لوقاية النباتات والمنتجون

 الخلو من اآلفات إذا تم الكشف عن اآلفة وضعاتخاذ ترتيبات محددة لسحب  يوينبغة. سنوات عدّ  يتغطبصفة مستمرة خالل فترة 
المنطقة العازلة المفترض فيھا أن تكون خالية من  يف من اآلفة أو ينتاج الخالاإلموقع  في من اآلفات أو ينتاج الخالاإلمكان  في

التدابير الكفيلة بمنع  في ذلك استقصاء السبب والنظر في ق منھا، بماالخلو من اآلفات والتحقّ  وضعاآلفات، وإلعادة تحقيق 
  .مستقبالً خفاق اإل
  

  قع.ھذه الموا د نطاقيين الحدود من أجل تحديتع في وفى حالة إقامة مواقع إنتاج خالية من اآلفات، يمكن استخدام عمليات المسح
  

  نظم المحافظة على الخلو من اآلفات 2.2.2
وعلى (نتاج اإلع أو موقنتاج اإلتطبيق تدابير محددة على مكان بوجه عام أن تشترط المنظمة القطرية لوقاية النباتات  يينبغ

 أو موقعتاج ناإلكان العام على مشراف اإلوأن تكون مسؤولة عن المنطقة العازلة إذا اقتضى األمر) قبل موسم النمو و/أو خالله، 
و موقع أنتاج اإلن مكالى إأن تستھدف ھذه التدابير الحيلولة دون دخول اآلفة  يوينبغلضمان الوفاء بھذه المتطلبات. نتاج اإل
  :ييللتدابير ما وقت سابق. وقد تشمل ھذه ا في لم يتم الكشف عنھا يصابة التاإل، أو تدمير حاالت نتاجاإل
  الخالية من اآلفات، وإزالة الكائنات العائلة األخرى)كثار اإلتدابير وقائية (مثل مواد  -
  ات، واآلالت، والتربة، ووسائط الزراعة)تدابير استبعادية (مثل الحواجز المادية، والعوازل، والضوابط على المعدّ  -
  ائل المعالجة، واألصناف المحصولية المقاومة لآلفات).تدابير مكافحة اآلفات (مثل أساليب الزراعة، ووس -
  

  :ييلمطالبة المنتج بما  يوينبغ
  لھا يفعلظھور  يبأظھور مشكوك فيه لآلفة أو  يبأإخطار المنظمة القطرية لوقاية النباتات  -
تحددھا  يالت الزراعية وإجراءات مكافحة اآلفات خالل الفترة الزمنيةجراءات اإلإمساك سجالت ذات صلة بشأن  -

  المنظمة القطرية لوقاية النباتات.
  

  الخلو من اآلفات أو المحافظة عليھا وضعق من بلوغ التحقّ  3.2.2
م ص لھن ترخّ المنظمة القطرية لوقاية النباتات أو األشخاص الذي يموظفالخلو من اآلفات من جانب  وضعق من ينفذ التحقّ 

و أنتاج اإلن فات لمكاالخلو من اآل وضعذين يضطلعون بعمليات المسح النوعية لتقييم المنظمة القطرية لوقاية النباتات بذلك وال
 يش ميدانيةملية تفتمعظم األحيان صورة ع في ب األمر). وتتخذ عمليات المسح ھذه(أو المنطقة العازلة، إذا تطلّ نتاج اإلموقع 

ّ (تعرف أيضا باسم عمليات التفتيش أثناء موسم النمو)، ولكنھا قد تش جراء إات ثم أساليب كشف أخرى (أخذ العين مل أيضا
  ، وإجراء اختبارات للتربة، وما إلى ذلك).المصائدالمختبر، ووضع  في اختبارات عليھا

  
ثالث  رات (مثلن من عمليات التفتيش أو االختباالخلو من اآلفات عن طريق عدد محدد أو تواتر معيّ  وضعق من ويمكن التحقّ 

قد  احد، أوو يزراعبين كل منھا شھر واحد). وقد تتعلق عمليات التفتيش أو االجراءات األخرى بموسم عمليات تفتيش يفصل 
مكان  في ختبارھاتم حصادھا أو ا يالتتفتيش على السلعة جراء إتكون مطلوبة خالل عدة مواسم زراعية. وقد يكون من المطلوب 

ً نتاجاإلأو موقع نتاج اإل حظر تلسنين، وقد االخلو من اآلفات على امتداد عدد من  وضعاستمرار  . وقد يكون من المطلوب أيضا
  السنوات السابقة. في الموقع في زراعة النباتات العائلة

  
ً تبع –ذ رقع فردية، وأن تنفّ لى إنتاج اإلتصميم يتعلق بتقسيم مكان لى إق وينبغى أن تستند إجراءات التحقّ  عن  -لآلفة وأعراضھا  ا

 ات أو بموقعمن اآلف ينتاج الخالاإلمنطقة تحيط بمكان  في أو عن طريق أخذ العينات. وقد يؤثر انتشار اآلفة يإجمالطريق تقدير 
 من اآلفات على نطاق المسح المطلوب. ينتاج الخالاإل
  

  ھوية المنتجات، وسالمة الشحنة، واألمن على صعيد الصحة النباتية 4.2.2
 نتاجاإلان تفاء مكعلى ھوية المنتجات (وضع بيانات على العبوات لضمان إمكانية اقق ضرورية للمحافظة قد تكون تدابير التحقّ 

  صاد.المحافظة على أمن المنتجات على صعيد الصحة النباتية بعد الح يوينبغمن اآلفات) وسالمة الشحنة.  يالخال
  

  متطلبات المنطقة العازلة 3.2
 يه إجراءاتلمحافظة علمن اآلفات وا ينتاج الخالاإلمن اآلفات أو موقع  يلنتاج الخااإلفى الحاالت المالئمة، يشمل إنشاء مكان 

  .نتاجاإلأو بموقع نتاج اإلتتعلق بالمنطقة العازلة المرتبطة بمكان 
  

صورة فة بشر فيھا اآلمل أن تنتيحت يالتالمسافة لى إ د المنظمة القطرية لوقاية النباتات نطاق المنطقة العازلة استناداً وينبغى أن تحدّ 
و أكثر. أواحد  يزراعأن تنفذ عمليات المسح ألغراض الرصد بتواتر كاف خالل موسم  يوينبغطبيعية أثناء موسم النمو. 

ة لوقاية ة القطريالمنطقة العازلة، على متطلبات المنظم في حالة الكشف عن اآلفة في ن اتخاذه،يتعيّ  يجراء الذاإلوسيعتمد 
فحة يق تدابير مكاتطب ييقتض، أو قد نتاجاإلأو موقع نتاج اإلالخلو من اآلفات من مكان  وضعاألمر سحب  ييقتضالنباتات. وقد 

ً التحقّ  يينبغالمنطقة العازلة. وعلى أية حال،  في مالئمة كن إذا كافحة. ويماءات الممن إمكانية تنفيذ عمليات المسح أو إجر ق سلفا
نية والعالخطار اإل/بالغاإلت المحافظة عليه (الخلو من اآلفات قد تمّ  عوضاقتضى األمر وضع إجراءات كافية تدعم التأكيد بأن 

  الكشف عنھا). ، واللوائح المحلية، ومكافحة/إزالة اآلفات التى تمّ يالمحلعلى النطاق 
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  التوثيق واالستعراض  .3
 بما ا،مظة عليھات وللمحافمن اآلف يخالال نتاجاإلمن اآلفات أو موقع  يالخال نتاجاإلأن تخضع التدابير المتخذة إلنشاء مكان  يينبغ
المنظمة  أن تضع يغوينب. يالدورواالستعراض  يالوافالمنطقة العازلة إذا اقتضى األمر، للتوثيق  في ذلك التدابير المتخذة في

  الموقع. في القطرية لوقاية النباتات إجراءات للمراجعة، ولالستعراض ولتقييم النظم
  

  السجالت العامة 1.3
ماكن أات إلنشاء قاية النباتتطبقه المنظمة القطرية لو يالذ ياالداراألمر، الوثائق المتعلقة بالنظام  ييقتضأن توّفر، عندما  يينبغ
ة. ويشمل ددة المعنيّ فات) المحالخالية من اآلفات بوجه عام، وفيما يتعلق باآلفة (أو اآل نتاجاإلالخالية من اآلفات أو مواقع  نتاجاإل

إجراءات آلفة، واذلك التفتيش، والمسح، والرصد)، وإجراءات االستجابة لوجود  في نظم المراقبة المستخدمة (بماھذا تفاصيل 
  ضمان ھوية المنتجات، وسالمة الشحنة، واألمن على صعيد الصحة النباتية.

  
ة منطقة وأي نتاجاإل أو موقع نتاجاإلمكان  في المحددة المتخذةجراءات اإلاألمر، بشأن  ييقتضر الوثائق، عندما أن توفّ  يوينبغ

ت لمسح وسجالاذلك نتائج عمليات  في بعينه، بما يزراعموسم  في الخلو من اآلفات وضععازلة ذات صلة فيما يتعلق بإقرار 
  ).إدارة اآلفة (مثل أنواع وتواريخ معالجات الصحة النباتية، واستخدام األصناف المحصولية المقاومة لآلفات

  
  .وضعال اھذالخلو من اآلفات ورد  وضعّثق إجراءات سحب وينبغى أن ُتو

  
نتاج إع فات أو موقخال من اآلنتاج إمكان نشاء إلن اتخاذ تدابير مركبة األمر وضع خطة تنفيذية إذا كان من المتعيّ  ييقتضوقد 

ند أن تست ينبغوية. صحة النباتية تتطلب درجة عالية من األمن على صعيد الخال من اآلفات والمحافظة عليھا، ألن اآلفة المعنيّ 
 يف ظام، بماغيل النتش في األمر، إلى اتفاقات أو ترتيبات ثنائية تتضمن التفصيالت المحددة المطلوبة ييقتضھذه الخطة، عندما 

  ذلك دور ومسؤوليات المنتج والتاجر (أو التجار) المعنيين.
  

  عن شھادات الصحة النباتية يإضافإعالن  2.3
فات من اآل يلخالا نتاجاإللمنظمة القطرية لوقاية النباتات لشھادة الصحة النباتية إلحدى الشحنات أن متطلبات مكان يؤكد إصدار ا

ّ أن يطلب من اآلفات قد تم الوفاء بھا، ويجوز  يالخال نتاجاإلأو موقع  ّ  البلد المستورد إعالنا ّ مال إضافيا صحة ن شھادة البشأ ئما
  النباتية لھذا الغرض.

  
  وفير المعلوماتت 3.3
د المستورد البل في اتالنبات ر، عند الطلب، للمنظمة القطرية لوقايةالبلد المصدر أن توفّ  في للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يينبغ

فظة محافات والالية من اآلالخ نتاجاإلالخالية من اآلفات أو مواقع  نتاجاإلإنشاء أماكن  في تم االستناد إليه يالذ يالمنطقاألساس 
كن إنشاء أما علومات عنتوفير ملى إالبلد المصّدر أن تبادر على وجه السرعة  في للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يوينبغعليھا. 

ك المواقع ماكن أو تلالخلو من اآلفات من ھذه األ وضعالخالية من اآلفات أو سحب  نتاجاإلالخالية من اآلفات أو مواقع  نتاجاإل
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  الموافقة
يئة المؤقتة في أبريل/نيسان ووافقت الھ .2001بريل/نيسان أر التالي في اقد وافقت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية على المعيل

 ى إدراجهوافقت علو )يتعلق بتحليل المخاطر البيئية تحليل مخاطر اآلفات الحجرية(  :11رقم الدولي  المعيارعلى ملحق ب 2003
فات الحجرية، بما في (تحليل مخاطر اآل :، التعديل األول11رقم الدولي  المعيار، وقد أفضى ذلك إلى 11رقم الدولي  المعيارفي 

ً 2004. وفي أبريل/نيسان ذلك المخاطر على البيئة) ر يتعلق بتحليل مخاط ، أقّرت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ملحقا
تم ذلك بالفعل  ، التعديل األول. وقد11رقم  الدولي المعياركائنات الحية المحورة ووافقت على إدراجه ضمن اآلفات على ال

" وإلى 1مشعار "). ويشار إلى الملحق عن المخاطر على البيئة ب2004( 11رقم  المعيارأي  ار الحاليوأفضى إلى إصدار المعي
  ".2مبشعار "الملحق عن المخاطر على الكائنات الحية المحورة 

  
ركة مشا ىباإلضافة إل البيولوجي ودعمھا،الحيوي/وتعترف الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بتعاون أمانة اتفاقية التنوع 

  .11 المعيارخبراء تابعين لألطراف في االتفاقية، تحضيراً للملحقين ب
 

  1المقدمة
  النطاق

جراءات تصف اإلور اآلفات لمعرفة ما إذا كانت اآلفات من اآلفات الحجرية. تشرح ھذه المعايير بالتفصيل طريقة تحليل مخاط
  المتكاملة المستخدمة في تقدير المخاطر، فضالً عن خيارات إدارة المخاطر.

  
خاطر ، بما في ذلك الم(البيولوجي) ع الحيويتفاصيل تتعلق بتحليل مخاطر آفات النباتات بالنسبة للبيئة والتنوّ أيضاً وھي تتضمن   1م

التي  )ولوجيةاإليكيئية (البلنظم ة، والمواطن البيئية وااألنواع النباتية غير المزروعة/الطليقة، والحياة النباتية البريّ  فيالتي تؤثر 
لدولية لوقاية بعض المالحظات التي تشرح نطاق االتفاقية ا 1تضمھا منطقة تحليل مخاطر اآلفات المعنية. وترد في الملحق 

  لمخاطر البيئية.للنسبة النباتات با
  

ھذا النص الملحق توجيھات بشأن تقييم مخاطر الصحة النباتية المحتملة على النباتات والمنتجات النباتية التي تتسبب بھا يتضّمن   2م
بتحليل  سائل المتعلقةبل إّن الغرض منه ھو إيضاح الم 11 المعيار رقمبنطاق تلك التوجيھات مّس تالكائنات الحية المحورة. وال 

قية الدولية لجھة بعض المالحظات التي تشرح نطاق االتفا 2لكائنات الحية المحورة. وترد في الملحق لمخاطر اآلفات بالنسبة 
  كائنات الحية المحورة.لتحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى ل
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ا،. متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفـات. 1996. 4المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ة ا روم ة االتفاقي ة لوقاي لدولي

  .ية والزراعةالنباتات، منظمة األغذ
ن فات ومواقع لإلنتاج خالية ممتطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآل. 1999. 10المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم .

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.اآلفات. 
  

  تعاريف
الصحة  مصطلحات مسرد( :5رقم الدولي ر في المعيار ايا المعفي ھذ ترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة

 ).النباتية
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  اإلطار العام للمتطلبات

 على القلق ي تبعثتنحصر أھداف تحليل مخاطر اآلفات، بالنسبة لمنطقة محددة، في تحديد اآلفات و/أو طريق انتقال العدوى الت
 حليل مخاطرملية تتحديد خيارات إدارة اآلفات، حسب مقتضى الحال. وتشمل ع وتقييم أخطارھا، وتحديد المناطق المھددة، وكذلك

 اآلفات بالنسبة لآلفات الَحْجرية ثالث مراحل، ھي:
  

تي تبعث على القلق، انتقال العدوى ال المرحلة األولى (وھي مرحلة الشروع في العملية) وتشمل تحديد اآلفة (أو اآلفات) وطريق
 من أجل تحليل المخاطر فيما يتعلق بالمنطقة المحددة لتحليل مخاطر اآلفات. والتي ينبغي النظر فيھا

  
فات معايير اآل عليھا المرحلة الثانية (وھي مرحلة تقدير المخاطر) وتبدأ بتصنيف اآلفات كل على حدة لتحديد ما إذا كانت تنطبق

بما في (المحتملة  تصاديةتوطنھا وانتشارھا، ونتائجھا االقالَحْجرية. وتستمر عملية تقدير المخاطر بتقييم احتمال دخول اآلفات، و
 ).1م – ذلك التأثيرات على البيئة

  
حديدھا في ي تم توالمرحلة الثالثة (وھي مرحلة إدارة المخاطر) وتشمل تحديد خيارات اإلدارة الالزمة للحد من المخاطر الت

 ھا.ر أنسبھا، وإمكانية تنفيذھا وتأثيرھا توطئة الختياالمرحلة الثانية، مع تقييم ھذه الخيارات لتحديد مدى كفاءت
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  تحليل مخاطر اآلفات الَحْجرية

  المرحلة األولى: الشروع في العملية  .1
 من فيھا النظر بغيين والتي القلق، على تبعث التيانتقال العدوى  طريقو) اآلفات أو( اآلفة تحديدالھدف من مرحلة الشروع ھو 

  تحليل مخاطر اآلفات.ل المحددة بالمنطقة يتعلق مافي المخاطر تحليل أجل
 

ة المحورة خطراً على الصحة النباتية يستدعي بالتالي إجراء تحليل لمخاطر اآلفات. إالّ أّن العديد من ل بعض الكائنات الحيّ قد تشكّ  2م
رة لحية المحواائنات سبب بھا غير الكل أي خطر على الصحة النباتية غير المخاطر التي تتفئات الكائنات الحية المحورة لن تشكّ 

الة حية في ذات الصلة وال تستدعي بالتالي إجراء تحليل كامل لمخاطر اآلفات. فيكون الھدف من مرحلة الشروع في العمل
 تحتاج التلك التي وتقييم الكائنات الحية المحورة تحديد الكائنات التي تتمتع بمواصفات آفة محتملة والتي تحتاج إلى المزيد من ال

 .11 الدولي المعيار رقمإلى المزيد من التقييم في إطار 
 
الكائنات الحية المحورة ھي كائنات تّم تحويرھا بواسطة تقنيات التقانة الحيوية الحديثة إلظھار سمة أو أكثر من السمات الجديدة أو  2م

الوراثي  ان التحويركا إذا مل قد ينبغي إجراء تقييم لمعرفة المغّيرة. وفي معظم الحاالت، ال يعتبر عادة الكائن األصل آفة نباتية ب
 الناتجة)) الجيناتت (المورثااألخرى أو ) الجيناتالمورثات (الذي ينّظم  )الجيناتالمورثات (أو تتابع  )الجيناتالمورثات ((أي 

 يؤدي إلى سمة أو مواصفة جديدة قد تشكل خطراً من مخاطر اآلفات النباتية.
 
 :الناجمة عن الكائنات الحية المحورة ن مخاطر اآلفات النباتيةوقد تكو 2م

  ) المضافة (أي الكائنات الحية المحورة)؛ أو)الجيناتالمورثات (( )الجينةالمورثة (كائناً (كائنات) يحمل  –
 مستخرجة من اآلفات النباتية كالفيروسات)؛ أو )جينةمورثة ( مجموعة مواد وراثية (مثالً  –
  ال المادة الوراثية إلى كائن آخر.تبعات انتق –

  
  نقطة البداية  1.1

  عملية تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لما يلي: فييمكن البدء 
  يمثل خطراً محتمالً آلفة نتقال العدوىتحديد طريق ال  - 
 تحديد آفة قد تتطلب اتخاذ تدابير للصحة النباتية  - 
 مراجعة أو تعديل سياسات وأولويات الصحة النباتية.  - 
  

أي نوع أو ساللة أو نمط حيوي من كثيرا ما تشير نقاط البداية إلى "اآلفات". وتعرف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اآلفة بأنھا "  1م
لى عبداية ھذه قاط الن." ولدى تطبيق الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية

باشرة مباتات بصورة الن في تحديداً، كآفات، فمن المھم مالحظة أن النباتات المعنية تفي بھذا التعريف. فاآلفات التي تؤثرالنباتات 
ً النباتات بصورة غير مباشرة تفي أ فيتفي بھذا التعريف. إضافة إلى ذلك، فالكثير من الكائنات التي تؤثر  ا التعريف بھذ يضا

طقة التي ھا في المنول عليلغازية). ويمكن االستناد في القول بأنھا مؤذية إلى الدالئل التي يتم الحص(كاألعشاب الضارة/النباتات ا
مع  ن المناسب،د يكون مالنباتات بصورة مباشرة، فق فيتوجد فيھا. وفي حالة الكائنات التي توجد دالئل غير كافية على أنھا تؤثر 

يل طقة تحلات وثيقة الصلة بالموضوع، تقدير احتمال كونھا مؤذية في من، على أساس ما ھو متاح من معلومييجرذلك، أن 
و األصناف أنواع مخاطر اآلفات باستخدام نظام موثق بوضوح، ومطبق باتساق، ومتسم بالشفافية. ولھذا أھمية خاصة بالنسبة لأل

  النباتية المستوردة للغرس.
  

  ن على المنظمات القطرية لوقاية النباتات تقييمھا لتحديد المخاطر على الصحة النباتية:تشمل أنواع الكائنات الحية المحورة التي قد يتعيّ    2م
النباتات المستخدمة (أ) كمحاصيل زراعية أو للغذاء والعلف أو نباتات للزينة أو غابات تتّم إدارتھا؛ (ب) العالج الحيوي   - 

اد و الموأاض صناعية (مثالً إنتاج األنزيمات (مثل الكائنات الحية التي تتولى التخلص من العدوى)؛ (ج) ألغر
  ية)؛نالبالستيكية العضوية)؛ (د) كعوامل عالجية (مثالً إلنتاج المواد الصيدال

 المحّورة لمساعدتھا على تأدية ذلك الدور بشكل أفضل؛(البيولوجية) عوامل المكافحة الحيوية   - 
ر ا(أنظر المعي (البيولوجية)الحيوية فيدة بالتالي في المكافحة اآلفات المحورة لتغيير مواصفاتھا الممِرضة وجعلھا م  - 

 )؛مدونة السلوك الخاصة باستيراد وإطالق العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية: 3الدولي رقم 
ً لتحسين مواصفاتھا الستخدامھا كأسمدة حيوية أو لمعالجات أخرى للتربة وفي العالج الحي  -  وي الكائنات المحورة وراثيا

  أو ألغراض صناعية.(البيولوجي) 
 

 ال تصّنف الكائنات الحية المحورة في خانة اآلفات إال إذا كانت مؤذية أو يمكن أن تؤذي النباتات أو المنتجات النباتية في ظروف معينة  2م
ثيرات اتية أو تأت النبالمنتجافي المنطقة التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات. وقد يتخذ الضرر شكل تأثيرات مباشرة على النباتات أو 

تحديد لى ى العودة إ، يرجغير مباشرة. وللمزيد من التوجيھات عن طريقة معرفة ما إذا كانت الكائنات الحية المحورة قد تشكل آفة أم ال
 في الملحق الثالث.  إمكانية أن يشكل كائن حي محور آفة

  
  العدوىانتقال تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لتحديد طريق   1.1.1

  الية:ح لمخاطر اآلفات على طريق محدد النتقال العدوى في الحاالت التقد تنشأ الحاجة إلى تحليل جديد أو ُمنقّ 
بدء التعامالت التجارية الدولية في سلعة لم يكن البلد يستوردھا من قبل (وھي عادة نبات أو ُمنَتج نباتي، بما في ذلك النباتات   - 

لة وراثياً) أو ف  ي سلعة من منطقة منشأ جديدة أو من بلد منشأ جديدالُمعدَّ
 استيراد أنواع جديدة من النباتات ألغراض االنتخاب أو البحوث العلمية  - 
تحديد طريق آخر النتقال العدوى غير استيراد السلعة (االنتشار الطبيعي، أو عن طريق مواد التعبئة، أو البريد، أو النفايات،   - 

  لى ذلك).أو أمتعة الركاب، وما إ
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صادر تعانة بالمباالس ويمكن إعداد قائمة باآلفات التي من المحتمل أن ترتبط بھذا الطريق النتقال العدوى (كأن تحملھا السلعة)

ي ألولويات فحديد االرسمية، وقواعد البيانات، والمطبوعات العلمية أو األدبيات األخرى، أو مشاورات الخبراء. ومن المفضل ت
يق، ن ھذا الطرخولھا موفي حالة عدم تحديد آفات من المحتمل د اداً إلى رأي الخبراء بشأن توزيع اآلفات وأنواعھا.القائمة استن

  يمكن أن تتوقف عملية تحليل مخاطر اآلفات عند ھذه النقطة.
  

  حيوية الحديثة.طة التقانة الاالمقصود بعبارة "النباتات المعدلة وراثياً" النباتات التي يتم الحصول عليھا بوس   2م
  

  تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لتحديد اآلفة  2.1.1
  ح لمخاطر اآلفات بشأن آفة محددة في الحاالت التالية:قد تنشأ الحاجة إلى تحليل جديد أو ُمنقّ 

 ظھور حالة طارئة بعد اكتشاف إصابة متوطنة أو بعد تفشي آفة جديدة داخل منطقة تحليل مخاطر اآلفات  - 
 ارئة لدى اكتشاف آفة جديدة في سلعة مستوردةظھور حالة ط  - 
 تحديد وجود خطر ناتج عن آفة جديدة، عن طريق البحوث العلمية  - 
 دخول آفة إلى منطقة ما  - 
 أشد ضرراً في منطقة ما عما ھي في منطقة المنشأ وجود تقارير تدل على أن آفة تعدّ   - 
 تكرار اكتشاف آفة  - 
 طلب استيراد كائن حي من الخارج  - 
 ناقالً آلفات أخرى ف على كائن حي يعدّ التعرّ   - 
 -   ّ   بطريقة تدل بوضوح على أنه يمكن أن يمثل آفة نباتية. تحور كائن حي وراثيا
  

 طة التقانة الحيوية الحديثة.االمقصود بعبارة "المحورة وراثياً" ما يتم الحصول عليه بوس  2م
  

  نظر في السياسة المطبقة أو تغييرھاالشروع في تحليل مخاطر اآلفات نتيجة إلعادة ال  3.1.1
  ية:ح لمخاطر اآلفات لدواعي ترتبط بالسياسة المطبقة في الحاالت التالتنشأ الحاجة إلى تحليل جديد أو ُمنقّ 

 اتخاذ قرار على المستوى القطري بإعادة النظر في لوائح أو شروط أو عمليات الصحة النباتية  - 
 والزراعة) أو من منظمة دولية (منظمة إقليمية لوقاية النباتات، أو منظمة األغذية م من بلد آخرالنظر في اقتراح مقدّ   - 
 تأثير نظام جديد للمعاملة أو وقف العمل بنظام للمعاملة، أو تأثير عملية جديدة، أو معلومات جديدة على قرار سابق  - 
 بشأن تدابير الصحة النباتية تنازعظھور   - 
  بلد ما، أو نشوء بلد جديد، أو تغير الحدود السياسية لبلد ما. تغير حالة الصحة النباتية في  - 
 

  تحديد منطقة تحليل مخاطر اآلفات  2.1
  أنھا.مات بشينبغي تحديد منطقة تحليل مخاطر اآلفات بأكبر قدر من الدقة لكي يمكن تحديد المنطقة التي يلزم توفير معلو

  
  المعلومات  3.1
ديد تى يمكن تحداية حذلك مھماً في مرحلة الب مة في جميع مراحل تحليل مخاطر اآلفات. ويعدّ جمع المعلومات من العناصر المھ يعدّ 

ت الحاجة ى كلما ظھراألخر اآلفة أو اآلفات، وتوزيع وجودھا وارتباطھا بالنباتات العائلة، أو السلع، أو غير ذلك. وُتجَمع المعلومات
  عملية تحليل مخاطر اآلفات.إليھا للتوصل إلى القرارات الالزمة طالما استمرت 

 
ن ملة اآلفات عن حا تقديم المعلومات الرسمية ويمكن أن تأتي المعلومات الالزمة لتحليل مخاطر اآلفات من مصادر متعددة.  ويعدّ 

- 8ر ذلك (المادة لرسمية بتيسيج) على أن تقوم جھة االتصال ا1- 8االلتزامات التي تنص عليھا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (المادة 
2.(  

  
ّ   1م ً لبالنسبة  ستكون مصادر المعلومات أكثر تنوعا ، من تلك التي كانت المنظمات القطرية لوقاية النباتات تستخدمھا لمخاطر البيئية، عموما

 ً ً تقليديا بأن ھذه  جب التسليمي أنه . وقد تشمل ھذه المصادر "تقديرات التأثير البيئي"، إال. وقد يحتاج األمر إلى مدخالت أوسع نطاقا
 عن ھذا التحليل. لتحليل مخاطر اآلفات وأنھا ال يمكن أن تكون بديالً  هنفسالتقديرات ليس لھا عادة الغرض 

  
  لكائنات الحية المحورة إلجراء تحليل كامل للمخاطر:لمن المعلومات المطلوبة بالنسبة   2م

نيفھا (بما في ذلك أية رموز تعريف ذات صلة) وتدابير إدارة اسم الكائنات الحية المحورة وھويتھا وحالتھا من حيث تص  -
ر؛   المخاطر المطّبقة على تلك الكائنات في البلد المصدِّ

 ، نقطة التجميع أو الحصول عليھا، ومواصفات الكائن المانح؛شائعالالتصنيف، االسم   -
 والمواصفات الوراثية النمطية والمظھريةوصف الحمض النووي أو التحوير الحاصل (بما في ذلك التركيبة الوراثية)   -

 النمطية الناجمة عنه في الكائنات الحية المحورة؛
 تفاصيل عملية التحّول؛  -
 ق الكشف والتحديد المالئمة وخصائصھا ودقتھا والقدرة على الوثوق بھا؛ائطر  -
 االستخدام المقصود بما في ذلك االحتواء المقصود؛  -
 اثية الواجب استيرادھا أو حجمھا.كمية الكائنات الحية الور  -

  
ج) تقديم معلومات عن حالة اآلفات عن طريق نقاط اتصال رسمية (المادة 1- وتفرض االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (المادة الثامنة   2م

قات الدولية األخرى مثل ). وقد يتعّين على أي بلد من البلدان تقديم معلومات عن الكائنات الحية المحورة بموجب االتفا2- الثامنة
؛ بروتوكول قرطاجنة). ويلحظ بروتوكول قرطاجنة )2000بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع الحيوي (
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ً المعلومات الخاص ة إنشاء غرفة لتبادل المعلومات عن السالمة الحيوية قد تحوي كافة المعلومات ذات الصلة. وقد تكون أحيانا
  بالكائنات المحورة وراثياً ذات بعد تجاري أيضاً وتجدر عندھا مراعاة أي واجبات تتعلق باإلفصاح عن المعلومات ومناولتھا.
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  عمليات تحليل مخاطر اآلفات السابقة  1.3.1
يل مخاطر اآلفات، سواء على ، أو اآلفات أو السياسات قد أْخِضَعت بالفعل لتحلنتقال العدوىق اائينبغي التأكد أيضاً مما إذا كانت طر

كون قد مات ربما تالمعلوالمستوى القطري أو الدولي.  فإذا ُوِجد تحليل سابق لمخاطر اآلفات، ينبغي التأكد من سالمته ألن الظروف و
ً أو كلياً، على تحليل مخاطر اآلفات من طريق مماثل أو  لك اثلة، وبذممن آفة عتغيرت.  كذلك ينبغي تحري إمكانية االعتماد، جزئيا

  تنتفي الحاجة إلى إجراء تحليل جديد لمخاطر اآلفات.
  

 االنتھاء من المرحلة األولى  4.1
مع االنتھاء من المرحلة األولى، نقطة البداية، تكون اآلفات وطرق انتقال العدوى التي تثير القلق ومنطقة تحليل مخاطر اآلفات قد   

د أو في أساس منفر ما على، وتم تحديد اآلفات المرشحة التخاذ تدابير الصحة النباتية، إتحددت، كما تم تجميع المعلومات المتصلة بھا
  ترابط مع طريق انتقال العدوى.

  
ر ر في حالة الكائنات الحية المحورة في نھاية المرحلة األولى ما إذا كان الكائن الحي المحوّ لوقاية النباتات أن تقرّ  للمنظمة القطرية  2م

  المعني:
  آفة محتملة ويحتاج إلى المزيد من التقييم في المرحلة الثانية؛ أو يشكل  -
 (أنظر أيضاً الفقرة التالية). 11 المعيار رقمال يشكل آفة محتملة وال يحتاج إلى المزيد من التحليل بموجب   -
  

ة وإدارتھا. وكما ھي الحال بالنسبة ال يتعلق تحليل مخاطر اآلفات في االتفاقية الدولية إال بتقدير المخاطر على الصحة النباتي  2م
ً عن أأخرى  مخاطرب لكائنات أو طرق انتقال العدوى التي تستعرضھا إحدى المنظمات القطرية لوقاية النباتات، قد تترتّ ل يضا

رة جزءاً لمحولحية ائنات االكائنات الحية المحورة ال تقع ضمن نطاق االتفاقية الدولية. قد يشكل تحليل مخاطر اآلفات في حالة الكا
ً فقط من التحليل اإلجمالي المطلوب للمخاطر. إذ باستطاعة البلدان مثالً أن تطلب تقدير المخاطر ع و اإلنسان أ لى صحةبسيطا

دما تكتشف األرجح عن ّح علىالحيوان أو على البيئة، بما يتعدى المجاالت التي تشملھا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. ومن األص
  ختصة.طات المالمنظمات القطرية لوقاية النباتات وجود مخاطر محتملة غير المخاطر على الصحة النباتية إبالغ السلإحدى 

  
  المرحلة الثانية: تقدير مخاطر اآلفات  .2
  ، تقسيم عملية تقدير مخاطر اآلفات إلى ثالث خطوات مترابطة، ھي:عامةيمكن، بصفة   

 تصنيف اآلفات  - 
 ول واالنتشارتقدير احتمال الدخ  - 
 تقدير النتائج االقتصادية المحتملة (بما في ذلك التأثيرات البيئية).  - 
 

د بترتيب خاص. وفي معظم الحاالت، تطبق ھذه الخطوات بالتتابع في عملية تحليل مخاطر اآلفات، وإن لم يكن من الضروري أن تتقيّ   2م
الحكم المعيار ب يسمح ھذاور الظروف ذلك من الناحية الفنية.  بقدر ما تبرّ وال ينبغي أن تكون عملية تقدير مخاطر اآلفات معقدة إالّ 

ً على المبادئ المتعلقة بمدى ضرورتھا، والحد األدنى لتأثيرھا تطابق، فافية، وال، والشعلى عملية معينة لتحليل مخاطر اآلفات قياسا
حجر النباتي وعالقتھا مبادئ ال،  1995 :1 المعيار رقمنة في وھي المبادئ المبي  –وتحليل المخاطر، وإدارة المخاطر وعدم التمييز 

  .بالتجارة الدولية
  
من المسلّم به اعتباراً من ھذه المرحلة في تحليل مخاطر اآلفات أنه يجري تقييم الكائنات الحية المحورة على اعتبارھا آفة؛ فتعني   2م

ديدة أو صائص جكل آفة حجرية محتملة بسبب وجود مواصفات أو خبالتالي "الكائنات الحية المحورة" أي كائنات حية محورة تش
حورة التي الحية الم لكائناتكل حالة على حدة. وينبغي تقييم المعّدلة نتيجة التحوير الوراثي. ويجب أن يتّم تقدير المخاطر بالنسبة 

  طة اإلجراءات العادية.الھا خصائص آفات غير مرتبطة بالتحوير الوراثي بوس
  

  نيف اآلفاتتص  1.2
ً أي آفة أو أي اآلفات التي تم تحديدھا في المرحلة األولى تتطلب إجراء تحل . اطر اآلفاتيل لمخفي البداية، قد ال يكون واضحا

 ر مستوفاة.ر الحجوتتضمن عملية التصنيف تحديد ما إذا كانت معايير التحديد الواردة في تعريف اآلفات التي تطبق عليھا تدابي
  

فردة آلفات المنخاطر االمرتبطة بسلعة معينة، إجراء عدد من عمليات تحليل م نتقال العدوىق اائالالزم، لدى تقييم طر وقد يكون من
ائن كن استبعاد نه يمكعن اآلفات المختلفة التي من الممكن أن ترتبط بھذا الطريق.  ومن الجوانب التي تميز عملية تصنيف اآلفات أ

 قبل إجراء بحث متعمق. حي أو كائنات حية من الدراسة
  

يف ملية التصنجراء عأن تكون كافية إل ومن مزايا عملية تصنيف اآلفات أنه يمكن إجراؤھا بمعلومات قليلة نسبياً، وإن كان البدّ 
  بطريقة وافية.

  
  عناصر التصنيف  1.1.2

  ية:تشمل عملية تصنيف إحدى اآلفات على أنھا من اآلفات الَحْجرية العناصر األساسية التال
 ھوية اآلفة  - 
 وجود أو عدم وجود منطقة لتحليل مخاطر اآلفات  - 
 وضع اآلفة من حيث خضوعھا للوائح الصحة النباتية  - 
 ن واالنتشار بمنطقة تحليل مخاطر اآلفاتاحتمال التوطّ   - 
  النتائج االقتصادية المحتملة (بما في ذلك النتائج البيئية) في منطقة تحليل مخاطر اآلفات.  - 
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  ھوية اآلفة  1.1.1.2

ينبغي تحديد ھوية اآلفة بوضوح لضمان إجراء التقدير على كائن محدد، وكذلك لضمان كون المعلومات الحيوية وغيرھا من 
ة لم يتم عراض معينأللمسبب المعلومات المستخدمة في التقدير وثيقة الصلة بالكائن محل الدراسة. وإذا لم يكن ذلك ممكناً ألن العامل ا

 د من أنه يتسبب في أعراض ثابتة وأنه قادر على االنتقال.تماماً، عندئذ ينبغي التأكُّ  تحديده
  

وعموماً تكون الوحدة التصنيفية لآلفة ھي النوع.  وعند تصنيفھا في مستوى أعلى أو أدنى من النوع، ينبغي أن يستند ذلك إلى أساس 
ند إليھا لتي يستاينبغي أن يتضمن ذلك األدلة التي توضح أن العوامل علمي سليم. وفي حالة تصنيفھا في مستوى أدنى من النوع، 

ة رية بالدرجعد جوھتُ  - مثل وجود اختالفات في مدى ضراوة اآلفة، ومجال العوائل أو االرتباط بين اآلفة وناقل العدوى  - التصنيف 
  حالة الصحة النباتية. فيالتي تكفي للتأثير 

رورته ضدوى وبقدر بب للعللعدوى، يمكن أيضاً اعتبار الناقل آفة بقدر ارتباطه بالكائن الحي المس وفي الحاالت التي يوجد فيھا ناقل
  لنقل اآلفة.

  
يتطلّب تحديد ھوية الكائنات الحية المحورة توافر معلومات عن مواصفات الكائن المتلقي أو األصلي وعن الكائن المانح والتركيبة   2م

 3- 1قسم ھــا في الب توافروعن طبيعة التحويـر الوراثي. وترد المعلومــات الواج )الجيناتمورثات (الالوراثية والجينيــة أو ناقل 
.  

  
  وجود أو عدم وجود منطقة لتحليل مخاطر اآلفات  2.1.1.2

  ينبغي أالّ يكون لآلفة وجود في جميع أنحاء منطقة تحليل مخاطر اآلفات أو في جزء محدد منھا.
  

  حالة الكائنات الحية المحورة بالكائنات المثيرة للقلق على مستوى الصحة النباتية. تتعلق ھذه النقطة في  2م
  

  الوضع من حيث خضوع اآلفة للوائح الصحة النباتية  3.1.1.2
إذا كانت اآلفة موجودة ولكنھا غير منتشرة على نطاق واسع، ينبغي أن تكون خاضعة للمكافحة الرسمية أو من المتوقع إخضاعھا 

 ة الرسمية في المستقبل القريب.للمكافح
  

يمكن أن تشمل المكافحة الرسمية لآلفات التي تمثل مخاطر بالنسبة للبيئة وكاالت غير المنظمة القطرية لوقاية النباتات. ومن جھة   1م
ة الرسمية في افحبشأن المك 1، الملحق رقم مسرد مصطلحات الصحة النباتية :5رقم الدولي المعيار أخرى يجب االعتراف بانطباق 

 .7- 5القسم 
  
في حالة الكائنات الحية المحورة، يجب أن ترتبط المكافحة الرسمية بتدابير الصحة النباتية المطّبقة نظراً إلى اآلفة التي يحتمل أن    2م

لمانح أو و الكائن اصلي أتشكلھا تلك الكائنات. وقد يكون من األنسب التوقف عند أية تدابير للمكافحة الرسمية يخضع لھا الكائن األ
  .)الجيناتالمورثات (أو ناقل  مورثة (الجينة)ال
  

  ن واالنتشار بمنطقة تحليل مخاطر اآلفاتاحتمال التوطّ   4.1.1.2
ينبغي وجود أدلة تعزز االستنتاج بأن اآلفة يمكن أن تصبح متوطنة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات أو أن تنتشر فيھا. وينبغي أن   2م

ارھا، آلفة وانتشان توطّ لطقة تحليل مخاطر اآلفات الظروف اإليكولوجية/المناخية، بما في ذلك الظروف المحمية المناسبة تتوافر في من
طر تحليل مخا اقل في منطقةوجود أنواع العوائل (أو أقرب أقاربھا)، والعوائل البديلة والنو  –حيثما يكون ذلك مناسباً   –كما ينبغي 

  اآلفات.
  

  مراعاة العناصر التالية أيضاً في حالة الكائنات الحية المحورة: ال بد من   2م
  تغّير مواصفات التكّيف نتيجة التحوير الوراثي والتي من شأنھا أن تزيد احتماالت التوّطن واالنتشار؛  -
 أو تدفقھا مما قد يؤدي إلى توّطن اآلفات وانتشارھا أو إلى ظھور آفات جديدة؛.)الجيناتالمورثات (نقل   -
عدم االستقرار الوراثي النمطي والمظھري النمطي الذي قد يؤدي إلى توّطن وانتشار كائنات تكون لآلفات الناجمة عنھا   -

 العقم التي تحول دون اإلخصاب الخلطي..)جيناتمورثات (مواصفات جديدة، مثل خسارة 
  
  .للمزيد من التوجيھات المفصلة عن تقييم ھذه المواصفات 3أنظر الملحق    2م
  

  إمكانية حدوث نتائج اقتصادية في منطقة تحليل مخاطر اآلفات  5.1.1.2
ينبغي وجود دالئل واضحة على أن اآلفة من المحتمل أن يكون لھا تأثير اقتصادي غير مقبول (بما في ذلك التأثير البيئي) في منطقة   

  تحليل مخاطر اآلفات. 
  

خطوط توجيھية : 2رقم  الضميمة، مصطلحات الصحة النباتية مسرد :5 لمعيار رقمايرد عرض للتأثير االقتصادي غير المقبول في   1م
  .بشأن فھم األھمية االقتصادية المحتملة والمصطلحات المتصلة بھا

  
البيئة) في حالة الكائنات الحية المحورة متصالً بصورة مباشرة باحتمال  فييجب أن يكون التأثير االقتصادي (بما في ذلك التأثير   2م

  أن تشكل الكائنات الحية المحورة آفة (مؤذية للنباتات وللمنتجات النباتية).
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  االنتھاء من تصنيف اآلفة  2.1.2

. أما اطر اآلفاتليل مخد من أن اآلفة ذات صفات تجعلھا تندرج ضمن اآلفات الَحْجرية، ينبغي االستمرار في عملية تحفي حالة التأكّ 
ود وج موفي حالة عد يير اآلفات الَحْجرية، يجوز وقف عملية تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لھا.إذا كانت اآلفة غير مستوفية لمعا

  معلومات كافية، ينبغي تحديد الجوانب غير المؤكدة كما ينبغي المضي في عملية تحليل مخاطر اآلفات.
  

  تقدير احتماالت دخول اآلفة وانتشارھا  2.2
رق انتقال ق من طھا. ويتطلب تقدير إمكانية دخول اآلفات إجراء تحليل لكل طريوتوطنّ  يقوم دخول اآلفات على شقين ھما دخولھا

 حليل مخاطرتإذا كان  تحليل مخاطر اآلفات.  وفي حالة مامنطقة في نھا العدوى التي يمكن أن ترتبط بھا اآلفة من منشئھا إلى توطّ 
لزم يريق. كذلك ذا الطھردة)، يتم تقييم احتمال دخول اآلفة من خالل اآلفات نتيجة لطريق انتقال العدوى (وھو في العادة سلعة مستو

  نتقال العدوى.ال األخرى الطرق خالل من اآلفة دخول إمكانيات تحري
  

 ينبغي دراسة لعدوى،وبالنسبة لعمليات تحليل المخاطر التي تجرى على آفة محددة، دون تحديد سلعة معينة أو طريق معين النتقال ا
  المحتملة.جميع الطرق 

حتماالت الية تقدير يھا عموتقوم عملية تقدير احتمال انتشار اآلفة، في المقام األول، على اعتبارات حيوية مماثلة لتلك التي يقوم عل
  نھا.دخولھا وتوطّ 

  
فھم ، أن يُ يمجال عوائلتقديره على أنه آفة ذات آثار غير مباشرة، وحيثما جرت اإلشارة إلى عائل أو  ينبغي، في ما يتعلق بنبات جارٍ   1م

  مالئم يمكن فيه للنبات أن ينمو في منطقة تحليل مخاطر اآلفات. 2ئلموھذا على أنه يشير، بدال من ذلك، إلى 
  
  غير المقصود فھو المكان الذي ال يقصد أن ينمو النبات فيه.ئل موالالمقصود ھو المكان الذي يقصد أن ينمو فيه النبات، أما  ئلمولوا  1م
  
   ن، واالنتشار، بصورة مختلفة.ب، في حالة النباتات المراد استيرادھا، النظر في مفاھيم الدخول، والتوطّ ويج  1م
  
ومن  مقصود، واألرجح أن يكون ذلك بأعداد كبيرة ولفترة غير محددة.ئل موفالنبات المستورد للغرس يتم االحتفاظ به بعد دخوله في   1م

غير  ئلموامقصود إلى الئل موال ينطبق. وينشأ الخطر ألنه من المحتمل أن ينتشر النبات من الخاص بالدخول ال 1- 2- 2ثم، فإن القسم 
. وقد 2- 2- 2ل القسم قب 3- 2- 2. لذلك فإنه يجوز النظر في القسم ائلموالن في ھذه مقصودة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات، ثم يتوطّ 

  طقة تحليل المخاطر.المقصود في منئل موالغير مقصودة بالقرب من  ئلمواتوجد 
  
والنباتات المستوردة لغير أغراض الغرس يجوز أن تستخدم ألغراض مختلفة (كبذور للطيور، أو كعلف، أو للتجھيز، مثال). وينشأ   1م

  غير مقصود وأن يوطن فيه.ئل موالخطر عن احتمال نجاة النبات أو نقله من مكان االستخدام المقصود إلى 
  

ل استجالب أي من الكائنات الحية المحورة تحليل طريقي االستجالب المتعّمدة وغير المتعّمدة كلتيھما واالستخدام يتطلّب تقدير احتما   2م
  المقصود. 
  

  احتمال دخول اآلفة  1.2.2
زاد  طرق. وكلماھذه اليعتمد احتمال دخول اآلفة على طرق انتقالھا من بلد التصدير إلى جھة الوصول، ومدى تكرار وكمية ارتباطھا ب

  عدد طرق انتقال العدوى، زاد احتمال دخول اآلفة بطريق من ھذه الطرق.
  

كون لھا يلتي قد ال تملة اوينبغي أن تؤخذ في االعتبار الطرق الموثقة النتقال اآلفة إلى مناطق جديدة.  كما ينبغي تقييم الطرق المح
لى طريق ما وعبرتباط فة دليالً على مدى قدرة اآلفة على االوجود في الوقت الحاضر. ويمكن أن توفر البيانات الخاصة باكتشاف اآل

  المحافظة على بقائھا أثناء فترة النقل والتخزين.
 

فات في حالة النباتات المراد استيرادھا، تدخل النباتات وال يلزم تقييم احتمال دخولھا، ولذا فإن ھذا القسم ال ينطبق، لكنه ينطبق على اآل  1م
  ا ھذه النباتات (مثل بذور األعشاب، والبذور المستوردة لالستنبات).التي يمكن أن تحملھ

  
  ال يعني ھذا القسم الكائنات الحية المحورة المستوردة لإلطالق المتعّمد في البيئة.  2م

                                                           
 كائنات أخرى. فيالنباتات بشكل غير مباشر، من خالل تأثيرھا  فيأيضاً الكائنات التي تؤثر  ئلتشمل عبارتا العائل/المو  2



  11المعيار رقم   وعلى الكائنات الحية المحورة وراثيا بما في ذلك المخاطر على البيئة ،ريةالَحجْ  تحليل مخاطر اآلفات

164 )2010(إصدار34إلى 1رقم  الصحة النباتية لتدابير المعايير الدولية

  
  تحديد طريق انتقال العدوى في عملية تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لوجود آفة  1.1.2.2

. يلعوائلامجال الي ولجغرافاعدوى المرتبطة بدخول اآلفة. ويمكن تحديدھا أساساً استناداً إلى التوزيع ينبغي دراسة جميع طرق انتقال ال
قائمة لھذه األنماط الولقلق، وتمثل شحنات النباتات والمنتجات النباتية التي تنقل في التجارة الدولية الطرق الرئيسية التي تبعث على ا

خرى، ع السلع األل أنوا، الطرق األكثر احتماالً لدخول اآلفة. وينبغي دراسة الطرق األخرى، مثالتجارة ھي التي تحدد، إلى حد بعيد
 ذلك، ينبغيكلحال. اومواد التعبئة، واألشخاص، واألمتعة، والبريد، ووسائل النقل، وكذلك تبادل المعلومات العلمية، حسب مقتضى 

 تية.تشار الطبيعي قد يقلل من فعالية تدابير الصحة النباتقييم إمكانية دخول اآلفة بالطرق الطبيعية، ألن االن
  

  د منھا) في حالة الكائنات الحية المحورة.د وغير المتعمّ ينبغي النظر في جميع طرق االستجالب (المتعمّ    2م
  

  احتمال ارتباط اآلفة بطريق انتقالھا في منطقة المنشأ  2.1.2.2
تھا ما لواجب دراسوامل ازماني، بين اآلفة وطرق انتقالھا في منطقة المنشأ. وتشمل الع ينبغي تقييم إمكانية وجود ارتباط، مكاني أو

  يلي:
 انتشار اآلفة في منطقة المنشأ  - 
 وجود اآلفة في طور يساعد على ارتباطھا بالسلع، أو الحاويات، أو وسائل النقل  - 
 حجم ووتيرة الحركة على طول طريق انتقالھا  - 
 التوقيت أثناء الموسم  - 
إدارة اآلفات، والتدابير الزراعية والتجارية المطبقة في مكان المنشأ (استخدام مواد وقاية النبات، وطرق التداول،   - 

  والفرز، واستبعاد المنتجات التالفة أو المصابة، والتدريج).
  

  احتمال محافظة اآلفة على بقائھا أثناء فترة النقل والتخزين  3.1.2.2
  ينبغي دراستھا:من أمثلة العوامل التي 

 سرعة وظروف وسائل النقل ومدة دورة حياة اآلفة منسوبة إلى فترة النقل والتخزين  - 
 مدى قدرة اآلفة على المحافظة على بقائھا، في أطوار حياتھا المختلفة، أثناء فترة النقل والتخزين  - 
 احتمال ارتباط انتشار اآلفة بشحنة  - 
  لمطبقة على الشحنات في بلد المنشأ، أو بلد الوصول، أو أثناء فترة النقل والتخزين.التدابير التجارية (مثل التبريد) ا  - 
 

  إدارة اآلفات احتمال محافظة اآلفة على بقائھا رغم التدابير المتبعة في  4.1.2.2
لمنشأ حتى ألخرى من اافات آلينبغي تقييم تدابير إدارة اآلفات القائمة (بما في ذلك تدابير الصحة النباتية) المطبقة على الشحنات ضد ا

لفحص أو اف أثناء ان اكتشاالستخدام النھائي، لتحديد مدى فعاليتھا ضد اآلفة محل الدراسة. كما ينبغي تقدير احتماالت مرور اآلفة دو
 قدرتھا على المحافظة على بقائھا رغم تدابير الصحة النباتية األخرى السارية.

  
  ائل مناسباحتمال انتقال اآلفة إلى ع  5.1.2.2

  تشمل العوامل الواجب دراستھا ما يلي:
 آليات االنتشار، بما في ذلك النواقل التي تسمح بانتقال اآلفة من طريق انتقال العدوى إلى عائل مناسب  - 
ما إذا كانت السلعة المستوردة من المقرر إرسالھا إلى عدد قليل أو عدد كثير من نقط الوصول في منطقة تحليل مخاطر   - 

 فاتاآل
 مدى قرب نقط الدخول، والعبور والوصول من العوائل المناسبة 
 الوقت الذي تتم فيه عملية االستيراد خالل السنة 

  أغراض االستخدام التي تم استيراد السلعة من أجلھا (مثل استخدامھا في الزراعة، أو التصنيع أو االستھالك).  - 
 مخاطر المنتجات الثانوية والمخلفات.  - 

  
راسة نبغي دض االستخدامات (مثل الزراعة) بارتفاع احتمال دخول اآلفة أكثر من غيرھا (مثل التصنيع).  كذلك يوترتبط بع

  االحتماالت المرتبطة بزراعة السلعة، أو تصنيعھا أو التخلص منھا بالقرب من العوائل المناسبة.
  

ً في احتمال تدفق   2م حالة الكائنات الحية المحورة، في حال وجود سمات مثيرة ونقلھا في  )الجيناتالمورثات (ينبغي النظر أيضا
  للقلق على مستوى الصحة النباتية القابلة للنقل.

  
 اآلفة نتوطّ احتمال   2.2.2

لعوائل، مجال اون اآلفة، ينبغي الحصول على معلومات حيوية يمكن االعتماد عليھا (دورة حياة اآلفة، ولتقدير احتماالت توطّ 
ة في منطقة ارنة الحالمكن مقيوقدرتھا على المحافظة على بقائھا) من المناطق التي توجد بھا اآلفة بالفعل. وعندئذ،  والجوانب الوبائية،

براء يستخدم الخمية) وتحليل مخاطر اآلفات بالحالة في تلك المناطق التي توجد بھا اآلفة بالفعل (مع مراعاة الظروف البيئية المح
لعوامل من أمثلة اواثلة. ن اآلفة. ويمكن النظر أيضاً في حاالت اإلصابة السابقة بآفات ممحتماالت توطّ قدرتھم على الحكم في تقدير ا

  الواجب دراستھا ما يلي:
 مدى توافر العوائل في منطقة تحليل مخاطر اآلفات، وكميتھا وتوزيعھا  - 
 مدى مالءمة البيئة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات  - 
  مقدرة اآلفة على التأقل  - 
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 استراتيجية التكاثر بالنسبة لآلفة  - 
 طريقة اآلفة في المحافظة على بقائھا  - 
  المعامالت الزراعية وتدابير المكافحة.  - 
 

لة اآلفات في منطقة تحديد حا : 8 رقمالدولي المعيار العارضة (أنظر وينبغي، لدى دراسة احتماالت توطن اآلفة، مالحظة أن اآلفة 
إنھا ومع ذلك ف لمثال)ان في منطقة تحليل مخاطر اآلفات (نظراً لعدم مالءمة الظروف المناخية، على سبيل وطّ )، قد ال تستطيع التما

  من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات). 3- 7يمكن أن ُتحدث نتائج اقتصادية غير مقبولة (أنظر المادة 
  

  غير المقصودة. ئلبالموان لن يتعلق وطّ في حالة النباتات المزمع استيرادھا، فإن تقييم إمكانية الت  1م
  

ً  التوقف يجب  2م   .اإلنسان تدخل عن بمعزل الحياة قيد على البقاء على المحورة الحية الكائنات قدرة عند أيضا
  
 في النظر ينبغي اآلفات، مخاطر تحليل يشملھا التي المنطقة في مشكلة يطرح )الجيناتالمورثات ( تدفق كان كلما ذلك، عن فضالً   2م

  .النباتية الصحة مستوى على للقلق مثيرة سمة وتوّطن ظھور احتمال
  
 .ھانفس التركيبة لھا مشابھة أخرى بكائنات أو محورة حية بكائنات تتعلق سابقة بحاالت لذلك االستعانة ويمكن  2م
  

  فاتمخاطر اآل تحليل مدى توافر العوائل المناسبة، والعوائل البديلة والنواقل في منطقة  1.2.2.2
  تشمل العوامل الواجب دراستھا ما يلي:

 ما إذا كانت العوائل والعوائل البديلة موجودة، ومدى وفرتھا واتساع نطاق توزيعھا  - 
 ما إذا كانت العوائل والعوائل البديلة توجد في أماكن متقاربة من الناحية الجغرافية تسمح لآلفة باستكمال دورة حياتھا  - 
 تية أخرى قد يثبت كونھا عوائل مناسبة، في حالة عدم وجود النوع العائل المعتادما إذا كانت أنواع نبا  - 
 في حالة انتشار اآلفة عن طريق ناقل، ما إذا كان الناقل موجوداً بالفعل في منطقة تحليل مخاطر اآلفات أو من المرجح دخوله  - 
  يمكن أن يقوم بنقل العدوى. ما إذا كان يوجد نوع آخر من النواقل في منطقة تحليل مخاطر اآلفات  - 

 
ت علمية مبررا وينبغي عادة تصنيف العوائل على مستوى "النوع"، وأن يكون لتصنيف العوائل في مستوى أعلى أو أدنى من النوع

  سليمة.
 

  مالءمة العوامل البيئية   2.2.2.2
في  –ناقلھا و، وعائلھا ر اآلفةتطو فية والعائل) المؤثرة ينبغي تحديد العوامل البيئية (مثل مالءمة المناخ، والتربة، والمنافسة بين اآلف

ة أن اوينبغي مراع حياتھا. وقدرتھا على المحافظة على بقائھا أثناء فترات اإلجھاد المناخي واستكمال دورة –حالة تأثره بھذه العوامل 
فاعل بين ھذه ذا كان التديد ما إالالزم إدراك ذلك في تح اآلفة، وعائلھا وناقلھا. ومن فيالبيئة من المحتمل أن تكون لھا تأثيرات متباينة 

ن توطّ  اسة احتمالضاً درالكائنات في منطقة المنشأ سوف يستمر في منطقة تحليل مخاطر اآلفات بما يفيد اآلفة أو يضر بھا. وينبغي أي
  .)الصوباتالدفيئات (اآلفة في الظروف البيئية المحمية، مثل 

ة تحليل خاصة بمنطقنات الذج المناخية لمقارنة البيانات المناخية الخاصة بالتوزيع المعروف لآلفة مع البياويمكن استخدام نظم النما
 مخاطر اآلفات.

  
  المعامالت الزراعية وتدابير المكافحة  3.2.2.2

ين باختالفات  ت ھناككانينبغي مقارنة المعامالت المستخدمة في زراعة/إنتاج المحاصيل العائلة، حسب مقتضى الحال، لتحديد ما إذا 
  ن.قدرتھا على التوطّ  فيالمعامالت المطبقة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات ومنطقة منشأ اآلفة، مما قد يؤثر 

  
يمكن أيضاً في حالة النباتات التي ھي كائنات حية محورة البحث في إمكانية اللجوء إلى ممارسات زراعية أو للمكافحة أو لإلدارة    2م

  محددة.
ً دراسة برامج مكافحة اآلفات أو األعداء الطبيعة الموجودة بالفعل في منطقة تحليل مخاطر اآلفاوي ليل ؤدي إلى تقيت مما جوز أيضا

غي حتھا. وينبل مكافاحتماالت توطن اآلفات. وينبغي اعتبار أن اآلفات التي ال يمكن مكافحتھا تمثل خطراً أكبر من تلك التي يسھ
 ق االستئصال المالئمة.ائعدم توافر) طردراسة مدى توافر (أو 

  
  ن اآلفةاحتماالت توطّ  فيالصفات األخرى التي تؤثر   4.2.2.2
 وتشمل:

ينبغي تحديد الصفات التي ُتمكن اآلفة من التكاثر الفعال في  – استراتيجية تكاثر اآلفات وطرق محافظة اآلفات على بقائھا  -
إلى  لسكون، ومامرحلة اقيح الذاتي، وفترة دورة الحياة، وعدد األجيال كل سنة، والتل/ريذالعالبيئة الجديدة، مثل التكاثر 

 ذلك.
كانت اآلفة من النوع متعدد األشكال ودرجة قدرتھا على التكيف مع  إذاينبغي النظر فيما  – القدرة على التكيف الوراثي  -

درة س القاصصة في عوائل معينة أو األجناالظروف الشبيھة بظروف منطقة تحليل مخاطر اآلفات، مثل األجناس المتخ
مل فة على تحدرة اآلعلى التأقلم مع العديد من المواطن أو مع عوائل جديدة، فھذا التنوع الوراثي (والمظھري) يزيد من ق

ل ئاومة العالى مقب عل المبيدات والتغلّ التغيرات البيئية، والتأقلم مع العديد من المواطن، واكتساب القدرة على تحمّ 
  .لإلصابة
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ن اآلفة، إذا كان ينبغي تقدير الحد األدنى من الكثافة الالزم لتوطّ   – نالحد األدنى من الكثافة العددية الالزم لتحقيق التوطّ   -

 ذلك ممكناً.
 

ً التوقّ   2م راثية النمطية إذا ف عند عدم استقرارھا من الناحيتين المظھرية النمطية والوفي حالة الكائنات الحية المحورة، ينبغي أيضا
 .ثبت ذلك

  
 والرقابة المقترحة المتعلقة بالكائنات الحية المحورة في البلد المستورد. نتاجاإلوقد يكون من المالئم دراسة ممارسات   2م
  

  احتمال انتشار اآلفة بعد توطنھا  3.2.2
و/أو  ي احتوائھالنجاح فوبالتالي تكون إمكانيات ااآلفة التي تعد احتماالت انتشارھا مرتفعة تكون احتماالت توطنھا مرتفعة أيضاً، 

جد بھا طق التي توالمنا استئصالھا أقل. ولتقدير احتماالت انتشار اآلفة، ينبغي الحصول على معلومات حيوية يمكن االعتماد عليھا من
د بھا ى التي توجاألخر د في المناطقاآلفة. وعندئذ، يمكن مقارنة الوضع القائم في منطقة تحليل مخاطر اآلفات بدقة مع الوضع السائ

ً اآلفة، ويمكن استخدام قدرة الخبراء على الحكم في تقدير احتماالت انتشار اآلفة. وقد يكون من المفيد النظ اإلصابة   في حاالتر أيضا
 ومن أمثلة العوامل الواجب دراستھا ما يلي:السابقة بآفات مماثلة. 

 ة و/أو الخاضعة لإلدارة لالنتشار الطبيعي لآلفةمدى مالءمة الظروف البيئية الطبيعي  -
 وجود حواجز طبيعية تمنع انتشار اآلفة  -
 احتماالت انتقال اآلفة مع السلع أو وسائل النقل  -
 األغراض التي تستخدم فيھا السلعة  -
 النواقل المحتملة لآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات  -
 منطقة تحليل مخاطر اآلفات.األعداء الطبيعية المحتملة لآلفة في   -

  
غير  موئلالمقصود أو االستخدام المقصود إلى  ئلالمو، فإن تقييم االنتشار يتعلق باالنتشار من استيرادھافي حالة النباتات المراد   1م

  أخرى غير مقصودة. ئلموان فيه اآلفة. وقد يجري االنتشار، بعدئذ، إلى مقصود، قد تتوطّ 
  
ت الخاصة باحتماالت االنتشار في تقدير مدى سرعة ظھور اآلثار االقتصادية التي من المحتمل أن تترتب ويستفاد من المعلوما  1م

ن منطقة تكو نھا فيعلى اآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات. وتكون لذلك أھميته أيضاً إذا كان من المحتمل دخول اآلفة وتوط
افة إلى رة. وباإلضلة كبيارھا إلى منطقة أخرى تكون أھميتھا االقتصادية المحتمأھميتھا االقتصادية المحتملة قليلة فيھا، ثم انتش

  الھا.استئص ذلك، قد تكون ھذه المعلومات مھمة في مرحلة إدارة المخاطر، لدى النظر في جدوى احتواء اآلفة الوافدة أو
  
ز، بصفة خاصة، أن تنتشر فقط بعد فترة معينة. نھا، كما يجوللنباتات فور توطّ  مؤذيةيجوز أال تؤدي آفات معينة إلى آثار   1م

  وينبغي، لدى تقدير احتمال االنتشار، أن يقوم ذلك على أساس قرائن مثل ھذا السلوك.
  

  االنتھاء من مرحلة دراسة احتماالت دخول اآلفة وانتشارھا  4.2.2
ھور ليل، والجمي التحفق المستخدمة ائات، والطرينبغي التعبير عن االحتماالت العامة لدخول اآلفة بالشكل األنسب من حيث البيان

ت ن المعلوماربط بيالمقصود بالخطاب. ويمكن أن تكون ھذه المعلومات وصفية أو كمية ألنھا، في كلتا الحالتين، جاءت نتيجة لل
 مكن الحصوليالتي  الوصفية والكمية. ويمكن التعبير عن احتماالت دخول اآلفة على شكل مقارنة بين ھذه المعلومات والمعلومات

  عليھا من مناطق تحليل مخاطر اآلفات بشأن آفات أخرى.
  

  االنتھاء من مرحلة تحديد المناطق المھددة  1.4.2.2
لكي  ن اآلفة،طّ ية لتوموات )اإليكولوجيةالبيئية (ينبغي تحديد ذلك الجزء من منطقة تحليل مخاطر اآلفات التي تكون فيه العوامل 

  ا.اً منھلمھددة، حسب مقتضى الحال. وقد يشمل ذلك منطقة تحليل مخاطر اآلفات بأكملھا أو جزءيمكن تحديد المنطقة ا
  

  تقدير النتائج االقتصادية المحتملة  3.2
يات تقترح مستوملة، وتوضح الشروط المبينة في ھذه الخطوة المعلومات الواجب جمعھا فيما يتصل باآلفة وعوائلھا النباتية المحت

اآلفات، اإلصابة ب بة علىتصادية التي يمكن إجراؤھا اعتماداً على ھذه المعلومات من أجل تقييم جميع اآلثار المترتالتحليالت االق
يجوز والنتائج،  ة لھذهأي النتائج االقتصادية المحتملة. وينبغي، حسب مقتضى الحال، الحصول على بيانات كمية تحدد القيم النقدي

  ومن المفيد االستئناس برأي الخبراء االقتصاديين. أيضاً استخدام البيانات الكمية.
 

ناك دالئل ھكانت  وفي كثير من الحاالت، قد ال يكون من الضروري إجراء تحليالت مفصلة عن النتائج االقتصادية المتوقعة إذا
 قبولة (بمامغير  صاديةكافية على ذلك، أو إذا كان من المتفق عليه على نطاق واسع أن دخول اآلفة سوف تترتب عليه نتائج اقت

ً على احتماالت دخول اآلففي ذلك النتائج البيئية). وفي ھذه الحاالت، تركّ  ذلك،  شارھا. ومعة وانتز عملية تقييم المخاطر أساسا
  فسوف يكون من الضروري دراسة العوامل االقتصادية بمزيد من التفصيل عندما يكون ھناك 
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، أو عندما يكون مستوى النتائج االقتصادية الزماً لتقييم مدى قوة التدابير المطبقة في إدارة تركيز على مستوى النتائج االقتصادية
  المخاطر أو في تقييم جدوى تكاليف االستئصال أو المكافحة.

 
مؤذية للنباتات أو البيئة) باآلفة (ال فيبالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة، يجب أن يرتبط التأثير االقتصادي (بما في ذلك التأثير   2م

  للمنتجات النباتية) التي يحتمل أن تشكلھا الكائنات الحية المحورة.
  

  ال بد من مراعاة البراھين التالية أيضاً في حالة الكائنات الحية المحورة:  2م
باتات أو كائنات غير مستھدفة تكون مؤذية للن فياالنعكاسات االقتصادية المحتملة التي قد تنجم عن تأثيرات سلبية   -

  للمنتجات النباتية؛
 االنعكاسات االقتصادية التي قد تنجم عن خصائص اآلفات.  -
  

  أنظر الملحق الثالث للمزيد من التوجيھات المفصلة عن تقييم ھذه المواصفات.
  

  التأثيرات المترتبة على اآلفة  1.3.2
ية أو عوامل طبيعتيجة لمن المناطق التي توجد بھا اآلفة ن لتقدير األھمية االقتصادية المحتملة لآلفة، ينبغي الحصول على معلومات

نظر المفيد ال كون منيألنھا وفدت من الخارج. وينبغي مقارنة ھذه المعلومات مع الوضع القائم في منطقة تحليل مخاطر اآلفات. وقد 
  .مباشرة تھا مباشرة أو غيرويمكن أن تكون اآلثار التي ينبغي دراسأيضاً في حاالت اإلصابة السابقة بآفات مماثلة. 

  
  االقتصادية المحتملة لآلفات في ھذا القسم ينطبق أيضا على: األھميةإن النھج األساسي لتقدير   1م

  النباتات غير المزروعة/الطليقة فياآلفات التي تؤثر   -
  األعشاب الضارة/النباتات الغازية  -
  ئنات أخرى.كا فيالنباتات عن طريق تأثيرھا  فياآلفات التي تؤثر   -

  
  محددة في حال وجود آثار مباشرة وغير مباشرة على البيئة. دالئلويقتضي األمر وجود   1م
المقصود، في التقييم. وقد  ئلالموويمكن، في حالة النباتات المراد استيرادھا ألغراض الغرس، إدراج النتائج طويلة األجل بشأن   1م

  له آثار ضارة بالموئل المقصود. االستخدام اإلضافي أو قد تكون فييؤثر الغرس 
  

وينبغي أن يكون ما يتم بحثه من آثار ونتائج بالنسبة للبيئة ناجما عن اآلثار المترتبة بالنسبة للنباتات. إال أن ھذه اآلثار على   1م
ً ل، فثاالنباتات قد تكون أقل داللة من اآلثار و/أو النتائج بالنسبة للكائنات أو النظم األخرى. وعلى سبيل الم ً  اراً ض إن عشبا قد  ثانويا

ً  يكون مثيراً  ً  للحساسية بدرجة كبيرة لدى البشر أو أن نباتا ً  ممرضا وانات الحي فيرة رة خطيقد ينتج مواد سامة تؤثر بصو ثانويا
لحيوان) اوإلنسان صحة ا فيالزراعية. بيد أن تنظيم النباتات على أساس آثارھا على المتعضيات أو األنظمة األخرى (مثال ذلك 

ى، فإنه األخر ال يدخل ضمن نطاق ھذا المعيار. وإذا كشفت عملية تحليل مخاطر اآلفات عن دالئل على الكائنات أو األنظمة
  ينبغي إبالغ ذلك، إلى السلطات المعنية بالتعامل مع ھذه القضية.

 
  اآلثار المباشرة المترتبة على اآلفة  1.1.3.2

 التي تكون و اآلثاركل عائل من العوائل المحتملة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات، أ فيفة لتحديد وتوصيف اآلثار المباشرة لآل
  مقصورة على عائل معين، يمكن دراسة األمثلة التالية:

 النباتات العائلة المعروفة أو المحتملة (في الظروف الحقلية، أو في ظروف الزراعة المحمية، أو البراري)  -
 ووتيرة حدوثهأنواع الضرر ومقداره   -
 الخسائر التي تصيب المحاصيل، من حيث الغلة والنوعية  -
 مستوى األضرار والخسائر (مثل قدرة اآلفة على التأقلم ومدى ضراوتھا) فيالعوامل الحيوية التي تؤثر   -
 مستوى األضرار والخسائر (مثل المناخ) فيالعوامل غير الحيوية التي تؤثر   -
 معدل انتشار اآلفة  -
 دل تكاثر اآلفةمع  -
 تدابير المكافحة ومدى فعاليتھا وتكاليفھا (بما في ذلك التدابير القائمة)  -
 المعامالت اإلنتاجية القائمة فيتأثير ذلك   -
 البيئة. فيالتأثير   -
  

في ضوء  ممكنة،وينبغي تقدير المساحة اإلجمالية للمحصول والمساحة التي يمكن أن تكون مھددة، في كل عائل من العوائل ال
 العناصر المبينة فيما سبق.

  
  ا ما يلي:مكن دراستھية التي يالنباتات و/أو نتائجھا البيئ فيوفي حالة تحليل المخاطر البيئية، تشمل أمثلة اآلثار المباشرة لآلفات  1م

  تقليص األنواع النباتية الرئيسية  -
(من حيث الوفرة أو الحجم)، واألنواع  )االيكولوجييئي (البتقليص األنواع النباتية التي تعد عناصر رئيسية في النظام   -

ل وجود دالئ تية معالنباتية األصلية المھددة (بما في ذلك اآلثار التي تحدث على مستوى أدنى من مستوى األنواع النبا
  على كون ھذه اآلثار كبيرة)

 تقليص األنواع النباتية األخرى، أو إزاحتھا أو إزالتھا.  -
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ّ وينبغي أ  1م   إلى ھذه اآلثار. ن يكون تقدير المنطقة التي يحتمل أن تكون مھددة منسوبا
  

  اآلثار غير المباشرة المترتبة على اآلفة  2.1.3.2
قصورة على م تعد اللتحديد وتوصيف اآلثار غير المباشرة المترتبة على اآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات، أو اآلثار التي 

  ألمثلة التالية:عائل معين، يمكن دراسة ا
اآلثار التي تتعرض لھا األسواق المحلية وأسواق التصدير، بما في ذلك اآلثار المتصلة بنفاذ سلع التصدير إلى األسواق،   -

ة. آلفة متوطنصبحت اعلى وجه الخصوص. وينبغي تقدير النتائج المحتملة فيما يتعلق بالنفاذ إلى األسواق في حالة ما إذا أ
 يونر في قواعد الصحة النباتية التي يفرضھا (أو من المحتمل أن يفرضھا) الشركاء التجاروھذا يتضمن النظ

 التغيرات التي تطرأ على التكاليف التي يتحملھا المنتجون أو على الطلب على المستلزمات، بما في ذلك تكاليف المكافحة  -
 ى المنتجات نتيجة لتغير مستوى جودتھاالتغيرات التي تطرأ على طلب المستھلكين، في الداخل والخارج، عل  -
 اآلثار البيئية وغيرھا من اآلثار غير المرغوبة المترتبة على تدابير المكافحة  -
 جدوى وتكاليف االستئصال أو المكافحة  -
 ما إذا كان الناقل يمكن أن يقوم بنقل آفات أخرى  -
 الموارد الالزمة إلجراء مزيد من البحوث وتقديم المشورة  -
 ثار االجتماعية وغيرھا من اآلثار (مثل اآلثار التي قد تتعرض لھا السياحة).اآل  -
  

  وفي حالة تحليل المخاطر البيئية، تشمل أمثلة اآلثار غير المباشرة لآلفات على النباتات و/أو نتائجھا البيئية:  1م
  إحداث آثار كبيرة على المجموعات النباتية  -
ّ إحداث آثار كبيرة على المناطق ا  -   أو محمية لمعينة على أنھا حساسة بيئيا
واستقراره وعملياته (بما في  )االيكولوجيالبيئي (وفي بنية النظام  )االيكولوجيةالبيئية (إحداث تغيير كبير في العمليات   -

رة دولحريق، وااألنواع النباتية، واإلنجراف، والتغيرات في منسوب المياه الجوفية، وزيادة مخاطر  فيذلك اآلثار 
  العناصر التغذوية، وغير ذلك)

إحداث آثار على االستخدام البشري (مثل نوعية المياه، االستخدامات االستجمامية، السياحة، الرعي الحيواني، القنص،   -
  صيد األسماك)

  تكاليف إحياء البيئة.  -
  

الحيوانية (مثل السمية، وإثارة الصحة البشرية و فيويمكن أن تنظر وكاالت/سلطات أخرى، حسب االقتضاء، في اآلثار   1م
  الحساسية) والمسطحات المائية والسياحة.

  
  تحليل النتائج االقتصادية  2.3.2

  عامل الزمان وعامل المكان  1.2.3.2
ة االقتصادي تائجھاتتصل التقديرات الواردة بالقسم السابق بوضع افتراضي من المفترض فيه أن اآلفة قد وفدت وأنھا تكشف عن ن

 رة على سنةن مقصو(كل سنة) في منطقة تحليل مخاطر اآلفات. ومع ذلك، تظھر النتائج االقتصادية مع الوقت، وقد تكو المحتملة
جمالية قتصادية اإلئج االواحدة أو عدة سنوات أو قد تمتد لمدة غير محدودة. وھنا ينبغي النظر في العديد من السيناريوھات. فالنتا

يمة ب صافي القب لحسالتعبير عنھا بقيمة النتائج االقتصادية سنوياً، مع اختيار معدل خصم مناسالتي تمتد ألكثر من سنة يمكن ا
  حالياً.

 
مخاطر  تحليل ويمكن أن تتصل السيناريوھات األخرى بما إذا كانت اآلفة توجد في نقطة واحدة أو في نقاط كثيرة في منطقة

كن آلفات. ويمخاطر الة على معدل وكيفية انتشار اآلفة في منطقة تحليل ماآلفات، وسوف يعتمد ظھور النتائج االقتصادية المحتم
ً أو سريعاً؛ وفي بعض الحاالت، قد يكون من المفترض أن  فة. ويمكنشار اآلمن الممكن منع انت هأن يكون معدل االنتشار بطيئا

يل منطقة تحل آلفة فيامن الوقت أثناء انتشار استخدام التحليالت المناسبة لتقدير النتائج االقتصادية المحتملة على مدى فترة 
إليھا،  قت اإلشارةلتي سبمخاطر اآلفات. وباإلضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يتغير، بمرور الوقت، الكثير من العوامل أو اآلثار ا

  ت.ن التقديراثير ماء الكوتتغير بالتالي النتائج االقتصادية المحتملة.  وسوف يكون من الالزم االستئناس برأي الخبراء وإجر
  

  تحليل النتائج بالنسبة للتجارة  2.2.3.2
 لھا نتائج ستكون كما سبق القول، ستكون معظم اآلثار المباشرة لآلفات وكذلك بعض اآلثار غير المباشرة ذات طابع تجاري، أو

لمفيد يكون من ا ا. وقدضع تقديرات كمية لھعلى أسواق معينة. وينبغي تحديد ھذه اآلثار التي يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية، وو
  النظر فيما يلي:

 تأثر ربحية المنتجين من جراء وجود اآلفة نتيجة لتغير تكاليف اإلنتاج، والغلة واألسعار  -
الكميات المطلوبة من السلع، واألسعار التي تدفع مقابلھا في األسواق  فيتأثير التغيرات التي حدثت نتيجة لوجود اآلفة   -

لة بالحجر المتص محلية والدولية. ويمكن أن يشمل ذلك التغيرات التي تطرأ على جودة المنتجات و/أو القيود التجاريةال
  الزراعي نتيجة لدخولھا.

 
  أساليب التحليل   3.2.3.2

تملة صادية المحقتاال توجد أساليب للتحليل يمكن استخدامھا بالتشاور مع خبراء االقتصاد لوضع تحليالت أكثر تفصيالً عن اآلثار
  ا يلي:مساليب لوجود آفة َحْجرية. وينبغي أن تتضمن ھذه اآلثار جميع اآلثار التي سبق تحديدھا. ويمكن أن تشمل ھذه األ
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ً إذا كانت اآلثار االقتصادية لآلفة على األرباح التي يحصل عليھا المنتجون وضع ميزانية جزئية:   - وسيكون ذلك كافيا

ً  محدودة بصفة عامة،  ورئي أنھا طفيفة نسبيا
ً لما جاء في النقطـة تحليل التوازن الجزئي  - فيما  2-2-3-2: من المستصوب إجراء تحليل التوازن الجزئي إذا تبين، طبقا

سبق، حدوث تغير جوھري في األرباح التي يحصل عليھا المنتجون، أو حدوث تغير جوھري في الطلب من جانب 
ُ لقياس التغيرات التي تطرأ على مستوى الرفاھية، أو المستھلكين. ويعد تحليل التو ت الصافية لتغيرااازن الجزئي ضروريا

 الناشئة عن تأثير اآلفات على المنتجين والمستھلكين
ر العوامل : إذا كانت التغيرات االقتصادية بالنسبة لالقتصاد القومي كبيرة ومن الممكن أن تتسبب في تغيّ تحليل التوازن العام  -

مل لنطاق الكاحديد اترى مثل األجور، أو أسعار الفائدة أو أسعار الصرف، عندئذ يمكن استخدام تحليل التوازن العام في األخ
 لآلثار االقتصادية.

 
ق التحليل مقيداً بنقص البيانات، وعدم التأكد من صحتھا، وألن البيانات الخاصة بتأثيرات معينة ائوكثيراً ما يكون استخدام طر  

  انات وصفية فقط.تكون بي
 

  النتائج غير التجارية والبيئية  4.2.3.2
يعة اقتصادية، أو فيما سبق، ذات طب 2-1-3-2و 1- 1-3-2ن ابين البنديستكون بعض اآلثار المباشرة وغير المباشرة لآلفة، كما 

فاية ما فيه الكياسھا بقغير الممكن  قيم معينة، ومع ذلك فلھا سوق قائمة يمكن تحديدھا بسھولة. ونتيجة لذلك، قد يكون من فيتؤثر 
ظام ستقرار النئية (امن حيث األسعار في أسواق المنتجات أو أسواق الخدمات المستقرة. وتشمل األمثلة، بصفة خاصة، اآلثار البي

ق ائبطر ن تقريبھاكثار يمالبيئي، والتنوع الحيوي، وقيمة المرافق الترفيھية) واآلثار االجتماعية (العمالة، والسياحة). وھذه اآل
 التقييم المالئمة غير السوقية. في ما يلي المزيد من التفاصيل عن البيئة.

  
د على ية االعتمايح كيففإذا كانت القياسات الكمية لھذه النتائج غير ممكنة، يمكن توفير معلومات وصفية عن ھذه النتائج، مع توض

  ھذه المعلومات في اتخاذ القرارات.
  

ّ ويقتضي تطبي   1م ّ  ق ھذه المعايير على المخاطر بالنسبة للبيئة تصنيف القيم البيئية تصنيفا وتحديد كيفية تقديرھا. ويمكن تقييم  واضحا
ضمن ھذه أن تت البيئة باستخدام منھجيات مختلفة لكن ھذه المنھجيات يفضل استخدامھا بالتشاور مع خبراء االقتصاد. ويمكن

ع مثل التمتّ  لبيئة،دم االستخدام". وتنشأ قيم "االستخدام" من استھالك عنصر من عناصر االمنھجيات دراسة قيم االستخدام"."وع
لتي يتم انشطة بالماء النظيف، أو الصيد في بحيرة، وكذلك من العناصر األخرى غير االستھالكية، مثل استخدام الغابات لأل

  إلى:االضطالع بھا في أوقات الفراغ. ويمكن تقسيم قيم "عدم االستخدام" 
  "قيمة الخيار" (قيمة االستخدام في وقت الحق)  -
  "قيمة الوجود" (معرفة أن أحد عناصر البيئة موجود)  -
  "قيمة التوريث" (معرفة أن أحد عناصر البيئة متاح لألجيال المقبلة).  -

  
، مثل النھج القائمة على األسواق، وسواء قدرت عناصر البيئة على أساس قيم االستخدام أو عدم االستخدام، فھناك مناھج لتقييمھا  1م

  .بصفة خاصة فيھا ونماذج األسواق القائمة على المحاكاة، ونقل الفوائد. ولكل منھا مزاياه وعيوبه وكذلك حاالت يكون مفيداً 
  

ّ   1م ّ  ويكون تقييم النتائج كميا نھج كمي لمواجھة حالة ، وفي كثير من األحوال تكون البيانات الكيفية كافية. فقد ال يكون ھناك مأو كيفيا
 ّ لتحليالت ان أن تقوم . ويمك(عدم توافر المناھج) ما (مثل اآلثار الفاجعة بالنسبة لنوع رئيس)، أو قد ال يكون التحليل الكمي ممكنا

يالت إجراءات حلتبعت التا، إذا الكيفية المفيدة على التقييم غير النقدي (عدد األنواع المتأثرة، نوعية المياه)، أو على تقدير الخبراء
  موثقة ومتسقة وشفافة.

  
خطوط توجيھية : 2رقم  الضميمة، الصحة النباتية مسردلتدابير الصحة النباتية:  5 المعيار رقميرد عرض للتأثير االقتصادي في   1م

  .بشأن فھم األھمية االقتصادية المحتملة والمصطلحات المتصلة بھا
  

  اديةاالنتھاء من تقييم النتائج االقتص  3.3.2
 ً تعبير عن ك، يمكن ال. كذلينبغي أن يكون تقدير النتائج االقتصادية المبينة في ھذه الخطوة، بالقيمة النقدية، كلما كان ذلك ممكنا

عليھا  اعتمد النتائج االقتصادية بأسلوب وصفي أو كمي وبدون قيمة نقدية، مع بيان مصادر المعلومات، واالفتراضات التي
  ليل بوضوح.ق التحائالتحليل وطر
 

  المنطقة المھددة  1.3.3.2
سب حبيرة، ينبغي تحديد ذلك الجزء من منطقة تحليل مخاطر اآلفات التي ستترتب على وجود اآلفة فيه خسائر اقتصادية ك

  مقتضى الحال. وھذا األمر مطلوب لتحديد المنطقة المھددة.
  

  اليقيندرجة عدم   4.2
ر، بصفة ھذا التقديفؤكدة. ج االقتصادية المترتبة عليھا يكتنفه الكثير من الجوانب غير المإن تقدير احتماالت دخول اآلفات والنتائ

ت. خاطر اآلفاحليل مخاصة، يقوم على استقراء الحاالت السابقة لوجود اآلفات والمقارنة بينھا وبين حالة افتراضية في منطقة ت
تي اعتمدت وانب الدرجة عدم الدقة في التقييم، وكذلك توضيح الجومن المھم توثيق الجوانب غير المؤكدة في التقدير، وتوضيح 

 ا.وأولوياتھ ھاؤجراإعلى رأي الخبراء. وھذا األمر ضروري لدواعي الشفافية، كما يمكن أن يكون مفيداً لتحديد البحوث المطلوب 
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ر ما ينطوي على قدْ  ير المزروعة والطليقة كثيراً وتجدر اإلشارة إلى أن تقدير احتماالت ونتائج المخاطر البيئية آلفات النباتات غ  1م

علومات، قص المدارة. ويرجع ھذا إلى نمن اإلبھام يفوق ذلك الذي تجري مواجھته في حالة آفات النباتات المزروعة أو المُ 
  .ئلاالمو، والتباين المقترن باآلفات أو العوائل أو )االيكولوجيةالبيئية (د اإلضافي المقترن بالنظم يوالتعق

 
  االنتھاء من مرحلة تقدير مخاطر اآلفات  5.2

بذلك وقة مھددة. عد منطتسفر عملية تقييم مخاطر اآلفات عن تحديد ما إذا كانت منطقة تحليل مخاطر اآلفات، كلھا أو جزء منھا، يُ 
ة للنتائج و كميأوصفية  تكون التقديرات الوصفية أو الكمية الحتماالت دخول اآلفة أو اآلفات، وما يترتب عليھا من تقديرات

ذه ھ. وتستخدم م للموقفل إلى تقدير عاالبيئة) قد تم تحديدھا وتوثيقھا، أو قد تم التوصّ  فياالقتصادية (بما في ذلك التأثيرات 
  ت.اآلفا التقديرات، بما يرتبط بھا من الجوانب غير المؤكدة، في مرحلة إدارة مخاطر اآلفات في منطقة تحليل مخاطر

  
  حلة الثالثة: إدارة مخاطر اآلفاتالمر  .3

مدى المخاطر و إدارة ص إليھا عملية تقييم مخاطر اآلفات في اتخاذ قرار بما إذا كان من المطلوبتستخدم االستنتاجات التي تخلُ 
س في إدارة األسا مبدأكون القوة التدابير الواجب اتخاذھا.  ولما كان خيار تفادي الضرر بالكامل ال يعد خياراً منطقياً، ينبغي أن ي

ة عملية إداروتاحة. المخاطر ھو تحقيق درجة األمان المطلوبة التي يمكن تبريرھا وتكون ممكنة في إطار الخيارات والموارد الم
ت المتاحة لخياراامخاطر اآلفات (بالمعنى التحليلي) ھي عملية تحديد طرق مواجھة المخاطر المتصورة، وتقييم مدى كفاءة ھذه 

ً دراسة الجوانب غير المؤكدة في تقييم النتائج االقتصادية واحتماالت دخول وتحديد أن ليھا االعتماد عوآلفة، اسبھا. وينبغي أيضا
 في تحديد الخيار المناسب إلدارة المخاطر.

   
ھا مراعاة عدم اليقين قصد بوعند دراسة إدارة المخاطر على البيئة، ينبغي التشديد على أن التدابير المتعلقة بالصحة النباتية يُ    1م

ائج م النتويجب تصميمھا تبعا لألخطار، ويجب تحديد خيارات إدارة أخطار اآلفات مع مراعاة درجة عدم اليقين في تقيي
لبيئة التي خاطر على ارة المل، والتبريرات الفنية ذات العالقة لھذه الخيارات. وفي ھذا المجال، فإن إدااالقتصادية، واحتمال التدخّ 

  ھا آفات النباتات ال تختلف عن إدارة بقية مخاطر آفات النباتات.تسبب
 

  مستوى المخاطر   1.3
 ، على ماالدولية بالتجارةعالقتھا في مبادئ الحجر الزراعي    : رقمالدولي المعيار في ينص مبدأ "مواجھة المخاطر" الوارد 

ة إلدارة ى سياسعلى الدوام، ينبغي أن تتفق البلدان عل نظراً ألن خطر دخول اآلفات التي تستوجب الحجر يظل ماثالً يلي: "
عد اطر التي تى المخالمخاطر عند صياغة تدابير الصحة النباتية".  وينبغي على البلدان، لدى تنفيذ ھذا المبدأ، أن تقرر مستو

 مقبولة بالنسبة لھا.
 

  ق عديدة، منھا:ائويمكن التعبير عن المستوى المقبول من المخاطر بطر
 لرجوع إلى شروط الصحة النباتية القائمةا  -
 في ضوء الخسائر االقتصادية التقديرية  -
 ل المخاطر في حدود نطاق تحمّ   -
 مقارنًة بمستوى المخاطر التي تقبلھا البلدان األخرى.  -
 

المخاطر الناجمة عن  يمكن اإلشارة إلى المستوى المقبول من المخاطر في حالة الكائنات الحية المحورة بالمقارنة مع مستوى  2م
  فات.طر اآلكائنات مشابھة أو ذات الصلة استناداً إلى خصائصھا وسلوكھا في بيئة مشابھة للمنطقة الخاضعة لتحليل مخا

  
  المطلوبةالفنية  المعلومات  2.3

عملية السابقة ل لمراحلالبد أن يستند القرار الواجب اتخاذه في عملية إدارة مخاطر اآلفات إلى المعلومات التي أمكن جمعھا في ا
  تحليل مخاطر اآلفات. وتشمل ھذه المعلومات ما يلي:

 أسباب البدء في العملية  -
 تقدير احتماالت دخول اآلفة إلى منطقة تحليل مخاطر اآلفات  -
  تقييم النتائج االقتصادية المحتملة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات.  -
  

  مستوى قبول المخاطر  3.3
، عندئذ غير مقبول الخطر طر العامة بدراسة نتائج تقييم احتماالت دخول اآلفة وتأثيرھا االقتصادي. فإذا ُوِجد أنيتم تقدير المخا

ول أو ستوى المقبلى المتكون الخطوة األولى في إدارة المخاطر ھي تحديد تدابير الصحة النباتية الممكنة التي تقلل من المخاطر إ
نه جب قبوله ألن الوامدابير الصحة النباتية إذا كان الخطر في حدود المستوى المقبول أو كان أدنى منه. وال يكون ھناك مبرر لت

ض من ى منخفيستعصي على اإلدارة (كما قد يحدث في حالة االنتشار الطبيعي لآلفة). ويجوز للبلدان أن تقرر تطبيق مستو
  بل على مخاطر اآلفات.الرصد أو المراجعة لضمان اإللمام بالتغيرات التي تطرأ في المستق
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  تحديد خيارات اإلدارة المالئمة واختيار أنسبھا  4.3

العتبارات تيار على اد االخينبغي اختيار التدابير المالئمة واختيار أكثرھا فعالية في تقليل احتماالت دخول اآلفة. وينبغي أن يستن
ر الصحة لتدابي 1 مرقالدولي المعيار بالتجارة الدولية" ( عالقتھافي التالية، التي تتضمن العديد من "مبادئ الحجر الزراعي 

  النباتية):
تتمثل الفائدة المتوخاة من تطبيق تدابير الصحة  – ُمجدية من حيث التكلفة وقابلة للتنفيذ  التأكد من أن تدابير الصحة النباتية  -

 ملة. ويمكنالمحت تتعرض للنتائج االقتصادية النباتية في منع دخول اآلفة، وبالتالي فإن منطقة تحليل مخاطر اآلفات لن
راسة . وينبغي دلمقبولاوضع تقديرات لتحليل جدوى التكاليف لكل تدبير من تدابير الحد األدنى التي يتبين أنھا توفر األمان 

 التدابير التي تكون النسبة بين الفائدة والتكلفة فيھا مقبولة
أن تكون التدابير مقيدة للتجارة أكثر من الالزم. وينبغي تطبيقھا على أقل مساحة  ال ينبغي  – مبدأ "أدنى قدر من التأثير"  -

 ضرورية بما يكفل الوقاية الفعالة للمنطقة المھددة
 تدابير إضافية إذا كانت التدابير السارية فعالة ةال ينبغي فرض أي –إعادة تقييم المتطلبات السابقة   -
 ، ينبغي قبولھا كبدائلهنفس تدابير مختلفة للصحة النباتية لھا األثر إذا أمكن تحديد  – مبدأ "التساوي"  -
إذا كانت اآلفة محل الدراسة متوطنة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات ولكن انتشارھا محدود، وكانت  -مبدأ "عدم التمييز"   -

ة في بير المطبقالتدا أكثر تشدداً من تخضع للمكافحة الرسمية، ال ينبغي أن تكون تدابير الصحة النباتية المتصلة بالتجارة
يھا حالة فتي تتماثل رة المنطقة تحليل مخاطر اآلفات. وبالمثل، ال ينبغي أن تميز تدابير الصحة النباتية بين البلدان الُمصدِّ 

  الصحة النباتية.
  

  إن مبدأ عدم التمييز ومفھوم المكافحة الرسمية ينطبقان أيضا على:  1م
  النباتات غير المزروعة/الطليقة فياآلفات التي تؤثر   -
  األعشاب و/أو النباتات الغازية  -
 النباتات عن طريق ما لھا من آثار على الكائنات األخرى. فياآلفات التي تؤثر   -
  

د ن أي من ھذه اآلفات في منطقة تحليل مخاطر اآلفات وطبقت المكافحة الرسمية، فإن تدابير الصحة النباتية عنوإذا ما توطّ    1م
  من تدابير المكافحة الرسمية. االستيراد ينبغي أال تكون أكثر تقييداّ 

 
من لنباتية، فانتجات وبالرغم من أن الخطر األكبر فيما يتعلق باآلفات النباتية يكمن في الشحنات المستوردة من النباتات والم

ً بالنسبة لتحليل أخطار اآلفات الذي  ل طرق دراسة خطر دخول اآلفة من خال على آفة معينة) ىُيجرالضروري (وخصوصا
  فة).عي لآلأخرى النتقال العدوى (مثل مواد التعبئة، ووسائل النقل، والمسافرين وأمتعتھم، وعن طريق االنتشار الطبي

  
وھي تطبَّق  التجارية. عامالتوالتدابير المبينة فيما يلي ھي أمثلة على أكثر التدابير شيوعاً في التطبيق على السلع التي تشملھا الم

دابير ن تكون التأينبغي على طرق انتقال اآلفات، وھي عادة شحنات النباتات والمنتجات النباتية العائلة الواردة من منشأ معين. و
لتجارة اواجز أمام حمثابة دقيقة بقدر اإلمكان بحسب نوع الشحنة (العوائل، وأجزاء النباتات) والمنشأ، لكي ال تكون ھذه التدابير ب

لمقبول. امستوى من استيراد المنتجات دون مبرر. وقد يكون من الالزم الجمع بين تدبيرين أو أكثر لخفض الخطر إلى ال دّ تح
ابير ل ھذه التد. وتشمويمكن تصنيف التدابير المتاحة إلى عدة فئات واسعة بحسب حالة اآلفة وطريق انتقال العدوى في بلد المنشأ

 ما يلي:
 على الشحنات التدابير التي تطبق  -
 ض المحصول للعدوى األصلية أو الحد منھا التدابير التي تطبق لمنع تعرّ   -
 التدابير التي تطبق لضمان خلو منطقة أو مكان اإلنتاج من اآلفة  -
  التدابير التي تطبق لحظر دخول السلع.  -

  
كافحة، ير المى استخدام السلعة)، وتدابوقد تظھر بعض الخيارات األخرى في منطقة تحليل مخاطر اآلفات (مثل فرض قيود عل

كانت  ة خاصة إذاھا بصفودخول مواد للمكافحة الحيوية، وتدابير االستئصال واالحتواء.  وينبغي أيضاً تقييم ھذه الخيارات لتطبيق
  اآلفة موجودة بالفعل ولكنھا ليست منتشرة على نطاق واسع في منطقة تحليل مخاطر اآلفات.

 
  بالشحنات خاصةال الخيارات  1.4.3

  يمكن الجمع بين تدبيرين أو أكثر من التدابير التالية:
لھا في حدود معينة؛ ويمكن تدابير الفحص أو االختبار التي تجرى للتأكد من وجود اآلفة في الشحنة أو من إمكانية تحمّ   -

 في ھذه الحالة أن تكون العينات كافية الكتشاف اآلفة بدرجة مقبولة من االحتمال
 ر دخول أجزاء من النبات أو المنتجات النباتية العائلةحظ  -
ويمكن اعتبار ھذا النظام أكثر أشكال الفحص واالختبار دقة حيثما  –تطبيق نظام الحجر الزراعي قبل الدخول أو بعده   -

ن مد ال يكون ق عينةتتوافر المرافق والموارد المناسبة، ويمكن أن يكون ھذا الخيار ھو الوحيد المتاح بالنسبة آلفات م
 الممكن اكتشافھا عند دخول الشحنة

 د العدوى)الظروف المعينة لتحضير الشحنة (مثل طرق التداول بما يمنع العدوى أو تجدّ   -
وتطبق ھذه المعامالت بعد الحصاد ويمكن أن تشمل المعامالت الكيماوية أو  –تطبيق معامالت معينة على الشحنة   -

 ق الفيزيائية األخرىائالطر الحرارية، أو االستئصال أو
 فرض قيود على االستخدام النھائي، والتوزيع وفترات دخول السلعة.  -
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  ويمكن أيضاً تطبيق تدابير لتقييد استيراد شحنات من اآلفات.

  
ألنواع أو ر ھذه الشحنات على اصْ يمكن أن ينطبق مفھوم "شحنات اآلفات" ليشمل واردات النباتات التي تعتبر آفات. ويجوز قَ   1م

  أقل من المخاطر. األصناف التي تمثل قدراً 
  

لكائنات األخرى، يمكن الحصول على معلومات عن تدابير إدارة المخاطر التي لبالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة كما وبالنسبة   2م
ر (أنظر القسم  رفة ما إذا كانت تناسب التدابير لمع ). وينبغي تقييم تلك3-1تخضع لھا الكائنات الحية المحورة في البلد المصدِّ

  الظروف الراھنة في المنطقة التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات واالستخدام المقصود إذا لزم األمر.
  

قد تشمل التدابير أيضاً في حالة الكائنات الحية المحورة اإلجراءات الخاصة بتوفير المعلومات عن اكتمال الشحنات لناحية الصحة   2م
  ة (مثالً نظم التتّبع ونظم التوثيق ونظم المحافظة على الھوية).النباتي

  
  منھا الخيارات المتاحة لمنع حدوث العدوى األصلية في المحصول أو للحد  2.4.3

  يمكن أن تشمل التدابير ما يلي:
 معاملة المحصول، أو الحقل، أو مكان اإلنتاج  -
 تنتمي إلى أنواع مقاومة لإلصابة أو أقل تعرضاً لھا فرض قيود على تركيب الشحنة بحيث تتألف من نباتات  -
 ، أو العزل))الصوباتالدفيئات (زراعة النباتات في ظروف محمية خاصة (  -
 حصاد النباتات وھي في عمر معين أو في وقت محدد من السنة  -
األجيال التي تخضع لمراقبة أن يكون اإلنتاج خاضعاً لخطة اعتماد. وتتضمن أي خطة رسمية لمتابعة اإلنتاج عدداً من   -

نباتات كون الدقيقة، وتبدأ ھذه الخطة بمراعاة أن تكون المواد الزراعية في حالة صحية جيدة. ويمكن اشتراط أن ت
 مستنبطة من عدد محدد من األجيال.

  
ي تشكل خطراً على الصحة النباتية يمكن اتخاذ تدابير للحد من احتمال وجود الكائنات الحية المحورة (أو المادة الوراثية فيھا) الت 2م

  في محاصيل أخرى. وتشمل تلك التدابير:
  نظم اإلدارة (مثالً المناطق العازلة والمالجئ)  -
 إدارة طريقة إبراز السمات  -
 التحّكم بالقدرات التناسلية (مثالً عقم الذكور)  -
  التحّكم بالعوائل البديلة.  -
 

  و مكان أو موقع اإلنتاج من اآلفةالخيارات التي تضمن خلو منطقة، أ  3.4.3
  يمكن أن تشمل التدابير التالية:

 : 4 رقمالدولي المعيار في الشروط الالزمة لخلو منطقة اإلنتاج من اآلفات مبينة  –خلو منطقة اإلنتاج من اآلفات   -
 ؛متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات

المعيار مبينة في ط الالزمة لخلو مكان أو موقع اإلنتاج من اآلفات الشرو –خلو مكان أو موقع اإلنتاج من اآلفات   -
 .متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات: 10 رقمالدولي 

  إخضاع المحاصيل للتفتيش للتأكد من خلوھا من اآلفات.  -
 

  ى النتقال العدوى الخيارات المتاحة بالنسبة ألنواع الطرق األخر  4.4.3
ن في شحنة م اآلفة بالنسبة ألنواع كثيرة من طرق انتقال العدوى، يجوز استخدام أو تطويع التدابير التي سبق بيانھا الكتشاف

ن طرق اع معينة مة ألنوالنباتات أو المنتجات النباتية، أو لمنع تعرض الشحنة للعدوى. وينبغي النظر في العوامل التالية بالنسب
  ال العدوى:انتق

يشمل االنتشار الطبيعي لآلفات انتقال اآلفات عن طريق الطيران، والرياح، ونقلھا عن طريق النواقل مثل الحشرات أو   -
أو من  طبيعي،الطيور والھجرات الطبيعية. فإذا كانت اآلفة تدخل منطقة تحليل مخاطر اآلفات عن طريق االنتشار ال

ي ئذ النظر فكن حينمنظور، يمكن أن يكون تأثير تدابير الصحة النباتية ضئيالً. ويمالمحتمل أن تدخلھا في المستقبل ال
 لھاعد دخوبتطبيق تدابير المكافحة في منطقة المنشأ أو احتوائھا أو استئصالھا في منطقة تحليل مخاطر اآلفات 

رض الغرامات أو تقديم الحوافز. ويمكن أن تشمل التدابير الخاصة بالمسافرين وأمتعتھم الفحص الھادف، واإلعالم وف  -
  وفي حاالت قليلة، قد يكون من الممكن اتخاذ تدابير عالجية

ويمكن إخضاع اآلالت أو وسائل النقل الملوثة (مثل السفن، والقطارات، والطائرات، ووسائل النقل البري) لعمليات   -
 التنظيف أو التطھير.

  
  الخيارات المتاحة داخل البلد المستورد  5.4.3

حاولة لدقيقين لماالرصد مكن أيضاً اللجوء إلى تدابير معينة مما يطبق في البلد المستورد. ويمكن أن تشمل ھذه التدابير المسح وي
التدابير  اتخاذ ص من أي بؤر للعدوى و/أواكتشاف دخول اآلفة في موعد مبكر بقدر اإلمكان، وتطبيق برامج االستئصال للتخلّ 

  من انتشارھا. ة والحدّ الالزمة الحتواء خطر اآلف
  

ر عدم اتخاذ تدابير حيثما وجد مستوى مرتفع من اإلبھام في ما يخص مخاطر اآلفات من النباتات المراد استيرادھا، يجوز أن يقرّ    1م
لنباتات امة وقاية بل منظللصحة النباتية عند االستيراد، وإنما االكتفاء بالمراقبة أو غيرھا من اإلجراءات بعد الدخول وذلك من ق

  أو تحت إشرافھا.
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 بعض سھمتُ  فقد أخرى، كائناتل بالنسبة الحال ھي وكما. المقصود باالستخدام ما حد إلى مخاطر وجود احتمال يرتبط   2م

  .كبير حد إلى المخاطر إدارة في) مثالً  متشددة سالمة شروط ضمن االستخدام( المقصودة االستخدامات
  
ً  حةالمتا القطرية الخيارات من   2م  خاصة طارئة تدابير تطبيق أخرى، آفات حالة في كما المحورة، الحية الكائنات حالة في أيضا

 لوقاية الدولية اقيةاالتف من 6-السابعة المادة القبيل ھذا من طارئة تدابير أية تراعي أن شرط النباتية؛ الصحة على بالمخاطر
  ).1997( النباتات

  
  حظر استيراد السلع  6,4,3

ن مقبول، يمكستوى العدم االطمئنان إلى أن أي تدبير من تدابير الصحة النباتية يمكن أن يؤدي إلى خفض الخطر إلى المفي حالة 
ء استه في ضوبغي درأن يكون الخيار النھائي ھو حظر استيراد السلع المقصودة. ويمكن اعتبار ھذا التدبير الملجأ األخير، وين

  نية كبيرة.لقانوق غير اائت التي تكون فيھا الحوافز التي تقدم لمنع االستيراد بالطرفعاليته المتوقعة، السيما في الحاال
 

  النباتية د بتدابير الصحةشھادات الصحة النباتية وغير ذلك من تدابير التقيّ   5.3
ظام ن: 7 رقملي الدوار المعي(أنظر د المناسبة. وأھم ھذه التدابير شھادات التصدير تتضمن إدارة المخاطر النظر في تدابير التقيّ 
طوط خ: 12 رقم الدولي المعيار).  ويوفر إصدار شھادات الصحة النباتية (أنظر إصدار شھادات الصحة النباتية للصادرات
المستوردة  ھا البلداني تحددتأكيداً رسمياً بأن الشحنة تعد خالية من اآلفات الَحْجرية الت )توجيھية إلصدار شھادات الصحة النباتية

تية تطبيق لصحة النباھادة اشمتعاقدة وأنھا تتفق مع اشتراطات الصحة النباتية السارية في البلد المستورد المتعاقد". وھكذا، تؤكد ال
شرط وجود خرى بد األخيارات إدارة المخاطر. ويجوز طلب بيان إضافي يوضح تنفيذ إجراء معين. ويمكن استخدام تدابير التقيّ 

  ).12 رقمالدولي المعيار ألطراف بشأنھا (أنظر اتفاق ثنائي أو متعدد ا
  

لكائنات ليجب أن تتصل المعلومات الخاصة بشھادات الصحة النباتية بشأن الكائنات الحية المحورة (كما ھي الحال بالنسبة    2م
شھادات صدار إل يةخطوط توجيھ: 12 رقمالدولي المعيار األخرى الخاضعة للوائح) بتدابير الصحة النباتية فقط ال غير (أنظر 

  الصحة النباتية).
  

  االنتھاء من تدابير إدارة المخاطر  6.3
طة باآلفة أو اطر المرتبالمخ ل منن أنھا تقلّ تسفر تدابير إدارة المخاطر عن اختيار تدبير أو أكثر من تدابير إدارة المخاطر التي تبيّ 

  .الخاصة بالصحة النباتية المتطلباتائح أو اآلفات إلى المستوى المقبول. وتمثل تدابير اإلدارة أساس اللو
 

  نباتات.لوقاية ال لدوليةويخضع تطبيق ھذه اللوائح ومداومة تطبيقھا اللتزامات معينة، في حالة األطراف المتعاقدة في االتفاقية ا
  

ء، للسلطات المختصة المسؤولة إن إجراءات الصحة النباتية المتخذة فيما يتعلق بالمخاطر البيئية ينبغي أن تبلغ، حسب االقتضا   1م
  عن السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع الحيوي.

  
  والمالحظ أن إلبالغ المخاطر المتعلقة بالبيئة أھمية خاصة لتعزيز الوعي.  1م

 
  النباتية الصحة تدابير في النظر وإعادة الرصد  1.6.3

لصحة ادابير تلما تغيرت األحوال، وظھرت حقائق جديدة، يجري على وجه السرعة تعديل ينص مبدأ "التعديل" على ما يلي: "ك
دم لتي يتضح عابير االنباتية، إما بتضمينھا ترتيبات الحظر أو القيود أو الشروط التي البد منھا لنجاحھا، وإما بإلغاء التد

   ).بالتجارة الدولية عالقتھافي مبادئ الحجر الزراعي  : 1 رقم الدولي المعيار(ضرورتھا" 
 

التدابير في  ى نجاح ھذهقرر مدوھكذا، ال ينبغي اعتبار تنفيذ تدابير معينة من تدابير الصحة النباتية أمراً ثابتاً. فبعد التطبيق، يت
لھا، دى وصوة منھا عن طريق متابعة ورصد تطبيقھا. وكثيراً ما يكون ذلك عن طريق فحص السلعة لتحقيق األھداف المرجوّ 

لتي الومات ومالحظة أي ظھور أو دخول لآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات. وينبغي إعادة النظر من حين آلخر في المع
  ز تحليل مخاطر اآلفات لضمان عدم تعارض أي معلومات جديدة مع القرارات التي سبق اتخاذھا.تعزّ 

  
  توثيق تحليل مخاطر اآلفات  .4

  المتطلباتتوثيق   1.4
 بالتجارة عالقتھافي  عيالزرا الحجر مبادئ  :1 رقم الدولي المعيار(اقية الدولية لوقاية النباتات ومبدأ "الشفافية" تشترط االتف

م، أن البلدان على) الدولية  من داءابت بأكملھا العملية نتكو أن وينبغي. التدابير تلك اتخاذ إلى دعت التي المبررات الطلب، عند تقدِّ
 الكشف ،نازعاتت ظھور عند أو المراجعة عند الممكن، من يكون لكي الكفاية فيه بما موثقة المخاطر رةإدا تدابير في الشروع
 .اإلدارة قرار اتخاذ في إليھا استند التي المبررات وعن المعلومات مصادر عن بوضوح



  11المعيار رقم   وعلى الكائنات الحية المحورة وراثيا بما في ذلك المخاطر على البيئة ،ريةالَحجْ  تحليل مخاطر اآلفات

174 )2010(إصدار34إلى 1رقم  الصحة النباتية لتدابير المعايير الدولية

  
  وأھم عناصر التوثيق ما يلي:

 الغرض من تحليل مخاطر اآلفات  -
 وطرق انتقالھا، ومنطقة تحليل مخاطر اآلفات، والمنطقة المھددةاآلفة، أو قائمة اآلفات،   -
 مصادر المعلومات  -
 تصنيف قائمة اآلفات  -
 االستنتاجات الخاصة بتقييم اآلفات  -

 االحتماالت 
 النتائج 

 إدارة المخاطر   -
 الخيارات المتاحة 

  الخيارات التي وقع عليھا االختيار.  -
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  1الملحق     1م
  

  في ما يتعلق بالمخاطر البيئية االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالتعليقات على نطاق 
 

النباتات  فية صورة مباشربتؤثر  يتجاوز النطاق الكامل لآلفات التي تغطيھا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية) اآلفات التي
 فيباشر غير م رة واألنواع األخرى التي لھا تأثيرالمزروعة. وإن "تعريف االتفاقية لآلفات الزراعية يشمل األعشاب الضا

ي تعتبر آفات كائنات التتسع للالنباتات. وبالتالي فإن مجال االتفاقية ينطبق على وقاية النباتات البرية." كذلك فإن نطاق االتفاقية ي
 ألنھا:

  
  النباتات غير المزروعة/الطليقة فيتؤثر بصورة مباشرة  -

حة ئح والمكافا للواالقليل من النتائج التجارية، ومن ثم فقد كانت احتماالت تقييمھا و/أو إخضاعھ قد يكون لدخول ھذه اآلفات
 (Ophiostoma novo-ulmi)الرسمية أقل من غيرھا. ومن أمثلة ھذا النوع من اآلفات مرض

  
  النباتات فيتؤثر بصورة غير مباشرة  -

نباتات العائلة، تلك اآلفات، كمعظم األعشاب الضارة/النباتات الغازية، ال فيھناك، إضافة إلى اآلفات التي تؤثر بصورة مباشرة 
 Canada thistleالنباتات في المقام األول عن طريق عمليات مثل التنافس (مثال ذلك، بالنسبة للنباتات المزروعة:  فيالتي تؤثر 

(Cirsium arvense)  غير المزروعة/الطليقة: [أعشاب ضارة بالمحاصيل الزراعية]، أو بالنسبة للنباتاتPurple loosestrife 
(Lythrum salicaria)  الطبيعية وشبه الطبيعية]). ئلالموا[منافس في 

  
 كائنات أخرى  فيالنباتات عن طريق التأثير  فيتؤثر بصورة غير مباشرة  -

في  ة النباتيةأو الصح نواع النباتيةمؤذية لأل ف بذلك آثاراً كائنات أخرى، لكنھا تخلّ  فيقد تؤثر بعض اآلفات في المقام األول 
 ة حيوية.ات مكافح. ومن أمثلة ذلك طفيليات الكائنات العضوية المفيدة مثال ككائن)اإليكولوجيةالبيئية (أو النظم  ئلالموا

  
الحيوي  والتنوعئة ة للبيوينبغي، لحماية البيئة والتنوع الحيوي دون إقامة حواجز مستترة في سبيل التجارة، تحليل المخاطر بالنسب

  في إطار تحليل لمخاطر اآلفات.
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  2الملحق   2م
 تحليل مخاطر اآلفاتالتعليقات على نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في ما يتعلق ب

  للكائنات الحية المحورة
  

جب لنباتات وياية اولية لوقر معين ضمن نطاق االتفاقية الدتقع المخاطر على الصحة النباتية التي قد يتسبب بھا كائن حي محوّ 
  طة تحليل مخاطر اآلفات لتيسير اتخاذ القرارات بشأن إدارة مخاطر اآلفات.ادراستھا بوس

  ويراعي تحليل الكائنات الحية المحورة النقاط التالية:
لمخاطر قد تشكل بعض الكائنات الحية المحورة خطراً على مستوى الصحة النباتية وتستدعي بالتالي إجراء تحليل    -

ير ة عن غاآلفات. إال أّن كائنات حية محورة أخرى ال تشكل خطراً على مستوى الصحة النباتية غير تلك الناجم
طرأ ترات التي التغيّ  الكائنات الحية المحورة وال تستدعي بالتالي إجراء تحليل كامل لمخاطر اآلفات. فقد ال تشكل مثالً 

ة. يتوقف لنباتيافترة النضوج ومدة التخزين الممكنة) أية مخاطر على الصحة على المواصفات الفسيولوجية لنبتة ما (ك
ائنات ات الكخطر اآلفة التي قد تتسبب بھا أي من الكائنات الحية المحورة على مجموعة عوامل، بما في ذلك مواصف

ق أنظر الملح(ملحق ن النص الالمانحة والمتلقية والتغيير الوراثي والسمة أو السمات الجديدة المحددة. لذا يعطي جزء م
 الثالث) توجيھات لمعرفة ما إذا كانت الكائنات الحية المحورة تشكل آفة محتملة أم ال.

ً فقط من التحليل اإلجمالي للمخاطر في    - قد يشكل تحليل مخاطر اآلفات في حالة الكائنات الحية المحورة جزءاً بسيطا
 وان أو علىو الحيلبلدان مثالً أن تطلب تقدير المخاطر على صحة اإلنسان أحالتي االستيراد واإلطالق. إذ باستطاعة ا

لمخاطر على اال بتقدير عيار إالبيئة، بما يتعدى المجاالت التي تشملھا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وال يتعلق ھذا الم
رية نظمات القطحدى المل العدوى التي قّيمتھا إلكائنات أو طرق انتقالالصحة النباتية وإدارتھا. وكما ھي الحال بالنسبة 

ّح . ومن األصلدوليةلوقاية النباتات، قد تترّتب مخاطر أخرى عن الكائنات الحية المحورة ال تقع ضمن نطاق االتفاقية ا
حة لى الصععلى األرجح عندما تكتشف إحدى المنظمات القطرية لوقاية النباتات وجود مخاطر محتملة غير المخاطر 

 لنباتية إبالغ السلطات المختصة.ا
قد تأتي مخاطر الصحة النباتية الناجمة عن الكائنات الحية المحورة من بعض السمات التي اكتسبتھا الكائنات كتلك التي    -

آلفة في اواصفات ممضافـة ال تؤدي إلى تغيير  )جينـاتمورثات (تزيد احتماالت االستيطان واالنتشــار أو من تتابعات 
  ئن المعني لكن من شأنھا التأثير بمعزل عن الكائن الحي أو التسبب بانعكاسات غير مرغوبة.الكا

، تؤدي الكائنات الحية المحورة دور ناقل أو طريق )الجيناتالمورثات (في حالة المخاطر على الصحة النباتية بسبب تدفق   - 
ظة ذا تفھم لفاتھا. لذنباتية أكثر مما تؤدي دور آفة بحد مثيرة للقلق على مستوى الصحة ال وراثيةمحتملة الستجالب تركيبة 

الً على اً محتمقد تشكل خطر )لجينةلمورثة ("آفة" على أنھا تشمل احتمال أن تؤدي الكائنات الحية المحورة دور ناقل 
 الصحة النباتية أو طريق محتملة الستجالبھا.

وقاية النباتات بالخصائص المظھرية النمطية وليس بالخصائص االتفاقية الدولية ل في تتعلق إجراءات تحليل المخاطر  -
نات اتية للكائة النبالوراثية النمطية. إال أّنه قد يتعّين النظر في الخصائص الوراثية النمطية عند تقدير مخاطر الصح

 الحية المحورة.
ً المخاطر المحتملة على الصحة النباتية المتعلقة بالكائنا  - ت الحية المحورة بغير الكائنات الحية يمكن أن ترتبط أيضا

ية ة أو األصللمتلقياالمحورة. وقد يكون من المفيد النظر في المخاطر المحتملة في إطار المخاطر التي تشكلھا الكائنات 
  .أو المشابھة غير المحورة في المنطقة التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات
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  3الملحق   2م
 ر آفةمحوّ  تحديد إمكانية أن يشكل كائن حي

  
 لحي المحورالكائن اال يعني ھذا الملحق الكائنات الحية المحورة إال في حال وجود مخاطر محتملة على الصحة النباتية ناجمة عن 

لتي يتسبب اباتية الذي له بعض المواصفات أو الخصائص المتعلقة بالتحوير الوراثي. ويجب تقدير المخاطر األخرى على الصحة الن
  نباتية.أو بموجب أية معايير دولية أخرى للصحة ال 11 المعيار رقمن بموجب األقسام المالئمة األخرى في بھا أي كائ

  
  لتحديد إمكانية أن يشكل كائن حي محور آفة. 3- 1وقد يتوّجب االستعانة بالمعلومات الالزمة في القسم 

  
  المخاطر المحتملة للكائنات الحية المحورة على الصحة النباتية

  لمخاطر المحتملة للكائنات الحية المحورة على الصحة النباتية:من ا
  تغّير مواصفات التكّيف التي من شأنھا أن تزيد احتمال االستجالب أو االنتشار، مثالً تغيير:  (أ)
  ، الملوحة وغيرھا)الصقيعالقدرة على تحّمل الظروف البيئية الصعبة (مثل الجفاف،    - 
  البيولوجيا التناسلية   - 
  قدرة النباتات على التشتت   - 
  وتيرة النمو أو النشاط   - 
  نطاق النباتات العائلة   - 
  القدرة على المقاومة   - 
 القدرة على مقاومة مبيدات اآلفات (بما في ذلك مبيدات األعشاب) أو على تحّملھا.   - 
  

  أو نقلھا بما في ذلك مثالً: )الجيناتالمورثات (اآلثار السلبية لتدفق   (ب)
  المسؤولة عن مقاومة مبيدات اآلفات أو اآلفات إلى أنواع متالئمة الجيناتالمورثات (نقل    - 
  القدرة على تخطي الحواجز الخاصة بالتناسل وبمعاودة االتحاد التي تؤدي إلى مخاطر اآلفات  - 
  القدرة على نقل األمراض.القدرة على التھجين مع الكائنات أو الممرضات القائمة مما يؤدي إلى نقل األمراض أو إلى زيادة   - 
  

  اآلثار السلبية على الكائنات غير المستھدفة بما في ذلك مثالً:  (ج)
التغيرات في نطاق عائل الكائنات الحية المحورة، بما في ذلك الحاالت التي تستخدم فيھا كعوامل المكافحة الحيوية أو   - 

 ً   الكائنات المفيدة مبدئيا
، مثل عوامل المكافحة الحيوية أو الكائنات المفيدة أو الكائنات الحيوانية والنباتية الدقيقة في التأثيرات على الكائنات األخرى  - 

  الصحة النباتية (التأثيرات غير المباشرة) فيالتربة والبكتيريا المثبِّتة لآلزوت والتي تؤثر 
  القدرة على نقل آفات أخرى  - 
بيدات اآلفات المصنوعة من النباتات على الكائنات غير المستھدفة المفيدة التأثيرات السلبية المباشرة أو غير المباشرة لم   - 

  للنباتات.
  

  عدم االستقرار من الناحيتين المظھرية النمطية والوراثية النمطية بما في ذلك مثالً:  (د) 
  إلى شكله الممِرض. (حيوية) عودة كائن ما يستخدم كعامل مكافحة بيولوجية   - 
  

  أخرى بما في ذلك مثالً:  تأثيرات مضّرة  (ھـ) 
  النباتية التي تمثلھا سمات جديدة في الكائنات التي ال تنطوي عادة على مخاطر للصحة النباتية الصحةمخاطر   -
ع من جديد، وتكوين غطاء خارجي مستعرض لھا، باإلضافة إلى التآزر قدرة جديدة أو متزايدة للفيروسات على التجمّ   -

  وسيةالناشئ عن وجود سالسل فير
نھيات وغيرھا) الموجودة في ، المُ حفزاتالمالنووية (الواسمات، مخاطر الصحة النباتية الناشئة عن سالسل األحماض   -

  المندرج.
  

ر في ليل المخاطءات تحيمكن لمخاطر الصحة النباتية المبينة أعاله أن تكون مرتبطة بالكائنات الحية غير المحّورة. وتتعلق إجرا
راسة دقد يتطلب  ّن ذلكة لوقاية النباتات بالخصائص المظھرية النمطية وليس بالخصائص الوراثية النمطية. إال أاالتفاقية الدولي

  الخصائص الوراثية النمطية عند تقدير مخاطر الصحة النباتية للكائنات الحية المحورة.
  

د ال لنباتية، قلصحة ااوراثية تتسّبب بمخاطر على وفي حال عدم توافر ما يشير إلى أّن السمات الجديدة الناجمة عن التحويرات ال
  تعود الكائنات الحية المحورة بحاجة إلى المزيد من البحث.

  
لمحورة أو اصلية غير نات األوقد يكون من المفيد النظر في المخاطر المحتملة في إطار المخاطر التي تشكلھا الكائنات المتلقية أو الكائ

  التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات. الكائنات الشبيھة في المنطقة
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 ريق محتملةاقل أو طن، تؤدي الكائنات الحية المحورة دور  الجيناتالمورثات (وفي حاالت المخاطر على الصحة النباتية بسبب تدفق 

ھا فة" على أنة "آفظلالستجالب مرّكب وراثي مثير للقلق على مستوى الصحة النباتية أكثر مما تؤدي دور آفة بحد ذاتھا. لذا تفھم 
د ق )جينةرثة (موالب تشمل احتمال أن تؤدي الكائنات الحية المحورة دور ناقل لخطر ما على الصحة النباتية أو طريق محتملة الستج

  تشكل خطراً على الصحة النباتية.
  

  خاطر اآلفات:ومن العوامل التي قد تؤدي إلى إخضاع الكائنات الحية المحورة إلى المرحلة الثانية من تحليل م
 عدم امتالك المعارف الكافية عن حالة تحوير معينة  -
 درجة الوثوق بالمعلومات إذا كانت حالة التحوير غير اعتيادية  -
  عدم كفاية البيانات عن أداء الكائن الحي المحور المعني في بيئات مشابھة للمنطقة الخاضعة لتحليل مخاطر اآلفات  -
برية التي تشير إلى احتمال أن يشكل الكائن الحي المحور مخاطر تب البحثّية أو البيانات المخالتجربة الميدانية، التجار  -

 على الصحة النباتية (أنظر الفقرات الفرعية (أ) إلى (ھـ) أعاله)
 11 المعيار رقمفي حال كانت للكائن الحي المحور المعني مواصفات مرتبطة باآلفات بموجب   -
ر المحوّ  الحيّ  د المعني (أو المنطقة الخاضعة لتحليل مخاطر اآلفات) والتي قد تجعل من الكائنالظروف الراھنة في البل  -

 المعني آفة
كائنات مشابھة (بما في ذلك كائنات حية محورة) أو عمليات تحليل لفي حال إجراء تحاليل لمخاطر اآلفات بالنسبة   -

 للمخاطر ألغراض أخرى تشير إلى احتمال وجود آفة
  البلدان األخرى تجارب  -
 

ن البحث ملى المزيد حتاج إر المعني ال يشكل آفة محتملة و/أو ال يومن العوامل التي قد تساعد على االستنتاج أّن الكائن الحي المحوّ 
  11 المعيار رقمبموجب 

ة لوقاية النباتات في حال خضع التحوير الوراثي في كائن مشابه أو مرتبط به في السابق لتقدير من جانب المنظمة القطري  -
  (أو خبراء أو وكاالت أخرى مشھود لھا) أثبت خلوه من أية مخاطر على الصحة النباتية؛

 إذا كان الكائن الحي المحور محصوراً في نظام احتواء موثوق ولن يتم إطالقه؛  -
  الستخدام المقترح له؛إذا أثبتت التجارب البحثّية أنه من المستبعد أن يشكل الكائن الحي المحور آفة في إطار ا  -
  تجارب البلدان األخرى.  -
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  الموافقة
  .2001نيسان /بريلأفي  ر التالياقد وافقت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية على المعيل

  المقدمة

  النطاق
د وإصدار شھادات الصحة النباتية وشھادات الصحة النباتية يوضح ھذا المعيار المبادئ والخطوط التوجيھية الخاصة بإعدا

  ألغراض إعادة التصدير.

 
 المراجع

ة للصادرات. 1997. 7 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ا. نظام اصدار شھادات الصحة النباتي ة روم ة الدولي ، االتفاقي
  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

ا، االتفا. النباتية بالصحة الخاصة المصطلحات مسرد. 1999. 5رقم  لتدابير الصحة النباتية ليالمعيار الدو ة روم ة لوقاي ة الدولي قي
  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

 دولية لوقايةقية الروما، االتفا .النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية الجديد المعدل النص. 1997. النباتات لوقاية الدولية االتفاقية
  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

ن فات ومواقع لإلنتاج خالية ممتطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآل. 1999. 10المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم .
  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.اآلفات. 

  
  تعاريف
الصحة  مصطلحات مسرد( :5رقم  الدولي ر في المعيارايا المعريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة في ھذترد تعا
  ).النباتية

  
   موجز اإلشتراطات

 الصحة شھادات صداروإ إعداد في النباتات لوقاية القطرية المنظمات تساعد التي التوجيھية والخطوط المبادئ المعيار ھذا يوضح
 ،اتالنبات لوقاية دوليةال لالتفاقية الجديد المعدل النص ملحق ويتضمن.  التصدير إعادة ألغراض النباتية الصحة وشھادات النباتية
 ھذا ويتضمن. إليھا عالرجو لسھولة المعيار بھذا النماذج ھذه ُتلحق وسوف النباتية، الصحة لشھادات نماذج 1997 في اعتِمد الذي
ً  النص  الستكمالھا الزمةال المعلومات توضيح مع النموذجية النباتية الصحة شھادات منھا تتكون التي المختلفة للعناصر شروحا
 .المناسب بالشكل
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  شھادات الصحة النباتية اتطارتشا
 اعتبارات عامة  1

 به يرتبط وما بالتفتيش، مالقيا يقتصر: "يلي ما على النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية الجديد المعدل النص من) أ(2- 5 المادة تنص
 تحت أو باتات،الن لوقاية الرسمية القطرية المنظمة على النباتية الصحة شھادات إصدار إلى تؤدي التي األخرى األنشطة من

 لوقاية ميةالرس القطرية المنظمة من لھم ومرخص فنياً، مؤھلين عموميين موظفين بواسطة الشھادات إصدار ويتم إشرافھا،
 المتعاقدة طرافاأل سلطات يمكن بما والمعلومات المعارف لديھم تتوافر أن على إشرافھا، وتحت عنھا نيابة بالعمل النباتات

ً  أنظر(."  بھا يعتد كوثائق باطمئنان الشھادات ھذه قبول من المستوردة  الصحة شھادات صدارإ نظام :7 قمالدولي ر المعيار أيضا
  ).للصادرات النباتية

  
 مواد أية أو اتيةالنب المنتجات أو النباتات شحنات تكون أن يطلب بأال متعاقد طرف كل يتعھد" :يلي ما على 3-5 المادة وتنص
. االتفاقية ھذه قبملح الواردة للنماذج مطابقة غير نباتية صحة بشھادات مصحوبة أراضيه إلى والمستوردة للوائح، خاضعة أخرى

  ".الفنية الناحية من يبرره ما له يكون ما على إضافية بيانات طلب ويقتصر
  
ل الجديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فقد فُِھم أن "الموظفين العموميين المؤھلين وكما تم التوضيح وقت اعتماد النص المعدّ   

مة وظفي المنظملون مص لھم من المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات بالعمل نيابة عنھا وتحت إشرافھا" يشفنياً، والمرخّ 
تعني اع الخاص.وى القطالقطرية الرسمية لوقاية النباتـات. وتـعني كلمـة "عمومي" في ھذا السياق العاملين لدى الحكومة وليس لد

ن مباشرة لخاضعيعبارة "يشملون موظفي المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات" أن الموظف يجوز أن يكون من العاملين ا
القطرية  رة للمنظمةن مباشلوقاية النباتات، ومع ذلك فإنه ال يتعين وجوباً أن يكون من العاملين الخاضعي للمنظمة القطرية الرسمية
  الرسمية لوقاية النباتات.

  
  الغرض من شھادات الصحة النباتية  1.1

ة راطات الصحلبي اشتتح الخاضعة للوائ البنودتصدر شھادات الصحة النباتية لتوضيح أن شحنة النباتات، أو المنتجات النباتية أو 
ادات ي إصدار شھ ينبغالنباتية المحددة الخاصة بالواردات وتتفق مع البيان الذي يشھد على ذلك في نموذج الشھادة المناسبة. وال

  الصحة النباتية إالّ لھذا الغرض.
  

يعد لنباتية. ولصحة اادات الرسمية لد بھما في إعداد الشھوتقوم الشھادات النموذجية على صياغة موحدة وشكل موحد ينبغي التقيّ 
 ف عليھا، واحتوائھا على المعلومات األساسية.ذلك ضرورياً لضمان صحة المستندات، وسھولة التعرّ 

 
 ً لنباتات، ا مثل وينبغي أن تكتفي البلدان المستوردة بطلب شھادات صحة نباتية للمواد الخاضعة للوائح فقط؛ وھي تشمل سلعا

أوساط حبوب، وأو البذور (التقاوي) المخصصة لإلنبات، والفواكه والخضر، وأزھار وأغصان القطف، والواألبصال والدرنات، 
ً استخدام شھادات الصحة النباتية بالنسبة لمنتجات نباتية معينة مرت بمراحل للتصنيع  ا حكم طبيعتھبيمكن، والنمو. ويجوز أيضا

ً طلب شھادة صحة نب أو تصنيعھا، أن تمثل خطراً بدخول اآلفات وانتشارھا  لبنودلاتية (مثل الخشب والقطن). ويجوز أيضا
ات غة، والعربالفار األخرى الخاضعة للوائح حيثما يكون لتدابير الصحة النباتية ما يبررھا من الناحية الفنية (مثل الحاويات

  والكائنات الحية).
ن أن المحتمل متجعل  ت النباتية التي تم تصنيعھا بطريقة الوال ينبغي للبلدان المستوردة أن تطلب شھادات صحة نباتية للمنتجا

  تية.حة النبااألخرى الخاضعة للوائح التي ال تتطلب تدابير للص للبنودتؤدي إلى دخول آفات خاضعة للوائح، أو بالنسبة 
 

ت ات في وجھاختالفون ھناك اوينبغي أن تتفق المنظمات القطرية لوقاية النباتات، فيما بينھا على المستوى الثنائي، عندما تك
  النظر بين البلد المستورد والبلد المصدر فيما يتعلق بمبررات طلب شھادة صحة نباتية.

 
  شكل اإلصدار  2.1

لقطرية امنظمة شھادة الصحة النباتية ھي أصل المستند، أو صورة معتمدة من المستند األصلي في حاالت معينة، صادرة عن ال
  رد.المعنيين لدى وصول الشحنة إلى البلد المستوولين ؤالمسوتقدم إلى لشحنة لمصاحبة لوقاية النباتات، تكون 

 
  وكبديل لذلك، يمكن استخدام الطريقة اإللكترونية في إصدار الشھادات، بالشروط التالية:

  أن تكون طريقة اإلصدار ومستوى األمان مقبولين للبلدان المستوردة.  -

 تفقة مع النموذج أو النماذج المناسبةأن تكون المعلومات المبينة م  -

 أن يتحقق القصد من إصدار الشھادة طبقاً لما جاء في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -

  ِدرة للشھادة بطريقة مطمئنة.صْ أن يكون من الممكن تحديد السلطة المُ   -
  

  المرفقات  3.1
لمطلوبة ومات اة النباتية على الحاالت التي تكون فيھا المعلينبغي أن تقتصر المستندات الرسمية التي ترفق بشھادة الصح

 الصحة الستكمال الشھادة مما يتجاوز الحيز المخصص لذلك في الشھادة. ويجب أن تحمل أي مرفقات تتضمن معلومات عن
ً عليھا ومختومة كما ھو الحال فيكون ت، وأن  ھانفس النباتية رقم شھادة الصحة النباتية  النباتية. ادة الصحةشھ مؤرخة، وموقعا

اردة ه الخانة وصة بھذوينبغي أن ُيوضح في شھادة الصحة النباتية، في الخانة المناسبة، وفي القسم المناسب، أن المعلومات الخا
ز الكافي ر الحيفي المرفق. و ينبغي أال يتضمن المرفق أي معلومات ال توضع في شھادة الصحة النباتية ذاتھا في حالة تواف

  عھا.لوض
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  الشھادات غير المقبولة   4

أقرب وقت  رة فيدِ إخطار السلطة الُمصْ  وينبغيال ينبغي للبلدان المستوردة أن تقبل شھادات ترى أنھا غير سليمة أو مزورة. 
 ارئ).ت الطوأنظر المعيار الدولي الخاص بحاالت عدم االمتثال وبإجراءاممكن بعدم قبول المستندات أو الشك في صحتھا (

ان اقبة واألمم للمرينبغي أن تتخذ منظمة وقاية النباتات في البلد الًمصدر إجراءات للتصحيح عند اللزوم وأن تكون لديھا نظو
  تضمن مستوى مرتفعاً من الثقة في شھادات الصحة النباتية التي تصدرھا تلك السلطة.

  
  شھادات الصحة النباتية الباطلة   1.4.1

  باتية و/أو طلب معلومات إضافية ما يلي:تشمل أسباب رفض شھادة صحة ن
 أن تكون الشھادة غير مقروءة  -

 أن تكون الشھادة غير كاملة  -

 د بھاأن تكون مدة صالحية الشھادة قد انتھت أو ال يوجد تقيّ   -

 أن تتضمن الشھادة كشطاً أو تعديالت غير معتمدة  -

 أن تتضمن الشھادة معلومات متناقضة أو غير متوافقة  -

 خدام صياغات ال تتفق مع الشھادات النموذجيةاست  -

 أن تكون صادرة في شأن منتجات محظورة  -
  أن تكون في شكل صور غير معتمدة.  -

 

  الشھادات المزورة   2.4.1
 تشمل الشھادات المزورة ما يلي:

 الشھادات التي ال تجيزھا المنظمة القطرية لوقاية النباتات  -

 ِدرة لھاتجيزھا المنظمة القطرية لوقاية النباتات الُمصْ  الشھادات الصادرة على نماذج ال  -

 الشھادات الصادرة من أشخاص أو ھيئات أو أجھزة أخرى غير مخولة بذلك من المنظمة القطرية لوقاية النباتات  -

  الشھادات التي تتضمن معلومات مغلوطة أو مضللة.  -
 

  لق بإعداد شھادات الصحة النباتية وإصدارھاالتي تحددھا البلدان المستوردة فيما يتع المتطلبات  5.1
تشمل إصدارھا. ووباتية كثيراً ما تحدد البلدان المستوردة اشتراطات معينة ينبغي مراعاتھا فيما يتعلق بإعداد شھادات الصحة الن

  عادة ما يلي: المتطلباتھذه 
والبلدان مدعوة إلى  –لغات المدرجة بقائمة اللغات اللغة (يجوز للبلدان أن تطلب استكمال الشھادات بلغة معينة أو بإحدى ال  -

 استخدام إحدى اللغات الرسمية لمنظمة األغذية والزراعة)؛

مدة صالحية الشھادة (يجوز للبلدان المستوردة أن تحدد المدة المسموح بھا إلصدار الشھادة بعد التفتيش و/أو المعالجة،   -
 ھادة، ومدة صالحية الشھادة)؛وإرسال الشحنة من بلد المنشأ بعد إصدار الش

طريقة استكمال البيانات (يجوز للبلدان أن تطلب استكمال بيانات الشھادة بطريقة معينة، كأن تكون مكتوبة باآللة الكاتبة أو   -
 بخط اليد المقروء المكتوب بحروف كبيرة)؛

  حدات محددة).الوحدات المستخدمة (يجوز للبلدان أن تطلب بيان أوصاف الشحنة وكمياتھا بو  -
 
  المبادئ والخطوط التوجيھية المحددة إلعداد شھادات الصحة النباتية وإصدارھا  .2

قط فمتصلة ينبغي أن تقتصر شھادات الصحة النباتية وشھادات الصحة النباتية ألغراض إعادة التصدير على المعلومات ال
ة لمتصلة بصحألمور اإلى النوعية أو مستوى الجودة، أو إلى ابالمسائل المتصلة بالصحة النباتية. وال ينبغي أن تتضمن إشارات 

  د.الحيوان أو اإلنسان، أو متبقيات المبيدات أو المواد المشعة، أو أي معلومات تجارية مثل خطابات االعتما
  

لشحن، ادات تنولتسھيل الربط بين شھادات الصحة النباتية والمستندات غير المتصلة بإصدارھا (مثل خطابات االعتماد، ومس
لشھادة  اھنفسة والشھادات الخاصة بالموقع) يجوز أن ترفق بشھادة الصحة النباتية مذكرة تحمل األرقام أو الرموز المرجعي

 وال ينبغي لضرورةاالصحة النباتية للربط بينھا وبين المستندات ذات الصلة المطلوب اإلطالع عليھا. وترفق ھذه المذكرة عند 
  ياً من شھادة الصحة النباتية.اعتبارھا جزءاً رسم

  
جد ووحيثما ال ت النباتية ألغراض إعادة التصدير. وينبغي عادة استكمال جميع خانات شھادات الصحة النباتية وشھادات الصحة

  بيانات يمكن وضعھا في خانة معينة توضع كلمة "ال يوجد" أو تسدد الخانة (لمنع التزوير).
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  الصحة النباتيةاشتراطات استكمال شھادات   1.2

  )تشير العناوين المبينة بخط أسود إلى عناصر الشھادة النموذجية(
  العناصر المحددة لشھادة الصحة النباتية مشروحة فيما يلي:

  
  ____________رقم 

 تليالتسھيل عم سلسالً فريداً يقترن بنظام للتعرف عليه ويسمح بمتابعته،توينبغي أن يكون رقم م الرقم المرجعي للشھادة.
  المراجعة وحفظ السجالت.

  
  ____________المنظمة القطرية لوقاية النباتات في 

لنباتات اية لوقاية القطر ِدرة للشھادة واسم البلد. ويمكن ھنا إضافة اسم المنظمةيوضع في ھذه الخانة اسم المنظمة الرسمية الُمصْ 
  في حالة عدم وجوده في النموذج المطبوع.

  
  ____________) وقاية النباتات في إلى: منظمة (منظمات

ما في بة للعبور، ت محدديوضع في ھذه الخانة اسم البلد المستورد. وفي الحاالت التي تعبر فيھا الشحنة في بلد توجد لديه اشتراطا
 اعاة الدقةبغي مرذلك ضرورة أن تكون الشحنات مصحوبة بشھادات صحة نباتية، يجوز ذكر اسم البلد المستورد وبلد العبور. وين

ھا استيراد لتي يتم فياالت اد بلوائح االستيراد و/أو العبور الخاصة بكل بلد، مع بيان ذلك على النحو المناسب. وفي الحلضمان التقيّ 
  دين.ي البلفالشحنة وإعادة تصديرھا إلى بلد آخر، يجوز ذكر اسم البلدين المستوردين، بشرط التقيد بلوائح االستيراد 

  
  وصف الشحنة – القسم األول

  
  ____________جھة التصدير وعنوانھا:

البلد  لنباتات فيقاية اناتھا من جانب المنظمة القطرية لواھذه المعلومات للداللة على مصدر الشحنة لتسھيل "تتبعھا" ومراجعة بي
و أر المحلية لتصديوكيل جھة ا الُمصِدر.  وينبغي ِذكر االسم والعنوان في خانة البلد الُمصِدر. وينبغي استخدام اسم وعنوان

  الشركة الناقلة، حيثما تكون جھة التصدير شركة دولية لھا عنوان في الخارج.
  

  ____________اسم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات:
ات في البلد ة النباتايية لوقينبغي أن يوضع في ھذه الخانة االسم والعنوان وينبغي أن يكونا بالتفاصيل الكافية لتمكين المنظمة القطر

  لمستورد.لبلد االمستورد من التأكد من شخصية المرسل إليه. ويجوز للبلد المستورد أن يطلب أن يكون العنوان موقعاً في ا
  

  ____________عدد الطرود ووصفھا:
لشحنة ف على اعرّ ن التمستورد ينبغي أن توضع في ھذه الخانة تفاصيل كافية لتمكين المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد الم

صف الطرود ود إلى د من حجمھا عند الضرورة.  ومن الممكن إضافة رقم الحاوية و/أو رقم عربة السكة الحديومكوناتھا، والتأكّ 
  إذا كانت ھذه البيانات معلومة.

  
  ____________العالمات المميزة:

أن  تم. وينبغيع والخحة النباتية، أو على مرفق للشھادة يحمل التوقييمكن بيان العالمات المميزة في ھذه الخانة من شھادة الص
شحنة. لى العف يقتصر وضع العالمات المميزة على العبوات، أو الكراتين أو الحاويات األخرى حيثما يساعد ذلك في التعرّ 

  تزوير).الخانة (لمنع الأو تسدد وعندما ال توجد بيانات يمكن إدراجھا في ھذه الخانة ينبغي وضع كلمة "ال يوجد" 
  

  ____________جھة المنشأ:
لشحنة قد أن تكون ا لمحتملتشير ھذه الخانة إلى المكان (أو األماكن) الذي ُتنسب إليھا حالة الصحة النباتية للشحنة، أي الذي من ا

د قل سلعة، قنين أو وفي حالة تخزث. وعادة، يكون ھذا المكان ھو المكان الذي ُزرعت فيه السلعة. تعرضت فيه لإلصابة أو التلوّ 
 ديد ھو جھةقع الجتتغير حالتھا الصحية بمرور الوقت نتيجة لوجودھا في موقع جديد. وفي مثل ھذه الحاالت، يجوز اعتبار المو
ات آف لالتي قد تشم المنشأ. وفي ظروف معينة، يمكن أن ُتنسب الحالة الصحية للسلعة إلى أكثر من مكان. وفي مثل ھذه الحاالت،
موقع ن الدقة المر قدر من أكثر من مكان، ينبغي أن تقرر المنظمات القطرية لوقاية النباتات جھة أو جھات المنشأ التي توضح بأكب

د يال يمكن تحد خلوطة،البذور الم )رسائلإرساليات (الذي ُتنسب إليه حالة السلعة الصحية. ويالحظ أنه في حاالت استثنائية، مثل 
  ة، ومن المفضل عندئذ توضيح جميع جھات المنشأ إذا كانت معلومة.جھة منشأ واحد

  
 اج خالي منقع إنتويجوز للبلدان أن تطلب توضيح عبارات "منطقة خالية من اآلفات"، أو "مكان إنتاج خالي من اآلفات" أو "مو

  على األقل. اآلفات" بقدر كاف من التفاصيل في ھذه الخانة. وفي ھذه الحالة، ينبغي بيان بلد المنشأ
  

  ____________وسيلة النقل حسب البيانات:
 ، أو بصحبةالبريدينبغي استخدام مصطلحات مثل "بطريق البحر، أو بطريق الجو، أو بطريق البر، أو بطريق السكة الحديد، أو ب

  مة.راكب".  وينبغي أن تتضمن البيانات اسم السفينة ورقم الرحلة أو رقم رحلة الطائرة، إذا كانت معلو
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  ____________نقطة الدخول حسب البيانات:

سم دم معرفة اعحالة  نقطة الدخول ھي أول نقطة وصول في البلد الذي يمثل جھة الوصول النھائية، ويمكن االكتفاء باسم البلد في
 لد. وينبغيمن ب كثرنقطة الدخول. وينبغي إدراج اسم نقطة الدخول إلى أول بلد مستورد حيثما تتضمن خانة "مرسلة إلى" اسم أ
الة حأخر. وفي  ل بلدِذكر نقطة الدخول في البلد الذي يمثل جھة الوصول النھائية في الحاالت التي تكون الشحنة فيھا عابرة خال

ل ة (مثل مرسلنھائياِذكر بلد العبور أيضاً في خانة "مرسلة إلى" يجوز ِذكر نقط الدخول في بلد العبور وكذلك في جھة الوصول 
  النقطة "ألف" مروراً بالنقطة "باء"). إلى
  

 ____________اسم المنتج وكميته حسب البيانات:
مكين ن الدقة لتقدر م ينبغي أن تتضمن البيانات التي توضع في ھذه الخانة معلومات وصفية كافية عن السلعة وكميتھا مبينة بأكبر

 مثل الرموزدولية (ن محتويات الشحنة. ويجوز استخدام الرموز الفي البلد المستورد من التأكد بالدرجة الكافية مولين ؤوالمس
لك ثما يكون ذاً، حيف على محتويات الشحنة كما ينبغي استخدام الوحدات والمصطلحات المعترف بھا دوليالجمركية) لتسھيل التعرّ 

ستھالك أو ثل االائية المختلفة (مممكناً. ويمكن تطبيق اشتراطات مختلفة مما يتصل بالصحة النباتية على االستخدامات النھ
شير البيانات ينبغي أن تَتج. واإلكثار) أو حالة الُمنَتج (مثل طازج أو جاف)؛ وينبغي تحديد االستخدام النھائي المقصود أو حالة الُمن

  المدرجة إلى االسم التجاري للسلع أو أحجامھا أو درجاتھا أو غير ذلك من المصطلحات التجارية.
  

  ____________لعلمية للنباتات:األسماء ا
ستوى مبولة، على ة المقينبغي أن تحدد المعلومات التي تدرج بھذه الخانة النباتات والمنتجات النباتية باستخدام األسماء العلمي

  الجنس على األقل وإن كان من المفضل أن تكون على مستوى النوع.
  

حيوانية. الف المعينة مما يخضع للوائح والمنتجات المركبة مثل األع وقد ال يكون من الممكن وضع التوصيف العلمي لمنتجات
ز ناسب، ويجومشائع  وفي ھذه الحاالت، ينبغي أن تتفق المنظمات القطرية لوقاية النباتات فيما بينھا على أساس ثنائي على اسم

  وضع عبارة "ال ينطبق" في ھذه الخانة.

  
  نص التصديق

معتمدة جراءات البقاً لإلاألخرى الخاضعة للوائح الموضح بيانھا أعاله قد تم فحصھا و/أو اختبارھا طنشھد بأن النباتات أو المواد 
ً لمتطلبات ا ى لنباتية لدلصحة االمالئمة، ووجدت خالية من آفات الحجر الزراعي التي حددھا الطرف المتعاقد المستورد، ووفقا

  خاصة باآلفات غير الَحْجرية  الخاضعة للوائح.ال المتطلباتالطرف المتعاقد المستورد، بما في ذلك 
  

  واعتبرت خالية أساساً من اآلفات األخرى. (بند اختياري)
  

لوائح بد ت التقيّ ي إثباوفي الحاالت التي توجد فيھا اشتراطات محددة لالستيراد و/أو تحديد آفات حجرية معينة، تستخدم الشھادة ف
  أو اشتراطات البلد المستورد.

  
د صدر أن يشھلد المالت التي تكون فيھا اشتراطات االستيراد غير محددة و/أو عدم تحديد آفات حجرية معينة، يمكن للبوفي الحا

  على اآلفات التي ُيعتَقد أنھا تعد ذات أھمية من حيث اللوائح.
  

  درھا.ويجوز للبلدان المصدرة أن تضيف أو ال تضيف بنداً اختيارياً في شھادات الصحة النباتية التي تص
  

ألشخاص باتات أو اوقاية الن..." إلى اإلجراءات التي تقوم بتنفيذھا المنظمة القطرية لالمالئمة الرسميةاإلجراءات "...  تشير عبارة
متفقة مع  جراءاتص لھم من جانب المنظمة القطرية لوقاية النباتات ألغراض الصحة النباتية. وينبغي أن تكون ھذه اإلالمرخّ 

لة بذلك، صالنباتية  الصحة لية لتدابير الصحة النباتية، حسب مقتضى الحال. وحيثما ال تكون للمعايير الدولية لتدابيرالمعايير الدو
  .اإلجراءات يد ھذهأو حيثما ال تكون ھناك مثل ھذه المعايير يجوز للمنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المستورد تحد

  
حة جراءات الصإتطبيق إلى عدم وجود آفات بأعداد أو بكميات يمكن كشفھا ب فات الَحْجرية ..."تشير عبارة "...تعد خالية من اآل

رية  ليس فات الَحجْ أن اآل ر ھذه العبارة على أنھا تعني الخلو المطلق من اآلفات في جميع الحاالت، بلالنباتية. وال ينبغي أن تفسّ 
لنباتية اءات الصحة ن إجراخدمة في اكتشافھا أو القضاء عليھا. وينبغي التسليم بأمن المعتقد وجودھا استناداً إلى اإلجراءات المست

ينبغي أخذ يھا. وتنطوي بطبيعتھا علي قدر من عدم اليقين والتباين، مع وجود احتمال بدرجة ما لعدم اكتشافھا أو القضاء عل
  عنصر عدم اليقين واالحتمال في االعتبار في تحديد اإلجراءات المالئمة.

 
ً على التقيد بھا لمنع دخول و/أ تشير عبارة "...اشتراطات الصحة النباتية..."  ار اآلفات.و انتشإلى الشروط المنصوص رسميا

ً من جانب المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المست ، أو التشريعات ورد فيوينبغي تحديد اشتراطات الصحة النباتية سلفا
  ل أذون االستيراد واالتفاقيات والترتيبات الثنائية).اللوائح أو في غيرھا (مث

  
لك ، بما في ذلنباتاتإلى الحكومات التي انضمت إلى االتفاقية الدولية لوقاية اتشير عبارة "...الطرف المتعاقد المستورد..." 

  مفعول.سارية ال 1997أعضاء الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، إلى أن تصبح التعديالت التي أدخلت في عام 
  

  اإلعالن اإلضافي –القسم الثاني 
ينبغي أن تقتصر اإلعالنات اإلضافية على المعلومات التي يطلبھا البلد المستورد وال تكون واردة في الشھادة. وينبغي أن تكون 

فية، مثالً، في لوائح الصحة اإلعالنات اإلضافية في أضيق الحدود وأن ُيراعى فيھا اإليجاز. ويجوز النص على اإلعالنات اإلضا
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  النباتية، أو أذون االستيراد أو االتفاقيات الثنائية. وينبغي بيان المعالجة أو المعالجات في القسم الثالث.
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  المعالجة للتطھير من التلوث و/أو اإلصابة –القسم الثالث 

ة النباتية راطات الصحبي اشتُمصدر أو أثناء العبور بما يلينبغي أن تقتصر على تلك التي يقبلھا البلد المستورد وأن تتم في البلد ال
  في البلد المستورد. ويمكن أن تشمل إماتة النباتات والمنتجات النباتية ومعاملة البذور.

  
  ختم المنظمة

ً علىھو الختم الرسمي أو العالمة المميزة للمنظمة القطرية لوقاية النباتات. ويجوز أن يكون ھذا الختم مطبوع و أن لشھادة أا ا
  ساسية.لومات األي الحرص لضمان عدم طمس الختم للمعصدر الشھادة بعد استكمال بياناتھا. وينبغي توخّ الذي يُ ول ؤالمسيضعه 

  
  اسم المسؤول المرخص له بإصدار الشھادة، والتاريخ والتوقيع

ة أو ر الشھادل). كذلك، يطبع تاريخ صدوعن إصدار الشھادة أو يكتب باليد بخط مقروء (حسب مقتضى الحا ؤولالمسيطبع اسم 
لشھر، بين ا يكتب باليد بخط مقروء (حسب مقتضى الحال). ويجوز استخدام مختصرات للداللة على الشھر، بحيث ال يوجد خلط

  واليوم والسنة.
  

  ينبغي أنة. والشھادورغم أن بعض خانات الشھادة يمكن استكمالھا مقدماً، ينبغي أن يكون التاريخ ھو تاريخ التوقيع على ال
الطرفين.  لك بينذيوضع على الشھادة تاريخ الحق أو سابق، كما ال ينبغي إصدارھا بعد إرسال الشحنة ما لم يتم االتفاق على 

مرخص لھم اللين ؤوالمسق من صحة توقيعات وينبغي أن يكون بوسع المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد الُمصدر التحقّ 
  شھادات، إذا ُطلب منھا ذلك.بإصدار ال

  
  النص الخاص بالمسؤولية المالية

  المالية أمراً اختيارياً.ولية ؤبالمسيعد اشتمال شھادة الصحة النباتية على نص خاص 
  
  المبادئ والخطوط التوجيھية المحددة إلعداد شھادات الصحة النباتية ألغراض إعادة التصدير، وإصدارھا  .3

- 2لقسم ا(أنظر  ھانفسشھادة الصحة النباتية ألغراض إعادة التصدير ھي عناصر شھادة الصحة النباتية العناصر التي تتضمنھا 
صحة ت شھادة الذا كان) باستثناء القسم الذي يتضمن نص الشھادة. ففي ھذا القسم، توضح المنظمة القطرية لوقاية النباتات ما إ1

بأة في مع توما إذا كان عتمدة، وما إذا كانت الشحنة قد أعيدت تعبئتھا أم ال،النباتية المرفقة أصلية أو أنھا صورة طبق األصل م
) يوفر التوجيه اتنظام اصدار شھادات الصحة النباتية للصادر( :7المعيار الدولي رقم عبواتھا األصلية أو في عبوات جديدة، 

  بشأن ضرورة التفتيش اإلضافي.
  

حة صھادات ات الجديدة بشكل منفصل، تكون ھذه الشحنات الجديدة مصحوبة بشوفي حالة تجزئة الشحنة وإعادة تصدير الشحن
  نباتية ألغراض إعادة التصدير وبصور طبق األصل معتمدة من شھادة الصحة النباتية األصلية.

  
  شروط إصدار شھادة الصحة النباتية ألغراض إعادة التصدير  1.3

باتية ھادة صحة نشنباتات بلد آخر، ينبغي أن ُتصِدر المنظمة القطرية لوقاية العند استيراد شحنة إلى بلد، ثم إعادة تصديرھا إلى 
وز ستورد. ويجلد المألغراض إعادة التصدير (أنظر النموذج)، بشرط تأكدھا من أن الشحنة مطابقة للوائح الصحة النباتية في الب

 ة تعبئتھا،و إعادأھا إلى شحنات أخرى زئتھا، أو ضمّ أيضاً إصدار شھادة ألغراض إعادة التصدير في حالة تخزين الشحنة، أو تج
ألصلية أو اتية اشريطة أال تكون قد تعرضت لإلصابة أو التلوث باآلفات. وينبغي أن تكون الشحنة مصحوبة بشھادة الصحة النب

  بصورة طبق األصل معتمدة منھا.
  

  شروط إصدار شھادة الصحة النباتية لشحنة مستوردة  2.3
على  تھا، ينبغين طبيعر مث باآلفات، أو فقدت سالمتھا أو ھويتھا، أو تصنيعھا بما يغيّ الشحنة لإلصابة أو التلوّ ض في حالة تعرّ 

 توضيح بلد ير، معالمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن ُتصِدر شھادة صحة نباتية وليس شھادة صحة نباتية بغرض إعادة التصد
  تورد.كد المنظمة القطرية لوقاية النباتات من تلبية لوائح البلد المسالمنشأ األصلي على الشھادة. يجب أن تتأ

  
بار أن ) يمكن اعتو أكثرة، وإن كان ذلك عادة لموسم زراعي واحد أوفي حالة زراعة الشحنة لمدة محددة (تبعاً لنوع السلعة المعنيّ 

  الشحنة قد غيرت بلد المنشأ.
  

  العبور  3.3
، ال تكون اآلفاتبث دون أن تكون مستوردة، ودون أن تتعرض في ذلك البلد، لإلصابة أو التلوّ إذا كانت الشحنة عابرة لبلد ما 

الة . أما في حلتصديرالمنظمة القطرية لوقاية النباتات بحاجة إلى إصدار شھادة صحة نباتية أو شھادة صحة نباتية بغرض إعادة ا
الة تية. وفي ححة نبامنظمة القطرية لوقاية النباتات إصدار شھادة صث باآلفات، فينبغي على الض الشحنة لإلصابة أو التلوّ تعرّ 

ھادة صحة إصدار ش المنظمة القطرية لوقاية النباتات ىعلھا إلى شحنات أخرى أو إعادة تعبئتھا، ينبغي تجزئة الشحنة، أو ضمّ 
 نباتية بغرض إعادة التصدير.
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 المرفق
  نموذج لشھادة الصحة النباتية

 رقم:ــــــــ
 ــالمنظمة القطرية لوقاية النباتات في: ــــــــــــــ

 ـــإلى منظمة (منظمات) وقاية النباتات في: ـــــــــــ
 اسم جھة التصدير وعنوانھا  -  1
ـــــــانه:ــــــــــــــاسم المرسل إليه وعنو

 ــاسم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات:ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــصفھا:ـعدد الطرود وو

 ــالعالمات المميزة:ـــــــــــــــــــــــ
 ــأ:ــــــــــــــــــــــــــجھة المنش

 ــوسيلة النقل حسب البيانات:ــــــــــــــــــ
 ـنقطة الدخول حسب البيانات:ــــــــــــــــــ

ـاسم الُمنَتج وكميته حسب البيانات:ـــــــــــــــ
ــــسماء العلمية للنباتات:ـــــــــــــــــاأل

لصحة اوائح نشھد بأن النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد األخرى الخاضعة لل
ً لإلجراءات المعتمدة المالئ وِجدت مة، والنباتية قد تم فحصھا و/أو اختبارھا طبقا
ا ستورد ووفقخالية من آفات الحجر الزراعي التي حددھا الطرف المتعاقد الم

 تتطلباالملمتطلبات الصحة النباتية لدى الطرف المتعاقد المستورد، بما في ذلك 
الخاصة باآلفات غير الَحْجرية  الخاضعة للوائح.

  .*واعتبرت خالية أساساً من اآلفات األخرى

ياإلعالن اإلضاف –ثانيا   

المعالجة للتطھير من التلوث و/أو اإلصابة –ثالثاً   

 ــالكيماويات (المادة الفعالة) ـــــالمعالجةــــالتاريخ
 رة ــــــــــــــــمدة التعريض ودرجة الحرا

 نسبة التركيز ــــــــــــــــــــــــ
 معلومات أخرى ــــــــــــــــــــــ
 صدر في ـــــــــــــــــــــــــ

  ـاسم المسؤول المفوض ـــــ  (ختم المنظمة)
 ــــالتوقيع ـ ــــالتاريخ 

  .*ذه الشھادةھجم عن ال تتحمل.(اسم المنظمة القطرية لوقاية النباتات) أو أي من موظفيھا أو ممثليھا أي مسؤولية مالية قد تن
  * بند اختياري.
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  نموذج لشھادة الصحة النباتية ألغراض إعادة التصدير

 رقم:ــــــ
  ــــ (الطرف المتعاقد القائم بإعادة التصدير) المنظمة القطرية لوقاية النباتات في ــــــــ

 إلى: منظمة (منظمات) وقاية النباتات في ــــــــ (الطرف المتعاقد (األطراف المتعاقدة) المستورد (المستوردة)

  وصف الشحنة –أوالً 
   ______________________________________________________________ اسم جھة التصدير وعنوانھا

  ــــــــــــــــــاسم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات:ـــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــعدد الطرود ووصفھا: ــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــالعالمات المميزة: ــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــجھة المنشأ: ـــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــوسيلة النقل حسب البيانات: ــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــنقطة الدخول حسب البيانات: ـــــــــــــــــــ

  ــــاسم الُمنَتج وكميته حسب البيانات: ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــاألسماء العلمية للنباتات: ـــــــــــــــــــ

 

إلى ــــــ  ه قد وردتھا أعالواد األخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية الموضح بياننشھد بأن النباتات أو المنتجات النباتية أو الم
م ـــــ ، لنباتية رقلصحة اا(الطرف المتعاقد القائم بإعادة التصدير) من ـــــــــــ (الطرف المتعاقد بجھة المنشأ) مشمولة بشھادة 

بواتھا [  ] في ع عبئتھاتمنھا مع ھذه الشھادة؛ وأنھا معبأة [  ] أعيدت  المرفق نسخة أصليــة * [  ] صورة طبق األصل موثقة [  ]
طابقة ، ُوِجدت م] ضافي [ شھادة الصحة النباتية األصلية [  ] والفحص اإللى إاألصلية [  ] في عبوات جديدة [  ] *، وأنه استناداً 

د القائم رف المتعاقـ (الطنه أثناء فترة تخزينھا لدى ـــــــلشروط الصحة النباتية المعمول بھا لدى الطرف المتعاقد المستورد، وأ
 ث أو اإلصابة.بإعادة التصدير)، لم تتعرض لمخاطر التلوّ 

  في الخانة المناسبة [].  xتوضع عالمة    *

 إعالن إضافي –ثانياً 

 المعالجة للتطھير من التلوث أو اإلصابة –ثالثاً 

   ــــــــيات (المادة الفعالة) ــــــــــــالتاريخ ـــــ المعالجة ــــــ.الكيماو
  ــــــــــــمدة التعريض ودرجة الحرارة ــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــنسبة التركيز ــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــمعلومات أخرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــصدر في ـــــــــــــــــــــ
  ــــؤول المفوض ــــــــــــــــــاسم المس      (ختم المنظمة)  

  التوقيع ـــــــــــــ اريخ ـــــــــــــالت
  ال تتحمل اسم المنظمة القطرية لوقاية النباتات) أو أي من موظفيھا أو ممثليھا أي مسؤولية مالية قد تنجم عن ھذه الشھادة **.

د اختياري** بن
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  الموافقة
  .2001ابريل/نيسان  في ار التالييعلى المع الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةقد وافقت ل

  
  المقدمة

  النطاق
  ن على البلدان اتخاذھا بشأن اإلبالغ عن:يوضح ھذا المعيار اإلجراءات التي يتعيّ 

كتشاف اي ذلك د باشتراطات الصحة النباتية المحددة في شحنة مستوردة، بما فوجود حالة واضحة لعدم التقيّ  -
 آفات معينة من اآلفات الخاضعة للوائح

 وردة المستندية لشھادات الصحة النباتية في شحنة مست المتطلباتد بوجود حالة واضحة لعدم التقيّ  -
م ة بالقوائر مدرجن أن الشحنة المستوردة بھا آفة خاضعة للوائح غيا يتبيّ اإلجراءات الطارئة التي تتخذ عندم -

 على أنھا من اآلفات التي ترتبط بالسلعة في البلد المصدر
ى حالة ثره علن أن الشحنة المستوردة بھا كائن حي غير معروف أاإلجراءات الطارئة التي تتخذ عندما يتبيّ  -

  الصحة النباتية.
 

  المراجع
ا. 1998. 8 رقم لتدابير الصحة النباتية وليالمعيار الد ة م ة .تحديد حالة اآلفات في منطق ا، االتفاقي ات،  روم ة النبات ة لوقاي الدولي

  منظمة األغذية والزراعة.
ة للصادرات. 1997. 7 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ا. نظام اصدار شھادات الصحة النباتي ة روم ة الدولي ، االتفاقي

  قاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.لو
ة روما، اال. المصطلحات الخاصة بالصحة النباتية مسرد. 1999. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي تفاقية الدولية لوقاي

  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
ية نظمة األغذمباتات، وما، االتفاقية الدولية لوقاية النر. خطوط توجيھية إلصدار شھادات الصحة النباتية: مشروع معيار دولي

  والزراعة.
ات ة النبات ة لوقاي ة الدولي ات. 1997. االتفاقي ة النبات ة لوقاي ة الدولي د لالتفاقي دل الجدي نص المع ا. ال ة روم ة لوقاي ة الدولي ، االتفاقي

  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
  

  تعاريف
لصحة امصطلحات  مسرد( 5رقم الدولي ر في المعيار ايالنباتية الواردة في ھذا المع ات الصحةترد تعاريف مصطلح

  ).النباتية
  

 موجز االشتراطات
لملموس د االتقيّ  االت عدمحبأن تقوم األطراف المتعاقدة باإلبالغ عن  الدولية لوقاية النباتاتالتفاقية ليقضي النص المعدل الجديد 

لطارئة اجراءات الشحنات المستوردة، بما في ذلك الوثائق التي تثبت ذلك، وبأن تبلغ عن اإلباشتراطات الصحة النباتية في 
طرف . ويقوم الراضيھاالمناسبة التي تتخذھا عندما تكتشف في الشحنة المستوردة آفة تشكل خطراً محتمالً على الصحة النباتية بأ

ات الصحة إجراءد الملموس وبب وقت ممكن، عن حاالت عدم التقيّ ر، في أقرالمتعاقد المستورد بإبالغ الطرف المتعاقد المصدّ 
اقد لطرف المتعمّكن اد بالشكل الذي يُ النباتية التي طبقت على الشحنات المستوردة. وينبغي أن يتضمن البالغ طبيعة عدم التقيّ 

ريراً عن طلب تقتة المستوردة أن المصدر من إجراء التحقيق واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. ويجوز لألطراف المتعاقد
  نتائج ھذه التحقيقات.

 
البلد  لنباتات فيقاية اوتشمل المعلومات المطلوب أن يتضمنھا البالغ الرقم المرجعي، وتاريخ البالغ، وتحديد المنظمة القطرية لو

بيعة عدم طات عن تخاذھا، ومعلومخذت بشأنھا، وأسباب االمستورد والبلد المصدر، وتحديد الشحنة وتاريخ اإلجراءات التي اتُ 
  دة.بصيغة موح دلتقيً د أو اإلجراءات الطارئة، وتدابير الصحة النباتية المطبقة. وينبغي أن يكون اإلبالغ في حينه مع االتقيّ 

 
ً في أي حالة جديدة أو غير متوقعة للصحة النباتية تتطلب اتويتعيّ  ة طارئ راءاتخاذ إجن على البلد المستورد أن يجري تحقيقا

ة. حة النباتيات الصلتحديد ما إذا كانت اإلجراءات الطارئة لھا ما يبررھا وما إذا كان من الالزم إدخال تعديالت على اشتراط
ً في حاالت عدم التقيّ  خاصة لبالغات التوجه اد الملموس لتحديد أسبابھا الممكنة. ووينبغي على البلدان المصدرة أن تجري تحقيقا

توجه  ليه، بينمالشحنة إايعاد تصدير الذي د الملموس أو اإلجراءات الطارئة المرتبطة بإعادة التصدير إلى البلد يّ بحاالت عدم التق
  البالغات الخاصة بالشحنات العابرة إلى البلد المصدر.
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  المتطلبات
  الغرض من البالغات  .1

و لإلبالغ المحددة أ لنباتيةاد الملموس باشتراطات الصحة التقيّ البالغات يقدمھا البلد المستورد إلى البلد المصدر لتحديد حاالت عدم 
و ھد م التقيّ الة عدحل تھديداً محتمالً. ويكون المقصود من البالغ في عن اإلجراءات الطارئة التي اتخذت عند اكتشاف آفة تمثّ 

ض في األغرا بالغاتم أن اللجوء إلى الب تكرارھا. ورغد، وتسھيل الخطوات الالزمة لتجنّ ي أسباب عدم التقيّ المساعدة في تحرّ 
ضعة آلفات الخاادخول  اختيارياً، ال ينبغي أن يكون ذلك، في جميع الحاالت، إالّ بھدف التعاون الدولي من أجل منع األخرى يعدّ 

  من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات). 8والمادة  1للوائح و/أو انتشارھا (المادة 
 
  ومات التي تتضمنھا البالغاتاالستفادة من المعل  .2

اءة ن السھل إسكان م البالغات والمعلومات التي تتضمنھا مفيدة في األغراض الرسمية، وإن يكون اإلبالغ عادة بين طرفين. وتعدّ 
ء سولفھم أو ات سوء فھمھا أو إساءة استخدامھا في حالة إبعادھا عن السياق أو استخدامھا بطريقة غير حكيمة. ولتقليل احتماال

كن للبلد ر. ويماالستخدام، ينبغي أن تحرص البلدان على إرسال البالغات والمعلومات التي تتضمنھا أوالً إلى البلد المصد
اذ اضحة، واتخد الوالمستورد أن يتشاور في ذلك، بصفة خاصة، مع البلد المصدر وإتاحة الفرصة له للتحقيق في حاالت عدم التقيّ 

لعة أو تية للساللزوم. وينبغي أن يتم ذلك قبل أن يتأكد حدوث أي تغيرات في حالة الصحة النبااإلجراءات التصحيحية عند 
ً االمنطقة، أو ظھور قصور في نظم الصحة النباتية في البلد المصدر أو اإلبالغ عنھا على نطاق أوسع (أنظر أ ألساليب يضا

  الة اآلفات في منطقة ما.تحديد ح:  8رقم الدولي  المعيار، بالمفضلة لإلبالغ عن اآلفات
 
  أحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات المتصلة باإلبالغ  .3

يتحدث العديد من أحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن وضع النظم الالزمة لعمليات اإلبالغ الروتينية. ويمكن تلخيصھا فيما 
 يلي:

ن، األطراف المستوردة عليھا أن تبلغ، في أسرع وقت ممك أن األطراف المتعاقدة"(و) على 2-7تنص المادة  -
ن الحال، ع مقتضى المتعاقدة المصدرة المعنية أو األطراف المتعاقدة المعنية التي تقوم بإعادة التصدير، حسب

و الذي ألمصدر د الملموس بإجراءات إصدار شھادات الصحة النباتية، وعلى أن يقوم البلد احاالت عدم التقيّ 
لب طعني، إذا ورد المد إلى الطرف المتعاقد المستالتصدير بإبالغ نتائج التحقيق الذي يجريه عن عدم التقيّ يعيد 
  "ذلك

شكل كتشاف آفة تاتخاذ التدابير الطارئة المناسبة عند ا"على أنه يجوز لألطراف المتعاقدة  6- 7تنص المادة  -
للتأكد  قت ممكنوجراء فى أقرب نبغى تقييم ھذا اإلاالبالغ عن ذلك االكتشاف. ويبأراضيه، أو  محتمالً  خطراً 

ة، لمعنيّ اقدة اجراء الذى اتخذ على الفور، إلى كل من األطراف المتعمن وجود ما يبرر استمراره. ويبلغ اإل
 "فيھا قليمية لوقاية النباتات يكون الطرف المتعاقد عضواً إمنظمة  يواألمين، وأ

 ف المتعاقدة فيما بينھا في تحقيق أھداف االتفاقيةعلى أن تتعاون األطرا 1- 8تنص المادة  -
  ن األطراف المتعاقدة جھة اتصال لتبادل المعلوماتعلى أن تعيّ  2-8وتنص المادة  -
 

ً متعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مدعوة إلى استخدام نظم اإل ذا المعيار ھلمبينة في بالغ اوالبلدان التي ليست أطرافا
  من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات). 18(المادة 

 
  البالغاتأساس   .4

ً ح لموسة االت مفي معظم الحاالت، يكون اإلبالغ نتيجة الكتشاف آفات خاضعة للوائح في الشحنات المستوردة. وتوجد أيضا
تخاذ االمتوقعة  و غيرة الجديدة أد تتطلب اتخاذ إجراءات طارئة واإلبالغ عنھا. ويجوز في حاالت الصحة النباتيأخرى لعدم التقيّ 

  إجراءات طارئة ينبغي إبالغھا أيضاً إلى البلد المصدر.
  

  د الملموسحاالت عدم التقيّ   1.4
ي حالة إلبالغ. وفقتضي اد التي ترى أنھا حاالت ملموسة تيجوز للبلدان أن تتفق فيما بينھا على أساس ثنائي على حاالت عدم التقيّ 

  د:تفاق، قد يرى البلد المستورد اعتبار الحاالت التالية كحاالت ملموسة من عدم التقيّ عدم وجود مثل ھذا اال
 د باشتراطات الصحة النباتيةعدم التقيّ  –
 اكتشاف آفات خاضعة للوائح –
 المستندية، بما في ذلك: المتطلباتد بعدم التقيّ  –

 عدم وجود شھادات للصحة النباتية •
 د في شھادات للصحة النباتيةحدوث كشط أو تعديل غير معتم •
 وجود قصور شديد في المعلومات الواردة بشھادات الصحة النباتية •
 تقديم شھادات للصحة النباتية مزورة •

 وصول شحنات محظورة –
 احتواء الشحنات على مواد محظورة –
 وجود أدلة على عدم إجراء المعامالت المحددة –
  بالبريد. اضئيلة غير تجارية يحملھا المسافرون أو يتم إرسالھ تكرار وجود المواد المحظورة بكميات –
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د ة إلى البللنباتيد الملموسة في الشحنات المستوردة التي تطبق عليھا اشتراطات الصحة اينبغي اإلبالغ عن حاالت عدم التقيّ 

  المصدر سواء كانت الشحنة تتطلب أو ال تتطلب شھادة صحة نباتية.
 

  ئةاإلجراءات الطار  2.4
  تتخذ اإلجراءات الطارئة عندما يكتشف أن شحنة مستوردة تحتوي على:

 آفات خاضعة للوائح غير مدرجة بالقوائم على أنھا ترتبط بالسلعة في البلد المصدر –
  كائنات حية غير معروف أثرھا على حالة الصحة النباتية. –

 
  توقيت اإلبالغ  .5

ة للصحة ات طارئد أو من ضرورة اتخاذ إجراءات طارئة واتخاذ إجراءعدم التقيّ د من حالة ينبغي أن يتم اإلبالغ فور التأكّ 
  مبدئي. ل بالغف على الكائن الحي)، إرساالنباتية. ويجوز في حالة حدوث تأخير ملموس في تأكيد سبب اإلبالغ (مثل التعرّ 

 
  المعلومات التي ينبغي أن يتضمنھا البالغ  .6

لوقاية  قليميةموحدة وأن تشتمل على الحد األدنى من المعلومات المحددة. والمنظمات اإلينبغي أن تكون البالغات في صيغة 
 امأو في حالة  مھمة، النباتات مدعوة إلى تقديم معلومات إضافية حيثما ُيرى أن ھذه المعلومات وثيقة الصلة بمضمون البالغ، أو

  إذا طلبھا البلد المستورد على وجه التحديد.
 

  المطلوبةالمعلومات   1.6
  ينبغي أن تتضمن البالغات المعلومات التالية:

ينبغي أن يكون لدى البلد الُمبلِّغ وسيلة لتتبع الرسالة المرسلة إلى البلد المصدر. ويمكن أن  –رقم مرجعي  –
 يكون ذلك على شكل رقم محدد أو رقم شھادة الصحة النباتية المصاحبة للشحنة

 رسال البالغينبغي تسجيل تاريخ إ –التاريخ  –
 في البلد المستورد تحديد المنظمة القطرية لوقاية النباتات –
 في البلد المصدر تحديد المنظمة القطرية لوقاية النباتات –
ً أو بأرقام  – تحديد الشحنة – ينبغي تحديد الشحنات من واقع رقم شھادة الصحة النباتية إذا كان ذلك مناسبا

س باتية (جنجات النيشمل ذلك الفئة السلعية واالسم العلمي للنباتات أو المنتمراجع المستندات األخرى على أن 
 النبات على األقل)

 تحديد المرسل إليه والمرسل –
 بشأن الشحنةتاريخ اتخاذ اإلجراء  –
 ، بما في ذلك:د واإلجراءات الطارئةمعلومات محددة عن طبيعة عدم التقيّ  –

 )ا يليفيم 8تحديد نوع اآلفة (أنظر القسم  •
 ما إذا كانت الشحنة بأكملھا أو أجزاء منھا فقط قد تأثرت، حسب مقتضى الحال •
 المشكالت المرتبطة بالمستندات •
 داشتراطات الصحة النباتية التي تنطبق عليھا نصوص عدم التقيّ  •

تخذت وأجزاء ينبغي تحديد طبيعة إجراءات الصحة النباتية التي ا –إجراءات الصحة النباتية التي اتخذت  –
 الشحنة التي تأثرت بھذه اإلجراءات

ينبغي أن تكون لدى السلطة المرسلة للبالغ وسيلة للتأكد من صحة  –العالمات التي تؤكد صحة البالغات –
  البالغات (مثل خاتم، أو أوراق تحمل شعارات رسمية، أو توقيع معتمد).

 
  زةالمعلومات المعزّ   2.6

ضى سب مقتحلى البلد المصدر، عندما يطلب ذلك، ويمكن أن تتضمن ھذه المعلومات ما يلي، ينبغي تقديم معلومات معززة إ
 الحال:

 شھادة الصحة النباتية أو غير ذلك من المستندات ذات الصلةعن صورة  –
 نتائج التشخيص –
 الشحنةفي ارتباط اآلفة، أي أين ُوجدت اآلفة وكيف أنھا تؤثر  –
  د وكيفية تصحيحه.أنھا مفيدة للبلد المصدر لتمكينه من تحديد طبيعة عدم التقيّ  المعلومات األخرى التي ُيرى –

 
  النماذج، والرموز، واالختصارات واألسماء المختصرة  3.6

 ان أن تقدمالبلد حيثما تستخدم نماذج، ورموز، واختصارات وأسماء مختصرة في البالغات أو في المعلومات المعززة، ينبغي على
  يحية المناسبة إذا طلب منھا ذلك.البيانات التوض

 
  اللغات  4.6

اتفاق بين  ا كان ھناكالّ إذاللغة (أو اللغات) التي تستخدم في البالغات ھي اللغة (أو اللغات) التي يفضلھا البلد المرسل للبالغ، إ
نظمة غات ملمات بإحدى الطرفين على غير ذلك. وحيثما تكون المعلومات مطلوبة عن طريق جھات اتصال، ينبغي تقديم المعلو

  (ھـ).3-19األغذية والزراعة (المادة 
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  المستندات ووسائل االتصال  .7

خ نة من تاريل عن سينبغي أن يحتفظ البلد المبلغ بمستندات البالغ، والمعلومات المعززة والسجالت المرتبطة بذلك لمدة ال تق
 لكفاءتھا وسرعتھا، حيثما يكون ذلك ممكناً.إرسال البالغ. وينبغي استعمال وسائل االتصال اإللكترونية 

نباتات في لوقاية ال لقطريةينبغي إرسال البالغات إلى جھة االتصال المختصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، أو إلى المنظمة ا
 دّ الغات. وتعا البل إليھالبلد المصدر، في حالة عدم تحديد جھة اتصال، ما لم تكن ھناك ترتيبات ثنائية تحدد الجھة التي ترس
  سمية أخرى.صادر رمالبالغات الواردة من جھات االتصال الرسمية سليمة ما لم تحدد منظمة وقاية النباتات في البلد المستورد 

 
  تحديد اآلفات  .8

، أو ضعة للوائحلخات امن المطلوب تحديد الكائنات الحية المكتشفة في الشحنات المستوردة، لتحديد ما إذا كانت تندرج ضمن اآلفا
لوصول إلى الممكن ينبغي اعتبارھا كذلك، وبالتالي تبرير إجراءات الصحة النباتية أو اإلجراءات الطارئة. وقد ال يكون من ا

 التحديد المناسب في الحاالت التالية:
 كون العينة (أو العينات) في طور أو حالة تجعل من الصعب تحديدھا –
  يفية المناسبة.عدم توافر الخبرات التصن –
 

 وينبغي في الحاالت التي ال يكون من الممكن فيھا تحديد اآلفات، ِذكر ذلك في البالغ.
 

 ينبغي على البلدان المستوردة، عند تحديد اآلفات، أن تراعي ما يلي:
في  بما أن يكون بوسعھا، عند الطلب، بيان التدابير التي اتبعت في تشخيص اإلصابة، وطريقة أخذ العينات، –

 رائن، مثلقھا من ذلك تحديد الجھة أو المختبر الذي قام بعملية التشخيص، كما ينبغي أن تحتفظ بما يتجمع لدي
(سنة  دة مناسبةئج، لمق من النتائج في حالة وجود خالف على النتاالعينات المناسبة أو المواد التي تسمح بالتحقّ 

 أو إلى أن يتم االنتھاء من التحقيقات الالزمة)
 توضيح طور اآلفة أو درجة حيويتھا، حسب مقتضى الحال –
ر اإلجراءات تحديد اآلفة حتى مستوى النوع عندما يكون ذلك ممكناً، أو تحديد المستوى التصنيفي الذي يبرّ  –

  الرسمية التي اتخذت.
 

  د واإلجراءات الطارئةفحص حاالت عدم التقيّ   .9
  دحاالت عدم التقيّ   1.9

قديم . وينبغي تكرارھاتد الملموسة لتحديد األسباب المحتملة وراءھا لتجنب منع ستورد فحص حاالت عدم التقيّ ينبغي على البلد الم
بغي اآلفة، ين حالة ر فينتائج الفحص إلى البلد المستورد، عند طلبھا. وفي الحاالت التي تدل فيھا نتائج الفحص على حدوث تغيّ 

  لة اآلفات في منطقة ما.تحديد حا : 8رقم الدولي  المعياره عنھا في ضلة لإلبالغ المنوّ ألساليب المفلإبالغ ھذه المعلومات طبقاً 
  

  اإلجراءات الطارئة  2.9
أو غير  لجديدةاينبغي على البلد المستورد إجراء الفحوص التي تبرر اتخاذ اإلجراءات الطارئة على حاالت الصحة النباتية 

ا كان لفنية. فإذاحية اد من أن استمرارھا له ما يبرره من الني أقرب وقت ممكن للتأكّ المتوقعة.  وينبغي تقييم ھذه اإلجراءات ف
البلد  بالغھا إلىرھا وإالستمرار ھذه اإلجراءات ما يبرره، ينبغي تعديل تدابير الصحة النباتية الجديدة في البلد المستورد، ونش

  المستورد.
 

  الشحنات العابرة  .10
اإلجراءات ببور أو د باشتراطات بلد العينبغي إبالغ البلد المصدر بأي حالة من حاالت عدم التقيّ في حالة الشحنات العابرة، 

ية ة صحة نباتد حالد أو وجوالطارئة المتخذة. وعندما يكون لدى بلد العبور من األسباب ما يحمل على االعتقاد بأن عدم التقيّ 
صول لى جھة الولبالغ إاإليه الشحنة في النھاية، يجوز لبلد العبور إرسال جديدة أو غير متوقعة قد يمثل مشكلة للبلد الذي ستصل 

رى لعبور األخلدان ابالنھائية. ويجوز للبلد الذي ستصل إليه الشحنة في النھاية إرسال صور من البالغات التي تتجمع لديه إلى 
  المعنية.

  
  إعادة التصدير  .11

د صحية ألغراض إعادة التصدير، تطبق االلتزامات واألحكام األخرى التي يتقيّ في حاالت إعادة التصدير التي تصاحبھا شھادة 
 بھا البلد المصدر على البلد الذي يقوم بإعادة التصدير.
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  لموافقةا
  .2002مارس/آذار  يف ر التاليايلمعحة النباتية على اقد وافقت الھيئة المؤقتة لتدابير الصل

  المقدمة
 النطاق

 ارات إدارة من خيمنھج النظم باعتبارھا خياراً  إطار في ر الخطوط التوجيھية لوضع تدابير متكاملة وتقييمھااالمعي اقدم ھذي
تية تجات النبات والمنتااشتراطات الصحة النباتية عند استيراد النبا ييلبمخاطر اآلفات بموجب المعايير الدولية ذات الصلة بما 

  وغيرھا من البنود الخاضعة للوائح.
 

  المراجع
  .جنيف ية،منظمة التجارة العالم. اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية. 1994 .منظمة التجارة العالمية

ة روما، ا. يةقائمة المصطلحات الخاصة بالصحة النبات. 2001. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ة لوقاي ة الدولي التفاقي
  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة

، Cosave 1.2 ، المجلد1998الخطوط التوجيھية لنظام متكامل من تدابير الحد من أخطار اآلفات (طريقة تقوم على النظم)، 
  أسنسيون، باراغواى.

م لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي اتالخطوط . 1996. 2 رق ل أخطار اآلف ة لتحلي ا، اال. التوجيھي ة روم ة لوقاي ة الدولي تفاقي
  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة

 ا. المبادئوصى بھة وخطوط توجيھية لتطبيقه، مرفق بمدونة الممارسات الدولية المرجنظام تحليل األخطار ونقطة المراقبة الح
  .تور الغذائى، منظمة األغذية والزراعة، روما). الدس1997(معدلة ، 1969العام للصحة الغذائية، 

اتا ة النبات ة لوقاي ة الدولي ات .1997. التفاقي ة النبات ة لوقاي ة الدولي د لالتفاقي دل الجدي نص المع ا. ال ة روم ة لوقاي ة الدولي ، االتفاقي
  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة

 قية الدولية لوقاية النباتات،روما، االتفا. حليل مخاطر اآلفات الحجريةت .2001. 11 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
 .منظمة األغذية والزراعة

روما، االتفاقية . لدوليةبالتجارة اعالقتھا في مبادئ الحجر الزراعي . 1995. 1 لتدابير الصحة النباتية رقم المعيار الدولي.
  .الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة

ا،. متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفـات. 1996. 4المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ة ا روم ة االتفاقي ة لوقاي لدولي
  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة

  
  تعاريف

الصحة  مصطلحات مسرد( :5رقم  الدولي ر في المعيارايا المعترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة في ھذ
  ).النباتية

 
  موجز اإلشتراطات

 ً ً  توفر المعايير الدولية المالئمة لتحليل مخاطر اآلفات توجيھا دمج تلنظم التى اأساليب ومخاطر اآلفات.  إدارةبشأن تدابير  عاما
 ماية الصحةسب من حالمناعن تدابير منفردة لتلبية المستوى  مخاطر اآلفات على نحو محدد، يمكن أن تقدم بديالً  إلدارةتدابير 

توافر مدبير واحد تھناك  النباتية لدى البلد المستورد. وھذه التدابير يمكن تطويرھا لتوفير حماية للصحة النباتية عندما ال يكون
ل يعمالن قن على األا اثنابمفرده. وأسلوب الُنظم يتطلب تكامل مختلف التدابير بحيث ُتحدث تأثيراً تراكمياً، على أن يكون من بينھ

  منفردين.
  

ف ، في التعرّ يب النظمأسال إطار في الحرجة مفيداً  المراقبةوتتفاوت أساليب الُنظم من حيث مدى تعقدھا. ويكون تطبيق نظام نقطة 
ورصد ھذه  لمحددةط إلمكان تقليل مخاطر اآلفات ااعلى النقط الموجودة على أي طريق من طرق انتقال العدوى وتقييم ھذه النق

ستوردة أن رة والمق نوعية. ويجوز للبلدان المصدائق كمية أو طرائطر إتباعاطر. ويمكن عند تطوير وتقييم أسلوب الُنظم المخ
 الُنظم مع أسلوب تتشاور وأن تتعاون في تطوير وتطبيق أسلوب النظم. ويكون البلد المستورد ھو الذي يتخذ القرار بمدى قبول

امة أن ظم بصفة عيب النُ ة، وعدم التمييز، والتكافؤ، وإمكانية التطبيق العملي. ويقصد من أسالمراعاة المبادرات الفنية والشفافي
  للتجارة مقارنة بھا. لتدابير أخرى ولكنھا أقل تقييداً  معادلةتكون بدائل 
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 المتطلبات
 الغرض من أساليب الُنظم  .1

ر اآلفات. يل مخاطالمعايير الدولية المالئمة لتحل في اتمخاطر اآلف إلدارةيرد وصف الكثير من العناصر والمكونات المفردة 
). 1997لية لوقاية النباتات ((أ) من االتفاقية الدو2-7مخاطر اآلفات مبرراتھا الفنية وفقا للمادة  إدارةويجب أن يكون لجميع تدابير 

. وتوفر د المستوردي البلية الصحة النباتية فوأسلوب الُنظم يدمج مختلف تدابير إدارة أخطار اآلفات لتلبية المستوى المناسب لحما
ً  ھذه النظم، حيثما كان مناسباً، بديالً  دية أخرى دابير تقييمحل ت إلجراءات أخرى مثل المعالجة بالتطھير، كما أنھا قد تحل مساويا

 ة للنظر فيم فرصب الُنظق ذلك من التأثير المشترك الذي ينتج عن مختلف الشروط واإلجراءات. وتوفر أساليمثل الحظر. ويتحقّ 
لُنظم الى أساليب لنظر إسھم في إدارة أخطار اآلفات إدارة فعالة. ومن المھم اإجراءات ما قبل الحصاد وما بعد الحصاد التي قد تُ 

ً األخط ضمن بقية خيارات إدارة األخطار ألن تكامل التدابير قد يكون أقل تقييداً للتجارة من بقية خيارات إدارة إذا  ار (خصوصا
 كان البديل اآلخر ھو الحظر).

  
  خصائص أساليب الُنظم  .2

 ز أن يتضمنما يجوعن اآلخر، ك يتطلب ھذا النظام وجود اثنين من التدابير، أو أكثر من اثنين، يكون كل واحد منھما مستقالً 
يقين لجة عدم الومعا عة على التنوّ النظام أي عدد من التدابير التي يعتمد بعضھا على بعض. ومن مزايا ھذا النظام أنه يوفر قدر

 بفضل تعديل عدد التدابير وتعديل شدتھا للوصول إلى المستوى المناسب من حماية الصحة النباتية والثقة.
  

اتات قادرة وقاية النبلقطرية والتدابير التي تستخدم في ھذا النظام يمكن تطبيقھا إما قبل الحصاد أو بعد الحصاد إذا كانت المنظمة ال
ن كن أن يتضمظم يمد من االمتثال لھا. ومعنى ذلك أن أسلوب النُ لى اإلشراف على اإلجراءات الرسمية للصحة النباتية والتأكّ ع

 ا.توزيعھق في مواقع اإلنتاج أو في فترة ما بعد الحصاد، أو في مواقع التعبئة، أو أثناء شحن السلع وتدابير تطبّ 
  

من  وغيرھا الزراعة والمعالجة في الحقل والتطھير بعد الحصاد وعمليات التفتيشويمكن في أسلوب النظم إدماج ممارسات 
لمحافظة ديد (مثل اجة من ث أو اإلصاباإلجراءات. كما يتضمن أسلوب الُنظم في العادة تدابير إدارة األخطار الھادفة إلى منع التلوّ 

ً الخمساحات التعبئة  الشحنات، واشتراط استعمال عبوات مقاومة لآلفات، وفحص تماميةعلى  النظام  أن يتضمن ). كما يمكن أيضا
 ، وأخذ العينات.مصائدالتدابير مثل الرقابة على اآلفات، وعمل 

  
مانات) لتي تسمى ضن (اطّ ل من قدرتھا على الدخول أو التوكما أن التدابير التي ال تقتل اآلفات أو تقلل من مدى انتشارھا بل تقلّ 

منھا لسلع والُنظم. ومن أمثلتھا تخصيص فترات معينة للحصاد أو الشحن، ووضع قيود بشأن ُنضج يمكن إدماجھا في أسلوب ا
كان مال في مدى صالبتھا أو غير ذلك من الشروط، واستخدام العوائل المقاومة، ووضع حدود على التوزيع أو على االستعم

 الوصول.
  
  إلدارة األخطار مع تحليل أخطار اآلفات ومع الخيارات المتاحة العالقة  .3

بير شدة التدا أن مدىُتستخدم استنتاجات عملية تقييم مخاطر اآلفات التخاذ قرار بما إذا كانت إدارة األخطار مطلوبة وقرار بش
فات) ھو عملية من تحليل أخطار اآل 3من تحليل مخاطر اآلفات). وھذا التحليل (أي المرحلة  2الواجب استخدامھا (المرحلة 

 ارات.طرف التعامل مع المخاطر المتصورة، وتقييم مدى فاعلية ھذه اإلجراءات، والتوصية بأنسب الخيف على التعرّ 
ً فات لتكأسلوب الُنظم انتقاء مجموعة من تدابير إدارة مخاطر اآل إطار في وواحدة من البدائل التى يمكن اختيارھا  ون أساسا

ت خاطر اآلفامدارة إلالبلد المستورد. وكما في حالة تطوير أي تدابير  الشتراطات االستيراد لتحقيق مستوى الحماية المناسب في
 ).فات الحجريةتحليل مخاطر اآل :11المعيار الدولي رقم  ال بد لھذه التدابير أن تراعى عنصر عدم اليقين للمخاطر. (انظر

  
لمصدر. االبلد  في طبيقھالنباتية التى يتيسر تومن الناحية المبدئية، ينبغى أن تتألف أساليب النظم من مجموعة من تدابير الصحة ا

لبلد ا في تدابيرن جمع الالبلد المستورد ووافق البلد المستورد عليھا، يمك في تطبيقھا يينبغلكن إذا اقترح البلد المصدر تدابير 
 أساليب النظم. إطار في المستورد

  
 وفيما يلي تلخيص للخيارات الكثيرة الشائعة االستخدام:

  
  زرعقبل ال

  مواد نباتية سليمة –
–  ً  استخدام أصول مقاومة أو أقل تعرضا
 توفير مساحات وأماكن أو مواقع إنتاج خالية من اآلفات –
 تسجيل المنتجين وتدريبھم –
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  قبل الحصاد

المكافحة الحيوية إدارة الحقول (مثال التفتيش، المعالجات قبل الحصاد، المبيدات،  –اعتماد الحقول  –
 ،وغير ذلك).ية)(البيولوج

 ظروف الوقاية (مثل البيوت الزجاجية أو تكييس الثمار وغير ذلك). –
 تعطيل تزاوج اآلفات –
 أنواع الرقابة على المعامالت الزراعية (مثل المعالجة الصحية ومكافحة األعشاب) –
 )قلة انتشار اآلفات (بصفة مستمرة أو في أوقات معينة –
 االختبار –
 

  الحصاد
  في مرحلة معينة من النمو أو في وقت معين أثناء السنةالحصاد  –
 إزالة المنتجات المصابة، والتفتيش من أجل االنتقاء –
 مرحلة النضج/البلوغ –
 العمليات الصحية (مثل إزالة الملوثات، النفايات) –
 تقنيات الحصاد (مثل عمليات المناولة) –
 

  المعالجة والمناولة بعد الحصاد
اآلفات أو إصابتھا بالعقم أو إزالتھا (مثل التدخين واإلشعاع والتخزين على البارد أو في  المعالجة لقتل –

  والغسيل واستعمال الفرش والتشميع والتغطيس والحرارة  وغير ذلك). ظرف محكوم
 التفتيش والتدريج (بما في ذلك االنتقاء في بعض مراحل النضج والبلوغ) –
 لة أجزاء من النبات العائل)العمليات الصحية (بما فيھا إزا –
 اعتماد مرافق التعبئة –
 أخذ العينات –
 االختبارات –
 طريقة التعبئة –
 فحص مناطق التخزين –
 

  النقل والتوزيع
 المعالجة أو التجھيز أثناء النقل –
 المعالجة أو التجھيز عند الوصول –
  قيود على االستخدام النھائي، أو على التوزيع في موانئ الدخول –
  قيود على فترة االستيراد بسبب اختالف المواسم بين المنشأ ووجھة الوصول –
  طريقة التعبئة –
  الحجر بعد الدخول –
  المعاينة و/أو االختبار –
  سرعة النقل ونوعه –
 العمليات الصحية (خلو وسائط النقل من الملوثات) –
  
  التدابير المستقلة والتابعة  .4

 ب أن يتضمنيفه، يجمن تدابير مستقلة وتدابير تابعة (تشمل الضمانات). وأسلوب النظم، بحكم تعريمكن أن يتألف أسلوب الُنظم 
 على األقل اثنين من التدابير المستقلة. ويجوز أن يتألف التدبير المستقل من عدة تدابير تابعة.

  
ً ھى احتماالت متضايفة تجميعية ت اإلخفاقوفى حالة التدابير التابعة، فان احتماالت  يكون عة الزمة لير التاب. وجميع التدابقريبا

 النظام فعاال.
  

  مثال:
تدابير  ين عدةبالبيت الزجاجي الخالي من اآلفات الذي يشترط فيه وجود باب مزدوج وفحص جميع الفتحات ھو مثال على الجمع 

فإن احتمال  0.1و ھاألبواب المزدوجة  إخفاقواحتمال  0.1الفحص ھو  إخفاقتابعة ليتألف منھا تدبير مستقل. فإذا كان احتمال 
ھو مجموع  لى األقلتدبير واحد ع إخفاقتلوث البيت الزجاجي ھو حاصل الجمع التقريبي لھاتين القيمتين. وبالتالى فان احتمال 

ألن  )0.01 - 0.1 + 0.1( 0.19. واالحتمال في المثال المعروض ھو هنفس الوقت في معا إخفاقھماكال االحتمالين ناقصا احتمال 
 .هنفس في الوقت خفقايكال التدبيرين يمكن أن 

  
ً حتى  خفقيعن اآلخر فيجب أن مستقل فإذا كان التدبيران كل واحد منھما  دابير تففي حالة ال النظام بأكمله. خفقياالثنان معا

 ھو حاصل ضرب جميع التدابير المستقلة. خفاقالمستقلة يكون احتمال اإل
  

  :مثال
لمائة، فإن احتمال ا في 0.05مناطق معينة ھو  إلىتقييد االنتقال  إخفاقواحتمال  0.05معاينة شحنة ھو  إخفاقإذا كان احتمال 

  .)0.05×  0.05( 0.0025النظام ھو  إخفاق
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  ظروف استعمال ھذه األساليب  .5

  يمكن النظر في استعمال ھذه األساليب عندما ينطبق واحد أو أكثر من الظروف التالية:
  أي تدبير بعينه:يكون  –

 غير كاف للوصول إلى مستوى حماية الصحة النباتية المناسب في البلد المستورد  
 اً غير متوافر (أو ُيحتمل أال يكون متوافر(  
 (بالسلعة أو بصحة اإلنسان أو بالبيئة) مضر  
 ال يحقق مردودية التكاليف  
 فيه تقييد شديد للتجارة  
 غير ممكن التنفيذ  

ً تكون العالقة بين اآل –   فات وعائل اآلفات معروفة تماما
  ثبت أن أسلوب الُنظم فعال في ظروف آفات أو سلع مماثلة –
–  ً ً  ھناك إمكانية تقييم فاعلية التدابير المنفردة إما تقييما ً  نوعيا   أو كميا
  تكون الممارسات المتصلة بالزرع والحصاد والتعبئة والنقل والتوزيع معلومة تماماً وموحدة –
  دابير المنفردة قابلة للرصد والتصحيحتكون الت –
  يكون انتشار اآلفة أو اآلفات معروفاً ويمكن رصده –
 يحقق أسلوب الُنظم مردودية التكاليف (مثال بالنظر إلى قيمة السلعة أو حجمھا أو بالنظر إليھما معاً). –
  
  أنواع أساليب الُنظم  .6

أخرى أشد  ة وُنظمُنظم تجمع ببساطة بين تدابير مستقلة معروفة الفاعليتتفاوت ھذه األساليب من حيث تعقدھا ومدى شدتھا من 
 .الحرجة. (الملحق األول) المراقبةتعقيداً ودقة مثل ُنظم نقاط 

  
عتبر يمكن أن ت ة ولكنھاعلى النقاط الحرج المراقبةكما أن ھناك ُنظماً أخرى تقوم على الجمع بين تدابير ال تصل إلى مرتبة نظام 

ً فع  ليب الُنظمطوير أساتبصفة عامة في  على النقاط الحرجة قد يكون مفيداً  المراقبةالة. وعلى أي حال فإن تطبيق مفھوم ُنظما
كن لمخاطر ويمدارة ااألخرى. فمثالً تنطوي برامج االعتماد في غير مجال الصحة النباتية على عناصر قد تكون مفيدة كتدابير إل

ا من جانب بة عليھتكون العناصر المتصلة بالصحة النباتية إلزامية ويمكن اإلشراف والرقاإدراجھا في أسلوب الُنظم بشرط أن 
 المنظمة القطرية لوقاية النباتات.

  
  الدنيا في أي تدبير يمكن اعتباره عنصراً مطلوباً في أسلوب الُنظم ھي أن يكون ھذا التدبير: المتطلباتو
  واضحاً في تعريفه –
  فعاالً  –
  رسمية (إلزامياً) مطلوباً بصفة –
 يمكن رصده واإلشراف عليه من جانب مسؤولي المنظمة القطرية لوقاية النباتات. –
  
  كفاءة التدابير  .7

سباً عند د يكون منالكمي قاة أو بالطريقتين معاً. فاألسلوب ة أو بطريقة نوعيّ يمكن وضع أساليب الُنظم أو تقييمھا إما بطريقة كميّ 
تقدير  سب إذا كانكون أنة، مثل البيانات المعتادة في قياس كفاءة المعالجات. وأما األسلوب النوعي فقد يتوافر البيانات المناسب

 الكفاءة يقوم على حكم الخبراء.
  

حساسية  نتشار،، تقليل االالموتويمكن التعبير عن كفاءة التدابير المستقلة لتقليل مخاطر اآلفات بتعبيرات مختلفة (مثل 
لك تعبير عن ذ. ويجب الالجمع بين مختلف كفاءات التدابير المستقلة المطلوبةلى إكفاءة أسلوب الُنظم بصفة عامة العائل).وتستند 

ر من خمس ود أكثن بحيث تعني عدم وجبقدر اإلمكان بشكل كمي مع ترك مساحة للثقة. فمثالً يمكن تحديد الكفاءة في وضع معيّ 
ة أو ليس من في المائة. فإذا كانت مثل ھذه الحسابات غير ممكن 95ة الثقة ثمار مصابة في مجموع مليون ثمرة وتكون درج

 نخفضة.ميمكن التعبير عن الكفاءة بتعابير نوعية مثل كفاءة مرتفعة وكفاءة متوسطة وكفاءة فإنه المعتاد إجراؤھا 
  
  من الذي يضع أساليب الُنظم  .8

ع ي عملية وضيمكن فلمصدرة، والحل المثالي ھو وضعھا بين البلدين. ويجوز أن تضعھا البلدان المستوردة، أو من قبل البلدان ا
المستورد  ت في البلدلنباتااھذه الُنظم استشارة دوائر الصناعة والدوائر العلمية والشركاء التجاريين ولكن المنظمة القطرية لوقاية 

دنى ة، الحد األت الفنيلك المنظمة مع مراعاة المبرراالتي تفرضھا ت المتطلباتر مدى مناسبة أسلوب الُنظم لمواجھة ھي التي تقرّ 
 من التأثير، الشفافية، عدم التمييز، التعادل والجدوى التشغيلية.

  
ن عدم ض ععوّ ويمكن أن يتضمن أسلوب الُنظم تدابير متضايفة أي ُيضاف بعضھا إلى بعض أو تدابير مدعومة لتقويتھا بما ي

توى ھذا كون مس. ويجب أن ياإلجراءاتتطبيق  في ع أو إلى نقص الخبرةت أو إلى التنوّ اليقين الراجع إلى ثغرات في البيانا
 التعويض متناسباً مع مستوى عدم اليقين.
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ھي  ومات جديدةفر معلوعند إعادة النظر من جديد في عدد التدابير ومدى شدتھا من أجل تعديل أسلوب الُنظم قد تكون الخبرة وتوا

 أساس ھذه العملية.
  
  نطوي وضع أسلوب الُنظم على:وي
  ف من تحليل مخاطر اآلفات على نوعية المخاطر وعلى وصف طرق دخولھاالتعرّ   –
  )المراقبةف على األمكنة واألزمنة التي تحدث فيھا تدابير اإلدارة أو يمكن تطبيقھا فيھا (نقاط التعرّ  –
  امل أو الظروفالتمييز بين التدابير التي تكون ضرورية للنظام وغيرھا من العو –
  ف على التدابير المستقلة والتدابير التابعة وعلى خيارات التعويض عن عدم اليقينالتعرّ  –
  تقييم الكفاءة المنفردة والمتكاملة في التدابير التي ُتعتبر ضرورية للنظام –
  تقييم إمكان التنفيذ ومدى التقييد الذي يصيب التجارة –
  التشاور –
  المطلوبة في التطبيق العملي المستندات والتقارير –
  إعادة النظر والتعديل كلما كان ذلك الزماً. –
  
  تقييم أساليب الُنظم  .9

تحققت  ذاإتقييم ما لاراعى يالبلد المستورد. وينبغى أن  في فى تقييم أساليب الُنظم لتلبية المستوى المناسب لحماية الصحة النباتية
 ق ما يلى:أو لم تتحقّ  المتطلباتتلبية 

  على سلع أخرى ھانفسالنظر في مدى مالءمة أساليب الُنظم المتبعة في آفات مماثلة أو في اآلفات  –
  ھانفس النظر في مدى مناسبة أساليب الُنظم آلفات أخرى على السلع –
  تقييم المعلومات المتوافرة عن: –

  كفاءة التدابير •
  اإلشراف والضبط، وبيانات العينات (مدى انتشار اآلفة) •
  العالقة بين اآلفة والعائل •
  ممارسات إدارة المحاصيل •
  قإجراءات التحقّ  •
  التأثيرات التي يمكن أن تحدث في التجارة، والتكاليف، بما في ذلك عامل الزمن •

النظر في البيانات ومقارنتھا بمستويات الثقة المطلوبة مع مراعاة الخيارات المتاحة للتعويض عن عدم اليقين حينما  –
  يكون ذلك مناسباً.

  
  نتائج التقييم الممكنة  1.9

  قد تتضمن ھذه النتائج التوصل إلى أن أساليب الُنظم:  
  مقبولة –
  غير مقبولة: –

•  ً   ألنھا فعالة ولكن غير ممكنة عمليا
  غير فعالة بما فيه الكفاية (تتطلب زيادة في عدد التدابير أو في مدى شدتھا) •
  لب تقليل عدد التدابير أو تقليل مدى شدتھا)فيھا تقييد غير ضروري (تتط •
 غير ممكن تقييمھا بسبب عدم توافر البيانات أو بسبب ارتفاع مستوى الشكوك إلى درجة غير مقبولة. •
  

ف جاريين بھداء التوحيثما يكون منھج النظم غير مقبول، ينبغي بيان التبرير التخاذ ھذا القرار بالتفصيل على أن يتاح للشرك
  عملية تحديد التحسينات الممكنة.تسھيل 

 
  المسؤوليات  .10

نة. ارة المأمور التجيقع على البلدان واجب مشترك الحترام مبدأ التعادل بالنظر في خيارات إدارة المخاطر التي من شأنھا تيسي
ً كبيرة لوضع استراتيجيات جديدة وبديلة إلدارة المخاطر، ولكن تطوير ھذه ب بيقھا يتطلم وتطالُنظ وتوفر أساليب الُنظم فرصا

ب لة في أسلوالداخ تشاوراً وتعاوناً. وقد يتطلب األمر توفير حجم كبير من البيانات، وذلك يختلف بحسب عدد وطبيعة التدابير
ب عن وقت المناسفي ال توفير بيانات كافية وتبادل المعلومات في النظم. وينبغى أن تتعاون البلدان المصدرة والبلدان المستوردة

 ذلك أساليب النظم. في مخاطر اآلفات، بما إدارةجميع جوانب تطوير وتطبيق تدابير 
  

  مسؤوليات البلد المستورد  1.10
ت لمعلوماتوضيح ا التي يشترطھا. وتتضمن ھذه المعلومات المتطلباتيجب على البلد المستورد تقديم معلومات واضحة عن 

  واشتراطات النظام:
  القلقتعريف اآلفات التي تسبب  –
  تحديد المستوى المالئم لحماية الصحة النباتية –
  وصف أنواع الضمانات المطلوبة ومستواھا (مثل إصدار الشھادات) –
 ق.تعريف النقاط التي تحتاج إلى تحقّ  –
  

لتجارة، عندما لتقييداً ل كون أقتوينبغي للبلدان المستوردة، بالتشاور مع البلدان المصدرة كلما كان ذلك مناسباً، اختيار التدابير التي 
  يكون ذلك الخيار متاحاً.
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  ويمكن أن تتضمن مسؤوليات البلد المستورد ما يلي أيضاً:

  اقتراح التحسينات أو اقتراح خيارات بديلة –
  ق منه)إجراء عمليات تدقيق (عمل خطة لتقييم أسلوب الُنظم أو التحقّ  –
  تحديد اإلجراءات في حالة عدم االمتثال –
 عراض والتغذية بالبيانات المرتدة.االست –
 

ھذه  ة عن تطبيقمسؤول أراضيھا، فان البلدان المستوردة تكون في وعندما توافق البلدان المستوردة على قبول تطبيق تدابير معينة
 التدابير.

  

 .)1997(ب)، االتفاقية الدولية، 2-7المادة (وينبغى نشر تدابير الصحة النباتية المتفق عليھا 

  
  مسؤوليات البلد المصدر  2.10

  :علوماتعلى البلد المصدر تقديم معلومات كافية تدعم تقييم أسلوب النظم كما تدعم قبوله. ويمكن أن تشمل ھذه الم
  السلعة ومكان إنتاجھا والحجم المتوقع للشحنات ومدى تواترھا –
  التفاصيل المفيدة عن اإلنتاج والحصاد والتعبئة والمناولة والنقل –
  القة بين اآلفة والعائلالع –
  تدابير إدارة المخاطر المقترحة في أسلوب النظم، وبيانات الكفاءة المتصلة بھا –
  المراجع ذات الصلة –

  ويمكن أن تشمل المسؤوليات األخرى للبلد المصدر ما يلي:
  رصد فاعلية النظام وإجراء عمليات تدقيق وتقديم تقارير عن النتيجة –
  لتصحيحية المناسبةاتخاذ اإلجراءات ا –
  مسك السجالت المناسبة –
  النظام. إصدار شھادات االعتماد بالصحة النباتية وفقاً الشتراطات –
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  المرفق

  الحرجةنقطة المراقبة 
  

  التالية: اإلجراءاتيتضمن نظام نقطة المراقبة الحرجة 
 نطاق نظام محدد في تحديد األخطار وأھداف التدابير .1
  قلة التى يمكن رصدھا ومراقبتھاالمست اإلجراءاتتحديد  .2
  المستقلة اإلجراءاتمن  إجراءوضع معايير أو حدود لقبول/فشل كل  .3
  تطبيق النظام مع الرصد حسب المقتضى لتحقيق المستوى المنشود من الثقة .4
  التصحيحى عندما تظھر نتائج الرصد أن المعايير لم تلبى اإلجراءاتخاذ  .5
  ة النظام والثقة به االستعراض أو االختبار لتأكيد فعالي .6
 االحتفاظ بسجالت وتوثيق واف .7

  
 ة.اقبة الحرجط المرسالمة األغذية ويعرف باسم نظام تحليل المخاطر لنقا في ومن أمثلة ھذا النوع من النظم النظام الذى يتبع

  
ر معب في قاطك النار وكذلتحديد وتقييم األخط في وقد يكون تطبيق نظام نقطة المراقبة الحرجة ألغراض الصحة النباتية مفيداّ 

ّ  وإجراءحيث يمكن تقليل المخاطر ورصدھا  غراض لحرجة أل. إن استخدام نظام نقطة المراقبة االتعديالت حيثما كان ضروريا
ة تعتمد اقبة الحرجبضرورة تطبيق الضوابط على جميع نقاط المراقبة. بيد أن نظم نقطة المر ييقضأو  يينطوالصحة النباتية ال 

اقبة قياس ومر المخاطر التى يمكن إدارة إجراءاتمستقلة محددة تعرف باسم نقاط المراقبة وھذه تعالجھا  إجراءات فقط على
 فعالية النظام. في مساھمتھا

  
نقطة  مفھوم وبالتالى، فان أساليب النظم ألغراض الصحة النباتية قد تشمل مكونات ال يتوجب بالضرورة أن تتسق كلية مع

، جد أو تضمنال، توأسلوب النظم ألغراض الصحة النباتية. وعلى سبيل المث في ، نظرا ألنھا تعتبر عناصر ھامةالمراقبة الحرجة
كان  فرز ممستقلة (مثال إجراءاتتدابير أو شروط معينة للتعويض عن عدم الوثوق. وھذه يمكن أال يتم رفضھا باعتبارھا 

 ال أفضليات العائل/التعرض للعائل).التعبئة)، أو يمكن رصدھا وال يمكن التحكم فيھا (مث
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 الموافقة
 

  .2009وافقت ھيئة تدابير الصحة النباتية على ھذا المعيار في مارس/آذار 
  المقدمة   

  
  النطاق

لخشبية ااد التعبئة ات الحجرية المترافقة مع حركة موعرض ھذا المعيار تدابير الصحة النباتية التي تقلّل خطر دخول وانتشار اآلفي
ا لشحنة، ولكنھخام في التجارة الدولية. وتشمل مواد التعبئة الخشبية التي يغطيھا ھذا المعيار أخشاب فرش ا خشبالمصنوعة من 

  ب الرقائقي).ال تشمل مواد التعبئة الخشبية المصنوعة من خشب معالج بطريقة تجعله خالياً من اآلفات (مثل الخش
  

  خرى.ال يقصد بتدابير الصحة النباتية في ھذا المعيار تأمين حماية مستمرة من اآلفات الملوثة أو من كائنات حّية أ
  

  بيان بيئي
وي (البي وع الحي وجي). ويقمن المعروف أن اآلفات المصاحبة لمواد التعبئة الخشبية لھا تأثير سلبي في صحة الغابات والتن صد ول

ة في بتنفيذ ھ اب عالجات بديل ا السلبي. وفي ظّل غي الي تأثيرھ ات وبالت راً من انتشار اآلف و أعض الحاالت بذا المعيار الحد كثي
ار. وم ذا المعي د عروف أن برولجميع البلدان، أو توافر مواد تعبئة مناسبة أخرى، ُيدرج العالج بواسطة بروميد الميثيل ضمن ھ مي

ة  تنزاف طبق ى اس ؤدي إل ل ي ة االميثي ة لوقاي ة الدولي ذا الخصوص لالتفاقي اد توصية بھ ّم اعتم د ت ان ق ات األوزون. وك ن لنبات ع
ة  التدابير ). ومن الجاري التماس2008( االستعاضة عن استخدم بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه كتدبير للصحة النباتية البديل

  التي تكون أكثر مراعاة للبيئة.
  

  المراجع
 ظمة األغذيةدولية لوقاية النباتات، منروما، االتفاقية ال. االتفاقية الدولية لوقاية النبات. 1997.  لية لوقاية النباتاتاالتفاقية الدو

  والزراعة.
ن استخدامه كتدبير للصحة االستعاضة عن استخدام بروميد الميثيل أو الحد م. 2008  توصية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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لبيئة. الرقم العالمي . أمانة األوزون، برنامج األمم المتحدة ل2000 .بروتوكول مونتلایر عن المواد التي تستنزف طبقة األوزون

  )ISBN: 92 )Protocol2000.pdf-www.unep.org/ozone/pdfs/Montreal://http-807-1888-6للكتاب 
د باشتراطات الصحة خطوط توجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيّ . 2001. 13 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  باتات، منظمة األغذية والزراعة.روما، االتفاقية الدولية لوقاية الن. النباتية واإلجراءات الطارئة
ة الدولية لوقاية النباتات، روما، االتفاقي. لتفتيشلالخطوط التوجيھية . 2005. 23 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  منظمة األغذية والزراعة.
لنباتية على الواردات. اوائح الصحة الخطوط التوجيھية لنظام تطبيق ل. 2004. 20 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
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  تعاريف

دولي موجود ار ال ذا المعي ة المستعملة في ھ م  ةإن تعاريف مصطلحات الصحة النباتي دولي رق ار ال  مسرد( ):2008(:5في المعي
  .)مصطلحات الصحة النباتية

  
  عرض عام للمتطلبات

واد ال ات بوساطة م بتتألف تدابير الصحة النباتية المعتمدة التي تقلّل إلى حد بعيد من خطر إدخال وانتشار اآلف ة الخش ية، من تعبئ
ا في الةالمتبقي قشرةلل(مع مستوى سماح محدد  المقشوراستخدام الخشب  دة (المشار إليھ  ). وإنّ 1ملحق )، ومن المعالجات المعتم

بية الخاضعة ل2وضع العالمة المعروفة (المشار إليھا في الملحق  دة ) يسّھل التعّرف فوراً على مواد التعبئة الخش لمعالجات المعتم
  ھا.. ويعرض ھذا المعيار المعالجات المعتمدة والعالمة المذكورة واستخدام2المشار إليھا في الملحق  ةبوضع العالم

  
دان المصدرة والمستوردة مسؤوليات محددة. فيجب أن تجرى المعالجة تقع على عاتق المنظمات القطر ية لوقاية النباتات في البل

رّخص  ي ت ات الت ة النبات ة لوقاي ات. وينبغي للمنظمات القطري ة النبات ة لوقاي ة القطري ويتم وضع العالمة دائما تحت سلطة المنظم
ة ووضعھا، حسب االقتضاء،  باستخدام العالمة أن تشرف (أو تراجع وتستعرض على األقل) ق المعالجات واستخدام العالم تطبي

ات محددة  ق متطلب ة. وتنطب يش أو الرصد والمراجع من قبل المنتجين/مقدمي خدمات المعالجة كما ينبغي أن تنشئ إجراءات للتفت
ول  على مواد التعبئة الخشبية التي يتم إصالحھا أو يعاد تصنيعھا. وينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلدان المستوردة قب

ة بالنسبة  ات إضافية للصحة النباتي ة متطلب دون أي بية ب ة الخش واد التعبئ دخول م دة كأساس للسماح ب ة المعتم تدابير الصحة النباتي
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ا ال تم ار. وحيثم ات المعي اء بمتطلب تيراد من الوف واد لواردات مواد التعبئة الخشبية ويجوز لھا أن تتحقق عند االس ات م ل متطلب تث
دم ذة واإلشعار بع  التعبئة الخشبية لمتطلبات ھذا المعيار، فإن المنظمات القطرية لوقاية النباتات تتحمل أيضاّ مسؤولية التدابير المنف

  االمتثال، حسب االقتضاء.
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  المتطلبات
  

  أسس اإلخضاع للوائح  .1
بية مصنوقد تكون األخشاب الناتجة من أشجار حّية أو ميتة مصابة با ام خ خشبعة من آلفات. وغالباً ما تكون مواد التعبئة الخش

. وقد ةالحجريآلفات كون خضع لعمليات تصنيع أو معالجات كافية إلزالة اآلفات أو قتلھا وتبقى بالتالي ممراً إلدخال ونشر ايقد ال 
ا إدخال ونشرتم إظھار أن أخشاب فرش الشحنة، بصفة خاصة، تمثل خطراً عالياً في  ة. وباإلضافة لم ات الحجري تم  اآلف ّدم، ي تق

م  ي القس ى النحو المعروض ف ادة تصنيعھا (عل بية، أو إصالحھا أو إع ة الخش واد التعبئ تعمال م ادة اس اً إع د )3-4غالب . إن تحدي
ة ة الصحة النباتي د حال الي ال يمكن تأكي ة صعبة، وبالت بية عملي ة الخش واد التعبئ ه ل األصل الحقيقي ألي قطعة من م ا. وعلي إن فھ
ة ب العملية المألوفة من القيام بتحليل مخاطر اآلفات لتحديد ما إذا كانت ھناك ضرورة التخاذ تدابير ومدى شدتھا، لنسبة اغير ممكن

ا عل لمواد التعبئة الخشبية. ولھذا السبب، يعرض ھذا المعيار التدابير المقبولة دولياً، التي يمكن لكافة البلدان وادتطبيقھ ة  ى م التعبئ
  .الخشبية للتقليل بدرجة كبيرة من مخاطر إدخال وانتشار معظم اآلفات الحجرية التي قد تكون مرافقة لھذه المواد

  
  مواد التعبئة الخشبية الخاضعة للوائح   .2

ي تشكل مخاطر آف ات الت راً لآلف د تكون مم ي ق بية الت ة الخش ات لألشجار تغطي ھذه الخطوط التوجيھية جميع أشكال مواد التعبئ
ابالت،  الي، واسطوانات الك ة، والطب الحية بشكل رئيس. كما تغطي مواد التعبئة الخشبية مثل األقفاص، والصناديق، وعلب التعبئ

د ال تكون 1وأخشاب الفرش ي ق ك الشحنات الت ا في ذل اً، بم . والبكرات التي يمكن أن تكون موجودة في أي شحنة مستوردة تقريب
  صحة نباتية.عادة محالً لتفتيش 

  
  استثناءات   1.2

  :2تعتبر البنود التالية ذات مخاطر منخفضة بشكل كاف لكي يتم استثناؤھا من أحكام ھذا المعيار
  ملليمترات أو أقل) 6مواد التعبئة الخشبية المصنوعة كلياً من رقائق خشبية (  -
ل الخ  - واح ذات التجزيعات موحدة مواد التعبئة الخشبية المصنوعة كلياً من مواد خشبية معالجة مث ائقي، أو األل شب الرق

  االتجاه، أو القشرة التي صّنعت باستخدام الغراء أو الحرارة أو الضغط، أو بتوليفة من ھذه الطرائق
  الخمور والمشروبات الروحية التي ُعّرضت للحرارة أثناء التصنيع براميل  -
اً  والسيجار وسلع أخرى مصنوعة من ھدايا النبيذصناديق   - ه خالي ة تجعل ه و/أو تصنيعه بطريق الخشب الذي تمت معالجت

  من اآلفات
  نشارة الخشب وقشور الخشب وصوف الخشب.  -
  المكونات الخشبية المثبتة بصفة دائمة في مركبات وحاويات الشحن.  -

  
  تدابير الصحة النباتية لمواد التعبئة الخشبية  .3

ت جديدة قرار معالجاما في ذلك المعالجات) التي أقرت لمواد التعبئة الخشبية ويھيئ إليعرض ھذا المعيار تدابير الصحة النباتية (ب
  أو منقحة.

  
  تدابير الصحة النباتية المعتمدة  1.3

ك المعال ا في ذل ة بم ار من عدد من إجراءات الصحة النباتي ذا المعي ة الموصوفة في ھ جات ووضع تتألف تدابير الصحة النباتي
صحة ن تدابير الأتعبئة الخشبية. ووضع العالمة يجعل استخدام شھادة الصحة النباتية غير ضروري ألنه يبّين على مواد ال ةالعالم

ذه كالنباتية المقبولة دولياً غير مطبقة. ويجدر بكافة المنظمات القطرية لوقاية النباتات قبول تدابير الصحة الن ة ھ أساس للسماح باتي
دون  بية ب ة الخش ى صعيد بدخول مواد التعبئ ة عل دابير مطلوب ي ألي ت ديم مسّوغ فن ات إضافية. من الضروري تق لصحة امتطلب

  النباتية تكون بخالف التدابير المتفق عليھا والمشار إليھا في ھذا المعيار.
  

 تعملة في التجارةالمس فّعالة إلى حد بعيد إزاء معظم اآلفات المرافقة لمواد التعبئة الخشبية 1تعّد المعالجات الموصوفة في الملحق 
حتمال ى الحّد من افي صنع مواد التعبئة الخشبية، وھو ما يؤدي أيضاً إل المقشورالدولية. وتقترن ھذه المعالجات باستخدام الخشب 

  إعادة إصابة األشجار الحية باآلفات. وقد تم اعتماد ھذه التدابير باالرتكاز على االعتبارات التالية:
  ثر فيھامدى اآلفات التي قد تؤ  -
  فاعلية المعالجة  -
  الجدوى الفنية و/أو التجارية.  -

                                                           
توفية يمكن أن توضع شحنات الخشب (أي األخشاب/األلواح الخشبية) على فرش مصنوعة من خشب من نوع أخشاب الشحنة وجودتھا نفسھا وتكون مس   1

خشبية في لشروط الصحة النباتية نفسھا كخشب الشحنة. وفي ھذه الحالة، يجوز اعتبار أخشاب الفرش جزءاً من الشحنة وال يجوز اعتبارھا مواد تعبئة 
  سياق ھذا المعيار.

واقعة ضمن نطاق ھذا المعيار. ويجوز،  ليست جميع الصناديق أو البراميل مصنوعة بطريقة تجعلھا خالية من اآلفات، ويجوز بالتالي اعتبار بعضھا  2
  والمصّدرة.حيثما يكون ذلك مالئماً، اتخاذ ترتيبات محددة خاصة بھذا النوع من السلع باالتفاق بين المنظمات القطرية لوقاية النباتات المستوردة 
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ة أنشطة رئيسية: المعالجة، والصنع، وو ى ثالث ة.ينطوي إنتاج مواد التعبئة الخشبية (بما في ذلك أخشاب الفرش) عل  ضع العالم

ا أو ب دة أنشطة منھ ة واحدة بع يراً لويمكن أن تقوم ھيئات منفصلة بھذه األنشطة، أو أن تقوم ھيئ ا. وتيس ا كلھ يھ ة، يش ذا إلحال ر ھ
الصورة بة المعالجة المعيار إلى الُمنتجين (الذين يصنعون مواد التعبئة الخشبية ويجوز لھم وضع العالمة على مواد التعبئة الخشبي

وا ى م ة عل م وضع العالم ة الخشد الالمالئمة) وإلى مقدمي خدمات المعالجة (الذين يطبقون المعالجات المعتمدة و يجوز لھ بية تعبئ
  المعالجة بالصورة المالئمة).

  
ا للملحق  ة رسمية وفق ألف ا2ويتم تحديد مواد التعبئة الخشبية التي أُخضعت للتدابير المعتمدة بوضع عالم ة من شعار . وتت لعالم

ي . وُيشار فة المستخدمةالمسؤول أو مقدم خدمات المعالجة والمعالج نتجالمُ يستخدم باالقتران مع الرموز التي تحّدد البلد و ا يل ي م
ذات،  ة بال ر المرتبطة بلغ اً وغي ا دولي ة المعترف بھ واد اتإلى كافة مكونات العالمة بتعبير "العالمة". وتيسر العالم د م ة حدي لتعبئ

ان آخر. وينبغي للمنظم دخول، أو في مك ل التصدير، في نقطة ال ذي يجري قب ة ات الخشبية المعالجة في أثناء التفتيش ال القطري
ة 2لوقاية النباتات قبول العالمة المشار إليھا في الملحق  بية دون أي ة الخش واد التعبئ دخول م رخيص ب ات محددة  كأساس للت متطلب

  إضافية. 
  

ا المقشورويجب استخدام الخشب  دة والمش ق إحدى المعالجات المعتم ى تطبي بية، إضافة إل ا في في صنع مواد التعبئة الخش ر إليھ
  .1. ويحدد مستوى التحّمل بالنسبة إلى القشرة في الملحق 1الملحق 

  
  إقرار معالجات جديدة أو منقحة  2.3

دابير الصح ة ت د ھيئ د تعتم ديلھا، وق ة أو تع ة عندما ُتتاح معلومة فنية جديدة، قد تجري مراجعة المعالجات القائم عالجات مة النباتي
وا دة لم ة جدي بيةبديلة جديدة و/أو جداول معالجات بديل ة الخش م د التعبئ دولي رق ار ال وفر المعي عالجة الخاصة طرق الم( :28. وي

قرار المعالجات. وإذا ) إرشادات بشأن أسلوب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في إ2007، بالصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح
ة الخش واد التعبئ إن اما تم اعتماد معالجة جديدة أو جدول معالجة معدل لم ار، ف ذا المعي ا في ھ م إدراجھم ي بية وت واد الت  بقتسلم

  ن جديد.مة عليھا ممعالجتھا وفقاً للمعالجة السابقة و/أو الجدول السابق ال تكون بحاجة إلى الخضوع لمعالجة جديدة أو لوضع العال
  

  ترتيبات ثنائية بديلة  3.3
داب ى ت واردة في الملحق يجوز للمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن توافق عل ك ال ر تل ات ثنائ 1ير غي ر ترتيب ة مع شركائھا عب ي

  ات ھذا المعيار.إال إذا تّم الوفاء بجميع متطلب 2التجاريين. وفي ھذه الحاالت، ال يجب استعمال العالمة المعروضة في الملحق 
  

  مسؤوليات المنظمات القطرية لوقاية النباتات   .4
دة المصدرة والمستوردة والمنظمات القبغية الوفاء بھدف منع دخول اآلف ى األطراف المتعاق إن عل ةات وانتشارھا، ف ة لوقاي  طري

ابعة من االتفاقي ة والس ى والرابع واد األول ى النحو المعروض في الم ا، مسؤوليات محددة (عل ة لالنباتات التابعة لھ ة ة الدولي وقاي
  محددة معروضة أدناه.النباتات). أما فيما يخص ھذا المعيار فإن المسؤوليات ال

  
  اعتبارات تنظيمية  1.4

ة لوقا ة القطري لطة المنظم ا تحت س ذلك) دائم ة ب نظم المتعلق ة (و/أو ال تخدم العالم ة وأن تس ق المعالج اتيجب أن تطب ة النبات . ي
ق  ا بتطبي رّخص لھ ُنُظم الم ّل ال ؤولية ضمان أن ك ة مس تخدام العالم رّخص باس ي ت ة الت ات القطري ل المنظم ذا وتتحم اراھ  لمعي
بية (أو األ ة الخش واد التعبئ ار، وأن م ات الضرورية المعروضة في المعي ة المتطلب ي بكاف ذا الغرض تف دة لھ ي والمعتم خشاب الت

  يات:ستصّنع مواد التعبئة الخشبية منھا) الحاملة للعالمة قد عولجت و/أو صنعت وفقاّ لھذا المعيار. وتشمل المسؤول
  تماد، حسب اإلقتضاءالترخيص والتسجيل واالع  -
ال   - ن االمتث ق م ة التحّق ات بغي ة ووضع العالم م المعالج م رصد نظ دولي رق ار ال يح المعي ھادات : 7(يت ام إصدار ش نظ

  ) معلومات إضافية عن المسؤوليات ذات الصلة 1997الصحة النباتية للصادرات، 
رد م  - ة حسب اإلقتضاء (ت ق والمراجع راءات التحق اء إج يش، وإنش م التفت دولي رق ار ال ي المعي ات إضافية ف : 23علوم

  .)2005الخطوط التوجيھية للتفتيش، 
  

تعمال ن ترّخص باسويتعّين أن تشرف المنظمة القطرية لوقاية النباتات (أو كحّد أدنى أن تراجع وتنّقح) على تطبيق المعالجات، وأ
ر كاف/صحيح، من حالعالمة، حسب اإلقتضاء. وبغية منع مواد التعبئة الخشبية غير المعا در غي ة،لجة أو المعالجة بق  مل العالم

  يجدر أن تنفذ المعالجات قبل وضع العالمة.
  

  وضع العالمة واستخدامھا  2.4
ة لل ار مطابق ذا المعي اً لھ ات المينبغي أن تكون العالمات المحددة الموضوعة على مواد التعبئة الخشبية المعالجة وفق وصوفة متطلب

  .2في الملحق 
  

  متطلبات المعالجة ووضع العالمة لمواد التعبئة الخشبية التي ُيعاد استعمالھا أو يتم إصالحھا أو ُيعاد تصنيعھا  3.4
ي تحمل الع بية الت ة المشارتكون المنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان التي تم فيھا إصالح مواد التعبئة الخش ا في  الم إليھ

واأو التي أُعيد تصنيع 2الملحق  ة الھا، مسؤولة عن الضمان والتحّقق من أن النظم المتعلقة بتصدير ھذا النوع من م بية د التعبئ خش
  تمتثل بشكل كامل لھذا المعيار.
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  إعادة استعمال مواد التعبئة الخشبية   1.3.4

ذا الم اّ لھ ة وفق ا العالم تال تحتاج وحدة ما من مواد التعبئة الخشبية تّمت معالجتھا وُوضعت عليھ م ي ار، ول ادة م إصالحھا أعي و إع
  .أو تحويرھا بشكل آخر، إلى إعادة معالجة أو إعادة وضع العالمة عليھا طوال مدة خدمة ھذه الوحدة تصنيعھا

  
  إصالحھا تممواد التعبئة الخشبية التي   2.3.4

ر  ل واحد أو أكث بية أُزي ة خش واد تعبئ تبإن مواد التعبئة الخشبية التي أُعيد إصالحھا ھي م م اس ا وت يّ من مكوناتھ ى داله. ويتع ن عل
صالحھا سوى إالمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن تضمن عند إصالح مواد تعبئة خشبية ُوضعت عليھا العالمة أال تستخدم في 

زة (ع بية مجھ واد خش ن م ة أو المصنوعة م اب المبني ار، أو األخش ذا المعي ه ھ ّص علي ا ن اً لم ة طبق اب المعالج ىاألخش و  ل النح
اً لھ1.2المعروض في القسم  ى كل عنصر مضاف وفق ة عل ذا ). وعند استخدام الخشب المعالج في اإلصالح يجب وضع العالم

  المعيار.
  

ا بية في ح ة الخش واد التعبئ د مصدر م د تحدي ّين وجوقد تتسبب مواد التعبئة الخشبية التي تحمل عالمات متعددة بمشاكل عن د ل تب
لى الحّد من إة الخشبية، أن تعمد المنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان التي يتم فيھا إصالح مواد التعبئآفات فيھا. وُيوصى ب

ة  ة لوقاي ك، يجوز للمنظمات القطري ى ذل اًء عل بية. وبن ة الخش واد التعبئ ات في اتعدد العالمات على كل وحدة من وحدات م لنبات
والبلدان التي يتم فيھا إصالح مواد ال ى م ة تعبئة الخشبية أن تطلب إبطال العالمات التي كانت موضوعة سابقاً عل بية ااد التعبئ لخش

اً للملحق  1ومعالجة الوحدة من جديد طبقاً لما ھو وارد في الملحق  ك طبق د ذل ة بع د . وفي حال استخ2ووضع العالم دام برومي
ة النباتالميثيل للمعالجة مجدداً، ينبغي عندھا مراعاة المعلومات الو ة لوقاي ة الدولي عاضة عن االستات عن اردة في توصية االتفاقي

  ).2008( استخدام بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه كتدبير للصحة النباتية
  

د عولجت و د إصالحھا ق ي أُعي بية الت ة الخش واد التعبئ ات وحدة من م ة مكون ا ريب أن كاف ي يوجد فيھ ذا في الظروف الت اً لھ فق
ة لوقاار، أو في حال كان من الصعب التحّقق من مصدر وحدة مواد التعبئة الخشبية أو مكوناتھا، ينبغي للمنظمات المعيا ة لقطري ي

حھا، أو تي جرى إصالالنباتات في البلدان التي يجري فيھا إصالح مواد التعبئة الخشبية طلب إعادة معالجة مواد التعبئة الخشبية ال
الة المعالجة معيار. وفي حبأي شكل آخر، في التجارة الدولية كمادة من مواد التعبئة الخشبية الممتثلة لھذا الإتالفھا أو منع تداولھا، 

ثال). ويجب ب ا م ا بطالء أو تفتيتھ ق تغطيتھ ة (عن طري ابقاّ بصورة دائم ات الموضوعة س ة العالم دداً، يجب إزال ادة مج د إع ع
  عيار.المعالجة وضع العالمة مجدداً وفقاً لھذا الم

  
  مواد التعبئة الخشبية التي أُعيد تصنيعھا  3.3.4

د  د أُعي ه ق دھا أن ر عن بية، ُيعتب ة الخش واد التعبئ ات وحدة من وحدات م اء ثلث مكون ذه تإذا ما تمت االستعاضة عن زھ صنيع ھ
ا في م إعادة تجثد االقتضاء) الوحدة. وفي أثناء ھذه العملية، يجوز الجمع بين مختلف المكونات (مع تعديلھا تعديالً إضافياً عن ميعھ

ات ج د تصنيعھا مكون ي أُعي بية الت ة الخش واد التعبئ الي، أن تضّم م اصورة مواد تعبئة خشبية إضافية. ويجوز، بالت دة ومكون ت دي
  سبق استعمالھا على حد سواء.

  
الالتينبغي إزالة أية استعماالت سابقة للعالمة إزالة دائمة (عن طريق التغطية بطالء أو  ى سبيل المث ت، عل واد الفتي ة ) من م تعبئ

ة من ج م وضع العالم د تصنيعھا ث ي أُعي بية الت ة الخش واد التعبئ ادة معالجة م اد إصالحھا. ويجب إع اً لالخشبية الُمع د وفق ذا دي ھ
  المعيار.

  
  العبور   4.4

ة نظمات القطرات ھذا المعيار، يجوز للمعندما تكون ضمن الشحنات المنقولة على سبيل العبور مواد تعبئة خشبية ال تفي بمتطلب ي
ر م يحلوقاية النباتات في بلدان العبور أن تطلب اتخاذ تدابير لضمان أن مواد التعبئة الخشبية ال تشكل خطراً غي ول. ويت ار  قب المعي

  ) توجيھاً إضافياً عن ترتيبات العبور.2006الشحنات العابرة، ( :25الدولي رقم 
  

  ستيراداإلجراءات عند اال  5.4
ة،  تيشات الصحةبما أن مواد التعبئة الخشبية تترافق مع معظم الشحنات، بما في ذلك تلك التي ال تعتبر في حد ذاتھا ھدفاً لتف النباتي

تي اتفمن المھّم وجود تعاون بين المنظمات القطرية لوقاية النباتات والمنظمات غير المعنية عادة بالتحّقق من اس الصحة  فاء متطلب
ا من أصحاب الشأن سوف يساعد االنبا ارك وغيرھ اون مع منظمات الجم إّن التع ال، ف لمنظمات تية لالستيراد. وعلى سبيل المث

ي كش اءة ف ام لضمان الكف ذا عنصر ھ بية. وھ ة خش واد تعبئ ات حول وجود م ي معلوم ى تلّق ات عل ة النبات ة لوقاي دم القطري ف ع
  االمتثال الُمحتمل لمواد التعبئة الخشبية.

  
  تدابير الصحة النباتية لعدم االمتثال عند نقطة الدخول  6.4

ام  ى  1-6-1-5ترد المعلومات ذات الصلة بعدم االمتثال واإلجراءات الطارئة في األقس د 3-6-1-5إل ار ال م من المعي  :20ولي رق
الغ خطوط توجيھ( :13 والمعيار الدولي رقم )،2004خطوط توجيھية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات، ( ة لإلب ي

ات، آخذة). وينبغي للمنظمات القطرية لوقاي2001عن حاالت عدم التقّيد باشتراطات الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة،   ة النبات
ي أ ف د نش ان ق ا ك ال ربم دم االمتث ر أن ع بية، أن تعتب ة الخش واد التعبئ تخدام م ادة اس ي إع واتر ف ا الت ي اعتبارھ د اإل ف ابل ج أو نت

  اإلصالح أو إعادة الصنع، بدال من بلد التصدير أو العبور.
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ا،  ة ربم م تكن فّعال ى أّن المعالجة ل ات عل وحيثما ال تحمل مواد التعبئة الخشبية العالمة المطلوبة أو في حال دّل الكشف عن اآلف

ذلك وأ اً ل ة وفق ات أن تواجه الحال ة النبات ذا ينبغي على المنظمة القطرية لوقاي د يأخذ ھ اّ. وق د االقتضاء، إجراء طارئ ن تتخذ، عن
ة، أو المعالجة ر الممتثل ادة غي ة الم ، أو اإلتالف (أو أي تصرف 3اإلجراء شكل االحتجاز، في أثناء التصّدي للحالة، ثم شكل إزال

دأ أمثلة لخيارات مالئمة إضافية لإلجراءات  1آمن آخر في المادة)، أو إعادة الشحن. ويتيح المرفق  وخي مب ي تتخذ. وينبغي ت الت
 التأثير األدنى فيما يتعلق بأي إجراء طارئ يتخذ، فيتم التمييز بين الشحنة المتّجر فيھا ومواد التعبئة الخشبية المصاحبة لھا. إضافة

ة ل ة القطري ل المنظم ل من قِب د الميثي ات، إلى ذلك، ينبغي إذا كان اإلجراء الطارئ ضرورياً وفي حال استخدام برومي ة النبات وقاي
ات  ل أو الحد من بشأن اتباع الجوانب ذات الصلة من توصية االتفاقية الدولية لوقاية النبات د الميثي االستعاضة عن استخدام برومي

   ).2008( استخدامه كتدبير للصحة النباتية
  

م ضاء، بالحاالبلد المصّنع، حسب االقتينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المستورد إعالم البلد المصدر أو ال ي ت ت الت
بية تحمل أكث ة الخش واد التعبئ ا من وحدات م ا كانت وحدة م ذه الحاالت، إذا م ة. وفي ھ ة فيھا العثور على آفات حّي ر من عالم

ذي ال  ات) ال اتيمتثواحدة، يتعّين على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تحاول تحديد مصدر المكون (أو المكون ل  ل للمتطلب قب
ى و2-3-4إرسال إشعار بعدم االمتثال. ومع مراعاة أحكام القسم  حدة واحدة من ، تجدر اإلشارة إلى أّن وجود عالمات متعددة عل

  مواد التعبئة الخشبية ال يشكل حالة من حاالت عدم االمتثال.
  

                                                           
  ليس ھناك ما يقتضي أن تكون معالجة معتمدة في ھذا المعيار.  3
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  1الملحق  

  
  معالجات معتمدة مقترنة بمواد التعبئة الخشبية      

  
  المقشورتخدام الخشب اس

بية مصنوعة من الخشب  ة الخش واد التعبئ ذا . وألغراض ھالمقشوربصرف النظر عن نوع المعالجة المطبقة، يجب أن تكون م
  الصغيرة التي يتم تحديدھا بالنظر وتمييزھا بوضوح إذا كانت: القشرةالمعيار، يجوز أن يبقى أي عدد من قطع 

  عن طولھا) أو سم (بغض النظر  3بعرض يقل عن   -
  .2 سم 50سم، وتقل المساحة الكلية لكل قطعة لحاء منھا عن  3بعرض يزيد على   -

  
وميد المعالجة ببر على الخشب يؤثر في كفاءة القشرةقبل المعالجة ألن وجود  القشرةيجب، بالنسبة للمعالجة ببروميد الميثيل، نزع 

  قبل المعالجة أو بعدھا. القشرة الميثيل. أما بالنسبة للمعالجة بالحرارة فيمكن نزع
  

  )HTرمز المعالجة بالنسبة للعالمة: ة بالحرارة (لجالمعا
ي  دول زمن اً لج رارة وفق بية للح ة الخش واد التعبئ ريض م ّين تع ه –يتع دنيا في رارة ال ة الح غ درج دد تبل راري مح   ح

ه). و ةكاملدقيقة متواصلة وتعالج القطع ال 30لفترة زمنية دنيا قدرھا  درجة مئوية 56ْ ك قلب ا في ذل د تكون مصادر للخشب (بم ق
بيع بالضغط الك ائن، والتش ائي عن ططاقة متنوعة مناسبة للوفاء بھذه المعايير. وعلى سبيل المثال، فإن التجفيف في القم ق يمي ري

ريطة  ة ش ات حراري ا معالج ر جميعھ ن أن تعتب ات يمك ن المعالج ك م ر ذل ف أو غي ران الميكرووي رارة، وأف االح ي مع يير أن تف
  (بارامترات) المعالجة الحرارية المحددة في ھذا المعيار.

  خطوطاً توجيھية لإلطالع بمعالجات حرارية فعالة. 2ويحتوي المرفق 
  

  )MBالمعالجة ببروميد الميثيل (رمز المعالجة بالنسبة للعالمة: 
ة ل ة الدولي ة ينبغي مراعاة استخدام بروميد الميثيل في توصيات االتفاقي ات (وقاي ل أو النبات د الميثي االستعاضة عن استخدام برومي

ة  والمنظمات القطرية لوقاية النباتات مدعوة إلى تشجيع استعمال ).2008الحد من استخدامه كتدبير للصحة النباتية ( معالجات بديل
  .4معتمدة في ھذا المعيار

  
ى من حيث الترك يجب أن يتم تدخين مواد التعبئة الخشبية بغاز بروميد الميثيل اتج األدن ق الن ة -زيوفقاً لجدول يحّق رة الزمني  5الفت

)CT د درجة الحرارة والترك 24) لمدة م يساعة عن ائي المحددين في الجدول رق  CT. ويجب أن تشمل النسبة 1ز المتخلف النھ
دنيا للخشب ز ستقاس في الجو المحيط. وينبغي يالخشب بأكمله، (بما في ذلك قلبه)، رغم أن درجة الترك ل درجة الحرارة ال أال تق

ن  ه ع يط ب و المح ل 10والج لزيوس وأال يق ات س ن درج ى ع ريض األدن ت التع   وق
رة  24ساعات و 4زات الغاز عند مرور ساعتين ويساعة. وينبغي القيام برصد ترك 24 ة كون فت ى (ينبغي في حال ساعة كحد أدن

  نھاية عملية التدخين).ز أقل، إجراء قياس إضافي في يالتعريض أطول والترك
  

  ساعة لمواد التعبئة الخشبية المدخنة ببروميد الميثيل 24خالل  الدنيا CT: النسبة 1الجدول 
  

-(غرامCT النسبة درجة الحرارة
 ساعة24)خالل3ساعة/م

  )3ز النھائي األدنى (غ/ميالترك

  24 650 درجة سلزيوس أو أعلى 21
  28 800 درجة سلزيوس أو أعلى 16
  32 900 درجة سلزيوس أو أعلى 10

  
  أحد األمثلة لبرنامج قد يتم استعماله للوصول إلى المتطلبات المحددة  2يعرض الجدول رقم 

                                                           
على األطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التزامات في ظل برتوكول مونتلایر عن المواد التي تستنزف طبقة  إضافة إلى ذلك، قد يكون  4

  األوزون.
والفترة الزمنية  )3ز (غرام/ميالمستخدم للمعالجة ببروميد الميثيل في ھذا المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية ھو حاصل ناتج الترك CTإن ناتج نسبة   5

  (ساعة) على مدى فترة التدخين.
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د CTة تحقق الحد األدنى لنسبة لج: مثال لجدول معا2الجدول  بية المعالجة ببرومي ة الخش واد التعبئ ة لم د تكون  المطلوب ل (ق الميثي

  جرعات األولية في األوضاع المتسمة بارتفاع االمتصاص أو التسّرب).ھناك حاجة إلى زيادة ال
  

الجرعة  درجة الحرارة
  )3(غ/م

  ) عند مرور3ز األدنى (غ/ميالترك
  ساعة 24    ساعات4 ساعتين

درجة  21
سلزيوس أو 

  أعلى

48 36 31   24  

درجة  16
سلزيوس أو 

  أعلى

56 42 36   28  

درجة  10
سلزيوس أو 

  أعلى

64 48 42   32  

  
ذا المعي ل بموجب ھ د الميثي ة ببرومي ق المعالج ي تطبي تركين ف ام المش ات قي ة النبات ة لوقاي ات القطري  ار بالتصّديتضمن المنظم

  بالصورة المناسبة للعوامل التالية:
  

 استعمال المراوح على نحو مناسب أثناء مرحلة توزيع الغاز في عملية التدخين لضمان التوّصل إلى التوازن، مع .1
عنصر التدخين توزيعاً سريعاً وفعاالً في كل منطقة التدخين (خالل ساعة من وضع المراوح على نحو يضمن توزيع 

  المعالجة على وجه التفضيل).
  في المئة من حجمھا. 80عدم تحميل مناطق التدخين بأكثر من  .2
إجراء التدخين في مناطق مغطاة  وعند .ومانعة لتسّرب الغاز إلى أقصى حد ممكنحكام إبكون مناطق التدخين مغلقة  .3

بصحائف، فيجب أن تكون ھذه الصحائف مصنوعة من مادة غير ُمْنفذة للغاز وأن تكون محكمة عند مستوى تالقيھا 
  وعند مستوى األرض.

  كون أرضية موقع التدخين غير ُمْنفذة لعنصر التدخين أو مغطاة بصحائف غير ُمْنفذة للغاز. .4
ورة متكررة من خالل مرذاذ (التحويل إلى غاز بالمعالجة الحارة) بغية تحويل عنصر استعمال بروميد الميثيل بص .5

  التدخين إلى رذاذ بالكامل قبل دخوله إلى منطقة التدخين.
سم. فالرفوف  20عدم تطبيق المعالجة بغاز بروميد الميثيل على مواد التعبئة الخشبية التي يزيد سمك مقطعھا على  .6

  سم لضمان مرور بروميد الميثيل والتشّبع بالقدر الكافي. 20ل بعد كل مسافة تبلغ الخشبية تحتاج إلى فواص
في المئة من الكلوروبكرين على سبيل  2التعويض، عند حساب جرعة بروميد الميثيل ، عن أية خالئط غازية ( .7

  المثال) لضمان وفاء مجموع كمية بروميد الميثيل المضافة بمعدالت الجرعات المطلوبة.
ة معدالت الجرعات األولى وإجراءات مناولة الُمنتج بعد المعالجة لالمتصاص المحتمل من مواد التعبئة مراعا .8

  الخشبية المعالجة أو المنتج المقترن بھا (مثل صناديق البوليستيرين) لبروميد الميثيل.
يد الميثيل، وبلوغ ھذه استخدام درجة الحرارة المسجلة للمنتج والھواء المحيط (أيھما أقل) في حساب جرعة بروم .9

  درجات سلزيوس على األقل (بما في ذلك في صلب الخشب) طوال مّدة المعالجة. 10الحرارة 
  عدم تغليف مواد التعبئة الخشبية أو كسوتھا بمواد عازلة لعنصر التدخين. .10
تطلبه المنظمة القطرية احتفاظ مقدمو خدمات المعالجة بسجل المعالجات ببروميد الميثيل لمدة محددة الطول وفقاً لما  .11

  لوقاية النباتات ألغراض المراجعة.
  

ل في الغال د الميثي ات برومي لقضاء اف الجوي أو وينبغي للمنظمات القطرية لوقاية النباتات التوصية باتخاذ تدابير للحد من إنبعاث
ه في تو ير إلي ا أُش ة واالقتصادية (كم احيتين الفني اً من الن ك ممكن ان ذل ا ك ة عليھا حيثم ة الدولي ة النبالصية االتفاقي ات حول وقاي ت
  )).2008( االستعاضة عن استخدام بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه كتدبير للصحة النباتية

  
  اعتماد معالجات بديلة وتنقيح جداول المعالجات المعتمدة

ة و/عديلھا، كما يجوز اعتماد معالجبتوافر المعلومات الفنية الجديدة، يجوز إعادة النظر في المعالجات الراھنة وت أو جدول ات بديل
واد الت(جداول) معالجات جديدة من قبل ھيئة تدابير الصحة النباتية. ولو اعتمدت معالجة جديدة أو جداول منقحة لمعالج ة ات م عبئ

اً للمعالجات و/أو جداول المعالجات ا واد المعالجة وفق إن الم ار، ف ذا المعي ابقة ال تحالخشبية وأُدرجت في ھ ى الخلس اج إل ضوع ت
  لمعالجة جديدة أو وضع العالمة عليھا من جديد.
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  2الملحق   

  
  6العالمة وتطبيقاتھا

  
ة المكونات ا ھي عالمة تبّين أن مواد التعبئة الخشبية قد أُخضعت لمعالجة صحة نباتية معتمدة وفقاً لھذا المعيار وھي تشمل لمطلوب

  التالية:
  الشعار   -
  درمز البل  -
  رمز المنتج، مقّدم خدمات المعالجة  -
  )MBأو  HTرمز المعالجة باستخدام المختصر المناسب على النحو الوارد في الملحق (  -

  
  الشعار

ى شكل ا عل ة، إم ة أو دولي ة، أو إقليمي م تسجيله في ظل إجراءات قطري د يكون ت ذي ق ة  يجب أن يشبه تصميم الشعار (ال عالم
اه ويجب أنتجارية مسجلة أو عالمة إج ة الموضحة أدن ة للشعار المعروض في األمثل يكون  ازة/ جماعية/ ضمان) بصورة وثيق

  معروضاً على يسار المكونات األخرى.
  

  رمز البلد
يجب أن "). وXXلة "ينبغي أن يكون رمز الدولة ھو الرمز الثنائي الحروف للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (المشار إليه في األمث

  .صوالً بواصلة عن رمز المنتج مقدم خدمات المعالجةيكون مف
  

  رمز المنتج/ مقدم خدمات المعالجة
واد التعب تج م ات لمن ة النبات ة لوقاي ة القطري ه المنظم داً تعطي زاً فري بية يعد رمز المنتج/مقدم خدمات المعالجة رم ة الخش ّدم أئ و مق

از المسؤول أم ات أو الجھ ذي يضع العالم ة ال دمات المعالج اتخ ة النبات ة لوقاي ة القطري تخدا ام المنظم م الخشب عن ضمان اس
ةتم توضيح ذلك في ( العالمة بالطريقة الصحيحة استخدامالمالئم و الرمز " األمثل ة القطري000ب وم المنظم ات "). وتق ة النب ة لوقاي

  بتعيين عدد وترتيب األرقام و/أو الحروف.
  

  رمز المعالجة
ارة عن مختصر  ي المرمز المعالجة عب ه ف ى النحو المنصوص علي ات عل ة النبات ة لوقاي ة الدولي  1لحق من مختصرات االتفاقي

زيYYبالنسبة للتدابير المعتمدة وھو مبين في األمثلة في صورة الرمز " د الرم دمجين ". ويجب أن يظھر رمز المعالجة بع ن الم
ّدم المعللبلد والمنتج/مقدم خدمات المعالجة. ويجب أن يوضع الرمز على خط من د ورمز المنتج/مق  الجة، أو أنفصل عن رمز البل

  ) في حال ُوضع على الخّط نفسه مع الرموز األخرى.-يكون مفصوالً عن الرموز األخرى بوساطة (
  

نوع المعالجة رمز المعالجة
HTمعالجة حرارية
MBبروميد الميثيل

  
  وضع العالمة

راء يجوز أن يختلف حجم العالمة والبنط المستخدم ابالً للق ين ة من المفتشبشأنھا وموقعھا، ولكن يجب أن يكون حجمھا واضحاً وق
ط رأسي خدون استعمال وسيلة رؤية مساعدة. وينبغي أن تكون العالمة مستطيلة أو مربعة الشكل ومحتواة ضمن إطار مع وجود 

ة لطباعة األ ت في حرف (استنسل) يجوز أن توجد فجوايفصل الشعار عن مكونات الرمز. ولتيسير استعمال الصحائف المثقوب
  الجوانب وفي الخط الرأسي.

  
نتج، لتجارية للمويجب أال يحتوي إطار العالمة على أية معلومات أخرى. وإذا ما اعتبر وجود العالمات اإلضافية (مثل العالمات ا

ى الصعيد القطري، ف ة عل ة استخدام العالم ذه المعلومأو شعار الھيئة المرخصة) مفيداً في حماي ديم ھ ه يجوز تق بإن ى جان  ات إل
  اإلطار ولكن خارجه.

                                                           
  عند االستيراد، يجدر بالبلدان أن تقبل مواد التعبئة الخشبية التي أنتجت سابقاً وتحمل عالمة مطابقة للنسخ السابقة من ھذا المعيار.   6
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  يجب أن تكون العالمة:

  ممكنة القراءة  -
  مستديمة، غير قابلة للنقل  -
انبين متعاكسين من   - ى ج بية مستخدمة، ويفضل أن تكون عل ة الخش دما تكون التعبئ موضوعة في موقع يمكن رؤيته عن

  وحدة التعبئة الخشبية.
  

  .تكون العالمة مكتوبة بخط اليد ينبغي أال
  

  الخطيرة. السلعيتعّين تجّنب استعمال اللونين األحمر والبرتقالي ألن ھذين اللونين يستعمالن في توسيم 
  

راض ة مفردة ألغوعند إدراج مكونات مختلفة في وحدة مواد تعبئة خشبية، فإنه ينبغي اعتبار الوحدة المركبة الناتجة عن ذلك وحد
معالجة  مة. وقد يكون من المناسب في حالة وحدة مركبة من وحدات مواد التعبئة الخشبية مصنوعة سواء من أخشابوضع العال

زة  بية المجھ ادة الخش ات الم ى مكون ة عل ّون المجھز معالجة)، ظھور العالم ضمان أن لأو أخشاب مجھزة (حيثما ال يتطلب المك
ردتكون العالمة في موقع مرئي وأنھا من حجم كاف.  ى الوحدات المف ة، وال ينطبق ھذا النھج في وضع العالمات إال عل ة المركب

  وليس على حاالت التجميع المؤقت لمواد التعبئة الخشبية.
  

اب يكون من الضروري النظر بصفة خاصة في وضع العالمة بصورة يسھل تمييزھا على أخشاب فرش الشحنة نظراً ألن األخش
ل. ومن المالمعالجة المستعملة كأخشاب فر يلة النق ل وس ى حين تحمي ائي إل الطول النھ ا ب تم قطعھ م أن يضمن ش الشحنة قد ال ي ھ

ذه ملحق، وأن ھالشاحنون أن كل أخشاب فرش الشحنة المستعملة لتأمين أو دعم السلع معالجة ُوتظھر العالمة الموصوفة في ھذا ال
ة. وتشمل غيرة التي ال تشمل جميع عناصر العالمة كفرش للشحنالعالمات واضحة ومقروءة. وينبغي أال تستخدم قطع الخشب الص

  الخيارات المتاحة لوضع العالمة بالشكل المناسب على أخشاب الفرش:
داً (ملحوظة:  - ا بفواصل قصيرة ج ى كامل طولھ  وضع العالمات على قطع الخشب المزمع استعمالھا كأخشاب فرش عل

ى بالكامل عل ك الستخدامھا كأخشاب فرش، يتعّين أن يجري القطع بحيث تظھر العالمةعندما يتم قطع القطع الصغيرة جداً بعد ذل
  أخشاب فرش الشحنة). 

د القطع، شرط أن يكون الشاحن يحمل   - ان بع ان ظاھر للعي ى أخشاب الفرش المعالجة في مك ة أيضاً عل وضع العالم
  .4ترخيصاً بمقتضى القسم 

  
ي تعبئة الخشبمقبولة للمكونات المطلوبة من العالمة التي تستخدم للتصديق بأن مواد الوتوضح األمثلة أدناه بعض التنوعات ال ية الت

نة في طلبات المبيتحمل مثل ھذه العالمة قد أُخضعت لمعالجة معتمدة. وينبغي قبول التنويع في تخطيط العالمة شريطة وفائھا بالمت
  ھذا الملحق.

  
  1المثال   

 
 
  
  
 

  
  
  

  2المثال   
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 (يقدم مثاال محتمالً للعالمة بزوايا منحنية إلطارھا) 3 المثال

 
 
  
  
 
  

  
  
  

(يقدم مثاالً محتمالً لعالمة وضعت باستخدام صحائف الحروف المثقوبة (استنسل)، ويمكن أن توجد فجوات صغيرة في  4المثال 
  اإلطار والخط الرأسي، وخالفھا من بين مكونات العالمة)

 
 
  
  
 

  
  
  
  

 5ل المثا  
 
 
  
  
  
 

  
  
  

  6المثال   
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  1المرفق  
  

  أُدرج ھذا المرفق ألغراض مرجعية فقط  وھو ليس جزءاً واجب االتباع من المعيار
  

  أمثلة لطرائق التصرف اآلمن في مواد التعبئة الخشبية غير المممثلة
  

قطرية المنظمة ال رات إدارات المخاطر  يمكن أن تستعملهيعد التصرف اآلمن في مواد التعبئة الخشبية غير الممتثلة خياراً من خيا
اع  اً. ويوصى بإتب ا فيھ ة متاحة أو مرغوب ذالوقاية النباتات في البلد المستورد عندما ال تكون اإلجراءات الطارئ ق الم كورة لطرائ

  أدناه للتصّرف اآلمن في مواد التعبئة الخشبية غير الممتثلة:
  

  الترميد إذا كان مسموحاً به .1
الدفن العميق في مواقع معتمدة من قبل السلطات (مالحظة: يمكن أن يتوقف عمق الدفن على الظروف المناخية واآلفة  .2

الُمعترضة، ولكن يوصى بأن يكون بعمق مترين على األقل. ويتعّين أن تغطى المادة مباشرة بعد الدفن وأن تبقى 
  .)باً لألخشاب المصابة باألرضات أو بعض الممرضات الجذريةمدفونة. الحظ أيضاً أن الدفن العميق ليس خياراً مناس

إذا اقترن بعمليات تجھيز إضافية بطريقة معتمدة من المنظمة  فقطالتجھيز (مالحظة: ينبغي استخدام التقطيع رقائق  .3
  االتجاه). حدةات موالقطرية لوقاية النباتات في البلد المستورد الستبعاد اآلفات المعنية، مثل تصنيع األلواح ذات التجزيع

  أية طرائق تصادق عليھا المنظمة القطرية لوقاية النباتات كطرائق فعالة في مواجھة اآلفات المعنية. .4
  اإلعادة إلى البلد المصدر عند االقتضاء. .5

  
ر المم واد غي ل تتثوللتقليل إلى أدنى حد مخاطر إدخال آفة أو انتشارھا، فإنه يجب تنفيذ طرائق للتصرف اآلمن في الم ة بأق أخير ل

  ممكن.
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  الموافقة
  .2002مارس/آذار  يفر التالي ايلتدابير الصحة النباتية على المعقد وافقت الھيئة المؤقتة ل

  المقدمة
  النطاق

بين ت. وھي ر مفھوم اآلفات الخاضعة للوائح وغير الداخلة في الحجر الزراعي، كما تتعرف على خصائصھاايالمع اعرض ھذي
  طريقة تطبيق المفھوم من الناحية العملية والعناصر المطلوبة في القواعد التنظيمية.

  
  المراجع

  جنيف. ةمنظمة التجارة العالمياتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية،  1994. الميةمنظمة التجارة الع
ا. 1998. 8 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ة م ة .تحديد حالة اآلفات في منطق ا، االتفاقي ات،  روم ة النبات ة لوقاي الدولي

  منظمة األغذية والزراعة.
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  تعاريف
الصحة  مصطلحات مسرد( :5رقم  الدولي ر في المعياراالمعي اترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة في ھذ

  ).النباتية
  

  موجز اإلشتراطات
ي إلى رس يؤدير المشمولة في الحجر الزراعي يمكن أن تخضع لتدابير الصحة النباتية ألن وجودھا في نباتات الغاآلفات غ

للوائح دون أن تكون من  ) بأنھا آفات خاضعة1997تأثيرات اقتصادية غير مقبولة. وقد عرفتھا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (
  في االتفاقية تتناول ھذه اآلفات. آفات الحجر الزراعي. وھناك عدة أحكام

  
 دى وجودھا،فة، وموالتمييز بين ھذه اآلفات وآفات الحجر الزراعي، وكالھما آفات خاضعة للوائح، يمكن أن يرجع إلى حالة اآل
 2-6ة للماد طبقاوليھا. والممرات التي تسلكھا والسلع التي تھاجمھا، وتأثيراتھا االقتصادية، ونوع المكافحة الرسمية المفروضة ع

  .).1997(االتفاقية ال تشترط األطراف المتعاقدة أي تدابير بشأن اآلفات غير الخاضعة للوائح "
  

ية، رات فنوالعمل بمفھوم اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح من غير آفات الحجر الزراعي يسير على مبادئ وجود مبر
 ناصر تعريفر من عممكن، والتكافؤ، وعدم التمييز، والشفافية. وكل عنص وتحليل المخاطر، وإدارة المخاطر، وإحداث أقل تأثير

 غير مجاالتلھادات ن، والنتيجة ھي أن التفاعل بين اآلفات والعوائل، وأن برامج االعتماد وإصدار شھذه اآلفات له معنى معيّ 
مح، وعدم التسا ل الصحة النباتية، ومدىالصحة النباتية ولكنھا يمكن أن تتضمن عناصر صالحة إلصدار شھادات اعتماد في مجا

  االمتثال لالشتراطات، كل ھذه عناصر يجب النظر إليھا عند وضع اشتراطات تطبيق تدابير على تلك اآلفات.
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  العامة المتطلبات

  المقدمة  .1
ؤدي إلى يلغرس تات اھناك آفات معينة ليست خاضعة للحجز الزراعي ولكنھا تخضع لتدابير الصحة النباتية ألن وجودھا في نبا
ً في االستخدام المقصود من تلك النباتات. وُتعرف ھذه النباتات بأنھا نباتات  جرية خاضعةغير ح نتائج غير مقبولة اقتصاديا

ل لناتجة داخلغرس االلوائح، وھي تكون موجودة، بل قد تكون منتشرة، في البلد المستورد. وعند تطبيق رقابة رسمية على نباتات 
الة آلفات في حتلك ا فسه من أجل حمايته من ھذه اآلفات فإن مثل ھذه التدابير أو تدابير مماثلة لھا يجوز تطبيقھا علىالبلد ن

 .هنفس لالستخدام المقصود ھانفساستيراد نباتات للغرس من األنواع 
  
  أحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن تلك اآلفات  .2

، كما أن المواد )1997( الثانية، كما جاءت إشارات لھذه اآلفات في االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتوردت التعاريف في المادة 
  التالية من مواد االتفاقية تتعلق بتلك اآلفات:

  
  1-7المادة 

ً ي أن تمنعا لدخول اآلفات الخاضعة للوائح و/أو انتشارھا في أراضيھا، تتمتع األطراف المتعاقدة بسلطة سيادية ف  نظم، طبقا
  يل ذلك:في سب لالتفاقيات الدولية السارية، دخول النباتات، والمنتجات النباتية والمواد األخرى الخاضعة للوائح. ولھا

  أن تضع وتطبق تدابير الصحة النباتية الخاصة ....  (أ)
خاضعة للوائح أو أي شحنات أن تمنع دخول أو تحتجز أو تطلب معالجة أي نباتات ومنتجات نباتية أو أية مواد أخرى   (ب)

  منھا، ... أو تطلب معالجتھا، أو إعدامھا أو إخراجھا من البالد
  أن تحظر أو تقيد حركة اآلفات الخاضعة للوائح داخل أراضيھا  (ج)

  
  1-6المادة 

  لوائح شريطة أن:لألطراف المتعاقدة أن تشترط تدابير للصحة النباتية آلفات الحجر الزراعي واآلفات غير الحجرية الخاضعة ل 
من التدابير المطبقة على نفس اآلفات إذا كانت موجودة في أراضي الطرف المتعاقد  ال تكون ھذه اإلجراءات أكثر تشدداً   (أ)

  المستورد؛
وتكون قاصرة على ما ھو ضروري لوقاية الصحة النباتية و/أو تأمين االستخدام المقصود ولھا ما يبررھا من الناحية   (ب)

  دى الطرف المتعاقد المعني.الفنية ل
  

  2-6المادة 
  ال تشترط األطراف المتعاقدة تدابير للصحة النباتية بالنسبة لآلفات غير الخاضعة للوائح.

  
  3-4المادة 

  على كل طرف متعاقد أن يبذل كل ما في وسعه من أجل:
  منھا ومكافحتھا؛ توزيع المعلومات داخل أراضيه عن اآلفات الخاضعة للوائح وعن وسائل الوقاية  (أ)
  

  (ط)2-7المادة 
ألسماء اي ذلك تضع األطراف المتعاقدة، بقدر استطاعتھا، قوائم باآلفات الخاضعة للوائح، وتعمل على تحديثھا، مستخدمة ف

التي  ةاإلقليمي لنباتاتوإلى منظمات وقاية ا )ھيئة الصحة النباتية(العلمية، وتبلغ ھذه القوائم بصورة دورية إلى كل من األمين 
  تكون أعضاء فيھا، وإلى األطراف المتعاقدة األخرى بناء على طلبھا.

  
  :الملحق

  نموذج لشھادة الصحة النباتية
ً لإلجرا الئمة معتمدة المءات النشھد بأن النباتات أو المنتجات النباتية الموضح بيانھا عاليه قد تم فحصھا و/أو اختبارھا طبقا

حجرية غير ال الخاصة باآلفات المتطلباتاعي لدى الطرف المتعاقد المستورد بما في ذلك ووجدت خالية من آفات الحجر الزر
  الخاضعة للوائح.

  
  *واعتبرت خالية أساساً من اآلفات األخرى

  
  * بند اختياري.

  
  المقارنة بين ھذه اآلفات وغيرھا من اآلفات  .3

  مقارنتھا مع آفات الحجر الزراعي  1.3
ي البلد آلفة فالحجر الزراعي واآلفات األخرى على أساس أربعة عناصر من معايير التعريف: حالة يمكن المقارنة بين آفات ا

  المستورد؛ طريق الدخول/السلعة؛ اآلثار االقتصادية لآلفة، تطبيق المكافحة الرسمية.
 

  ويبين الجدول التالي موجزاً لما تقدم.
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  ىمقارنة اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي باآلفات األخر

 اآلفات الخاضعة لتنظيم من غير آفات الحجرآفات الحجر الزراعي معايير المقارنة
 الزراعي

ً حالة اآلفة اآلفة غير موجودة أو موزعة توزيعا
محدوداً

 ً  موجودة وربما تكون موزعة توزيعاً واسعا

ات طبق إال على نباتتدابير الصحة النباتية ال تطريقتدابير الصحة النباتية مطبقة في أي طريق الدخول
 الغرس

 التأثير معروفالتأثير يمكن التنبؤ به التأثير االقتصادي
خاضعة لمكافحة رسمية في حالة وجودھا  المكافحة الرسمية

وذلك بھدف استئصالھا أو احتوائھا
خاضعة لمكافحة رسمية في حالة نباتات 

 الغرس المعينة وذلك بھدف كبحھا
 

  اآلفة وضع  1.1.3
يكون  فة موجودةانت اآلز على تقليل احتمال إدخالھا، أو إذا ككون اآلفات خاضعة للوائح فإن تدابير الصحة النباتية تركّ عندما ت

زو مساحات ة من غأو أنھا ممنوع ةالھدف ھو تقليل احتمال انتشارھا. ومعنى ذلك أن اآلفة الخاضعة للحجر الزراعي غير موجود
ة آلفة موجودااً أن جودھا. وأما اآلفات غير الحجرية فإن احتمال إدخالھا ليس معياراً حاسمجديدة وتخضع لمكافحة رسمية عند و

  ومن الجائز جداً أن تكون منتشرة
  

  الممر  2.1.3
 وأما في غير لطريق.يمكن تطبيق اللوائح واإلجراءات الخاصة بالصحة النباتية على آفات الحجر الزراعي مھما يكون العائل أو ا

  صود بعينه.خدام مقفالطريق الوحيد الذي يمكن إخضاعه للتنظيم ھو نباتات الغرس من أنواع معينة من العوائل الستآفات الحجر 
  

  االقتصادية نتائجال  3.1.3
التأثيرات وغيرھا فيما يتعلق ب واآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح الفارق األساس بين تعريف آفات الحجر الزراعي

ي تنشأ مقبولة التغير اليز بين األھمية االقتصادية آلفات الحجر الزراعي والتأثيرات االقتصادية المعروفة واالقتصادية ھو التمي
ن الدرجة يلية معن آفات غير حجرية. ولما كانت ھذه اآلفات األخيرة موجودة في البلد فال بد أن تتوافر عنھا معلومات تفص

راعي الة آفات الحجر الزتأثيرات معروفة وليست تأثيرات يمكن التنبؤ بھا كما في ح بالتالي  األولى تبين مدى تأثيراتھا، أي أنھا
 نظر في بعضضمن الالتي ليست موجودة بعد في البلد. ُيضاف إلى ذلك أن األھمية االقتصادية آلفات الحجر الزراعي يمكن أن تت

ي تكون رى التتي ليست مھمة في حالة اآلفات األخالعوامل مثل الوصول إلى أسواق بلدان أخرى ومثل التأثيرات البيئية ال
  متوطنة.

  
  المكافحة الرسمية  4.1.3

جه ھي توافجميع الحشرات الخاضعة لتنظيم تواجه مكافحة رسمية. فإذا كانت حشرات الحجر الزراعي موجودة في منطقة ما 
ھي تواجه فألخرى اأو احتوائھا. وأما اآلفات المكافحة الرسمية في شكل تدابير الصحة النباتية التي تھدف إلى استئصالھا و/

ً  المكافحة الرسمية في شكل تدابير الصحة النباتية من أجل تقليصھا في نباتات غرس معروفة. "ال تشترط  2-6للمادة  وطبقا
  ).1997األطراف المتعاقدة تدابير للصحة النباتية بشأن اآلفات غير الخاضعة للوائح (االتفاقية، 

  
  اآلفات غير الخاضعة للوائحع مقارنة م  2.3

أي ضرراً) (قبولة مھناك بعض آفات قد ال تكون من آفات الحجر الزراعي وال من اآلفات غير الحجرية ولكنھا ُتحدث آثاراً غير 
 ي تطبق علىير التوھذا الضرر قد تكون طبيعته غير متصلة بالصحة النباتية (مثل ضرر تجاري أو يمس سالمة األغذية). والتداب
ر ث ھذا الضري ُيحدنباتات تصيبھا أضرار من ھذا النوع ليست تدابير في مجال الصحة النباتية. ومثل ھذا النوع من اآلفات الذ

  ر.ايالمع اق عليه اآلفات غير الخاضعة للوائح في ھذُيطلَ 
  
  معايير تعريف اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح  .4

ي لواردة فابعض األلفاظ  فھمعايير تميزھا عن آفات الحجر الزراعي. ومن المھم عند تعريف ھذه اآلفات يمكن استخراج م
 ً   صحيحاً. التعريف حتى يمكن تفسير المفھوم وتطبيقه تطبيقا

  
  "نباتات الغرس"  1.4

 اؤھا،و أجزلحية أمفھوم اآلفات غير الحجرية يقتصر تطبيقه بوجه خاص على "نباتات الغرس". وتعريف النباتات ھو "النباتات ا
كون التي قد ت لنباتيابما في ذلك البذور" وعلى ذلك فإن "نباتات الغرس" تشمل البذور واألبصال والدرنات ومختلف مواد التكاثر 

  نباتات كاملة أو أجزاء من نباتات (مثل الُعقل).
  

ي ھذا اخلة فدي أُصص تكون ولما كانت نباتات الغرس تتضمن "النباتات المقصود أن تظل مغروسة" فإن النباتات الموضوعة ف
النباتات  ي حالة). وقد تكون المخاطر في حالة النباتات المقصود إبقاؤھا مغروسة أقل مما فالتعريف (بما في ذلك البونزاي

  المقصود إكثارھا.
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  "االستخدام المقصود"  2.4

  االستخدام المقصود من نباتات الغرس يمكن أن يكون:
  المقطوفة أو األخشاب أو الحبوب أو غير ذلك) زھاراألالفواكه أو  إنتاج سلع من نوع آخر (مثل  -
  بقاؤھا مغروسة (مثل نباتات الزينة)  -
  (مثل الدرنات والُعقل والبذور) زيادة عدد نباتات الغرس نفسھا  -
  

ين ييز بتموتختلف أخطار حدوث تأثير اقتصادي غير مقبول بحسب اختالف اآلفات والسلع واالستخدام المقصود. ويمكن ال
دد عتصراً على كون مقاالستخدام التجاري (الذي يعني بيع أو نية البيع) واالستخدام غير التجاري (الذي ال يعني البيع والذي ي

  قليل من نباتات الغرس لالستخدامات الخاصة)، إذا كان ھناك ما يبرر ھذا التمييز من الناحية الفنية.
  

  "تلك النباتات"  3.4
ً لتشير ھذه العبار  ام المقصودالستخدة إلى نباتات معينة للغرس (أصناف أو أنواع، إلخ.) تكون إما مستوردة أو منتجة محليا

  .وتكون خاضعة للتنظيم الخاص بالنباتات الخاضعة للتنظيم من غير نباتات الحجر الزراعي في البلد المستورد
  

  "تأثير اقتصادي غير مقبول"  4.4
أثيراتھا حيث ت خاضعة للوائح يعني وجود تأثير اقتصادي غير مقبول أي خسائر يمكن قياسھا منتعريف اآلفات غير الحجرية ال

  االقتصادية ويمكن الحكم عليھا بأنھا مقبولة أو غير مقبولة.
  

مكن يلتي قد ال ثار اوفي حالة آفات الحجر الزراعي تتضمن اآلثار االقتصادية كل اآلثار التي تؤثر في الوصول إلى األسواق واآل
ً من الناحية االقتصادية مثل بعض التأثيرات البيئية المتصلة بالصحة النباتية. وأما اآلفا اضعة لحجرية الخات غير تقديرھا كميا

ھذه  لى ذلك فإنية. وعللوائح فھي موجودة بالفعل ولھذا فليس لھا تأثير جديد أو إضافي على دخول األسواق أو على السالمة البيئ
  عتبر عوامل مھمة عند تقدير اآلثار االقتصادية لتلك اآلفات.التأثيرات ال ت

  
  ما يلي: االعوامل المھمة في تحديد التأثيرات غير المقبولة اقتصادي تشملو
  ت)الممكن تسويقه (أي تقليل الغالّ  الناتجتقليل كمية   -
خفيض درجة المنتجات عند نتاج النبيذ، أو تإل العنب المخصصتخفيض النوعية (مثل انخفاض محتوى السكر في   -

  التسويق)
  تكاليف إضافية لمكافحة اآلفة (مثل استبعاد النباتات الضارة أو إضافة المبيدات)  -
  تكاليف إضافية للحصاد والتدريج (مثل الفرز)  -
  تكاليف إعادة الغرس (كأن يكون ذلك مثالً بسبب تناقص عمر النباتات)  -
بديلة (كأن يكون ذلك راجعاً مثالً إلى ضرورة زراعة النباتات من أصناف  خسارة راجعة إلى ضرورة زراعة محاصيل  -

  ولكنھا أقل في الغلة، أو زراعة محاصيل مختلفة). هنفسمقاومة لآلفات من المحصول 
  .لحسباناھا في في مكان اإلنتاج عوامل يجب أخذ األخرى وفي بعض الحاالت يمكن أن تكون آثار اآلفة على النباتات العائلة

  
  "خاضعة للوائح"  4.5

يق برنامج كن تطبالمقصود بھذه العبارة عند تعريف اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح أنھا خاضعة للمكافحة الرسمية. ويم
، 1رقم  مةالضميمعينة في البلد (انظر المكافحة الرسمية إما على المستوى القطري أو دون القطري أو على مستوى جھات 

  .اتيةئح الصحة النبخطوط توجيھية لتفسير وتطبيق مفھوم المكافحة الرسمية لآلفات الخاضعة للوا :2001. 5رقم المعيار الدولي 
  
  المبادئ وااللتزامات  .5

ية، بررات الفنة بالميسير تطبيق مفھوم اآلفات الخاضعة للتنظيم من غير آفات الحجر الزراعي على المبادئ وااللتزامات المتعلق
  ، وإدارة المخاطر، وإحداث أدنى تأثير، وھل تعادل، وعدم التمييز، والشفافية.وتحليل المخاطر

  
  المبررات الفنية  1.5

ية لوقاية اقية الدولاالتف يجب أن تكون تدابير الصحة النباتية المتعلقة بھذه اآلفات لھا ما يبررھا من الناحية الفنية كما تشترطه
ب أن يكون ه اآلفة يجلفئة وتطبيق أي قيود على استيراد أنواع النباتات المتصلة بھذ). وتصنيف أي آفة في ھذه ا1997النباتات (

  له ما يبرره في تحليل مخاطر اآلفات.
  

  تقدير المخاطر  2.5
حتماالت قييم اتتقدير المخاطر في حالة ھذه اآلفات يختلف عن تقديرھا في حالة آفات الحجر الزراعي ألنه ليس من الضروري 

لضروري مع اكن من ات الخاضعة للتنظيم من غير آفات الحجر الزراعي وال تأثيراتھا االقتصادية طويلة األجل. ولاستقرار اآلف
 دث آثاراً نباتات الغرس ھي المصدر األساس لإلصابة التي ُتحن أوذلك إثبات أن نباتات الغرس ھي طريق لدخول اآلفة، 

  اقتصادية غير مقبولة.
  

  ألدنى للتأثيرات والتعادلإدارة األخطار والحد ا  3.5
من قرار بأن التأثير االقتصادي الذي ثبت وجوده من تقييم المخاطر ُيعتبر "مستوى من المخاطر غير  عند إدارة ھذه اآلفات ال بدّ 
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وإحداث مقبول". ويجب أن تكون شدة التدابير التي ُتستخدم في إدارة ھذه المخاطر متفقة مع مبادئ عدم التمييز، وإدارة األخطار، 
  أدنى تأثير، كما يجب أن تسمح بقبول تدابير مكافئة عندما يكون ذلك مناسباً.
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  عدم التمييز  4.5

البضائع  )رسائليات (إرسال يجب في تدابير الصحة النباتية المتعلقة بھذه اآلفات احترام مبدأ عدم التمييز سواء بين البلدان أو بين
مكافحة  ان ھناكأن تكون آفة خاضعة للتنظيم من غير آفات الحجر الزراعي إال إذا كالمحلية والمستوردة. فأي آفة ال يمكن 

ستخدام ھا االرسمية في إقليم الطرف المتعاقد ويكون من شروط ھذه المكافحة عدم إمكان بيع أو غرس نباتات الغرس التي ل
فة أو حتوي على اآلالنظر عن منشئھا، إذا كانت تأو من نوع مشابه لھا)، بصرف  هنفس(من نوع النباتات العائلة  هنفسالمقصود 

ع للوائح أن تخض ال ينبغيمستوردة  )رسالةإرسالية (تحتوي على اآلفة فيما يجاوز مدى التسامح المحدد. واآلفة الموجودة في 
من جزء من ضد، أو إال إذا كانت النباتات سُتباع أو ُتغرس في إقليم البلد المستور باعتبارھا آفة غير حجرية خاضعة للوائح

  ق فيه إجراءات المكافحة الرسمية لآلفة.إقليمھا تطبّ 
  

  الشفافية  5.5
ات ذه المعلومھإبالغ والمحلية الخاصة بھذه اآلفات، بما في ذلك تفاصيل برامج المكافحة الرسمية،  المتطلباتيجب نشر اللوائح و

آفة ضمن تلك الفئة  ب) كما أن المبرر الفني لتصنيف أي2 - ابعة ألي طرف متعاقد قد يتأثر من ذلك تأثراً مباشراً (المادة الس
ابعة المادة السلطلب (ومبررات شدة التدابير المطبقة عليھا يجب أن يقدمھا الطرف المتعاقد المستورد ألي طرف متعاقد آخر عند ا

  ج).2 -
  
  التطبيق  .6

خاضعة للتنظيم من غير آفات الحجر   على أنھا آفة  إذا أرادت إحدى المنظمات القطرية لوقاية النباتات تصنيف آفة ما
 ّ  مثل التفاعل نوعية،أن ُتراعي بعض المسائل ال الزراعي فيكون عليھا أن تراعي العناصر سالفة الذكر كما قد يكون عليھا أيضا

  بين العائل واآلفة، ووجود برامج اعتماد (مثل اعتماد البذور) لمواد الغرس.
  

  ل واآلفةالتفاعل بين العائ  1.6
 ا تعيش علىظيم عندميمكن أال تكون خاضعة لتن ھانفسيجب تعريف تلك اآلفات في عالقتھا بعائل معين أو عوائل معينة ألن اآلفة 

 ّ   يحدثه فيالولكن  غير مقبول في نوع من أنواع نباتات الغرس عوائل أخرى. فمثال قد ُيحدث أحد الفيروسات تأثيراً اقتصاديا
 ت إذا كانتاآلفا تمييز بحسب مستوى تصنيف النباتات العائلة عند تطبيق اشتراطات الصحة النباتية على تلكنوع آخر. ويجب ال

دى ضراوة ماسية، الحس -ھناك معلومات عن التفاعل بين العائل واآلفة تبرر مثل ھذا التمييز (مثل المقاومة في بعض األصناف 
  اآلفة).

  
 1التصديق برامج  2.6

ى جانب اآلفات، إل) اشتراطات معينة تتعلق بالتصديقنباتات الغرس (المعروفة أيضاً باسم خطط  تصديقبرامج كثيراً ما تتضمن 
لنوع غير ات من الون وحجم المنتجات وغير ذلك. ويمكن أن تكون اآلفوعناصر غير متعلقة بالصحة النباتية مثل اشتراط نقاوة 
ة ارھا بمثابكن اعتبيموبالتالي لك وإذا كانت برامج االعتماد برامج إلزامية الحجري الخاضع للوائح إذا كان ھناك مبرر فني لذ

ً بھا من ھذه الج ا وجب سلطاتھھات بممكافحة رسمية، أي أنھا من وضع الحكومة أو المنظمة القطرية لوقاية النباتات أو معترفا
حصول ولة في المير مقبغت التي تحدث آثاراً اقتصادية القانونية. وفي العادة تكون اآلفات المقصودة في برامج االعتماد ھي اآلفا

رة فات المذكويع اآلوالتي تنتقل أساساً في نباتات الغرس وبذلك تعتبر من اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح. ولكن ليست جم
م فات التي لر اآلأو أضرا للتسامح مع اآلفات في برامج االعتماد ھي من ھذا النوع، فبعض البرامج الموجودة قد يتضمن حدوداً 

  يثبت وجود مبرر فني الستبعادھا.
  

  حدود التسامح  3.6
شتراطات اة وفي يتطلب تطبيق مفھوم تلك اآلفات وضع حدود مناسبة للتسامح مع مستوى تلك اآلفات في برامج المكافحة الرسمي

، وإحداث لتمييزامبادئ إدارة المخاطر، وعدم  االستيراد. ويعتمد مستوى التسامح على المبررات الفنية ويسير بوجه خاص على
ساس أدنى تأثير. وفي بعض الحاالت إذا كان ھناك مبرر فني يمكن أن ينخفض مستوى التسامح إلى مستوى صفر على أ

  إجراءات معينة ألخذ العينات وعمل اختبارات.
  

  عدم االمتثال  4.6
كون يات يجب أن ك اآلفالمتثال الشتراطات الصحة النباتية المتعلقة بتلعند اتخاذ إجراءات خاصة بالصحة النباتية في حالة عدم ا

  ذلك متفقاً مع مبدأي عدم التمييز وإحداث أدنى تأثير.
 
  الخيارات تتضمن:و
  تخفيض الدرجة (أي تغيير رتبة السلعة أو االستخدام المقصود)  -
  المعالجة  -
  إعادة توجيه السلع لغرض آخر (مثل التجھيز)  -
  توجيه السلعة إلى بلد المنشأ أو إلى بلد آخرإعادة   -
  الشحنة. تالفإ  -
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  الموافقة
  .2002مارس/آذار  يف ر التاليايقد وافقت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية على المعل

 المقدمة
  النطاق

ي ف ھاانتشارورھا والواقعة على األطراف المتعاقدة لإلبالغ عن حدوث آفات وظھ المتطلباتن المعيار الحالي المسؤوليات ويبيّ 
 ناطق خاليةقامة مطراف مسؤولة عنھا. كما أنه يرشد إلى طريقة اإلبالغ عن النجاح في استئصال اآلفات وإمناطق تكون ھذه األ

  من اآلفات.
 

  المراجع
ا. 1998. 8 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ة م ة .تحديد حالة اآلفات في منطق ا، االتفاقي ات،  روم ة النبات ة لوقاي الدولي

  زراعة.منظمة األغذية وال
ة روما، ا قائمة المصطلحات الخاصة بالصحة النباتية.. 2001. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ة لوقاي ة الدولي التفاقي

  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
، االتفاقية الدولية لوقاية روما. خطوط توجيھية بشأنرامج استئصال اآلفات. 1998. 9 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
روما، االتفاقية الدولية لوقاية  .الخطوط التوجيھية لتحليل أخطار اآلفات. 1996 .2 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
روما، االتفاقية الدولية لوقاية . الخطوط التوجيھية بشأن مراقبة اآلفات. 1998. 6 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
د باشتراطات الصحة خطوط توجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيّ . 2001. 13 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. روما،. النباتية واإلجراءات الطارئة
ات ة النبات ة لوقاي ة الدولي ات. 1997. االتفاقي ة النبات ة لوقاي ة الدولي د لالتفاقي دل الجدي نص المع ا .ال ة روم ة لوقاي ة الدولي ، االتفاقي

  .منظمة األغذية والزراعةالنباتات، 
ة .2001. 11 رقم ةلتدابير الصحة النباتي المعيار الدولي ات الحجري ة ا. تحليل مخاطر اآلف ا، االتفاقي ات، روم ة النبات ة لوقاي لدولي

  .منظمة األغذية والزراعة
ا،. متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفـات. 1996. 4 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ة ا روم ة االتفاقي ة لوقاي لدولي

  .والزراعة النباتات، منظمة األغذية
  

  تعاريف
الصحة  مصطلحات مسرد( :5رقم الدولي ر في المعيار ايا المعترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة في ھذ

  ).النباتية
  

 موجز االشتراطات
الم عن وجود بھدف اإلع ) من البلدان اإلبالغ عن ظھور اآلفات وتفشيھا وانتشارھا1997تطلب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (

ق التحقّ  سؤوليةخطر فوري أو خطر محتمل. وتقع على المنظمات القطرية لوقاية النباتات مسؤولية جمع معلومات عن اآلفات وم
ى أساس فة (عليھا أو انتشارھا متى كانت معرومن السجالت التي أمكن جمعھا على ھذا النحو. وحاالت وقوع اآلفات أو تفشّ 

ً أو مالمشاھدة أو الخبرة الس ھا يجب إبالغ حتمالً ابقة أو تحليل مخاطر اآلفات) إذا كانت معروفة على أنھا تسبب خطراً فوريا
  للبلدان األخرى وخصوصاً للبلدان المجاورة وللشركاء التجاريين.

  
ن فورياً أو ويجب في تقارير اإلبالغ عن اآلفات إدراج معلومات عن نوع اآلفة وموقع ظھورھا وحالتھا وطبيعة الخطر سواء كا

. كما يجب تقديم ھذه التقارير بدون أي تأخير ال مبرر له، واألفضل أن يكون ذلك بالوسائل اإللكترونية، أو باالتصال محتمالً 
  .1المباشر، أو باإلعالن علناً للجميع و/أو البوابة الدولية للصحة النباتية

  
ً اإلبالغ عن النجاح في استئصال اآلفات وإقامة  استخدام بت وذلك مناطق خالية من اآلفات وغير ذلك من المعلوماويجوز أيضا

 .ھاإجراءات اإلبالغ السابقة نفس
 

                                                           
تبادل معلومات الصحة النباتية  يسيرھي اآللية اإللكترونية لدى أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتدولية اإللكترونية للصحة النباتية البوابة ال  1

 الرسمية (بما في ذلك اإلبالغ عن اآلفات) فيما بين المنظمات القطرية واإلقليمية لوقاية النباتات و/أو أمانة االتفاقية الدولية.
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  المتطلبات

  أحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن اإلبالغ عن اآلفات  .1
نع انتشار ودخول لمشترك لمضمان العمل ا)، فيما يتعلق بغرضھا األساسي وھو "1997تنص االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (

ا في وسعھا من أجل أن تبذل كل معلى أن المطلوب من البلدان " )1-1(المادة اآلفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية 
  ) وتتضمن مسؤولية ھذه المنظمة ما يلي:1- 4(المادة  إنشاء منظمة قطرية رسمية لوقاية النباتات"

  
 الدفيئاتو الحدائقومن بينھا الحقول والمزارع الكبيرة والمشاتل و(بما فيھا المناطق المزروعة  "... رصد النباتات النامية

 لخصوص بھدفاى وجه والنباتات البرية والنباتات والمنتجات النباتية المخزونة أو المنقولة، وذلك عل )والمختبرات )الصوبات(
..." 8ادة مال من )أ(1 فـي ذلك اإلبالغ المنصوص عليه في الفقرة اإلبالغ عن ظھور وتفشي وانتشار اآلفات ومكافحتھا، بما

  ب).2-4(المادة 
  

بقدر ا أن عليھا "أ) كم 3  - 4وتكون البلدان مسؤولة عن توزيع المعلومات في أراضيھا بشأن اآلفات الخاضعة للوائح (المادة 
ات ووضع ت اآلففئا حالتھا لالستعانة بھا في تحديد استطاعتھا، إجراء استطالعات عن اآلفات واالحتفاظ بمعلومات كافية عن

ً أن  2- 7(المادة  تدابير الصحة النباتية المالئمة. وتوفر ھذه المعلومات إلى األطراف المتعاقدة بناء على طلبھا ي) وعليھا أيضا
  ).2 - 8(المادة تعيِّن جھة اتصال لتبادل المعلومات المتعلقة بتنفيذ ھذه االتفاقية" "
  

  :التي جاءت في االتفاقية المتطلباتل ھذه الُنظم تستطيع البلدان استيفاء وبفض
"التعاون في لخصوص ا) وعلى وجه 1 - 8(المادة  بالتعاون فيما بينھا إلى أقصى حد عملي ممكن لبلوغ أھداف ھذه االتفاقية"... 

و أ مباشراً كل خطراً أو انتشار اآلفات التي قد تشتبادل المعلومات بشأن اآلفات النباتية وال سيما اإلبالغ عن ظھور أو تفشي 
  أ).1 - 8(المادة  محتمالً وفقاً لإلجراءات التي قد تضعھا الھيئة ...

  الغرض من اإلبالغ عن اآلفات  .2
 ي أغلبفالغرض الرئيس من اإلبالغ عن اآلفات ھو إظھار وجود خطر فوري أو محتمل. وينشأ الخطر الفوري أو المحتمل 

ا كانت فة، أو إذفيه اآل من ظھور آفة ما وتفشيھا وانتشارھا إذا كانت آفة من آفات الحجر الزراعي في البلد الذي اكُتشفتالحاالت 
  آفة من آفات الحجر الزراعي في البلدان المجاورة وعند الشركاء التجاريين.

  
  لبلدان.والتبليغ داخل ا مراقبةلل ومن شأن تقديم تقرير موثوق بھا وعلى الفور عن اآلفات تأكيد وجود ُنظم فعالة

  
غيرات راعاة أي تزم لمويسمح اإلبالغ عن اآلفات للبلدان بتكييف اشتراطاتھا وإجراءاتھا في مجال الصحة النباتية على النحو الال

شأن  ة. ومنفي المخاطر. كما أنه يوفر معلومات عن الحاضر والماضي تكون ذات فائدة من أجل تشغيل ُنظم الصحة النباتي
بدون  اط التجاريي النشالمعلومات الدقيقة عن حالة اآلفات أن تيسر إيجاد المبرر الفني للتدابير وأن تساعد على تقليل التدخل ف

دان أخرى. مع بل مبرر. وتحتاج كل البلدان إلى تقارير عن اآلفات لھذه األغراض وھي لن تستطيع الحصول عليھا إال بالتعاون
ر وأن مع المخاط تناسبةمتية التي تتخذھا البلدان المستوردة المستندة إلى التقارير عن اآلفات يجب أن تكون فتدابير الصحة النبا

  يكون لھا مبررات فنية كافية.
  
  المسؤوليات القطرية  3

  ليلھا.حنھا وتميجب على المنظمات القطرية لوقاية النباتات اتخاذ ما يلزم لضمان جمع تقارير محلية عن اآلفات، وللتحقق 
  

  المراقبة  1.3
لنباتات اية لوقاية الدول يعتمد اإلبالغ عن اآلفات على وجود ُنظم قطرية داخل البلدان للمراقبة على النحو الذي تتطلبه االتفاقية

 فيلواردين اب). ويمكن الحصول على المعلومات الواجب إبالغھا عن اآلفات إما من نوعي المراقبة 2 - 4) (المادة 1997(
يجب ويات مسح خاصة. أو من ُنظم المراقبة العامة أو من عمل، )الخطوط التوجيھية بشأن مراقبة اآلفات(: 6يار الدولي رقم المع

تجمعھا المنظمة س أن ھذهالقطرية لوقاية النباتات و أن تكون ھذه الُنظم موجودة للتأكد من أن ھذه المعلومات سُترسل إلى المنظمة
اً مراقبة وفقكون الالمراقبة وجمع البيانات بصورة مستمرة وأن تعمل في الوقت المناسب. ويجب أن ت لديھا. ويجب أن تسير ُنظم

  سالف الذكر. 6المعيار الدولي رقم لما جاء في 
  

  مصادر المعلومات  2.3
ه ون ھذكتطة المنظمة القطرية مباشرة أو يمكن أن ايمكن الحصول على المعلومات الالزمة لإلبالغ عن اآلفات إما بوس

 راعيينالمعلومات متوافرة لديھا من مجموعة متنوعة من المصادر (مؤسسات البحوث والصحف واإلنترنت والمنتجين الز
 مل استعراضرية تشومنشوراتھم ومن المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ... إلخ). والمراقبة العامة من جانب المنظمة القط

  البيانات الواردة من مصادر أخرى.
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  ق والتحليلالتحقّ   3.3
ً للتحقّ  من مصادر  واردة ق من التقارير المحلية عن اآلفات سواء كانتيجب أن تضع المنظمات القطرية لوقاية النباتات نظما

لمعنية لى اآلفة اف ععرّ رسمية أو غيرھا (بما في ذلك التقارير الواردة إليھا من بلدان أخرى). ويحدث ھذا التحقق بالتأكد من الت
يد تحد( :8قم لدولي راالمعيار اآلفة" في البلد وفقاً لما جاء  وضعوعمل تحديد أولي لتوزعھا الجغرافي وبذلك يمكن التوصل إلى "

ً أن تضع أنظمة لتحليل أخطار اآلفات لتقرير ما  ). ويجبحالة اآلفات في منطقة ما ت أوضاع ذا كانإعلى تلك المنظمات أيضا
ً اآلفات الجديدة أو غير الم راءات في ا يتطلب إجغ) ممفي البلد (أي في البلد الذي يقدم البال أو محتمالً  توقعة تعتبر خطراً فوريا

ً في التعرّ  ردت عنھا والتي  ف على ما إذا كانت األوضاعمجال الصحة النباتية. كما يجوز استخدام تحليل مخاطر اآلفات أيضا
  بالغات قد تكون موضع قلق لبلدان أخرى.

  
  ز لإلبالغ داخل البلدحواف  4.3

وغيرھم  منتجينيجب، كلما أمكن، أن توفر البلدان حوافز تشجع على تقديم البالغات محلياً. فيجوز وضع شرط رسمي ُيلزم ال
 ال المجتمعو بأعمأبتقديم بالغات عن حاالت اآلفات الجديدة أو غير المتوقعة، ويجوز تشجيعھم على ذلك إما بوسائل اإلعالم، 

  و بتقديم جوائز، أو بفرض عقوبات.المحلي، أ
  
  التزامات اإلبالغ  .4

اآلفات وتفشيھا وانتشارھا  أ) اإلبالغ عن ظھور1 -  8، المادة 1997يفرض االلتزام الذي جاء في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (
ً تقديم تقارير اختيارية أخرى امة لتوصية العتوفي ا. وھذا اإلبالغ يسإذا كانت ذات خطر مباشر أو ُمحتمل. ويجوز للبلدان أيضا

 ً يضا حاالت ر الحالي ألمعياا. وسيتناول محدداً  التي جاءت في االتفاقية الدولية للتعاون على بلوغ أھداف االتفاقية ولكنه ليس واجبا
  أخرى لإلبالغ عن اآلفات.

  
  اإلبالغ عن الخطر الفوري أو المحتمل  1.4

ّ ف عليه (أي آفة خاضعة للوائح)، أو الذي يكون واضي أمكن بالفعل التعرّ الخطر الفوري يعتبر ھو الخطر الذ ى أساس عل حا
  ات.ر اآلفف عليه نتيجة تحليل أخطاالمشاھدة أو الخبرة السابقة). وأما الخطر المحتمل فھو الخطر الذي أمكن التعرّ 

   
ي مجال فأو أعمال  طارئة دي في المعتاد إلى اتخاذ أعمالوكال النوعين من أخطار اآلفات التي توجد في البلد الذي يقدم التبليغ يؤ

  الصحة النباتية في ھذا البلد.
  

 محتمل على وري أوفوظھور اآلفات وتفشيھا وانتشارھا إذا كان فيھا خطر فوري أو محتمل على البلد الُمبلِغ قد يكون فيه خطر 
  بلدان أخرى. وعلى ذلك فھناك التزام بإبالغ البلدان األخرى.

  
ن كان نفسھا ولك لبلدانالتزام باإلبالغ عن ظھور اآلفات وتفشيھا أو انتشارھا إذا كانت ال تمثل خطراً على تلك إلوعلى البلدان ا

ً  من المعروف أنھا خاضعة للوائح في بلدان أخرى أو أنھا ستكون خطراً  لشركاء الك ھم على بلدان أخرى. والمقصود بذ فوريا
  ة.ون تجارالتي تمر فيھا اآلفات) والبلدان المجاورة التي يمكن أن تنتشر إليھا اآلفة دالتجاريون (بالنسبة للطرق 

  
  التقارير عن اآلفات األخرى  2.4

 ً ً قدّ و أن ت، على النحو المناسب، أن تستخدم نفس ُنظم اإلبالغ لتقديم تقارير عن آفات أخرى أتستطيع البلدان أيضا  لبلدان م بالغا
االتفاقية الدولية  من 8م مساھمة مفيدة في تبادل المعلومات عن آفات النباتات المذكورة في المادة أخرى، إذا كان ذلك سيسھ

 ً لمنظمات اك من خالل كون ذليأن تعقد اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن اإلبالغ، وقد  لوقاية النباتات. ويجوز للبلدان أيضا
  اإلقليمية لوقاية النباتات.

  
  اآلفات أو عن عدم وجودھا أو تصويب التقارير السابقة وضعن تغير اإلبالغ ع  3.4

جه وي ذلك على بما ف( ر أو لم يعد موجوداً غ عن حاالت يكون فيھا الخطر الفوري أو المحتمل قد تغيّ يجوز للبلدان أيضا أن تبلّ 
حيح أو أن غير ص ذلك أن التقرير كان ن بعدخاص غياب اآلفات). فإذا كان ھناك بالغ سابق بوجود خطر فوري أو محتمل ثم تبيّ 

 غ عن أنبلّ تضاً أن ر. ويجوز للبلدان أيعن ھذا التغيّ الظروف تغيرت بحيث أن الخطر تغير أو اختفى يجب على البلدان أن تبلغ 
ً على أنه خال من اآلفات، وذلك وفقا لما جاء   :4 ولي رقمالمعيار الدفي كل أراضيھا أو جزءاً من أراضيھا أصبح مصنفا

ً لما جاء فيمتطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات(  :9قم ار الدولي رالمعي )، أو أن تبلغ عن النجاح في استئصال اآلفة وفقا
ردة في ف الوار في نطاق العوائل أو في حالة آفة ما بحسب األوصا. أو عن تغيّ )الخطوط التوجيھية بشأن استئصال اآلفات(

 ).تحديد حالة اآلفات في منطقة ما( :8المعيار الدولي رقم 
 

  المستوردة )الرسائلاإلرساليات (اإلبالغ عن اآلفات في   4.4
  ة.ي المعايير الحاليف الً مشمووليس  )،اإلبالغ عن عدم التقيد واألعمال الطارئة : (13المعيار الدولي رقم ھذا الموضوع يغطيه 

  الشروع في اإلبالغ  .5
 ة جديدة أوأي حال في استئصالھا، أو عند ظھور ت عند ظھورھا أو تفشيھا أو انتشارھا أو النجاحيجب البدء باإلبالغ عن اآلفا

  غير متوقعة.
  

  ظھور اآلفة  1.5
ضعة نھا خاأف عليھا من فترة قصيرة وكان من المعروف يجب بصفة عامة اإلبالغ عن ظھور آفة ما إذا كان قد أمكن التعرّ 

  الشركاء التجاريين (بالنسبة للطرق التي تعبرھا اآلفة). للوائح في البلدان المجاورة أو في
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  التفشي  2.5

جود الوقل حالة لى األُيقصد بالتفشي اكتشاف أعداد اآلفة من فترة قريبة. ويجب اإلبالغ عن التفشي إذا كان وجود اآلفة يماثل ع
فة قد تظل موجودة بالغ عنه حتى إذا كانت اآلسالف الذكر. ومعنى ذلك ضرورة اإل 8  المعيار الدولي رقمكما جاء في  العارض

  في المستقبل الفوري ولكن ليس من المتوقع لھا أن تستقر.
  

اطر الصحة في مخ كذلك ينطبق تعبير التفشي على أي وضع غير متوقع عندما تكون اآلفة متوطنة، مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة
ً  النباتية على البلد المبلغ وعلى البلدان المجاورة لوائح. فة خاضعة لذه اآلإذا كان المعروف أن ھ أو الشركاء التجاريين، خصوصا

مط حيوي ع أو نوقد تشمل ھذه األوضاع غير المتوقعة زيادة سريعة في تجمعات اآلفة، وتغيرات في نطاق العوائل وظھور أنوا
 ً   ، أو اكتشاف طرق عبور جديدة.جديد وأكثر نشاطا

  
  االنتشار  3.5

المستقرة أخذت تتوسع في توزعھا الجغرافي مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في المخاطر على البلد المبلغ والبلدان  يعني أن اآلفة
  المجاورة أو الشركاء التجاريين، خصوصاً إذا كان المعروف أن ھذه اآلفة خاضعة للوائح.

 
  النجاح في استئصال اآلفة  4.5

 ً ق ا مع التحقّ نطقة ممحدث النجاح في حالة القضاء على آفة مستقرة أو عابرة من . وييجوز اإلبالغ عن االستئصال إذا كان ناجحا
  .)توجيھية بشأن برامج استئصال اآلفات خطوط :9رقم المعيار الدولي من غياب ھذه اآلفة (

  

  إعالن منطقة خالية من اآلفات  5.5
 4رقم  يارالمعاانظر نطقة (في الحالة السابقة لتلك الم اً يجوز اإلبالغ عن إعالن منطقة خالية من اآلفات إذا كان ذلك ُيعتبر تغيير

  سالف الذكر).
  
  اإلبالغ عن اآلفات  .6

  محتويات البالغ  1.6
  يجب بيان ما يلي بوضوح في اإلبالغ عن آفة ما:

  تعريف اآلفة باسمھا العلمي (وإذا أمكن على مستوى النوع ومستوى النوع الفرعي إذا كان معروفاً ومفيداً)  -
  اريخ البالغت  -
  العائل أو العوائل أو المواد المعنية (على النحو المناسب)  -
  سالف الذكر 8رقم  المعيار الدوليحالة اآلفة على النحو المقصود في   -
  التوزع الجغرافي لآلفة (مع خريطة إذا كان ذلك مناسباً)  -
  طبيعة الخطر وھل ھو فوري أو محتمل، أو أي سبب آخر لإلبالغ.  -

ً اإلشارة إلى تدابير الصحة النباتية المطبقة أو المطلوب تطبيقھا، والغرض منھا، وأي معلوماويجوز  لى النحو عت أخرى أيضا
  سالف الذكر. 8رقم  المعيار الدوليالمشار إليه في سجالت اآلفات في 

  
 المزيد من توافر فيما بعد كلما فإذا لم تكن جميع ھذه المعلومات متوافرة عن حالة اآلفة يمكن إرسال بالغ أولي ثم تحديثه

  المعلومات.
  

  وقت اإلبالغ  2.6
خطر  ا يكونيجب إرسال بالغات عن ظھور اآلفات وتفشيھا وانتشارھا دون أي تأخير ال مبرر له. وھذا مھم بوجه خاص عندم

ً 3قسم (انظر ال . ومن المعترف به أن طريقة سير الُنظم القطرية لإلشراف والتبليغكبيراً  االنتشار الفوري خطراً   )، وخصوصا
  ق والتحليل، تتطلب وقتاً معيناً ولكن يجب أن يكون ھذا الوقت ھو الوقت األدنى الممكن.عملية التحقّ 

  
  ويجب تحديث التقارير كلما توافرت معلومات أحدث وأكمل.

  
  آلية التبليغ ووجھة البالغات  3.6

 ً اية النباتات لقطرية لوقنظمة اقات الدولية لوقاية النباتات يجب أن يأتي من المبموجب االتفا اإلبالغ عن اآلفات الذي ُيعتبر التزاما
  وأن تسير ھذه المنظمة على واحد على األقل من األنظمة الثالثة التالية:

ئل واألفضل أن تستعمل البلدان الوسا -اإلبالغ مباشرة إلى نقاط االتصال الرسمية (البريد، الفاكس أو البريد اإللكتروني)   -
  وعلى نطاق واسع؛ اإللكترونية عند اإلبالغ على اآلفات من أجل سھولة توزيع المعلومات فوراً 

-   ً ً  اإلعالن على موقع على اإلنترنت يكون موقعا ً  مفتوحا في البلد المبلِغ (ويجوز تسمية ھذا الموقع باعتباره نقطة  ورسميا
يع إلى جم الموقع وإمكان الوصول إلى بالغات اآلفات ويجب توفير معلومات دقيقة عن عنوان ھذا -اتصال رسمية) 

  البلدان أو على األقل إلى أمانة االتفاقية؛
  للصحة النباتية. ة اإللكترونيةالدولي البوابة  -
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ى إبالغاً ان أخروإلى جانب ذلك فمن الموصى به في جميع الحاالت اإلبالغ عن اآلفات المعروف عنھا أنھا ذات خطر فوري لبلد

  را لتلك البلدان إما بالبريد أو بالبريد اإللكتروني.مباش
  

 ً عھا متي تعاقدت الغ الرسل بالغات اآلفات إلى المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وإلى شبكات اإلبأن تُ  ويجوز للبلدان أيضا
ومھما يكن  لشأن.ابلدان صاحبة بصفة خاصة، وذلك من خالل ُنظم اإلبالغ المتفق عليھا ثنائياً، أو بأي طريقة أخرى مقبولة لل

  فإن المنظمة القطرية لوقاية النباتات تظل مسؤولة عن البالغات. ،نظام اإلبالغ المستخدم
  

  ا.ود بطبيعتھيع محدر الحالي نشر بالغات اآلفات في مجلة علمية أو في جريدة أو مجلة رسمية ذات توزاوال يكفي الحترام المعي
  

  بالغالممارسات الجيدة في اإل  4.6
  ر.سالف الذك 8رقم  المعيار الدوليينبغي للبلدان أن تسير على "الممارسات الجيدة في اإلبالغ" كما جاء في 

  
  ل شيء.كة قبل فإذا كانت حالة اآلفة في بلد ما موضع تساؤل من بلد آخر فينبغي بذل محاولة لحل المسألة بالطرق الثنائي

  
  السرية  5.6

ناك ھل أن تكون لتحليق وافات سرية ولكن يجوز في الُنظم القطرية لإلشراف واإلبالغ المحلي والتحقّ ال ينبغي أن تظل تقارير اآل
  معلومات سرية.

  
ب أن ال يج المحلية المتطلباتة بعض المعلومات مثل شخصية المنتجين. ولكن وقد تكون لدى البلدان اشتراطات خاصة بسريّ 

  ات البالغ ووقت تقديمه).تؤثر في التزامات اإلبالغ األساسية (محتوي
  

  وال ينبغي أن تكون السرية الموجودة في ترتيبات ثنائية متعارضة مع التزامات اإلبالغ الدولية.
  

  اللغات  6.6
لدان ا تطلب الب عندمليس ھناك في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التزامات خاصة باللغة المستخدمة لإلبالغ عن اآلفات إال

احدة من اللغات و) ففي ھذه الحالة يجب استخدام 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ي (2 - 7ب المادة معلومات بموج
نكليزية، لغة اإلالرسمية الخمس في منظمة األغذية والزراعة عند إرسال الرد. واألفضل أن تقدم البلدان تقارير اآلفات بال

  ونية على النطاق العالمي.وخصوصاً من أجل اإلبالغ عنھا بالطرق اإللكتر

  

  معلومات إضافية  .7
لمبلغ أن لبلد اعلى أساس بالغات اآلفات يجوز للبلدان أن تطلب معلومات إضافية من خالل نقاط االتصال الرسمية. وينبغي ل

  ).1997، االتفاقيةي ( 2 – 7يضمن البالغ، ألقصى ما بوسعه، المعلومات المطلوبة بموجب المادة 

  االستعراض  .8
في أنھا تستو د منكّ يجب على المنظمة القطرية لوقاية النباتات إجراء استعراض دوري لُنظم اإلشراف واإلبالغ عن اآلفات بالتأ

دخال إبلدان اشتراطات اإلبالغ وللتعرف على إمكانيات تحسين االعتماد عليھا وتشغيلھا في الوقت المطلوب. ويجب على ال
  التعديالت الالزمة.

  
  التوثيق  .9

ً مع توافر وثائق عنھا، ويجب توفير ھذه  ً وافيا يجب أن تكون الُنظم القطرية لإلشراف واإلبالغ عن اآلفات موصوفة وصفا
  ).6رقم  المعيار الدوليالمعلومات للبلدان األخرى عند الطلب (انظر 
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  لموافقةا
  .2003أبريل/نيسان  يف التالي المعيار الدوليلتدابير الصحة النباتية على قد وافقت الھيئة المؤقتة ل

  المقدمة
 النطاق

خدام اإلشعاع المؤين، كعالج للصحة النباتية، بالنسبة لآلفات أو البنود الست اإلرشاد بشأن اإلجراءات المحددة 1يوفر ھذا المعيار
  الخاضعة للوائح. وھذا ال يشمل العالج من أجل:

  إنتاج الكائنات العقيمة لمكافحة اآلفات؛  -
  العالج الصحي (سالمة األغذية والصحة الحيوانية)؛  -
  الحفاظ على جودة السلع أو تحسينھا؛  -
  ة.إحداث طفرة وراثي  -

  المراجع
ة للصادرات. 1997. 7 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ا. نظام اصدار شھادات الصحة النباتي ة روم ة الدولي ، االتفاقي

  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
قية الدولية روما، االتفا .نباتيةخطوط توجيھية إلصدار شھادات الصحة ال. 2001. 12المعيار الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم 
  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

قية الدولية لوقاية النباتات، روما، االتفا. مصطلحات الصحة النباتيةمسرد . 2003. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  منظمة األغذية والزراعة.

تفاقية الدولية لوقاية روما، اال. خطوط توجيھية لتحليل مخاطر اآلفات. 1996 .2 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
ة نظمة األغذيلدولية لوقاية النباتات، مروما، االتفاقية ا. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  والزراعة.
روما، . مخاطر على البيئةتحليل مخاطر اآلفات الحجرية بما في ذلك ال. 2003. 11 رقم لتدابير الصحة النباتية عيار الدوليالم

  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
ولية روما، االتفاقية الد. دوليةلتجارة المبادئ الحجر الزراعي في عالقتھا با. 1995. 1 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
. نظم إلدارة مخاطر اآلفاتمنھج ال إطارفى  استخدام التدابير المتكاملة. 2002. 14المعيار الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم 

  لزراعة.روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية وا
  

  تعاريف
الصحة  مصطلحات مسرد( :5رقم الدولي ر في المعيار ايا المعترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة في ھذ

  ).النباتية
  

  موجز اإلشتراطات
تات لنباقاية اطرية لو) إلدارة مخاطر اآلفات. وينبغي أن تكون المنظمات الق التشعيعيجوز استخدام المعالجة باإلشعاع المؤين (

 ً لمعالجة إلى ا قويحتاج تطبي .متأكدة من أن فعالية معالجة اآلفة (اآلفات) المعنية الخاضعة للوائح واالستجابة المطلوبة ثابتة علميا
 مسؤولة عن لقطريةقياس الجرعات ورسم خرائطھا لكفالة فعالية العالج في مرافق معينة وبترتيب محدد للسلع. وتكون المنظمة ا

الصورة بلعالج ارافق المناسبة لمعالجات الصحة النباتية. وينبغي أن توجد اإلجراءات التي تضمن إمكانية تطبيق تصميم الم
كذلك فإن  نباتية.السلع وتخزينھا وتحديدھا على نحو يكفل الحفاظ على سالمة الصحة ال )رسائلإرساليات (المناسبة، ومناولة 

ن اتفاق ن تتضمأثيق بالنسبة للمرفق والمنظمة القطرية ھي أيضا ضرورية وينبغي مسك مرفق المعالجة للسجالت ومقتضيات التو
بير الصحة ة لتدا، بين الجھة القائمة على إدارة المرفق والمنظمة القطرية، ينص، بصفة خاصة، على المتطلبات المحددامتثال

  النباتية.

                                                           
لك تلك ينبغي أال يؤئر أي شيئ في ھذا المعيار في حقوق والتزامات األطراف المتعاقدة في ظل اتفاقيات دولية أو تشريعات قطرية أخرى، بما في ذ 1

 المطبقة على تشعيع اآلغذية
 



 الصحة النباتية في الستخدام اإلشعاعخطوط توجيھية   18المعيار رقم 

254 )2010(إصدار 34إلى 1رقم  الصحة النباتية لتدابير المعايير الدولية    

  خطوط توجيھية الستخدام اإلشعاع  كتدبير للصحة النباتية
  لطة القانونيةالس  .1

تدبير ك م اإلشعاع استخداتتحمل المنظمة القطرية لوقاية النباتات المسؤولية عن جوانب الصحة النباتية المتعلقة بتقييم واعتماد و
 ة األخرىية والدوليالقطر للصحة النباتية. وتتولى المنظمات القطرية، في الحدود الالزمة، مسؤولية التعاون مع الوكاالت القانونية

ينبغي إلشعاع). وملة باالمعنية بتطوير وإقرار وسالمة وتطبيق اإلشعاع، أو توزيع أو استخدام أو استھالك المواد المشععة (المعا
  تحديد مسؤوليات كل منھا لتجنب تداخل المتطلبات أو تضاربھا أو عدم اتساقھا أو افتقارھا إلى المبرر.

  
  الھدف من المعالجة  .2

لك بتحقيق نجاز ذإعاع  كتدبير للصحة النباتية ھو منع دخول أو انتشار اآلفات الخاضعة للوائح. ويمكن إن ھدف استخدام اإلش
  استجابات معينة لدى اآلفة (اآلفات) المستھدفة مثل:

  الفناء؛  -
  أو منع النمو الناجح (عدم الوصول إلى مرحلة البلوغ مثال)؛  -
  أو عدم القدرة على التكاثر (العقم مثال)؛  -
  أو التخميل.  -
  

ن ال أتنمو، أو  بتة الكذلك يشمل استخدام اإلشعاع ألغراض الصحة النباتية إماتة النباتات (مثال ذلك أن تتبرعم البذرة لكن الن
  تنبت الدرنات أو البصيالت).

  
  الفعالية  1.2

  ين:صرين متميزمن عن بة. ويتألف ذلكف، بالتحديد، فعالية المعالجة المطلوّر◌ّ ينبغي للمنظمة القطرية في البلد المستورد أن تع
  وصف دقيق لالستجابة المطلوبة؛  -
  ؛المستوى اإلحصائي لالستجابة المطلوبة  -

  وال يكفي أن تحدد استجابة معينة دون وصف كيفية قياسھا.
  

 ت، مع إيالءاآلفا سفر عنه تقديرھا عن طريق تحليل مخاطرويستند اختيار االستجابة المطلوبة إلى المخاطر على النحو الذي يُ 
ثل، من استجابة قد تكون ومع أخذ مبدأ التأثير األدنى في الحسبان. والعناية، بصفة خاصة، للعوامل الحيوية المفضية إلى التوطّ 

ل ي ال تنقآلفات) التفة (االفناء، مناسبة حيثما كانت المعالجة تتعلق بناقل لكائن ممرض، في حين قد يكون العقم استجابة مالئمة لآل
  الكائنات الممرضة وتظل مستقرة على السلعة أو داخلھا.

  
  وإذا كان الفناء ھو االستجابة، فينبغي وضع حدود زمنية آلثار المعالجة.

  
  مل:تش نوھذه يمكن أ ويجوز تعيين نطاق من الخيارات المحددة حيثما كانت االستجابة المطلوبة ھي عدم قدرة اآلفة على التكاثر.

  العقم الكامل؛  -
  الخصوبة المحدودة ألحد الجنسين فحسب؛  -
  وضع البيض و/أو فقسه دون أي نمو إضافي؛  -
  تبديل السلوك؛  -
  إصابة الجيل البنوي األول بالعقم.  -
  
  المعالجة  .3

)، أو 137-أو السيزيوم 60-يمكن توفير المعالجة باإلشعاع المؤين عن طريق النظائر المشعة (أشعة غاما من الكوبالت
ميغا إلكترون فولت) (حدود وضعھا الدستور  5ميغا إلكترون فولت)، أو أشعة إكس (حتى  10نات المولدة آليا (حتى اإللكترو
  ). وينبغي أن تكون وحدة قياس الجرعة الممتصة ھي الغراي (غي).2الغذائي

  
 ة والتھويةالرطوبجة الحرارة ووتشمل المتغيرات التي يتم النظر فيھا وقت تنفيذ المعالجات معدل الجرعات مدة المعالجة ودر

ن من يّ د مستوى معلجة عنواألجواء المعدلة التي يمكن أن تكون متسقة مع فعالية المعالجة. فاألجواء المعدلة تحد من فعالية المعا
  الجرعة الموصوفة.

 
 ّ ق سلعة لتحقياء اللى كل أجزأن يتم وصول الجرعة الممتصة الدنيا (الجرعة الدنيا) إ وينبغي أن تكفل إجراءات المعالجة أيضا

يا لجرعة الدناتفوق  لتباين التھيئة المحددة للرسائل العالجية، فقد يحتاج األمر إلى جرعات مستوى الفعالية المطلوب. ونظراً 
 جب مراعاةيشعاع  لضمان وصول ھذه الجرعة الدنيا إلى كل أجزاء الشحنات أو اللوطات المھيأة للمعالجة. وعند المعالجة باإل

  االستخدام النھائي للمنتج.

                                                           
2  on 7.1, Col. lACodex Alimentarius, Secti. 1983-106. Codex general standard for irradiated food: Codex Stand  قيد المراجعة في)

 الوقت الحاضر).
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ات ر على اآلفالعثو وحيث أنه سيندر أن يكون الفناء له مبررات من الناحية الفنية باعتباره االستجابة المطلوبة، فمن الممكن
ى ضافة إلإمفضل، المستھدفة حية. لذلك من الضروري أن تكفل المعالجة باإلشعاع  عدم قدرة ھذه اآلفات على التكاثر. ومن ال

 ً ت التي لم ا عن اآلفامييزھت ذلك، أال تكون ھذه اآلفة (اآلفات) قادرة على البزوغ أو الھرب من السلعة إال إذا كان من المكن عمليا
  تتعرض لإلشعاع.

  
  التطبيق  1.3

  يمكن تطبيق اإلشعاع :
  عمليات التعبئة؛من كجزء ال يتجزأ   -
  لة على سيور)؛على السلع السائبة غير المعبأة (كالحبوب المنقو  -
  في المواقع المركزية مثل موانئ الشحن.  -
  

لجة جراء المعاذية، إويجوز، عندما تكون اإلجراءات الوقائية كافية وحركة عبور السلعة غير المعالجة ممكنة من الناحية التنفي
  عند:

  نقطة الدخول؛  -
  موقع معين في بلد آخر؛  -
  النھائية. موقع معين في البلد الذي توجد فيه الوجھة  -

  
ت أنھا ياس الجرعاقنظام  فرج عنھا إال بعد تأكيد القراءات التي يسفر عنھاوينبغي أن تكون السلع المعالجة معتمدة بشھادات وال يُ 

من قصوى ضامتصت الجرعة الدنيا. ويجوز، عند االقتضاء، السماح بإعادة المعالجة، شريطة أن تكون الجرعة الممتصة ال
  بھا البلد المستورد.الحدود التي يسمح 

رج ، المد1فق [الذي سيستكمل] ھو وضع قائمة بجرعات معالجات محددة كجزء من ھذا المعيار. أما المر 1والھدف من الملحق 
  لإلحاطة فقط، فيوفر بعض المعلومات المنشودة عن نطاقات الجرعات الممتصة لمجموعات معينة من اآلفات.

  
 ً لجة شعاع  كمعاام اإلي لھا وأوجه الخيار المتاحة إلدارة مخاطر اآلفات، استخدينبغي التصدّ  لمخاطر اآلفات التي ويمكن، تبعا

أنظر (طلوبة الممنفردة أو مقترنة بضروب أخرى من المعالجات وذلك كجزء من نھج النظم المتكاملة لبلوغ مستوى الفعالية 
  ).ج النظم إلدارة مخاطر اآلفاتاستخدام التدابير المتكاملة في إطار نھ: 14رقم  المعيار الدولي

  
  نظام قياس الجرعات  .4

اختيار  ي، عنديضمن نظام قياس الجرعات أن الجرعة الدنيا المطلوبة لسلعة معينة قد وصلت إلى جميع أجزاء الشحنة. وينبغ
ى ذلك، فة إل. إضانظام قياس الجرعات، مراعاة أن تغطي استجابته النطاق الكامل للجرعات التي يرجح حصول المنتوج عليھا

لتوحيد الدولية ل لمنظمةينبغي ضبط نظام قياس الجرعات وفقا للمعايير الدولية أو المعايير القطرية المناسبة (مثال ذلك، معيار ا
  دليل الختيار ومعايرة نظم قياس الجرعات ألغراض المعالجة باإلشعاع).: (ASTM 51261القياسي 

  
ر متغيرات جھة آثامالئمة ألوضاع المعالجة. كما ينبغي تقييم مدى ثبات ھذه النظم في مواوينبغي أن تكون نظم قياس الجرعات 

  مثل الضوء، والحرارة، والرطوبة، ووقت التخزين، ونوع ومدة التحاليل المطلوبة.
  

موقع  تباينات فيوال م،وينبغي أن تراعى ھذه النظم التباينات الناجمة عن كثافة وتركيب المادة المعالجة، وتباينات الشكل والحج
طبيق لى مرفق لتافقة عالمنتج أثناء العملية، وأكوامه، وتكعيبه، وتغليفه. وينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات، قبل المو
تخدم ت التي ستسلمنتجاالمعالجة، أن تطلب رسم خرائط الجرعات للمنتج في مختلف األشكال الھندسية للتعبئة، والترتيبات وكثافة ا

  لقطرية.نظمة افي المعالجة الروتينية. وينبغي أال تستخدم ألغراض المعالجة الفعلية إال األشكال التي توافق عليھا الم
  

  ضبط عناصر نظام قياس الجرعات  1.4
 ً معترف وستقلة إلجراءات تشغيل معيارية موثقة. وينبغي أن تقوم منظمة م ينبغي ضبط جميع عناصر نظام قياس الجرعات وفقا

  ا من قبل المنظمة القطرية بتقدير أداء نظام قياس الجرعات.بھ
  

  رسم خرائط الجرعات  2.4
اع  سفر عن تقديم صورة دقيقة لتوزيع الجرعات داخل غرف اإلشعينبغي االضطالع برسم خرائط الجرعات على نحو يُ 

. السيطرةومحددة وخاضعة للرقابة والسلعة، ويوضح أن المعالجة تفي على نحو ثابت بالمتطلبات الموضوعة في ظل أوضاع 
لجرعات في رائط اسفر عنھا رسم خوينبغي رسم خرائط الجرعات وفقا إلجراءات تنفيذ نمطية موثقة. وتستخدم المعلومات التي يُ 

  اختيار مواقع مقاييس الجرعات خالل المعالجة الروتينية.
  

 ا إذا كانتحديد ممملوءة بالكامل) وكذلك ألول وآخر شحنة لتويقتضي األمر رسم خرائط لشحنات العمليات غير الكاملة (غير ال
  عن الشحنة الروتينية ومواءمة المعالجة تبعا لذلك. الجرعة الممتصة تختلف كثيراً 
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  القياس الروتيني للجرعات   3.4

 ً  نبغي تحديدق. ويالتحقّ لتحديد الفعالية ورصدھا وھو جزء من عملية  يعد القياس الدقيق للجرعات التي تمتصھا شحنة ما حيويا
لصلة ار ذات ات، والعمليات، والسلع، والمعاييالعدد المطلوب من ھذه القياسات وموقعھا ووتيرتھا على أساس نوع المعدّ 

  ومقتضيات الصحة النباتية.
  
  الموافقة على المرافق  .5

 غي أن تحصلما ينبكيثما اقتضى األمر ذلك. ينبغي أن تصدر الموافقة على مرافق المعالجة من قبل السلطات النووية المناسبة ح
لمرافق قبل تقع فيه ا د الذيمرافق المعالجة على موافقة (تأھيل، أو شھادة، أو اعتماد) من المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البل
على مجموعة  اتية،ة النبالشروع في العمليات العالجية المتعلقة بالصحة النباتية. وينبغي أن تستند الموافقة، من وجھة الصح

  ).2معايير موحدة إضافة إلى المعايير الخاصة بالموقع وبرامج السلع (أنظر الملحق 
  

مليات عت بعد وينبغي إعادة الموافقة، من وجھة الصحة النباتية، بصورة منتظمة مناسبة. وينبغي رسم خرائط موثقة للجرعا
  الجرعات الممتصة.في التي تؤثر  ات أو العملياتإصالح أو تعديل أو مواءمة المعدّ 

  
  سالمة نظام الصحة النباتية  .6

آلفات) ة اآلفة (امواجھ إن الثقة في مالءمة المعالجة باإلشعاع تستند، في المقام األول، إلى االطمئنان إلى فعالية المعالجة في
ل حمّ ة. وتتصلت على الوقاية الكافيالمعنية في ظل أوضاع محددة، وإلى أن المعالجة قد طبقت حسب األصول وأن السلعة ح

باتية في الصحة الن تطلباتالمنظمة القطرية للبلد الذي تقع فيه المرافق المسؤولية عن تأمين سالمة النظام، بحيث تفي المعالجات بم
  البلد المستورد.

  
تھا الجة ووقايذ المعصميم نظم تنفيويكفل التماس الفعالية وقياس الجرعات استخدام العالجات الفعالة دون غيرھا. كما أن حسن ت

 و من فقدانأصابة، والرصد الفعال لھذه النظم يكفالن تنفيذ المعالجات حسب األصول ووقاية الشحنات من اإلصابة أو تكرار اإل
  سالمتھا.

  
  تدابير أمن الصحة النباتية في مرافق المعالجة  1.6

 ع المعالجةن السلبين المنتجات المشععة والمنتجات غير المشععة، فإ نظرا ألنه من غير الممكن عادة التمييز، بمجرد النظر،
، أو سوء إلصابةز بالصورة المناسبة، وتحدد بوضوح، وأن تجري مناولتھا في ظل أوضاع تقي من التلوث و/أو اميّ ينبغي أن تُ 

  ف عليھا.التعرّ 
  

ا وبين ن خلط بينھتھا دواطق المستقبلة لھا إلى مناطق معالجومن األمور األساسية أن تكون ھناك وسيلة مأمونة لنقل السلع من المن
 ً جة نامج لمعالفق وبرعلى إجراءات مناسبة لكل مر السلع األخرى وبال خطر لتبادل التلوث و/أو اإلصابة. وينبغي االتفاق مسبقا

 لضمان عدم عالجتھااالنتھاء من مالسلع. والسلع غير المعبأة أو التي تكون معرضة في أثناء التعبئة تحتاج إلى الوقاية فور 
  ث بعد ذلك.تعرضھا لإلصابة، أو تكرار اإلصابة، أو التلوّ 

  
رضي لآلفة ع التسرب العقبل التصدير، أو لمن  التشعيعمفيدة في منع تكرار اإلصابة إذا تم   التشعيعويمكن أن تكون التعبئة قبل 

  لعة.(اآلفات) المستھدفة إذا تمت المعالجة في جھة وصول الس
  

  وضع البطاقات  2.6
المعالجة  رسائل ينبغي تمييز الطرود ببطاقات عليھا أرقام رسالة المعالجة وغير ذلك من السمات المميزة التي تسمح بتحديد

  .وتاريخ الطرد (مثال ذلك، السمات المميزة لمرفق التعبئة والمعالجة وموقعه، وتواريخ التعبئة والمعالجة)
  

  قالتحقّ   3.6
حسب  ق من مالءمة مرافق وعمليات المعالجة عن طريق رصد ومراجعة سجالت مرفق المعالجة التي تشمل،تحقّ ينبغي ال

تكون  يطة أناالقتضاء، بند الرقابة المباشرة على المعالجة. وليس ھناك ما يقتضي فرض رقابة مستمرة على المعالجات شر
ن . وينبغي ألمعنيةاالمة النظام بالنسبة للمرفق والعملية والسلعة برامج المعالجة جيدة التصميم بحيث تكفل درجة عالية من س

 ً   الكتشاف أوجه القصور وتصحيحھا على وجه السرعة. يكون ھذا المستوى من الرقابة كافيا
  

ناصر لعالتفاق اال ھذا ق بين المرفق والمنظمة القطرية للبلد الذي يقع فيه المرفق. ويمكن أن يتضمن مثوينبغي إبرام اتفاق تحقّ 
  اآلتية:

  الموافقة على المرفق من جانب المنظمة القطرية للبلد الذي يقع فيه المرفق؛  -
  برنامج الرصد كما تديره المنظمة القطرية للبلد الذي تجري فيه المعالجة؛  -
 أحكام تتعلق بالمراجعة شاملة الزيارات المفاجئة؛  -
 حرية اإلطالع على وثائق وسجالت مرفق المعالجة؛  -
  اإلجراء التصحيحي الذي يتخذ في حالة عدم التقيد.  -
 
  التوثيق من جانب مرفق المعالجة  .7

وثيق من ت والتتتحمل المنظمة القطرية في البلد الذي يقع مرفق المعالجة في أراضيه المسؤولية عن رصد عملية مسك السجال
عقب إمكانية ت ة، تعدلة أية معالجة تتعلق بالصحة النباتيجانب المرفق وضمان كون السجالت متاحة لألطراف المعنية. وكما في حا

ً  مراحل العملية أمراً    .أساسيا
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  توثيق اإلجراءات  1.7

يل لتوفير التشغ تساعد اإلجراءات الموثقة على ضمان معالجة السلع بصورة متسقة. وتحدد في العادة إجراءات الرقابة ومعالم
معايرة رامج البترخيص و/أو تسھيل معين. ويتعين على مسؤول تشغيل المرفق توثيق التفاصيل التشغيلية الالزمة للحصول على 

  ومراقبة الجودة. وينبغي ألية إجراءات مكتوبة أن تتصدى، على األقل، للجوانب التالية:
  إجراءات مناولة الشحنة قبل المعالجة وخاللھا وبعدھا؛  -
  موقع السلعة وطريقة ترتيبھا خالل المعالجة؛  -
  العملية الحرجة ووسائل رصدھا؛ )بارامتراتايير (مع  -
  نظام قياس الجرعات؛  -
المعالجة أو ظھور مشكالت فيما يتعلق بعمليات إخفاق خطط الطوارئ واإلجراءات التصحيحية التي تتخذ في حالة   -

  المعالجة الحرجة؛
  إجراءات مناولة الرسائل المرفوضة؛  -
  التوسيم ومسك السجالت والتوثيق.  -

  
  سجالت المرفق وإمكانية تعقبھا  2.7

للمنظمة  متاحة ينبغي أن يطلب من المعبئين والقائمين على تشغيل المرفق مسك سجالت لعملھم. وينبغي أن تكون ھذه السجالت
  ، إلى تعقب مراحل عملية ما.القطرية الستعراضھا، عندما تنشأ الحاجة، مثالّ 

  
مان ألقل لضامالئمة للمعالجة ألغراض الصحة النباتية لمدة سنة واحدة على وينبغي أن يقوم مرفق اإلشعاع  بمسك سجالت 

ة. لكل معالج لسجالتب المراحل المختلفة لرسائل المعالجة. كذلك ينبغي أن يمسك المسؤول عن تشغيل المرفق جميع اإمكانية تعقّ 
 حاالت تكونعظم الاألقل بعد المعالجة. وفي م وينبغي أن يمسك مرفق المعالجة سجالت نظام قياس الجرعات لمدة سنة كاملة على

 ً لمعلومات تشمل اللمنظمة القطرية الستعراضھا. و ھذه السجالت مطلوبة من قبل سلطات أخرى، لكنھا يجب أن تكون متاحة أيضا
  األخرى التي قد يقتضي األمر تسجيلھا ما يلي:

  تحديد المرفق واألطراف المسؤولة؛  -
  ھوية السلع المعالجة؛  -
  الغرض من المعالجة؛  -
  اآلفة (اآلفات) الخاضعة للوائح المستھدفة؛  -
  معبئ السلعة، وزارعھا، وتحديد مكان إنتاجھا؛  -
  ، وتكعيبه، وتحديده، بما في ذلك عدد البنود أو الطرود؛)الرسالةاإلرسالية (حجم   -
  عالمات التمييز والخصائص؛  -
  ؛)الرسالةاإلرسالية (الكمية التي تحتويھا   -
  المستھدفة والتي تم قياسھا؛ –الجرعات الممتصة   -
  تاريخ المعالجة؛  -
  أي انحراف عن مواصفات المعالجة.  -

  
  التفتيش وإصدار شھادات الصحة النباتية من جانب المنظمة القطرية لوقاية النباتات   .8

  تفتيش الصادرات  1.8
  ، فإن التفتيش ينبغي أن يشمل:ضمانا لوفاء الشحنة بمتطلبات الصحة النباتية للبلد المستورد

  التحقق من الوثائق؛  -
  فحص وجود آفات أخرى غير المستھدفة.  -

  
يثما تم بعدھا. وح لجة أوق من كمالھا ودقتھا كأساس العتماد المعالجة. ويمكن القيام بھذا التفتيش قبل المعاتفحص الوثائق للتحقّ 

  .فات للوائحذه اآلخضع ھق مما إذا كان البلد المستورد يُ القطرية التحقّ العثور على آفات غير مستھدفة، فإنه ينبغي للمنظمة 
  

ؤھا ا يكون فنا عندموقد يمكن العثور على آفات مستھدفة حية بعد المعالجة لكن ينبغي أال يؤدي ذلك إلى رفض إصدار الشھادة إال
 ً معالجة ي تنفيذ اللتي تلاات مستھدفة حية خالل الفترة ، العثور على آفھو االستجابة المطلوبة. ويجوز، حيثما كان اإلفناء مطلوبا

الى عمليات  ) وإذا وجدت آفات حية يمكن أن تستند الشھادة1-2مباشرة، ويتوقف ذلك على مواصفات الفعالية (راجع القسم 
ستمر لوبة، أن يالمط بةعن ذلك، فمن المرجح، عندما ال يكون الفناء ھو االستجا التدقيق التي تؤكد أن فناءھا سوف يتحقق. فضالّ 

 ً يات لقيام بعملجائز اإلى رفض إصدار الشھادة. فمن ال وجود آفات حية مستھدفة في الشحنة المعالجة. وينبغي أال يؤدي ذلك أيضا
من  زءاً جلفحوص التدقيق، بما في ذلك التحاليل المختبرية، لضمان أن االستجابة المطلوبة قد تحققت. ويمكن أن تكون ھذه ا

  ق العادي.ج التحقّ برنام
  

  إصدار شھادات الصحة النباتية  2.8
 ً غي لشھادة تورد. وينبد المسمن جانب البل إصدار الشھادات، وفقا لالتفاقية، ھو إثبات إتمام المعالجة بنجاح عندما يكون ذلك مطلوبا

لمعالجة، ) ا)لرسائلايات (اإلرسال( )لرسالةااإلرسالية (الصحة النباتية، أو الوثائق المقترنة بھا، أن تعين بالتحديد، على األقل، 
  وتاريخ المعالجة، والجرعة الدنيا المستھدفة، والجرعة الدنيا المحققة.
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ا. د من جانبھن معتمويجوز للمنظمة القطرية أن تصدر شھادات الصحة النباتية على أساس معلومات المعالجة التي يوفرھا لھا كيا

ّ النباتية قد تقتضي توفير معلومات أخرى للتحقّ  وينبغي التسليم بأن شھادة الصحة صحة إلضافية للالبات بالمتط ق من الوفاء أيضا
خطوط توجيھية  :12 رقم المعيار الدولينظام إصدار شھادات الصحة النباتية للصادرات، : 7 رقم المعيار الدوليالنباتية (أنظر 

  إلصدار شھادات الصحة النباتية).
  

  تفتيش الواردات  3.8
ن اآلفات مر حية ندما ال يكون الفناء ھو االستجابة المطلوبة، ال ينبغي النظر عند عملية تفتيش الواردات إلى ظھور أطواع

في  م المعالجةفاية نظاكد، إال إذا كانت ھناك دالئل على عدم في المعالجة يؤدي إلى الحكم بعدم التقيّ  إخفاقالمستھدفة على أنه 
عالية فق من لتحقّ للحياة ايل مختبرية أو غيرھا من التحاليل لآلفة (اآلفات) المستھدفة الباقية على قيد مجموعه. ويجوز إجراء تحال

ملية ض على تعرّ الئل عدطلب ھذه التحاليل إال بوتيرة محدودة كجزء من عملية الرصد، إال إذا كانت ھناك المعالجة. وينبغي أال تُ 
ً فناء مطلوكان اإل اإلجابة المطلوبة، فإن ھذا الفناء يمكن إثباته. ويجوز، حيثماالمعالجة للمشاكل وحيثما يكون الفناء ھو  ، العثور با

فناء كن فترة الا لم تم، لكن ذلك ينبغي أال يسفر عن رفض الشحنة، على آفات مستھدفة حية عندما يكون الوقت المتاح للنقل قصيراً 
  المقررة قد انقضت.

  
وأن تتخذ  ا ذلك،ات المستھدفة، في الواردات، يجب عمل تقدير من حيث المخاطر التي يمثلھوعند اكتشاف آفات أخرى، غير اآلف

ر اآلفات) غيآلفة (التدابير المالئمة، مع إيالء العناية، بصفة خاصة، لآلثار التي يمكن أن تكون المعالجة قد خلفتھا على ا
 لمنظمـــاتنبغي لشحنة أو تتخذ أي إجـــراء مالئم آخر. ويالمستھدفة. ويجوز للمنظمة القطرية للبلد المستورد أن تحتجز ال

  القطرية أن تحدد بوضوح اإلجراءات الطارئة التي تتخذ في حالة العثور على آفات حية:
  ليس ھناك إجراء مطلوب إال عند عدم حدوث االستجابة المطلوبة؛ –اآلفات المستھدفة   -
  اآلفات الخاضعة للوائح وغير المستھدفة؛  -

  يتخذ أي إجراء إذا كان من المعتقد أن المعالجة كانت فعالة؛ال  
 الة؛يتخذ إجراء إذا لم تكن ھناك بيانات كافية عن الفعالية أو كان المعروف أن المعالجة غير فع 

  ال يتخذ أي إجراء، أو تتخذ إجراءات طارئة بالنسبة لآلفات الجديدة. –اآلفات غير الخاضعة للوائح وغير المستھدفة   -
  

ية للبلد نظمة القطرلك للمد أو اتخاذ إجراءات طارئة، ينبغي للمنظمة القطرية للبلد المستورد أن تبلغ ذفي حالة الحكم بعدم التقيّ 
طات الصحة د باشتراخطوط توجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيّ : 13 رقم المعيار الدوليالمصدر بأسرع ما يمكن (أنظر 

  ئة).النباتية واإلجراءات الطار
 

  ت من فعالية المعالجة في تفتيش الصادرات والوارداتأساليب التثبّ   4.8
ذلك  يف حققت، بمالوبة تينبغي للبلد المصدر أن يقدم، بناء على طلب البلد المستورد، وصفا ألساليب التثبت من أن االستجابة المط

  التجارب أو التحاليل المختبرية.
  

  نظمة القطرية لوقاية النباتاتاإلدارة والتوثيق من جانب الم  5.8
لنباتية. لصحة اينبغي أن تكون للمنظمة القطرية القدرة والموارد الالزمة لتقييم اإلشعاع، ورصده، والترخيص به ألغراض ا

ية، تلصحة النبالألخرى وينبغي أن تكون السياسات واإلجراءات والمتطلبات التي توضع للتشعيع متسقة مع تلك المقترنة بالتدابير ا
 ً ً  إال حيثما اقتضى استخدام اإلشعاع  نھجا   ظروف فريدة من نوعھا. في مختلفا

  
إصدار تية، ووالمعتاد أن تضطلع المنظمة القطرية للبلد الذي تقع المرافق في أراضيه برصد مرافق معالجات الصحة النبا

  بموجب اتفاق تعاوني:الشھادات الخاصة بھا، واعتمادھا والموافقة عليھا، لكن يجوز أن تضطلع بھا، 
  المنظمة القطرية للبلد المستورد؛  -
  أو أو المنظمة القطرية للبلد المصدر؛  -
  سلطات قطرية أخرى.  -
  

رية وجھة مة القط، أو ما شابه من االتفاقات الموثقة بين المنظمتثالاالوينبغي اللجوء إلى مذكرات التفاھم، أو اتفاقيات 
ح. فھومة بوضود، ميّ لبات العملية وضمان أن تكون المسؤوليات، وااللتزامات، ونتائج عدم التقتطبيق/مرفق المعالجة لتحديد متط

ورية. حية ضركما أن مثل ھذه الوثائق تعزز قدرة المنظمة القطرية على فرض تنفيذ االتفاق إذا أصبحت اإلجراءات التصحي
صد لمستورد بقلبلد اقرار والمراجعة، مع المنظمة القطرية لويمكن للمنظمة القطرية للبلد المستورد وضع إجراءات تعاونية، لإل

  ق من المتطلبات.التحقّ 
  

لك سجالت ا في ذوينبغي أن تكون جميع إجراءات المنظمة القطرية موثقة على النحو المناسب وأن يتم االحتفاظ بالسجالت، بم
في ى األقل. وحدة علة التي يتم إصدارھا، لمدة سنة واعمليات التفتيش التي يتم إجراؤھا ألغراض الرصد وشھادات الصحة النباتي

في  حو المعروضلى النحاالت عدم التقيد أو نشوء أحوال غير متوقعة في مجال الصحة النباتية، فإنه ينبغي اإلبالغ عن الوثائق ع
 ت الطارئة.واإلجراءاخطوط توجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد باشتراطات الصحة النباتية : 13 رقم المعيار الدولي

 
  األبحاث  .9

  اإلرشاد بشأن إجراء البحوث الخاصة بتشعيع اآلفات الخاضعة للوائح. 2يوفر المرفق 
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  1الملحق 
  المعالجات المحددة التي ووفق عليھا

  
مختلف  يف ليھاعھذا الملحق ھو جزء توصيفى للمعيار، والغرض منه ھو تقديم قائمة بمعالجات اإلشعاع  التى يجوز الموافقة 

 ّ   .نباتيةلموافقة الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة ال التطبيقات. وستضاف جداول ھذه المعالجات، في المستقبل، تبعا
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  2الملحق 
 قائمة مراجعة للموافقة على المرافق

 
قبل منح  الرصدو ھذا الملحق ھو جزء توصيفي للمعيار. وترمي قائمة المراجعة التالية إلى المساعدة أثناء عمليات التفتيش
 ولية. وعدمرة الدالموافقة على المرفق أو تجديدھا، وإصدار شھادات الصحة النباتية للسلع المعاملة باإلشعاع ألغراض التجا

ابقة أو سموافقة  إلى رفض منح الموافقة أو إصدار الشھادة أو إلى إنھاءيؤدي الحصول على رد إيجابي على أي بند من البنود 
  شھادة صادرة.

 
 ال نعمالمعايير

المباني -1
اك . وھنمرفق اإلشعاع  يحصل على موافقة المنظمة القطرية فيما يخص متطلبات الصحة النباتية
 مطلوبإمكانية معقولة متاحة للمنظمة القطرية لدخول المرفق واإلطالع على السجالت حسب ال

للمصادقة على معالجات الصحة النباتية

  

 يسيرات، لتوشّيدت لتكون مالئمة، من حيث الحجم والمواد وموقع المعدّ  صممت مباني المرفق
التي تعالج)لرسائل(للإلرسالياتالصيانة السلمية والعمليات المناسبة

  

غير  لوطاتتوجد الوسائل المناسبة، والتي ال تتجزأ عن تصميم المرفق، إلبقاء الشحنات و/أو ال
ات و/أو اللوطات المعالجةالمعاملة باإلشعاع منفصلة عن الشحن

  

  توجد المرافق المناسبة للسلع سريعة العطب قبل المعالجة وبعدھا
مل أوضاع صحية سليمة مع عفيالمباني والمعدات وغيرھا من المرافق المادية تظل دائما

التصليحات الالزمة لمنع تلوث الشحنات و/أو اللوطات قيد المعالجة
  

وطات و اللة لمنع دخول اآلفات إلى مناطق المعالجة ولوقاية الشحنات و/أتوجد التدابير الفعال
المخزونة أو الجاري معالجتھا، من التلوث أو اإلصابة

  

  توجد التدابير الكافية لمناولة السلع في حالة الكسر والتناثر والتفكك
ال و التيغير مناسبة أص من السلع أو الشحنات التي عولجت بصورةتوجد النظم المناسبة للتخلّ 

 تصلح للمعالجة
  

افقة يق الموالشروط، ولتعلتستوفيتوجد النظم المناسبة لمراقبة الشحنات و/أو اللوطات التي ال
 على المرفق عند االقتضاء 

  

الموظفون -2
  المرفق مزود بالعدد الكافي من الموظفين المدربين واألكفاء

  نباتيةحة المناولة ومعالجة السلع على النحو المناسب ألغراض الصالموظفون على دراية بمتطلبات
 مناولة المنتجات وتخزينھا وفصلھا بعضھا عن البعض - 3

  يجري تفتيش البضائع لدى تسلمھا للتأكد من أنھا مناسبة للمعالجة باإلشعاع
ية لكيميائية واطار الفيزيائتجري مناولة السلع في بيئة ال تزيد من احتماالت التلوث من جراء األخ

 والبيولوجية
  

كفيلة فق الالسلع تخزن بالصورة المناسبة ويجري تمييزھا بدرجة كافية. وتوجد اإلجراءات والمرا
ن دي بيبفصل الشحنات و/أو اللوطات المعالجة وغير المعالجة بعضھا عن البعض. وھناك فصل ما

يكون ذلك مطلوبامناطق احتجاز السلع الداخلة والخارجة، عندما

  

المعالجة باإلشعاع -4
عمليات بة الالمرفق قادر على إجراء المعالجات المطلوبة وفقا لعملية مجدولة. ويوجد نظام لمراق

يوفر المعايير لتقدير فعالية اإلشعاع 
  

. الجتھاسليمة للعمليات لكل نوع من السلع أو الشحنات المطلوب مع )بارامتراتمعايير (توجد
 يف سبينللموظفين المنا وسبق عرض اإلجراءات مكتوبة على المنظمة القطرية وھي معروفة جيداً 

 مرفق المعالجة

  

ة ق من كل جرعة ممتصة تعطى لكل نوع من السلع عن طريق أساليب قياس مالئميجري التحقّ 
، جرعاتلقياس الجرعات وذلك باستخدام نظام مضبوط لقياس الجرعات. وتوجد سجالت قياس ال

ويمكن للمنظمة القطرية اإلطالع عليھا حسب الحاجة

  

التعبئة والتوسيم -5
  تعبأ السلع (عند اللزوم) باستخدام مواد مناسبة للمنتوج والعملية

لك) مر ذتميز الشحنات و/أو اللوطات المعالجة مع توسيمھا على النحو المناسب (إذا اقتضى األ
ً وتوثق توثيقً   ا كافيا

  

  مل كل الشحنات أو اللوطات رقما أو أي رمز آخر لتمييزھا عن غيرھاتح
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  ال  نعم المعايير
التوثيق -6

ة لزمنييحتفظ بجميع السجالت الخاصة بكل شحنة و/أو لوط عومل باإلشعاع في المرفق للفترة ا
 اجةالحالتي تحددھا السلطات المختصة وتكون متاحة للتفتيش من قبل المنظمة القطرية حسب 

  

  ھناك اتفاق امتثال تحريري بين المرفق والمنظمة القطرية
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1المرفق   
 

ً  فحسب وھو ليس جزءاً مرجعي ھذا المرفق ھو مصدر  وف. بعا للظرتللمعيار. والقائمة ليست كاملة وينبغي تكييفھا  توصيفيا
مة قة. والقائة بالثومن المعترف عموما بأنھا جدير والمراجع المستخدمة ھنا متاحة على نطاق واسع ويمكن الرجوع إليھا بسھولة

  ليست شاملة أو جامدة؛ وھي ليست معتمدة كمعيار في إطار ھذه المعايير الدولية.
 

  تقديرات الجرعات الممتصة الدنيا المطلوبة الستجابات معينة
  3فى مجموعات آفات مختارة

 
وردت في  ت التييا لمجموعات من اآلفات على أساس أبحاث المعالجايحدد الجدول التالي نطاق التراوح للجرعات الممتصة الدن

أدناه.  جع الواردةي المرا. وقد استخرجت الجرعات الدنيا من العديد من المعايير الدولية المشار إليھا فالمنشورة العلمية بحاثاأل
  وينبغي إجراء اختبارات للتأكيد قبل اعتماد الجرعة الدنيا لمعالجة آفة محددة.

  
ع لدنيا للنوجرعة اوضمانا لتحقيق الجرعة الممتصة الدنيا ألغراض الصحة النباتية، فمن الموصى به التماس المعلومات بشأن ال

  .2المستھدف بالذات وكذلك إيالء االعتبار للمذكرة الواردة في المرفق 
  

 االستجابة المطلوبة مجموعة اآلفات
نطاق تراوح 
الجرعة الدنيا 

 (غي)
Aphids and whiteflies (Homoptera) 100-50  تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط  
Seed weevils (Bruchidae) 300-70 تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط  
Scarab beetles (Scarabidae) 150-50 تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط  
Fruit flies (Tephritidae) من الطور  غ الحشرات البالغة اعتباراً منع بزو

اليرقي الثالث
50-250  

Weevils (Curculionidae) 165-80 تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط  
Borers (Lepidoptera)  ًمن اليرقات  منع النمو إلى طور البلوغ اعتبارا

المتأخرة
100-280  

Thrips (Thysanoptera) 250-150 ة التي تتكاثر بنشاطتعقيم الحشرات البالغ  
Borers (Lepidoptera) 350-200 تعقيم الحشرات في طور الخادرات المتأخر  
Spider Mites (Acaridae) 350-200 تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط  
Stored product beetles (Coleoptera) 400-50 تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط  
Stored product moths (Lepidoptera) 1000-100 تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط  
Nematodes (Nematoda) 4000~ تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط 
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2المرفق   

  ھذا المرفق ھو ألغراض مرجعية وليس جزءا توصيفيا للمعيار
 4بروتوكول أبحاث

  مواد البحوث
شأن قبلة بمتنازعات سوية أية من الموصى به حفظ عينات من مختلف مراحل تطور اآلفات المدروسة وذلك ألغراض عدة منھا ت

  تمييز السلع والتعرف عليھا. وينبغي أن تكون السلعة المستخدمة ذات أوصاف تجارية عادية.
  

ية الحصول يد كيفومن الضروري، إلجراء أبحاث المعالجة الرامية إلى مراقبة اآلفات الحجرية، معرفة حيويتھا األساسية وتحد
ت و أصيبأ. وينبغي إجراء تجارب اإلشعاع على سلعة مصابة بصورة طبيعية في الحقل على اآلفات المستخدمة في األبحاث

 ھج التربيةلي لمنحالة طبيعية. وينبغي تقديم عرض تفصي في بتعريضھا آلفات سبق تربيتھا في المختبر، ويفضل أن تكون السلعة
  والتعريض.

  
ت شعيع اآلفاعند ت يب ألن نتائجھا قد تختلف عن تلك التي تتحقق: ال يوصى بالدراسات التي تجري على اآلفات في األنابمالحظة

  لموقع.ت في اداخل السلع إال إذا أظھرت االختبارات التمھيدية أن نتائج المعالجات في األنابيب ال تختلف عن المعالجا
 

  نظم قياس الجرعات
ً  ومعتمداً  يجب أن يكون نظام قياس الجرعات ُمعايراً  ً  ومستخدما لحد األدنى ند تحديد ابغي، عيير الدولية المعترف بھا. وينللمعا وفقا

يني بصفة اس روتوالحد األقصى للجرعات التي تمتصھا المنتجات المشععة، بذل أقصى الجھد لتوحيد الجرعات. وينبغي إجراء قي
  دورية.

  
تاحة إلجراء أبحاث قياس الجرعات على وتوجد الخطوط التوجيھية الدولية التى أصدرتھا المنظمة الدولية للتوحيد القياسي وھى م

 ISO/ASTM 51261 Guide for Selection andالمنتجات الغذائية والزراعية. (أنظر معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي: 
Calibration of Dosimetry Systems for Radiation Processing الجة دليل الختيار ومعايرة نظم قياس الجرعات ألغراض المع

  ).باإلشعاع
  

  تقدير وتأكيد الجرعة الممتصة الدنيا ألغراض المعالجة
  االختبارات التمھيدية

  ينبغي إتباع الخطوات التالية لتقدير الجرعة المطلوبة لضمان األمن الحجري:
المسّوقة بغرض مختلف أطوار نمو اآلفة المعنية التي قد تكون موجودة في السلعة  في ينبغي تحديد الحساسية اإلشعاعية  –

 لطور األعماكن ھو تحديد أكثر األطوار مقاومة. وتحدد جرعة المعالجة الحجرية على أساس أكثر األطوار مقاومة، حتى وإن لم ي
 بالنسبة للسلعة.

تحدد الجرعة الممتصة الدنيا عن طريق التجربة. ومن الموصى به، إذا لم تكن المعلومات ذات الصلة موجودة بالفعل،   –
وحدة،  50) مستويات وإجراء مراقبة لكل طور من أطوار النمو، مع إعطاء كل جرعة لعدد ال يقل عن 5دام خمسة (استخ

ة. راحل مقاومثر الموتكرار االختبار ثالث مرات على األقل. وتتقرر العالقة بين الجرعة واالستجابة لكل مرحلة بقصد تحديد أك
ر المراحل لى أكثالمراحل مقاومة و/أو تجنب تكاثر اآلفة. وينصب باقي البحث ع ويلزم تحديد الجرعة المثلى لوقف تطور أكثر

 تحمال لألشعة.
ويجب، خالل فترة المالحظة الالحقة للمعالجة، أن تظل السلع واآلفات المقترنة بھا، سواء تلك المعالجة أو المشاھدة   –

. )راتالبارامت( معاييراللحياة ونمو تكاثرھا حتى يمكن قياس ھذه (المستخدمة للمقارنة) في أوضاع مناسبة لبقاء اآلفات على قيد ا
 ر حتى تكونالختباويجب أن تنمو اآلفات الشاھدة غير المعالجة و/أو تتكاثر بصورة طبيعية خالل أي عملية من عمليات تكرار ا

ظل  فيي يجران كائنات ومناولتھا التجربة سليمة. وأي دراسة تتسم بارتفاع معدل فناء اآلفات الشاھدة تدل على أن حفظ الك
 ديد الجرعةفي تح سفر ھذه الكائنات عن نتائج مضللة إذا استخدم معدل فنائھا بسبب المعالجةأوضاع دون المثلى. ويمكن أن تُ 

 ً  في المائة. 10، فإن معدل فناء اآلفات الشاھدة ينبغي أال يتجاوز المثلى للمعالجة. وعموما
  

  ق (التأكيدية)االختبارات الواسعة النطا
من الضرورى، لتأكيد ما إذا كانت الجرعة الدنيا المقررة لتوفير األمن الحجري جرعة سليمة، معالجة عدد كبير من   –
إصابتھا  آلفة أونمو ا في أكثر األطوار مقاومة وذلك لتحقيق النتيجة المرجوة، سواء كانت ھذه النتيجة ھي النقصمن فات اآل

لمصدر البلدين ا ما بينفات المعالجة على مستوى الثقة المطلوب. وينبغي أن يحدد مستوى فعالية العالج فيبالعقم. ويتوقف عدد اآل
 والمستورد وأن يكون له ما يبرره من الناحية الفنية.

 ونظرا ألن الجرعة القصوى التي يتم قياسھا خالل الجزء التأكيدي من البحث ستكون ھي الجرعة الدنيا المطلوبة للعالج  –
 الدنيا عند أدنى مستوى ممكن. –المعتمد، فمن الموصى به إبقاء معدل الجرعة القصوى 

                                                           
 معالجة اآلفات الحشرية.عن باالستناد أساساً إلى أبحاث     4
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  لموافقةا
  .2003أبريل/نيسان  يفر التالي ايالمعقد وافقت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية على ل

  المقدمة
  النطاق

  ا.ات الخاضعة للوائح والمحافظة عليھا وإبالغھيعرض ھذا المعيار االجراءات التي تتبع في إعداد قوائم اآلف
  

  المراجع
ا. 1998. 8 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ة م ة .تحديد حالة اآلفات في منطق ا، االتفاقي ات،  روم ة النبات ة لوقاي الدولي

  منظمة األغذية والزراعة.
 روما، االتفاقية الدولية .تيةالمصطلحات الخاصة بتدابير الصحة النبا مسرد. 2003. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
تفاقية الدولية لوقاية روما، اال. خطوط توجيھية لتحليل مخاطر اآلفات. 1996. 2 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
روما، االتفاقية الدولية . خطوط توجيھية إلصدار شھادات الصحة النباتية. 2001. 12المعيار الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم 
  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

تراطات الصحة د باشخطوط توجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيّ . 2001. 13 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.. النباتية واإلجراءات الطارئة

ة نظمة األغذيلدولية لوقاية النباتات، مروما، االتفاقية ا. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
  والزراعة.

ذلك تحليل  في ية، بماتحليل مخاطر اآلفات المتعلقة باآلفات الحجر. 2003. 11الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم المعيار 
  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.. المخاطر

  
  تعاريف

الصحة  مصطلحات مسرد( :5رقم  لدوليالمعيار ار في االمعي ات الصحة النباتية الواردة في ھذاترد تعاريف مصطلح
  ).النباتية

 
  موجز اإلشتراطات

ات وائم باآلفقإبالغ تقتضي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من األطراف المتعاقدة أن تبذل كل ما في وسعھا لوضع وتحديث و
  الخاضعة للوائح.

ً تحديد جميع اآلفات الخاضعة للوائح حاويضع الطرف المتعاقد المستورد قوائم اآلفات الخاضعة للوائح بقصد  ن لتي يمكن أوا ليا
ذكورة. لقوائم المرعية لفيتخذ بشأنھا تدابير للصحة النباتية. وتعتبر القوائم النوعية لآلفات الخاضعة للوائح بحسب السلع قوائم 

يلة لتحديد بوصفھا وس لمصدرةطراف المتعاقدة اوتقدم القوائم النوعية، عند الطلب، إلى المنظمة القطرية لوقاية النباتات التابعة لأل
  اآلفات الخاضعة للوائح ألغراض إصدار الشھادات لسلع معينة.

  
ي للوائح، ف لخاضعةوينبغي إدراج اآلفات الحجرية، بما في ذلك تلك الخاضعة لتدابير مؤقتة أو طارئة، واآلفات غير الحجرية ا

ضع للوائح ود أخرى تخأي بن قترنة بالقوائم االسم العلمي لآلفة، وفئة اآلفة، والسلع أوھذه القوائم. وتشمل المعلومات المطلوبة الم
لصلة. ات ذات اإلى أوراق البيانات والتشريعحاالت واإلألغراض اآلفة. ويجوز توفير المعلومات التكميلية مثل المرادفات 
  كميلية.ات التتغير المعلومات المطلوبة أو المعلومويقتضي األمر تحديث القوائم عند إضافة اآلفات أو حذفھا أو عندما ت

  
لعضويتھا،  ف المتعاقدي الطروينبغي إبالغ القوائم ألمانة اتفاقية وقاية النباتات، وللمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات التي ينتم

ً ولألطراف المتعاقدة األخرى عند الطلب. ويجوز أن يتم ذلك  . ة والزراعةمة األغذيبإحدى لغات منظكما ينبغي أن يكون  إلكترونيا
  إلى أقصى درجة ممكنة. وينبغي أن يكون الطلب محدداً 
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  المتطلبات
  أساس قوائم اآلفات الخاضعة للوائح  .1

  ط من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على أن: 2- 7تنص المادة 
في ذلك  ستخدمةموائح، وتعمل على تحديثھا، تضع األطراف المتعاقدة، بقدر استطاعتھا، قوائم باآلفات الخاضعة لل

كون ية التي تإلقليمااألسماء العلمية، وتبلغ ھذه القوائم بصورة دورية إلى كل من األمين، ومنظمات وقاية النباتات 
  أعضاء فيھا، وإلى األطراف المتعاقدة األخرى بناء على طلبھا.

  
ً بناء على ما تقدم، فإن على األطراف المتعاقدة في اال ً  تفاقية التزاما ات الخاضعة وائم باآلفقعتھا، بأن تعد وتبلغ، قدر استطا صريحا

لمتعلقة بالصحة النباتية اوالقيود وأوامر الحظر  المتطلباتتتعلق بإبالغ  7وثيقا بأحكام أخرى للمادة  للوائح. ويتصل ھذا اتصاالً 
  جـ). 2-7المتعلقة بالصحة النباتية ( المتطلباتب) وإبالغ مبررات  7-2(
  

 ً ورية؛ للوائح ضر لخاضعةامن نموذج شھادة الصحة النباتية المرفق باالتفاقية أن قوائم اآلفات  إضافة إلى ذلك، فإنه يستفاد ضمنا
  إذ أنه يشير إلى:

  آفات الحجر الزراعي التي حددھا الطرف المتعاقد المستورد؛  -
الخاصة باآلفات غير الحجرية الخاضعة  المتطلبات، بما في ذلك متطلبات الصحة النباتية لدى الطرف المتعاقد المستورد  -

  للوائح.
  

ورة ة بالصوتوافر قوائم اآلفات الخاضعة للوائح يساعد األطراف المتعاقدة المصدرة على إصدار شھادات الصحة النباتي
اقد لطرف المتعاستطيع عة للوائح، ال يالصحيحة. ففي الحاالت التي ال يوفر فيھا الطرف المتعاقد المستورد قائمة باآلفات الخاض

وجيھية إلصدار خطوط ت: 12 مرق الدولي المعيارالمصدر إصدار الشھادات لغير اآلفات التي يعتقد أنھا خاضعة للوائح (أنظر 
  ).1-2القسم شھادات الصحة النباتية، 

  
  وتتفق مبررات إخضاع اآلفات للوائح مع أحكام االتفاقية التي تقتضي أن:

اآلفات بالمعايير التي تحدد اآلفات الحجرية أو اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح حتى يتم إخضاعھا للوائح  تفي  -
  "اآلفات الخاضعة للوائح")؛ – 2(المادة 

  )؛2-7ال تتوافر شروط تطبيق تدابير الصحة النباتية إال في اآلفات الخاضعة للوائح (المادة   -
  ب)؛ 1-6ية ما يبررھا من الناحية الفنية، (المادة يكون لتدابير الصحة النبات  -
  "لھا ما يبررھا من الناحية الفنية"). – 2يوفر تحليل مخاطر اآلفات األساس للمبررات الفنية، (المادة   -
  
  الغرض من قوائم اآلفات الخاضعة للوائح  .2

آلفات انتشار لمساعدته في منع دخول و/أو ا يقوم الطرف المتعاقد المستورد بوضع وتحديث قوائم باآلفات الخاضعة للوائح
جرية أو نھا آفات حعلى أ وتيسير التجارة اآلمنة عن طريق تعزيز الشفافية. وتعّين ھذه القوائم اآلفات التي حددھا الطرف المتعاقد

  آفات غير حجرية خاضعة للوائح.
  

 ي ينبغي أن، والتئمة النوعية لآلفات الخاضعة للوائحويجوز للطرف المتعاقد المستورد أن يوفر للطرف المتعاقد المصدر القا
 وردة معينةلع مستتكون قائمة فرعية للقوائم المذكورة، كوسيلة لتعريف الطرف المتعاقد المصدر باآلفات التي تقتضي إخضاع س

  للتفتيش أو االختبار أو غير ذلك من االجراءات المحددة، بما في ذلك إصدار شھادات الصحة النباتية.
  

جھات  ق فيھا عدةتي تتفويمكن أن تكون قوائم اآلفات الخاضعة للوائح مفيدة أيضا في تنسيق تدابير الصحة النباتية في الحاالت ال
موعة من انب مجمتعاقدة، لھا اھتمامات متشابھة ومشتركة فيما يخص الصحة النباتية، على آفات ينبغي إخضاعھا للوائح من ج

  يمكن أن يجري ذلك عن طريق المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات.البلدان أو إقليم معين. و
  

إلزام  س ھناكولدى وضع قوائم اآلفات الخاضعة للوائح تقوم بعض األطراف المتعاقدة بتحديد آفات غير خاضعة للوائح. ولي
(المادة ح اضعة للوائير الخوائم اآلفات غبوضع قوائم لھذه اآلفات. وال يطلب من األطراف المتعاقدة اتخاذ تدابير الصحة النباتية لق

تيسير التفتيش على سبيل ، لإال أن توفير ھذه المعلومات قد يكون مفيداً  )1997) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 2( 6
  المثال.

  
  وضع قوائم اآلفات الخاضعة للوائح  .3

لتي ائم ھي تلك القوا عة للوائح واالحتفاظ بھا. واآلفات التي تدرج فييقوم الطرف المتعاقد المستورد بوضع قوائم اآلفات الخاض
  تحددھا المنظمة القطرية لوقاية النباتات على أنھا تقتضي تدابير للصحة النباتية:

  اآلفات الحجرية، بما فيھا اآلفات التي تخضع لتدابير مؤقتة أو طارئة؛  -
  اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح.  -
  

  ن تشمل قائمة لآلفات الخاضعة للوائح اآلفات التي تستدعي اتخاذ التدابير في ظروف معينة فحسب. ويجوز أ
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  المعلومات بشأن اآلفات المدرجة في القوائم  .4
  المعلومات المطلوبة  1.4

  تشمل المعلومات المطلوبة التي تقترن بقوائم اآلفات:
خاطر مكون تحليل يفي القوائم، وذلك على المستوى التصنيفي الذي دراج اإليستخدم اإلسم العلمي لآلفة ألغراض  –اسم اآلفة 

العلمي إلى السند  ويجب أن يشير االسمتحليل مخاطر اآلفات الحجرية). : 11 رقمالدولي المعيار اآلفات قد برره (أنظر كذلك 
فيروس،  ،رخويثال ذلك، حشرة، (حيثما اقتضى األمر ذلك) وأن يستكمل بمصطلح عام للمجموعة التصنيفية ذات الصلة (م

  فطر، دودة خيطية، وغير ذلك).
   

موزعة  لكن غير وھذه الفئات ھي اآلفات الحجرية، غير موجودة؛ أو اآلفات الحجرية، موجودة –فئات اآلفات الخاضعة للوائح 
تخدام ھذه ت باسقوائم اآلفا على نطاق واسع وقيد المكافحة الرسمية؛ أو اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح. ويجوز تنظيم

  الفئات.
  

اآلفات) اآلفة ( السلع العائلة أو غيرھا من البنود المحددة كخاضعة للوائح ألغراض –االقتران ببند (بنود) خاضعة للوائح 
  المدرجة.

  
فھمھا مناسبة لأيضا المعلومات الوفر يوحيثما استخدمت الرموز، فإنه ينبغي على الطرف المتعاقد المسؤول عن القائمة أن 

  واستخدامھا على النحو السليم.
  

  المعلومات التكميلية  2.4
  إن المعلومات التي يتم توفيرھا حيثما اقتضى األمر ذلك، تشمل:

  المرادفات؛  -
  اإلشارة إلى التشريعات أو اللوائح أو المتطلبات ذات الصلة؛  -
  اإلشارة إلى ورقة بيانات اآلفة أو تحليل مخاطر اآلفات؛  -
  اإلشارة إلى التدابير المؤقتة أو الطارئة.  -
  

  مسؤوليات المنظمة القطرية لوقاية النباتات  3.4
صدار وائح وعن إضعة للتتولى المنظمة القطرية لوقاية النباتات المسؤولية عن وضع االجراءات الالزمة إلعداد قوائم اآلفات الخا

ر اآلفات لمخاط المعلومات التي تستخدم في إجراء التحليل الالزم قوائم نوعية لآلفات الخاضعة للوائح. ويمكن الحصول على
اقد، المتع ووضع القوائم بعد ذلك من مصادر شتى داخل المنظمة القطرية أو خارجھا بما في ذلك الوكاالت األخرى للطرف

حددة موائم قد المصدر قوالمنظمات القطرية األخرى (السيما في الحاالت التي تطلب فيھا المنظمة القطرية للطرف المتعا
ير ذلك من ين، وغألغراض إصدار الشھادات)، والمنظمات القطرية لوقاية النباتات، واألكاديميات العلمية، والباحثين العلمي

  المصادر.
  
  االحتفاظ بقوائم اآلفات الخاضعة للوائح  .5

لنحو ت على اتحديث القوائم وإمساك السجاليكون الطرف المتعاقد مسؤوالً عن االحتفاظ بقوائم اآلفات. وينطوي ذلك على 
  المالئم.

  
أو عند  ت المدرجة،ئة اآلفامنھا، أو عند تغّير فحذفھا وتحتاج قوائم اآلفات الخاضعة للوائح إلى تحديث عند إضافة اآلفات إليھا أو 

 ً ً من األسباب األكثر ش إضافة أو تغيير المعلومات الخاصة باآلفات المدرجة. وفيما يلي بعضا   قوائم:ذه اللتحديث ھ يوعا
  تغيير أوامر الحظر أو القيود أو المتطلبات؛  -
  تحديد حالة اآلفات في منطقة ما)؛: 8 رقم الدولي المعيارتغّير حالة اآلفة (أنظر   -
  نتائج تحليل جديد أو منقح لمخاطر اآلفات؛  -
  تغيير التصنيف.  -
  

ي الوثائق سمية فى إدخال تعديالت عليھا. وينبغي اعتماد التعديالت الروينبغي تحديث قوائم اآلفات بمجرد تحديد الحاجة إل
  القانونية، حيثما اقتضى األمر ذلك، بأسرع ما يمكن.

  
ت على مر اآلفا ومن المستصوب أن تمسك المنظمات القطرية لوقاية النباتات بسجالت مالئمة للتغييرات التي تدخل على قوائم

  زعات.نالتتصل باتتي قد يير، وتاريخ التغيير) وذلك للرجوع إليھا ولتيسير االستجابة للتحقيقات الالزمن (مثال ذلك، مبررات التغ
 
  إبالغ قوائم اآلفات الخاضعة للوائح  .6

زة تنفيذية تعاقدة أجھاف الميجوز الحاق القوائم بالتشريعات أو اللوائح أو المتطلبات أو القرارات اإلدارية. وينبغي أن تنشئ األطر
  ع القوائم وتحديثھا وإبالغھا بصورة متجاوبة.لوض

 ً   بشأن اإلبالغ عن القوائم واللغات التي تستخدم في ذلك. وتتضمن االتفاقية أحكاما
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  اإلبالغ الرسمي  1.6
فيھا.  اً ضولتي تكون عاباتات تقتضي االتفاقية من الجھات المتعاقدة إبالغ القوائم ألمانة االتفاقية والمنظمات اإلقليمية لوقاية الن

من االتفاقية الدولية  ط 2-7ويجب على األطراف المتعاقدة كذلك توفير ھذه القوائم لألطراف المتعاقدة األخرى عند طلبھا (المادة 
  ).1997لوقاية النباتات، 

  
 ً ً وينبغي إبالغ قوائم النباتات الخاضعة للوائح ألمانة االتفاقية رسميا ، بما في ذلك إلكترونية ةوسيلأو ب . ويجوز أن يتم ذلك تحريريا

  شبكة إنترنت.
  

  وتتقرر وسيلة إبالغ قوائم اآلفات للمنظمات القطرية لوقاية النباتات داخل كل منظمة.
  

   طلبات الحصول على قوائم اآلفات الخاضعة للوائح  2.6
ح من اضعة للوائت الخنوعية لآلفايجوز للمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن تطلب قوائم اآلفات الخاضعة للوائح أو القوائم ال

 ً م وف التي تھوالظر ، أن تكون الطلبات محددة قدر اإلمكان فيما يخص اآلفات والسلعالمنظمات القطرية األخرى. وينبغي، عموما
  الطرف المتعاقد.

  
  ويجوز أن تقدم الطلبات للحصول على:

  توضيح لحالة آفة معينة من حيث اللوائح؛  -
  ية ألغراض إصدار الشھادات؛تحديد لآلفة الحجر  -
  قوائم اآلفات الخاضعة للوائح فيما يخص سلعا معينة؛  -
  معينة بالذات؛ معلومات تخص اآلفات الخاضعة للوائح وال تتصل بسلعة   -
  تحديث لقائمة (قوائم) اآلفات التي أبلغت في الماضي.  -
  

دات الصحة ار شھااألولوية القصوى للقوائم الالزمة إلصد وينبغي للمنظمات القطرية إبالغ قوائم اآلفات في حينه، مع إعطاء
  فية.ا تعتبر كاحقة بھالنباتية أو تيسير حركة السلع في التجارة. ويجوز إبالغ صورة من اللوائح حيثما كانت قوائم اآلفات المل

  
انة وز ألمالرسمية. ويج وينبغي أن توجه طلبات الحصول على قوائم اآلفات والردود الخاصة بھا عن طريق نقاط االتصال

  االتفاقية إبالغ قوائم اآلفات عند توافرھا، إال أن ھذا اإلبالغ يعتبر غير رسمي.
 

  الشكل واللغة  3.6
عاقدة، لجھات المتلبات اينبغي توفير قوائم اآلفات الخاضعة للوائح التي يتم إبالغھا ألمانة االتفاقية، وعلى سبيل االستجابة لط

  ).1997، جـ من االتفاقية 3-19لرسمية الخمس لمنظمة األغذية والزراعة (وفقا لمقتضيات المادة بواحدة من اللغات ا
  

 ً ت األطراف ما بين، أو عن طريق نشرھا في موقع ذي تنسيق مناسب على شبكة اإلنترنت حيثيجوز إبالغ قوائم اآلفات إلكترونيا
ل كل من أشكاذا الشى دخول ھذا الموقع وبينت رغبتھا في استخدام ھالمتعاقدة أن ذلك ممكن وكانت للمنظمات المعنية القدرة عل

  اإلبالغ.
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  لموافقةا
  .2004ريل/نيسان أب يفر التالي ايالمعقد وافقت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية على ل

  المقدمة
  النطاق

امات االلتزويتناول ھذا المعيار بالوصف ھيكل وتشغيل نظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات، وكذلك الحقوق 
إلى  لمعياراوالمسؤوليات التي ينبغي النظر فيھا عند وضع ھذا النظام وتشغيله ومراجعته. والمقصود بأي إشارة في ھذا 

، ما لم ةحة النباتيقة بالصالمتعلنشطة التشريعات أو األنظمة وإلى ما ھنالك األات أو األنظمة أو اإلجراءات أو التدابير أو التشريع
  تكن ھناك إشارة إلى خالف ذلك.

  
  المراجع

  .منظمة التجارة العالمية، جنيف. اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية. 1994  منظمة التجارة العالمية
لمراقبة البيولوجية امدونة السلوك الخاصة باستيراد وإطالق عوامل . 1996. 3رقم  لتدابير الصحة النباتيةار الدولي المعي

  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لألنواع الدخيلة
تات، الدولية لوقاية النبا فاقيةروما، االت .تحديد حالة اآلفات في منطقة ما. 1998. 8 رقملتدابير الصحة النباتية  المعيار الدولي 

  منظمة األغذية والزراعة.
ة للصادرات. 1997. 7 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ا. نظام اصدار شھادات الصحة النباتي ة روم ة الدولي ، االتفاقي

  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
ة روما، ا. قائمة المصطلحات الخاصة بالصحة النباتية. 2003. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ة لوقاي ة الدولي التفاقي

  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
ات. 1996. 2 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ل مخاطر اآلف ة لتحلي ا، اال. الخطوط التوجيھي ة روم ة لوقاي ة الدولي تفاقي

  زراعة.النباتات، منظمة األغذية وال
د باشتراطات الصحة خطوط توجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيّ . 2001. 13 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.. النباتية واإلجراءات الطارئة
روما، االتفاقية الدولية لوقاية . الخطوط التوجيھية بشأن مراقبة اآلفات. 1998. 6 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
روما، االتفاقية  ائح.خطوط توجيھية عن قوائم اآلفات الخاضعة للو. 2003. 19المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

  ذية والزراعة.الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغ
ة نظمة األغذيلدولية لوقاية النباتات، مروما، االتفاقية ا. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  والزراعة.
. الخاضعة للوائح ر الحجريةتحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى اآلفات غي. 2004. 21 رقم لتدابير الصحة النباتية لمعيار الدوليا

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
وعلى  على البيئة لمخاطرتحليل مخاطر اآلفات الحجرية، بما في ذلك ا .2004. 11 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

 ً  .اية النباتات، منظمة األغذية والزراعةروما، االتفاقية الدولية لوق. الكائنات الحية المحورة وراثيا
اية روما، االتفاقية الدولية لوق. بالتجارة الدوليةعالقتھا في مبادئ الحجر الزراعي . 1 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
ة وما، االتفاقية الدولية لوقاير. إنشاء المناطق الخالية من اآلفاتمتطلبات . 1996. 4 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
 فات ومواقع لإلنتاج خالية منمتطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآل. 1999. 10المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم.

  النباتات، منظمة األغذية والزراعة. روما، االتفاقية الدولية لوقايةاآلفات. 
  

  تعاريف
  ).لنباتيةامصطلحات الصحة  مسرد( 5ر في المعيار رقم االمعي اترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة في ھذ

  
  عن االشتراطات العامة لمحة

آفات غير  ن دخولحجرية أو الحّد مإن الھدف من نظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات ھو منع استجالب اآلفات ال
: إطار ن عنصريناألخرى الخاضعة للوائح. وينبغي أن يتألف ھذا النظام م والبنودحجرية خاضعة للوائح مع السلع المستوردة 

سؤولة ، ملنباتاتاوقاية لقانوني يشمل التشريعات واللوائح واإلجراءات المتعلقة بالصحة النباتية، وھيئة رسمية، المنظمة القطرية 
تمكينھا لنباتات) لقاية اعن تشغيل النظام أو اإلشراف عليه. وينبغي أن يشمل اإلطار القانوني: سلطة قانونية (المنظمة القطرية لو

تعلق بالسلع ت الحظر) تعمليا د بھا السلع المستوردة؛ وأية تدابير أخرى (بما في ذلكمن تنفيذ مھامھا؛ والتدابير التي ينبغي أن تتقيّ 
الت ما تطرأ حال أو عندالخاضعة للوائح؛ والتدابير التي يمكن اتخاذھا عند اكتشاف حاالت عدم امتثا البنودلمستوردة وغيرھا من ا

  تستدعي تدخالً سريعاً. وقد يشمل ھذا التدابير الخاصة بالشحنات العابرة.
  

ح على الواردات بعدد من المھام. وھي تشمل المھام التي وتضطلع المنظمة القطرية لوقاية النباتات في تشغيلھا لنظام تطبيق اللوائ
) والمتعلقة باالستيراد، بما في ذلك: المراقبة، التفتيش، 1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( 2-نصت عليھا المادة الرابعة

وظائف ذات الصلة في اله المھام والتطھير أو التعقيم، تحليل مخاطر اآلفات، تدريب الموظفين وتنمية قدراتھم. وتشمل ھذ
د من االمتثال للوائح؛ اتخاذ التدابير بشأن عدم االمتثال؛ عمليات الطوارئ؛ الترخيص المجاالت التالية: اإلدارة؛ التدقيق والتأكّ 

ى مثل إعداد . كما يجوز لألطراف المتعاقدة ايكال المنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤوليات أخرنازعاتلتاللموظفين؛ تسوية 
اللوائح وتعديلھا. وتحتاج المنظمة القطرية لوقاية النباتات إلى موارد لتنفيذ ھذه المھام والوظائف. كما أّن ھناك حاجة إلى إقامة 
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  اتصاالت على الصعيدين الدولي والقطري، فضالً عن الوثائق واالتصاالت واالستعراض.
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  المتطلبات
  الھدف  .1

ضعة رية خاللوائح على الواردات ھو منع استجالب آفات حجرية أو الحد من دخول آفات غير حجإن الھدف من نظام تطبيق ا
  للوائح مع السلع المستوردة أو أي مواد أخرى خاضعة للوائح.

  
  الھيكل التنظيمي  .2

  يتألف ھذا النظام من:
  إطار قانوني يشمل التشريعات واللوائح واإلجراءات المتعلقة بالصحة النباتية؛ -
 مة قطرية لوقاية النباتات تضطلع بمسؤولية تشغيل النظام.منظ -
  

لى أن بعض خاص إ وتختلف النظم القانونية واإلدارية والھياكل التنظيمية باختالف األطراف المتعاقدة. وتجدر اإلشارة بوجه
ار م أخرى بإطفي نظبينما تكت النظم القانونية تتطلب إيراد جميع التفاصيل المتعلقة بكل جانب من عمل موظفيھا في نص قانوني،

ار ھذا المعي ك يقدمعام تفوض للموظفين فيه السلطة ألداء مھامھم من خالل إجراءات يغلب عليھا الطابع اإلداري. وبناء على ذل
يل صد من التفي بمزيخطوطا توجيھية عامة بشأن اإلطار القانوني لنظام تطبيق اللوائح على الواردات. ويرد ھذا اإلطار القانون

  .4في القسم 
  

رة). ظيم واإلدا(التن والمنظمة القطرية لوقاية النباتات ھي الھيئة الرسمية المسؤولة عن تشغيل ھذا النظام و/أو اإلشراف عليه
) لوظائفوھناك إدارات حكومية أخرى مثل إدارة الجمارك يمكن أن تضطلع بدور (مع وجود فصل واضح بين المسؤوليات وا

ً ما تستعين المنظمة القطرية لوقاية الفي مراقبة السلع  شغيل موظفيھا لتبنباتات المستوردة وينبغي مداومة االتصال معھا. وغالبا
عنھا  نيابة ھذا النظام، ولكن يجوز لھا السماح إلدارات حكومية مناسبة أخرى أو منظمات غير حكومية أو أشخاص بالتصرف

  .5يل النظام في القسم تحت إشرافھا ألداء مھام معينة. ويرد وصف لتشغ
  

  الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات  .3
  لواردات:اح على ينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تراعى ما يلي عند إنشاء وتشغيل نظامھا الخاص بتطبيق اللوائ

 فاقاتأي ات الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات الناشئة عن المعاھدات أو االتفاقيات الدولية ذات الصلة أو -
 الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات الناشئة عن المعايير الدولية -
 التشريعات والسياسات القطرية ذات الصلة -
 السياسات اإلدارية للوزارة أو اإلدارة الحكومية أو المنظمة القطرية لوقاية النباتات -
 

  االتفاقات والمبادئ والمعايير الدولية  1.3
 ً ً  إن للحكومات القطرية حقا تزاماتھا مراعاة ال ية، معفي تطبيق اللوائح على الواردات لتحقيق المستويات التي وضعتھا للوقا سياديا

تفاقات بثقة عن االر المنالدولية. وتؤثر الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات الناشئة عن االتفاقات الدولية وكذلك المبادئ والمعايي
تدابير الصحة والصحة  ) واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق1997اية النباتات (الدولية، السيما االتفاقية الدولية لوق

طبيق عليھا، وت الموافقةوھيكل وتنفيذ نظام تطبيق اللوائح على الواردات. وھذا التأثير يشمل صياغة لوائح الواردات  فيالنباتية، 
  ھذه اللوائح، وأنشطة التشغيل المترتبة على اللوائح.

دابير تمبادئ ( 1م رقولي وتتطلب صياغة اللوائح والموافقة عليھا وتطبيقھا مراعاة مبادئ ومفاھيم معينة مثلما جاء في المعيار الد
  )، بما في ذلك: الحجر النباتي فيما يتعلق بالتجارة الدولية

 الشفافية  -
 السيادة  -
 الضرورة   -
 عدم التمييز  -
 التأثير األدنى  -
 اسقالتناغم والتن  -
 (من خالل تحليل مخاطر اآلفات على سبيل المثال)نية فالالمبررات   -
 االتساق والترابط  -
 التحكم في المخاطر  -
 التعديل  -
 عمليات الطوارئ والتدابير المؤقتة  -
 التكافؤ  -
  المناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي تنتشر فيھا اآلفات بمستوى منخفض  -
 

قتصادية دوى االح الصحة النباتية أن تضع في االعتبار بوجه خاص مفھوم التأثير األدنى ومسائل الجوينبغي إلجراءات ولوائ
  والتشغيلية وذلك لتحاشى عرقلة التجارة من دون مبرر.

  
  التعاون اإلقليمي  2.3

تحقيق  ن تشجع علىأاعية الزر إن بوسع المنظمات اإلقليمية مثل المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات والمنظمات اإلقليمية للتنمية
 ً  ت بما يعودمعلوماأن تتعاون في تبادل ال تناغم وتناسق نظم تطبيق اللوائح على الواردات لدى األعضاء فيھا، وبوسعھا أيضا

  بالنفع على األعضاء كافة.
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ن ھا وقد يكواء فيق على األعضوربما يكون لمنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تعترف بھا منظمة األغذية والزراعة قواعد تنطب

  لھا السلطة الالزمة لسن وإنفاذ لوائح معينة بالنيابة عن الدول األعضاء في تلك المنظمة.
  
  اإلطار القانوني  .4

). 1997لوقاية النباتات،  (ج) من االتفاقية الدولية3-إن إصدار اللوائح ھو من مسؤولية الحكومة (الطرف المتعاقد) (المادة الرابعة
ح الصحة عداد لوائإلالزمة ماشياً مع ھذه المسؤولية، يجوز لألطراف المتعاقدة إعطاء المنظمة القطرية لوقاية النباتات السلطة الوت

كفل ما لمتعاقدة ياطراف النباتية فيما يتعلق بالواردات وتنفيذ نظام تطبيق اللوائح على الواردات. وينبغي إتاحة إطار قانوني لأل
  يلي:

 نظام تطبيق اللوائح على الوارداتلووظائف المنظمة القطرية لوقاية النباتات بالنسبة  تحديد مھام -
 نظاملق بھذا الما يتعالسلطة القانونية لتمكين المنظمة القطرية لوقاية النباتات من االضطالع بمسؤولياتھا ومھامھا في -
 الوارداتبلخاصة ديد تدابير الصحة النباتية االسلطة واإلجراءات الالزمة، من خالل تحليل مخاطر اآلفات مثالً، لتح -
 تدابير الصحة النباتية التي تسري على السلع المستوردة وغيرھا من المواد الخاضعة للوائح -
 ترتيبات الحظر على الواردات التي تخضع لھا السلع المستوردة وغيرھا من المواد الخاضعة للوائح -
 ت عدم االمتثال أو عمليات الطوارئالسلطة القانونية التخاذ التدابير في حاال -
 تحديد أوجه التعامل والتفاعل بين المنظمة القطرية لوقاية النباتات والھيئات الحكومية األخرى -
 ذ.وضع إطار زمني وإجراءات تتميز بالشفافية والدقة لتنفيذ اللوائح، بما في ذلك إدخالھا حيز التنفي -

  
؛ وقد 1997النباتات،  (ب) من االتفاقية الدولية لوقاية2-حھا عمالً بالمادة السابعةيتوّجب على األطراف المتعاقدة إتاحة لوائ
  يتوّجب أن تقوم ھذه اإلجراءات على لوائح.

  
  المواد الخاضعة للوائح  1.4

ات آلفائح. واعة للوالسلع المستوردة التي يجوز إخضاعھا للوائح تشمل المواد التي قد تصاب بالعدوى أو التلوث باآلفات الخاض
ئح اآلفات ة للواالخاضعة للوائح تكون إما آفات حجرية أو آفات غير حجرية خاضعة للوائح. ويمكن إخضاع جميع السلع األساسي
ت علق باآلفايما يتالحجرية. أما المنتجات المخصصة لالستھالك أو التجھيز فال يمكن إخضاعھا للوائح اآلفات غير الحجرية. وف

  لوائح:للخاضعة إخضاعھا للوائح في حالة النباتات المخصصة للغرس فقط. وفيما يلي أمثلة للمواد اغير الحجرية فإنه يمكن 
 النباتات ومنتجات النباتات المخصصة للغرس أو االستھالك أو التجھيز أو أي غرض آخر  -
 مرافق التخزين  -
 مواد التعبئة بما في ذلك أخشاب فرش الشحنة  -
 النواقل ووسائل النقل  -
 تربة واألسمدة العضوية والمواد ذات الصلة بھااأل  -
 الكائنات التي قد توجد فيھا آفات أو تتسبب بانتشارھا  -
 التجھيزات المعرضة للتلوث (مثل التجھيزات الزراعية والعسكرية والمستخدمة في الفالحة المستعملة)  -
 البحوث والمواد العلمية األخرى  -
 الحدود الدوليةاألمتعة الشخصية للمسافرين عبر   -
 البريد الدولي بما في ذلك خدمات البريد الدولي السريع  -
 1.)البيولوجية( الحيوية اآلفات وعوامل المكافحة  -
  

  يجب إتاحة قوائم المواد الخاضعة للوائح.
  

  تدابير الصحة النباتية للمواد الخاضعة للوائح  2.4
و أبات الحظر  ترتياتية على دخول المواد الخاضعة للوائح، ومنھا مثالً ال يجدر باألطراف المتعاقدة تطبيق تدابير الصحة النب

. بررات فنيةمن لھا القيود أو أية اشتراطات تصدير أخرى ما لم تكن تلك التدابير الزمة العتبارات الصحة النباتية وما لم تك
ة ي االتفاقيألخرى فواالعتبارات ذات الصلة ا المتطلباتوعلى األطراف المتعاقدة أن تراعي، حسب المقتضى، المعايير الدولية و

  الدولية لوقاية النباتات عند تطبيق تدابير الصحة النباتية.

                                                           
من االتفاقية الدولية لوقاية  1-ضمن تعريف "المواد الخاضعة لآلفات" (المادة الثانية  )البيولوجيةالحيوية (ة ال تندرج اآلفات بحد ذاتھا وعوامل المكافح  1

؛ المادة السادسة 1997). إال أنھا قد تخضع، في حال وجود مبرر فني، لتدابير الصحة النباتية (االتفاقية الدولية لتدابير الصحة النباتية، 1997النباتات، 
 د) ويمكن اعتبارھا مواد خاضعة للوائح ألغراض ھذا المعيار.1- ج والسابعة 1- علق باآلفات الخاضعة للوائح والمادتان السابعةفي ما يت
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  التدابير الخاصة بالشحنات التي سيتم استيرادھا  1.2.4

وغيرھا من المواد  من النباتات والمنتجات النباتية 2ينبغي أن تحدد اللوائح التدابير التي ينبغي أن تمتثل لھا الشحنات المستوردة
الخاضعة للوائح. وھذه التدابير قد تكون ذات طابع عام وتنطبق على جميع أنواع السلع، أو قد تكون ذات طابع معين وتنطبق على 
سلع معّينة ذات منشأ محدد. وقد يقتضى األمر اتخاذ تدابير قبل دخول السلعة أو عند دخولھا أو بعد دخولھا. ويجوز أيضا اتباع 

  ظمية كلما اقتضى األمر ذلك.نھج ن
  

لمعيار ، (بموجب انباتاتوالتدابير المطلوبة في بلد التصدير، والتي قد يتطلب األمر اعتمادھا من جانب الھيئة القطرية لوقاية ال
  :نظام إصدار شھادات التصدير)، تشمل ما يلي: 7رقم الدولي 

 الفحص قبل التصدير؛  -
 االختبار قبل التصدير؛  -
 جة قبل التصدير؛المعال  -
اإلنتاج من نباتات ذات وضع معين فيما يتعلق بالصحة النباتية (مثالً انطالقاً من نباتات خضعت الختبار لكشف الفيروسات   -

 أو ضمن شروط محددة)؛
 الفحص أو االختبار في موسم (مواسم) النمو قبل التصدير؛  -
نتاج خــال من اآلفــات أو منطقة ال تتفشى فيھا اآلفات أو لإلموقــع  منشأ الشحنة من مكان لإلنتاج خال من اآلفــات أو من  -

 منطقة خالية من اآلفات؛
 إجراءات االعتماد؛  -
 المحافظة على الشحنة كاملة.  -

  
  وتشمل التدابير التي قد يقتضي األمر اتخاذھا أثناء الشحن:

  ئمة)أو الكيميائية المال الفيزيائيةالمعالجة (مثال ذلك المعالجات   -
  المحافظة على الشحنة كاملة.  -
 

  وتشمل التدابير التي قد يقتضى األمر اتخاذھا عند نقطة الدخول ما يلي:
 التثبت من الوثائق والمستندات  -
 تماميتھاوق من سالمة الشحنة التحقّ   -
 ق من المعالجة أثناء الشحنالتحقّ   -
 فحوص الصحة النباتية  -
 االختبار  -
 المعالجة  -
 ق من نجاعة المعالجة.الشحنات ريثما تظھر نتائج االختبار أو التحقّ  احتجاز  -
  

  وتشمل التدابير التي قد يقتضى األمر اتخاذھا بعد الدخول ما يلي:
 االحتجاز في الحجر الزراعي (في مركز الحجر ما بعد الدخول مثالً) للفحص أو االختبار أو المعالجة  -
 تدابير معينة االحتجاز في مكان معين ريثما تتخذ  -
 فرض قيود على توزيع أو استعمال الشحنة (لعمليات تصنيع معينة على سبيل المثال).  -

  
  من التدابير األخرى التي قد يقتضي األمر اتخاذھا:

 اشتراطات الرخصة أو اإلذن  -
 تقييدات على سلع معينة عند نقاط الدخول  -
 قبل وصولھا اشتراط قيام المستوردين باإلبالغ عن شحنات معينة  -
 تدقيق اإلجراءات في البلد المصّدر  -
 اإلجازة المسبقة.  -
  

 ّ نية ّدرة وإمكاف المصتتعلق بتقييم التدابير التي تقترحھا األطرا وينبغي أن يتضمن نظام تطبيق اللوائح على الواردات أحكاما
  من الوقاية. قبولھا باعتبارھا تحقق مستوى معادالً 

  
  ات خاصةأحكام بشأن وارد  1.1.2.4

أيضا  (أنظر )البيولوجيةالحيوية (يجوز لألطراف المتعاقدة أن تضع أحكاما خاصة بشأن استيراد اآلفات وعوامل المكافحة 
 غير خاضعة واد أخرى) أو ممدونة السلوك الخاصة باستيراد وإطالق العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجيةرقم: الدولي المعيار 

ضمانات  توفير بحث العلمي أو التعليم أو أي أغراض أخرى. ويمكن السماح بمثل ھذه الواردات شريطةللوائح وذلك ألغراض ال
  كافية.

                                                           
)، بما في ذلك إلى مناطق التجارة الحرة (بما في ذلك لعبورألغراض ھذا المعيار، تشمل الواردات جميع الشحنات المنقولة إلى بلد ما (باستثناء ا  2

 ق المعفاة من الرسوم الجمركية والشحنات على شكل سندات)، والشحنات غير القانونية التي تحتجزھا ھيئات أخرى.المناط
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والمناطق التي ال  المناطق الخالية من اآلفات وأماكن اإلنتاج الخالية من اآلفات ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات  2.1.2.4

 ةتتفشى فيھا اآلفات وبرامج المكافحة الرسمي
متطلبات إنشاء : 4 رقمالدولي المعيار يجوز لألطراف المتعاقدة المستوردة أن تحدد مناطق خالية من اآلفات (استناداً إلى 

مر يتطلب األ ي. وقد)، ومناطق ال تتفشى فيھا اآلفات وبرامج للمكافحة الرسمية على المستوى القطرالمناطق الخالية من اآلفات
بدأ عدم ملك احترام ذير مع ت لحماية أو استبقاء ھذه التسميات داخل البلد المستورد. وينبغي لھذه التدابتطبيق اللوائح على الواردا

  التمييز.
  

عتراف بھا ية االكما ينبغي للوائح الواردات أن تعترف بوجود ھذه التسميات داخل بلدان األطراف المصدرة بما في ذلك إمكان
ً كتدابير متكافئة عند االقتضاء. وقد ي ل ھذه تقييم وقبولطلوبة تتعلق بالعمليات الم قتضى األمر تضمين نظم تطبيق اللوائح أحكاما

  التسميات من جانب المنظمات القطرية األخرى لوقاية النباتات، واالستجابة بناء على ذلك.
  

  السماح باالستيراد  2.2.4
  ترخيص معّين بحسب كّل حالة.يمكن السماح باالستيراد على اعتبار ذلك ترخيصاً عاماً أو من خالل 

  
  الترخيص العام

  يمكن االستعانة بالتراخيص العامة:
  في حال عدم وجود متطلبات محددة تتعلّق باالستيراد  -
  مجموعة من السلع األساسية.لفي حال وجود متطلبات محددة تتيح الدخول كما ھو وارد في اللوائح بالنسبة   -

 
 لحصول على رخصة أو تصريح بل يمكن أن تخضع للتدقيق في المطارات.يجب أال تستدعي التراخيص العامة ا

  
  الترخيص المعّين

قد يقتضى األمر الحصول على تراخيص معينة في شكل إذن أو إجازة، عندما تكون الموافقة الرسمية على االستيراد ضرورية،   
  ما يلي: لترخيصامل الحاالت التي تتطلب مثل ھذا وقد يطلب ذلك للشحنات الفردية أو سلسلة من الشحنات ذات منشأ معين. وتش

 واردات الطوارئ أو الواردات االستثنائية؛  -
واردات ذات اشتراطات معينة ومحددة مثل تلك التي تتطلب اشتراطات حجرية بعد الدخول أو الواردات التي تحدد أوجه   -

 استعمالھا النھائي أو ألغراض األبحاث؛
  منظمة القطرية لوقاية النباتات تتبع موادھا خالل فترة معينة بعد الدخول.الواردات التي تشترط ال  -

  
ى إصدار شّجع علالعامة بشأن الواردات. إالّ أّنه ي المتطلباتوجدير بالذكر أن بعض البلدان قد يستخدم التراخيص لتحديد 

  ة روتينية.تراخيص عامة في األماكن التي تصبح فيھا التراخيص المحددة المماثلة مجرد مسأل
  

  ترتيبات الحظر  3.2.4
أو مواد  معينة يجوز تطبيق ترتيبات الحظر على سلع معينة أو مواد أخرى خاضعة للوائح بغض النظر عن المنشأ أو على سلعة

طر رة مخاأخرى خاضعة للوائح ذات منشأ محدد. ويفرض حظر على االستيراد إذا لم تكن ھناك أية حلول بديلة أخرى إلدا
تضع  لنباتات أنقاية اوينبغي أن تكون لترتيبات الحظر ھذه ما يبررھا من الناحية الفنية. وينبغي للمنظمات القطرية لو اآلفات.

نظمات ن خالل المقدة، مللتجارة. كما ينبغي أن تعمل األطراف المتعا أحكاما لتقييم تدابير متكافئة، شريطة أن تكون أقل تقييداّ 
لمستوى بير تحقق االتدا مرّخص لھا فيھا، على تعديل لوائحھا فيما يتعلق بالواردات إذا كانت مثل ھذهالقطرية لوقاية النباتات ال

حظر بل  ئح أليالمالئم من الوقاية. ويسري الحظر على اآلفات الحجرية. وال يجب إخضاع اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوا
 يمكن إخضاعھا للمستويات المقررة لتحّمل اآلفات.

  
أحكام  تكون ھناك حاجة إلى مثل ھذه المواد المحظورة ألغراض البحوث أو أى غرض آخر. وربما يقتضى األمر وضعوقد 

  بشأن استيرادھا في ظل شروط معينة بما في ذلك ضمانات مالئمة من خالل نظام للرخص أو التصاريح.
  

  الشحنات العابرة  3.4
اق لك يمكن توسيع نط) ال تعتبر الشحنات العابرة واردات. ومع ذة النباتيةمصطلحات الصح مسرد( : 5رقم  للمعيار الدوليوفقا 

فات انتشار اآل ل و/أوتطبيق اللوائح على الواردات بحيث يشمل الشحنات العابرة ووضع تدابير مبررة من الناحية الفنية لمنع دخو
أو التأّكد /ونھا كاملة أق من لتحقّ ع الشحنات واخاذ تدابير لتتبّ من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات). وقد يقتضى األمر ات 4-7(المادة 

 وح بھا ضمنة المسم. ويحق للبلدان إقامة نقاط دخول وممرات داخل البالد وشروط النقل والمھل الزمنيالعبورمن مغادرتھا بلد 
  أراضيھا.
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  التدابير المتعلقة بعدم االمتثال وعمليات الطوارئ  4.4

ت ل أو عملياالمتثاظام تطبيق اللوائح على الواردات أحكاما بشأن التدابير الواجب اتخاذھا في حاالت عدم اينبغي أن يتضمن ن
المعيار ات مفّصلة في ؛ ويمكن الحصول على معلوم1997(و) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2 –الطوارئ (المادة السابعة 

عاة ، مع مرارئة)حاالت عدم التقّيد باشتراطات الصحة النباتية واإلجراءات الطاخطوط توجيھية لإلبالغ عن : 13 رقمالدولي 
 مبدأ التأثير األدنى.

  
  يلي: ، تشمل ماللوائح  أخرى خاضعة للوائح بنودوالتدابير التي يجوز اتخاذھا عندما ال تمتثل شحنة مستوردة أو 

 المعالجة  -
 الفرز أو إعادة التوضيب  -
 عة للوائح (بما في ذلك التجھيزات والمباني وأماكن التخزين ووسائل النقل)تطھير المواد الخاض  -
 إعادة التوجيه نحو استعمال نھائي معين مثل التصنيع  -
 شحنإعادة ال  -
  التخلّص (مثالً بواسطة الحرق).  -
 

لى الھا، أو إ، إدخرفضت، أصالقد يؤدي ضبط حالة عدم امتثال أو حادث ما يستدعي تدخالً سريعاً إلى إعادة النظر في اللوائح،و
  سحب الترخيص باالستيراد أو تعليقه.

  
ً  العناصر األخرى التي قد تتطلب إطاراً   5.4   قانونيا

 ّ ّ  تنشئ االتفاقات الدولية التزامات تتطلب أساسا ھذه  تتطلب مثل لتي قدأو تنفذ من خالل إجراءات إدارية والترتيبات ا قانونيا
  اإلجراءات تشمل ما يلي:

 إلبالغ عن حاالت عدم االمتثالا  -
 التبليغ عن اآلفات  -
 تحديد جھة اتصال رسمية  -
 نشر المعلومات الخاصة باللوائحطباعة و  -
 التعاون الدولي  -
 إعادة النظر في اللوائح والوثائق ذات الصلة  -
 االعتراف بالتكافؤ  -
 تحديد نقاط الدخول  -
  اإلبالغ عن الوثائق الرسمية.  -
  

  لقانونية للمنظمة القطرية لوقاية النباتاتالسلطة ا  6.4
بعة من لمادة الراتھا (اينبغي تزويد المنظمة القطرية لوقاية النباتات بصالحيات قانونية لكي تكون قادرة على االضطالع بمسؤوليا

  ا يلي:بم ) ولتمكين موظفيھا وغيرھم من األشخاص المرخص لھم من القيام1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
أخرى خاضعة  بنوددخول المباني والنواقل وغيرھا من األماكن التي قد توجد بھا سلع مستوردة أو آفات خاضعة للوائح أو   -

 للوائح
 إخضاع السلع األساسية المستوردة والمواد األخرى الخاضعة للوائح للتفتيش  -
وائح، أو من أماكن قد توجد فيھا آفات خاضعة للوائح (بما أخرى خاضعة لل بنودأخذ ونقل عينات من السلع المستوردة أو   -

 في ذلك ألغراض التحليل الذي قد يقضي على العّينة)
 أخرى خاضعة للوائح بنوداحتجاز شحنات مستوردة أو   -
التي قد أخرى خاضعة للوائح بما في ذلك النواقل أو األماكن أو السلع  بنودمعالجة أو اشتراط معالجة شحنات مستوردة أو   -

 يوجد بھا آفات خاضعة للوائح
 رفض السماح بدخول شحنات أو إصدار األوامر بإعادة شحنھا أو تدميرھا  -
 اتخاذ إجراءات في حاالت الطوارئ  -
  تحديد وتحصيل الرسوم المتعلقة باألنشطة المرتبطة باالستيراد أو الناشئة عن جزاءات (اختياري).  -

  
  لى الوارداتتشغيل نظام تطبيق اللوائح ع  .5

رة) ظيم واإلدا(التن المنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن تشغيل نظام تطبيق اللوائح على الواردات و/أو اإلشراف عليه
ً الفقرة الثالثة من القسم  ية الدولية لوقاية النباتات، من االتفاق 2-). وتنشأ ھذه المسؤولية تحديداً من المادة الرابعة2(أنظر أيضا

1997.  
  

  المسؤوليات اإلدارية والتشغيلية للمنظمة القطرية لوقاية النباتات  1.5
  ينبغي أن يتوافر للمنظمة القطرية لوقاية النباتات نظام إداري وموارد كافية ألداء مھامھا.

  
  اإلدارة  1.1.5

ً ومأن تكفل تطبيقا ينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات في إدارتھا لنظام تطبيق اللوائح على الواردات  ً جديا ريعات لتش متسقا
 ّ ّ  ولوائح الصحة النباتية، وأن تكفل المراعاة الواجبة لاللتزامات الدولية. وقد يتطلب ھذا تنسيقا لوكاالت دارات أو اع اإلم عمليا

 لى المستوىعردات لواالحكومية األخرى المعنية باالستيراد، كالجمارك مثالً. وينبغي تنسيق إدارة نظام تطبيق اللوائح على ا
  القطري، ولكن يمكن أيضا تنظيمه على أساس وظيفي أو إقليمي أو أي أساس ھيكلي آخر.
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  وضع اللوائح ومراجعتھا  2.1.5

ن االتفاقية الدولية م(ج) 3-إّن إصدار لوائح الصحة النباتية مسؤولية تقع على عاتق الحكومة (الطرف المتعاقد) (المادة الرابعة
ً من ھذه المسؤولية، يجوز للحكومات أن تسند مسؤولية وضع و/أو مراجعة1997باتات، لوقاية الن  لوائح الصحة ). وانطالقا

يئات ھلتعاون مع اور أو النباتية إلى المنظمة القطرية لوقاية النباتات. ويكون ذلك بناء على مبادرة من المنظمة القطرية بالتشا
تفاقات فقا لالوائح المالئمة والحفاظ عليھا وإعادة النظر فيھا عند االقتضاء ووأخرى حسب مقتضى الحال. وينبغي وضع الل

التعاون مع للتشاور و ن أيضاالدولية المنطبقة عليھا، وذلك من خالل العمليات القانونية والتشاورية المعتادة في البلد المعنى. ويمك
لقرارات لخاص لة، أن يساعد على زيادة فھم وقبول القطاع االوكاالت ذات الصلة والصناعات وجماعات القطاع الخاص المالئم

  إلدخال تحسينات على اللوائح. ما يكون ذلك مفيداً  المتعلقة باللوائح، وكثيراً 
  

  المراقبة  3.1.5
. وقد ئحلك اللواطّبق تييرتبط التبرير الفني لتدابير الصحة النباتية في جزء منه بحالة اآلفات الخاضعة للوائح ضمن البلد الذي 

 لمزروعة فياعة وغير اآلفات وقد يستدعي ذلك إعادة النظر في لوائح االستيراد. وال بد من مراقبة النباتات المزرو وضعتغّير ي
) وط توجيھية للمراقبةخط: 6 رقم الدوليالمعيار البلد المستوِرد للحصول على المعلومات الكافية عن حالة اآلفات (استناداً إلى 

  الزماً لدعم تحليل مخاطر اآلفات وإعداد قوائم اآلفات. وقد يكون ذلك
 

  تحليل مخاطر اآلفات وإدراج اآلفات في قوائم  4.1.5
وة تدابير قومدى  ال بد من وجود مبرر فني مثالً من خالل تحليل مخاطر اآلفات لتحديد ما إذا كان ينبغي إخضاع آفات للوائح

ي ذلك تحليل فبما  ،تحليل مخاطر اآلفات الحجرية: )2004(11 الدولي رقم عيارالمالصحة النباتية الواجب اتخاذھا ضدھا، (
ى اآلفات غير الحجرية تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إل: 21 الدولي رقم المعيار )،المخاطر على البيئة والكائنات الحية المحورة

وى نتقال العدعين الملى جميع اآلفات المرتبطة بطريق . ويمكن إجراء تحليل لمخاطر اآلفات على آفة بعينھا أو عالخاضعة للوائح
اآلفات  إدراج (سلعة على سبيل المثال). ويمكن تصنيف السلعة األساسية بحسب درجة تجھيزھا و/أو وجھة استخدامھا. وينبغي

) بشرط إتاحة حوائخطوط توجيھية بشأن قوائم اآلفات الخاضعة لل: 19 الدولي رقم المعيارالخاضعة للوائح في قائمة (بموجب 
بغي أن تراعي التدابير ). وين1997(ط) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2-قوائم اآلفات الخاضعة للوائح (المادة السابعة

  ھة الفنية.ن الوجالمعايير الدولية المالئمة في حال وجودھا، وينبغي أال تكون أشد صرامة إال إذا كان ھناك ما يبرر ذلك م
  

ار زمني كن بإطبالوثائق الواضحة، وأن يقترن إذا أم ي أن يكون اإلطار اإلداري لعملية تحليل مخاطر اآلفات مزوداً وينبغ
 الستكمال كل تحليل من تحاليل مخاطر اآلفات وإرشادات واضحة فيما يتعلق بترتيب األولويات.

  
  التدقيق والتحقق من االمتثال  5.1.5

  لد المصّدرتدقيق اإلجراءات في الب  1.5.1.5
مو نثناء فترة عادة أكثيرا ما تشمل لوائح االستيراد اشتراطات معينة يجب مراعاتھا في البلد المصّدر، مثل إجراءات اإلنتاج (

، باتالمتطل) أو إجراءات المعالجة المتخصصة. وفي ظروف معينة، مثل ظھور تجارة جديدة، قد تشمل يالمعنالمحصول 
لد التصدير تدقيق في براد، بية لوقاية النباتات، اضطالع المنظمة القطرية لوقاية النباتات في بلد االستيبالتعاون مع المنظمة القطر

  إلجراءات اإلنتاج والمعالجة و/أو التفتيش باإلضافة إلى العناصر التالية:
 نظم اإلنتاج  -
 ق المعالجةائطر  -
 إجراءات التفتيش  -
 إدارة الصحة النباتية  -
 مادإجراءات االعت  -
 إجراءات االختبار  -
 المراقبة.  -
  

ظام ناتفاق أو  ّجل فيويتعّين على البلد المستورد اإلفصاح عن نطاق أي عملية تدقيق. وترتيبات عمليات التدقيق ھذه عادة ما تس
ھا تيسير دخوللر لمصداأو برنامج عمل ثنائي مرتبط بتسھيالت االستيراد. وإن ھذه الترتيبات قد تشمل إجازة الشحنات داخل البلد 
طبيق ال ينبغي توتورد. في البلد المستورد، األمر الذي يسّھل عادة تطبيق الحد األدنى من اإلجراءات عند الدخول إلى البلد المس

في البلد  جراءاتھذه األنواع من إجراءات التدقيق بصفة دائمة، وينبغي اعتبارھا منتھية حالما يتم التصديق على سالمة اإل
- 1-5 ة في القسملمبّينوقد يختلف ھذا النھج، على محدودية مدة تطبيقه، من عمليات التفتيش الجارية ما قبل اإلجازة وا المصّدر.

ر.5-2-1   . ويجب إتاحة نتائج عمليات التدقيق للمنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المصدِّ
  

  ق من امتثال الواردات لالشتراطاتالتحقّ   2.5.1.5
  قق من االمتثال على عناصر رئيسية ثالثة:يقوم التح

  ق من الوثائقالتحقّ   -
  ق من أّن الشحنات كاملةالتحقّ   -
  التفتيش واالختبار وغيرھما من اإلجراءات على مستوى الصحة النباتية.  -
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  أخرى خاضعة للوائح: وبنودق من امتثال الشحنات المستوردة قد يتطلب األمر التحقّ 

  للوائح الصحة النباتية؛ للتأكد من امتثالھا  -
من دخول اآلفات غير الحجرية الخاضعة  ق من فعالية تدابير الصحة النباتية في منع دخول اآلفات الحجرية والحدّ للتحقّ   -

 للوائح؛
 الكشف عن اآلفات الحجرية المحتملة أو اآلفات الحجرية التي لم يكن ُيتوقع دخولھا مع ھذه السلعة.  -

 
  فھا. حت إشرارية لوقاية النباتات مسؤولية التفتيش ألغراض الصحة النباتية، أو يتم ھذا التفتيش تالمنظمة القط ىتتول

  
الدولية لوقاية النباتات،  (ھـ) من االتفاقية2-(د) والسابعة 2-(المادتان السابعة  ق من االمتثال فوراّ ويمكن إجراء عمليات التحقّ 

لوائح مثل ضاعھا لأمكن ذلك بالتعاون مع وكاالت أخرى تعنى بتنظيم الواردات وإخق حيثما ). ويجب أن تتم عمليات التحقّ 1997
  الجمارك، وذلك بغية الحد قدر اإلمكان من التدخل في تدفق التجارة ومن وقع المنتجات الھالِكة.

  
  التفتيش  1.2.5.1.5

ا وجد فيھأى أماكن أخرى يمكن أن تيجوز إجراء عمليات التفتيش عند نقطة الدخول أو نقاط الشحن أو نقطة الوصول أو 
جراءات إنفيذ ن من تالشحنات المستوردة مثل األسواق الكبرى، شريطة الحفاظ على سالمتھا من حيث الصحة النباتية والتمكّ 

اعتبارھا بد المنشأ ش في بل، إجراء عمليات التفتييثنائمالئمة فيما يتعلق بالصحة النباتية. ويمكن أيضا، بناء على اتفاق أو ترتيب 
  من برنامج اإلجازة األولية بالتعاون مع المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المصّدر. جزءاً 

  
  ويمكن إجراء عمليات التفتيش ألغراض الصحة النباتية، شريطة إعطاء مبرر فني لھا:

  على جميع الشحنات كشرط من شروط الدخول  -
يحدد مستوى الرصد (أى عدد الشحنات التي تخضع للتفتيش) على أساس كجزء من برنامج لرصد الواردات، حيث   -

  المخاطر المتوقعة.
  

ً حددة سويمكن أن ترتكز إجراءات التفتيش وأخذ العينات على إجراءات عامة أو على إجراءات معّينة لتحقيق أھداف م   .لفا
  

  أخذ العينات  2.2.5.1.5
ً راض الصحة النباتية أو من أجل اختبارھا في المختبرات اليمكن أخذ عينات من الشحنات من أجل التفتيش ألغ و ألغراض أ حقا

  مرجعية.
  

  االختبار بما في ذلك في المختبرات   3.2.5.1.5
 ً   لألسباب التالية: قد يكون االختبار مطلوبا

-   ً  ؛تحديد اآلفات التي يمكن اكتشافھا بصريا
-   ً  ؛التأكد من وجود آفات تم اكتشافھا بصريا
 المتعلقة بالعدوى التي ال تظھر من خالل التفتيش؛ المتطلباتمن االمتثال مع  قالتحقّ   -
 ق من وجود عدوى كامنة؛التحقّ   -
 التدقيق أو الرصد؛  -
 ألغراض تأمين المراجع السيما في حاالت عدم االمتثال؛  -
 د من المنتج المصّرح عنه.التأكّ   -

  
وليا قدر ليھا دعاإلجراءات المالئمة، مع مراعاة البروتوكوالت المتفق  ينبغي أن يقوم بھذه االختبارات أشخاص متمرسون في

 خصصة عندماة المتالمستطاع. ويوصى بالتعاون مع الخبراء األكاديميين والدوليين المتخصصين أو المعاھد األكاديمية والدولي
 تكون ھناك حاجة للتصديق على نتائج االختبارات. 

  
  لطوارئعدم االمتثال وعمليات ا  6.1.5

عن حاالت عدم  : خطوط توجيھية لإلبالغ13 رقمالدولي المعيار ترد معلومات مفّصلة عن عدم االمتثال وعمليات الطوارئ في 
  .د باشتراطات الصحة النباتية واإلجراءات الطارئةالتقيّ 

  
  العمليات في حالة عدم االمتثال  1.6.1.5

  شمل:تبررة فيما يتعلق بعدم االمتثال للوائح الواردات، وھى ثمة أمثلة قد تكون فيھا عمليات الصحة النباتية م
 درجة في القائمة في شحنة تخضع فيھا للوائحالكشف عن آفة حجرية مُ   -
الكشف عن آفة حجرية تخضع للوائح في شحنة مستوردة من النباتات المخصصة للغرس على مستوى يتجاوز التساھل   -

 المطلوب مع ھذه النباتات
المقررة (بما في ذلك االتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو شروط الترخيص  المتطلباتاإلخفاق في تلبية أدلة على   -

عن رصد  لتقاعسللواردات) مثل التفتيش الميداني واالختبارات في المختبرات، وتسجيل المنتجين و/أو التسھيالت، وا
 اآلفات أو مراقبتھا

ت، بسبب وجود سلع غير مصّرح عنھا أو أتربة أو مواد محظورة أخرى أو أدلة اعتراض شحنة ال تمتثل للوائح الواردا  -
  معالجات معينة إخفاقعلى 
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 عدم صالحية شھادة الصحة النباتية أو أية مستندات مطلوبة أخرى أو فقدانھا  -
 شحنات أو مواد محظورة  -
  عدم االمتثال للتدابير "أثناء العبور".  -

  
ا. ويمكن شف عنھف الظروف وينبغي أن تمثل الحد األدنى الضروري لمواجھة المخاطر التي تم الكويختلف نوع العمليات باختال

وقاية لقطرية تدارك األخطاء اإلدارية، مثل وجود ثغرات في شھادات الصحة النباتية، وذلك عن طريق االتصال بالمنظمة ال
  تدابير مثل: النباتات في البلد المصّدر. وقد تقتضى المخالفات األخرى اتخاذ

لشحنة اتلف في  يمكن اللجوء إليه إذا كانت ھناك حاجة إلى مزيد من المعلومات، مع مراعاة ضرورة تحاشى إحداث – االحتجاز
 قدر المستطاع.

 لتعبئة عندإعادة ا يمكن استبعاد المنتجات المصابة عن طريق فرز الشحنة وإعادة تشكيلھا بما في ذلك –الفرز وإعادة التشكيل 
 القتضاء.ا

 تستعملھا المنظمة القطرية لوقاية النباتات عند تيّسر المعالجة الناجعة. – المعالجة
 خرى.أنة بطريقة الشحنة عندما ترى المنظمة القطرية لوقاية النباتات أنه ال يمكن التعامل مع الشح إتالفيجوز  – اإلتالف

 حة النباتية خارج البلد عن طريق إعادة شحنھا.يمكن نقل الشحنة التي ال تمتثل للوائح الص –إعادة الشحن 
  

لى تحقيق قتصر عوفي حالة عدم امتثال آفة حجرية تخضع للوائح، ينبغي أن تكون العمليات متسقة مع التدابير المحلية وأن ت
ه عادة ترتيبإأو  وىامتثال مستوى اآلفة في الشحنة للتسامح المطلوب متى أمكن ذلك، مثالً من خالل المعالجة أو بتخفيض المست

 ً ً  عندما يكون ذلك مسموحا   أو الخاضعة للوائح المحلية. به للمواد المعادلة المنتجة محليا
  

ھمة من اإلنفاذ م يعتبر ق من تطبيقھا. وعادة ماوالمنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن إصدار التعليمات الضرورية والتحقّ 
 ات ولكن يجوز السماح لوكاالت أخرى بتقديم يد العون.مھام المنظمة القطرية لوقاية النبات

  
ن ماالت أخرى و في حر منظمة قطرية لوقاية النباتات اإلحجام عن تطبيق عمليات الصحة النباتية ضد آفة تخضع للوائح أوقد تقرّ 

 ً ار أو االنتش نتوطّ شئة عن الفي وضع معين، وعندما ال يكون ھناك مخاطر نا عدم االمتثال عندما ال تكون العمليات مبررة فنيا
يسمح  لحياتية الرتھا ار في االستعمال المقصود من االستھالك إلى التصنيع أو عندما تكون اآلفة في طور من دو(ومثال ذلك التغيّ 

  ن أو االنتشار)، أو ألي سبب آخر.بالتوطّ 
  

  عمليات الطوارئ  2.6.1.5
و آفات جرية أر متوقع من أوضاع الصحة النباتية، مثل اكتشاف آفات حقد تكون عمليات الطوارئ مطلوبة في وضع جديد أو غي

  حجرية محتملة:
 في شحنات لم تحدد تدابير الصحة النباتية الخاصة بھا؛  -
 في شحنات أو مواد أخرى خاضعة للوائح ال يمكن توقع وجود آفات فيھا ولم تحدد تدابير مضادة لھا؛  -
  ن التخزين أو أماكن أخرى مرتبطة بالسلع المستوردة.باعتبارھا ملوثات للنواقل أو أماك  -
  

لقائمة االتدابير  تعديل وقد يحسن القيام بعمليات مماثلة للعمليات المطلوبة في حاالت عدم االمتثال. وقد تؤدى ھذه العمليات إلى
  فنية.للصحة النباتية أو اعتماد تدابير مؤقتة ريثما يتم استعراض الوضع وتوفير جميع المبررات ال

  
   ومن الحاالت التي تستوجب عادة تدخالً سريعاً:

ھا قد نباتية ألنلصحة القد تتطلب الكائنات غير المدرجة في قوائم عمليات طارئة بشأن ا - اآلفات التي لم تخضع ألي تقييم من قبل
ن ألمؤقت  وائح على أساسف في فئة اآلفات الخاضعة للال تكون خضعت ألي تقييم من قبل. وعند اعتراضھا فإنھا قد تصنّ 

تقع على لنباتية، والصحة ل المنظمة القطرية لوقاية النباتات ربما يكون لديھا سبب وجيه يجعلھا تعتقد أن ھذه اآلفات تطرح تھديداً 
ة فإن على قتدابير مؤتخذت تعاتق المنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولية تقديم األسس الفنية السليمة التي استندت إليھا. وإذا ا

اتات وقاية النبلقطرية ھذه المنظمة أن تبذل مساعيھا الحثيثة للحصول على مزيد من المعلومات، إذا أمكن ذلك بمشاركة المنظمة ال
ير لوائح أو غاضعة لفي البلد المصّدر، وتقوم بتحليل لمخاطر اآلفات لكي تحدد في الوقت المناسب حالة اآلفات وما إذا كانت خ

  .خاضعة لھا
  

ت غير لى اآلفايجوز تطبيق العمليات الطارئة بشأن الصحة النباتية ع - طريق محددلاآلفات غير الخاضعة للقوائم بالنسبة 
تكون  أنھا ربما ئح إالالخاضعة للوائح فيما يتعلق بطرق معينة لدخول أو انتشار اآلفة. وعلى الرغم من أن ھذه اآلفات تخضع للوا

قائمة أو ضعت الأو بآخر ألنھا لم تكن متوقعة بالنسبة إلى المنشأ أو السلعة أو الظروف التي و غير مدرجة أو محددة بشكل
ّ د يكون متواثلة قالتدابير لھا. وينبغي إدراج ھذه اآلفات في القائمة (القوائم) المناسبة إذا تبين أن وجودھا في ظروف مم في  قعا

  المستقبل.
  

و كاف فة على نحف عن اآلر الكشلتعذّ  ر آفة ما القيام بعمليات للصحة النباتية نظراّ قد تبرّ في بعض الحاالت  -  عدم كفاية التعّرف
ء حالتھا أو سو عزى ذلك إلى عدم وجود وصف للعينة (ألنھا مجھولة من حيث التصنيف)أو عدم صّحة توصيفھا التصنيفي. وقد يُ 

ثل ھذه م. وفي وضع الفحص وفقا للمستوى التصنيفي المطلوبر الكشف عن طورھا الحياتي مبحيث يصعب التعّرف إليھا أو لتعذّ 
  لمتخذة.اتية االحاالت ينبغي أن تكون لدى المنظمة القطرية لوقاية النباتات أسس تقنية سليمة بشأن إجراءات الصحة النب
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 ّ  ، واألشكالليرقاتالمبكر ل(مثل البيض، والطور المرحلي  وعندما ُيكشف عن اآلفة (عادة) في شكل ال يسمح بالكشف عنھا تماما

ي فد المصّدر ع البلغير الكاملة وما إلى ذلك) ينبغي بذل كل جھد ممكن ألخذ عّينات يمكن الكشف عنھا. وقد تساعد االتصاالت م
ابير دحتاج إلى تتأنھا  عملية الكشف ھذه عن ھوية اآلفات أو تقديم بيانات مفترضة عنھا. ومثل ھذه اآلفات في ھذه الحالة قد ُيرى

نباتية، ت للصحة العمليار القيام بد بعد تحليل لمخاطرھا أنھا تبرّ مؤقتة للصحة النباتية. وعندما يتم الكشف عن ھويتھا وإذا تأكّ 
مشكلة  إلشارة إلى، مع اينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات إضافة ھذه اآلفات إلى القوائم المناسبة لآلفات الخاضعة للوائح

معنية متعاقدة الطراف الاألحاطة إلھوية واألسس التي استند إليھا في المطالبة بإجراء عمليات الصحة النباتية، وينبغي الكشف عن ا
 ً  م بمثل ھذهالقيا بأن العمليات المقبلة سترتكز على تحديد افتراضي إذا تم الكشف عن ھذه األشكال. ومع ذلك ال ينبغي علما

ات ال وجود آفاد احتميتعلق بالمنشأ الذي توجد فيه أخطار محددة لآلفات، وحيث ال يمكن استبعالعمليات في المستقبل إالّ فيما 
  حجرية في الشحنات المستوردة.

  
  اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال وعمليات الطوارئ  3.6.1.5

 ً تفاقية قدة في االلمتعات األطراف امن التزاما يعتبر اإلبالغ عن حاالت االعتراض وأمثلة عدم االمتثال وعمليات الطوارئ التزاما
ذت ضد ة التي ُنفلنباتيالدولية لوقاية النباتات، حتى تتمكن البلدان المصّدرة من فھم األسس التي استندت إليھا عمليات الصحة ا

ومات له المعرسلة إلى بلدان أخرى، وتسھيل إدخال إصالحات على نظم التصدير. وثمة حاجة إلى نظم لجمع ھذمنتجاتھا المُ 
 ونقلھا.

 
  سحب اللوائح أو تعديلھا  4.6.1.5

ة ظمة القطريز للمنفي حالة تكرار عدم االمتثال أو حدوث حالة عدم امتثال معينة أو اعتراض طارئ يستدعي تدخالً سريعاً، يجو
حة عديل الالئد، وترالوقاية النباتات في الطرف المتعاقد المستورد سحب الترخيص (اإلذن على سبيل المثال) الذي يسمح باالستي

راً بھذا لما فوأو وضع تدابير طارئة أو مؤقتة تنطوي على إجراءات دخول مّعدلة أو الحظر. وينبغي إحاطة البلد المّصدر ع
  التغيير وأساسه المنطقي.

  
  نظم الترخيص للموظفين غير التابعين للمنظمة القطرية لوقاية النباتات  7.1.5

ومية ت غير الحكلمنظماالنباتات أن تأذن، تحت إشرافھا ومسؤوليتھا، لبعض اإلدارات الحكومية أو ا يجوز للمنظمة القطرية لوقاية
رية منظمة القطاطات الد من تلبية اشتروظائف محددة. ولكي يتسنى التأكّ لف نيابة عنھا بالنسبة أو الوكاالت أو األشخاص بالتصرّ 

ق يات التدقيص ولعملكما ينبغي وضع إجراءات خاصة إلثبات الكفاءة واالختصامن وجود إجراءات عملية.  لوقاية النباتات، ال بدّ 
  والتدابير التقويمية ونظام االستعراض وسحب الترخيص.

 
  االتصال الدولي  8.1.5

  ) بشأن:1997لألطراف المتعاقدة واجبات دولية (المادتان السابعة والثامنة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
  جھة رسمية لالتصال تحديد  -
 اإلبالغ عن نقاط دخول معينة  -
 والقيود وترتيبات الحظر المتعلقة بالصحة النباتية المتطلباتنشر وتوزيع قوائم اآلفات الخاضعة للوائح و  -
خطوط توجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم : 13 ولي رقمدال المعياراإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال وعمليات الطوارئ  (  -

 )د باشتراطات الصحة النباتية واإلجراءات الطارئةلتقيّ ا
 تقديم األساس المنطقي لتدابير الصحة النباتية عند الطلب  -
 تقديم المعلومات المالئمة.  -
  

  د من الوفاء بھذه االلتزامات بطريقة فّعالة وعاجلة.ن وضع ترتيبات إدارية للتأكّ ويتعيّ 
  

  اللوائح ونشرھااإلبالغ عن المعلومات الخاصة ب  9.1.5
 اللوائح الجديدة أو المّعدلة  1.9.1.5

اف إلبداء تاحة وقت كإا، مع على طلبھ ة بناءً ألطراف المعنيّ لينبغي نشر المقترحات المتعلقة باللوائح الجديدة أو المّعدلة وتقديمھا 
  التعليقات والتنفيذ.

  
  نشر اللوائح المقررة  2.9.1.5

 يتعانلتي المعنية ا تعاقدة، أو األجزاء ذات الصلة منھا، لألطراف المةشأن لوائح الواردات المقررينبغي إتاحة المعلومات الكاملة ب
 ً نباتات التي لوقاية ال لقطرية، وألمانة االتفاقية الدولية للوقاية من النباتات وللمنظمات امن اإلصابة باآلفات، حسبما يكون مالئما

ً تنتمي ھذه األطراف إلى عضويتھا. ويمكن أي ثل خرى (مأمن خالل آليات مالئمة إتاحة ھذه المعلومات ألطراف معنية  ضا
لوائح بالمتعلقة  علوماتمنظمات صناعة الواردات والصادرات وممثليھا). وُتشّجع المنظمات القطرية لوقاية النباتات على إتاحة الم

اإلنترنت  لى شبكةعاإللكترونية بما فيھا المواقع الواردات عن طريق النشر، كلما استطاعت إلى ذلك سبيال باستعمال الوسائل 
  )w.ippc.inthttp://ww(والربط بھا عبر البوابة الدولية للصحة النباتية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 

  
  االتصال القطري  10.1.5

تقاسم ورات الحكومية ذات الصلة، حسب المقتضى، لتيسير العمل التعاوني ينبغي وضع إجراءات مع الوكاالت أو اإلدا
  المعلومات، وتسھيل األنشطة المشتركة إلجازة الشحنات داخل البلد.
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  نازعاتلتاتسوية   11.1.5

ت ية النباتاقارية لومع سلطات بلدان أخرى. وينبغي للمنظمة القطنازعات تقد ينشأ عن تنفيذ نظام تطبيق اللوائح على الواردات 
بينھا في  في ما يھا أن "تتشاورلوضع إجراءات للتشاور وتبادل المعلومات مع المنظمات القطرية األخرى لوقاية النباتات وع

من االتفاقية  1-عشرة  (المادة الثالثةنازعات لتاأسرع وقت" قبل دراسة إمكانية الرجوع إلى اإلجراءات الدولية الرسمية لتسوية 
  ).1997قاية النباتات، الدولية لو

  
  موارد المنظمة القطرية لوقاية النباتات  2.5

من  1 –ابعة المادة الرئفھا (ينبغي أن توّفر األطراف المتعاقدة للمنظمات القطرية لوقاية النباتات فيھا الموارد الكافية لتأدية وظا
  ).1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

  
  لك التدريبالموظفون بما في ذ  1.2.5

  يتعّين على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن:
 ن موظفين تتوفر لديھم المؤھالت والمھارات المالئمةتعيّ   -
-   ً ً  تكفل تدريبا   لجميع الموظفين لتأمين الكفاءة في المجاالت التي يضطلعون فيھا بالمسؤولية. ومستمراً  مالئما
  

  المعلومات   2.2.5
  القطرية لوقاية النباتات تزويد موظفيھا بالمعلومات الالزمة، السيما ما يلي: ينبغي أن تكفل المنظمة

الوثائق اإلرشادية واإلجراءات وتعليمات العمل حسب االقتضاء، والمتعلقة بالجوانب ذات الصلة في تشغيل نظام تطبيق   -
  اللوائح على الواردات

 لوائح الواردات في بلدھا  -
ة للوائح في بلدھا، بما في ذلك البيولوجيا ونطاق النباتات العائلة وطرق مسار اآلفات معلومات عن اآلفات الخاضع  -

 ً   ، ووسائل الكشف عن اآلفات وتحديد ھويتھا، وأساليب المعالجة.وانتشارھا عالميا
 

لك ذضل أن يكون (ويفا ينبغي أن تتاح للمنظمة القطرية لوقاية النباتات إمكانية الوصول إلى المعلومات عن وجود اآلفات في بلدھ
لوقاية  لقطريةاعن طريق قوائم اآلفات)، وذلك لتسھيل تصنيف اآلفات أثناء تحليل مخاطرھا. وينبغي أن تتوفر لدى المنظمة 

وائح في اضعة لليمكن الحصول على معلومات مفصلة عن قوائم اآلفات الخ(النباتات قوائم تضم جميع اآلفات الخاضعة للوائح. 
  ).خطوط توجيھية بشأن قوائم اآلفات الخاضعة للوائح: 19 رقمي الدولالمعيار 

  
المكافحة وآلفات اوعند وجود آفة خاضعة للوائح في بلد ما، ينبغي االحتفاظ بمعلومات عن انتشارھا وعن المناطق الخالية من 

 يتعّين علىائح. وية الخاضعة للوالرسمية، وعن البرامج الرسمية إلنتاج النباتات المخصصة للغرس في حالة اآلفات غير الحجر
يجوز لھا وفحتھا ق الوقاية منھا ومكاائاألطراف المتعاقدة توزيع المعلومات ضمن أراضيھا بشأن اآلفات الخاضعة للوائح وطر

  إسناد ھذه المسؤولية للمنظمات القطرية لوقاية النباتات فيھا.
  

  ات والمنشآتالمعدّ   3.2.5
  ة لوقاية النباتات المعدات والتسھيالت الالزمة:ينبغي أن تكفل المنظمة القطري

  ق من الشحناتلتنفيذ عمليات التفتيش والمعاينة واالختبار والمراقبة وإجراءات التحقّ   -
  إقامة اتصاالت والوصول إلى المعلومات (بالوسائل اإللكترونية قدر المستطاع).  -
  

  الوثائق واالتصال واالستعراض
  الوثائق  .6

  اإلجراءات  1.6
وانب ة بمختلف جلمتعلقينبغي أن تتوافر لدى المنظمة القطرية لوقاية النباتات الوثائق اإلرشادية واإلجراءات وتعليمات العمل ا

  تشغيل نظام تطبيق اللوائح على الواردات. واإلجراءات التي تتطلب وثائق مساندة تشمل:
  إعداد قوائم اآلفات  -
 تحليل مخاطر اآلفات  -
الية من اآلفات ومناطق ال تتفشى فيھا اآلفات وأماكن اإلنتاج أو مواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات، ووضع تحديد مناطق خ  -

 برامج للمكافحة الرسمية، حسب مقتضى الحال
 )تماميتھاووضع منھجية للتفتيش وأخذ العينات واالختبار (بما في ذلك الوسائل الكفيلة بالحفاظ على سالمة العينات   -
 ات في حاالت عدم االمتثال، بما في ذلك المعالجةالعملي  -
 اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال والعمليات الطارئة  -
  اإلبالغ عن العمليات الطارئة.  -
  

  السجالت  2.6
لة لصاقسام ذات فقا لألينبغي االحتفاظ بسجالت عن جميع العمليات والنتائج والقرارات المتعلقة بتطبيق اللوائح على الواردات، و

  في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية حسب مقتضى الحال، بما في ذلك:
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بما في  ،تحليل مخاطر اآلفات الحجرية: )2004( 11رقم  الدولي المعيارالوثائق الخاصة بتحليالت مخاطر اآلفات (وفق   -

 األخرى ذات الصلة) والمعايير الدوليةذلك تحليل المخاطر على البيئة والكائنات الحية المحورة 
فرة عن المناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ال تتفشى فيھا اآلفات وبرامج المكافحة الرسمية (بما في االوثائق المتو  -

 آلفات)افيھا  ذلك معلومات عن توزع اآلفات والتدابير المتخذة الستبقاء منطقة خالية من اآلفات أو منطقة ال تتفشى
 ش وأخذ العينات واالختبارسجالت التفتي  -
خطوط توجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد : 13رقم  معيار الدوليللحاالت عدم االمتثال وعمليات الطوارئ (وفقا   -

  ).باشتراطات الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة
  

  ويمكن أيضا االحتفاظ بسجالت عن الشحنات المستوردة إذا اقتضى األمر ذلك:
  يد المستعملين النھائيينمع تحد  -
 شريطة مراعاة الحجر الزراعي بعد الدخول؛ أو إجراءات المعالجة  -
 عند ضرورة المتابعة (بما في ذلك التتّبع) وفقا للمخاطر التي تطرحھا اآلفات  -
  إدارة نظام تطبيق اللوائح على الواردات عند الضرورة.  -
  
  االتصاالت  .7

  لوقاية النباتات اإلجراءات االتصالية الالزمة لتمكينھا من االتصال: ينبغي أن تتوفر للمنظمة القطرية
  بالمستوردين وممثلي الصناعة المعنيين  -
  والمنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان المصّدرة  -
  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ةوأمان  -
  ھذه االتفاقية. وأمانات المنظمات القطرية لوقاية النباتات األعضاء في  -
  
  آلية االستعراض  .8

  استعراض النظام  1.8
عالية رصد ف ينبغي للجھة المتعاقدة أن تستعرض بصفة دورية نظامھا الخاص بتطبيق اللوائح على الواردات. وقد يشمل ذلك

ريعات تعديل التشوراد، األف تدابير الصحة النباتية، وتدقيق أنشطة المنظمة القطرية لوقاية النباتات، والمنظمات المرّخص لھا أو
  واللوائح واإلجراءات المتعلقة بالصحة النباتية حسب مقتضى الحال.

  
  االستعراض العارض  2.8

فر لدى المنظمة القطرية لوقاية النباتات إجراءات الستعراض حاالت عدم االمتثال والعمليات الطارئة. وقد يؤدى اتوتينبغي أن 
 عديل تدابير بشأن الصحة النباتية.ھذا االستعراض إلى اعتماد أو ت
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  لموافقةا
 .2004أبريل/نيسان  يفر التالي ايالمعقد وافقت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية على ل

  

  المقدمة
  النطاق

ً توجيھية إلجراء تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاض عة للوائح. ويوضح يتضمن ھذا المعيار خطوطا
ل المباح في تقدير المخاطر وفى انتقاء خيارات إدارة المخاطر للتوصل إلى مستوى التحمّ تباعھا االعمليات المتكاملة التي ينبغي 

  لآلفات.
  

  المراجع
  جنيف.لعالمية، . منظمة التجارة ااالتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية. 1994  منظمة التجارة العالمية

اية وما، االتفاقية الدولية لوقر. قائمة المصطلحات الخاصة بالصحة النباتية. .2004. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

وتطبيق مفھوم المكافحة  ر: الخطوط التوجيھية بشأن تفسي1الضميمة رقم . 2002. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.. ، الرسمية لآلفات الخاضعة للوائح

مية االقتصادية المحتملة خطوط توجيھية بشأن فھم األھ :2الضميمة رقم . 2003. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  زراعة.ألغذية والا، منظمة روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. بھا مع اإلشارة إلى االعتبارات البيئيةوالمصطلحات المتصلة 

، االتفاقية الدولية لوقاية روما. الخطوط التوجيھية لتحليل مخاطر اآلفات .1996. 2 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة

لدولية لوقاية االتفاقية ا روما،. الخطوط التوجيھية بشأن مراقبة اآلفات. 1997. 6 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
 ظمة األغذيةوقاية النباتات، منلدولية لروما، االتفاقية ا  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  والزراعة.
وعلى  على البيئة لمخاطرتحليل مخاطر اآلفات الحجرية، بما في ذلك ا .2004. 11 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

 ً  .روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. الكائنات الحية المحورة وراثيا
  مبادئ الحجر النباتي في عالقتھا بالتجارة الدولية. 1يار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم المع

ية روما، االتفاق. ھوم والتطبيقاآلفات غير الَحجرية الخاضعة للوائح: المف, 2002. 16المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
  عة.الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزرا

ا،. متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفـات. 1996. 4 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ة ا روم ة االتفاقي ة لوقاي لدولي
  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة

 ت ومواقع لإلنتاج خالية منفامتطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآل. 1999. 10المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.اآلفات. 

. نظم إلدارة مخاطر اآلفاتمنھج ال إطارفى  استخدام التدابير المتكاملة. 2002. 14المعيار الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم 
  ، منظمة األغذية والزراعة.روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  
  تعاريف

  ).النباتية مصطلحات الصحة مسرد( :5ر في المعيار رقم ايا المعترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة في ھذ
  

  المتطلبات موجز
خاطر ھا تحليل مشملي يإن أھداف تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح ھي، فيما يتعلق بالمنطقة الت

 مكن توصالً أر إذا اآلفات، تحديد اآلفات المرتبطة بالنباتات المخصصة للغرس، وتقييم مخاطرھا، وتحديد خيارات إدارة المخاط
  الث مراحل:ة من ثإلى مستوى السماح المطلوب. ويتبع تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح عملي

  
ة، فات الحجريمن اآل األولى (بدء العملية) تشمل تحديد اآلفة (اآلفات) المرتبطة بالنباتات المخصصة للغرس التي ليستالمرحلة 

ليل يشملھا تح ة التيولكنھا قد تكون مصدر اھتمام تنظيمي، وينبغي اعتبارھا تستحق تحليل المخاطر فيما يتعلق بالمنطقة المحدد
  مخاطر اآلفات.

  
 مقصود منھادام ال(تقييم المخاطر) تبدأ بتصنيف فرادى اآلفات المرتبطة بالنباتات المخصصة للغرس واالستخ المرحلة الثانية

ل لمعرفة إجراء تحليخاطر بلتحديد ما إذا كانت المعايير المتعلقة باآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح مستوفاة. ويستمر تقييم الم
غير  صادي لآلفة) االقتھي المصدر الرئيس النتشار اآلفة وما إذا كانت التأثير (التأثيراتما إذا كانت النباتات المخصصة للغرس 

  مقبوالً على االستخدام المقصود لھذه النباتات المخصصة للغرس.
  

حدد في لملمقبول ااي غير المرحلة الثالثة (إدارة المخاطر) تشمل تحديد مستوى السماح لآلفة لتالفى التأثير (التأثيرات) االقتصاد
  المرحلة الثانية وخيارات اإلدارة لتحقيق مستوى السماح.
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  الخلفية
قتصادية اثيرات ھناك آفات معينة غير حجرية خاضعة لتدابير الصحة النباتية ألن وجودھا في النباتات المخصصة للغرس له تأ

ما  ح، وكثيراً للوائ نھا آفات غير حجرية خاضعةغير مقبولة مرتبطة باالستخدام المقصود من ھذه النباتات. وتعرف ھذه اآلفات بأ
  تكون منتشرة على نطاق واسع، في البلد المستورد ويجب معرفة تأثيرھا االقتصادي.

  
، بتحديد اآلفات آلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، في منطقة معينة خالية منلتتمثل أھداف تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة 

دارة إيارات خات المخصصة للغرس وبتقييم الخطر الناشئ عنھا والعمل، عند المقتضى، على تحديد اآلفات المرتبطة بالنبات
  المخاطر توصالً إلى مستوى السماح المطلوب.

  
لية لوقاية فاقية الدوه االتوينبغي أن تكون للتدابير المتعلقة باآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح مبرراتھا الفنية حسبما نصت علي

فرض أية قيود ت). وينبغي أن تكون مبررات تصنيف آفة باعتبارھا من اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح و1997باتات (الن
  على استيراد أنواع النباتات التي ترتبط بھا، مستندة إلى تحليل مخاطر اآلفات.

  
صة المخص دخول اآلفة، وأن النباتاتومن الضروري إقامة البيان العملي على أن النباتات المخصصة للغرس ھي الطريق ل

 ام المقصودالستخدللغرس ھي المصدر الرئيس النتشار اآلفات (طريق االنتقال) الذي ينشأ عنه تأثير اقتصادي غير مقبول على ا
ويلة طادية القتصاراتھا ن لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح أو تأثيمن ھذه النباتات. وال توجد ضرورة لتقييم احتماالت التوطّ 

ير باآلفات غ ا يتصلالدخول إلى األسواق (أي الدخول إلى أسواق التصدير) والتأثيرات البيئية ذات أھمية فيم األجل. وال يعدّ 
  .أصالً  الحجرية الخاضعة للوائح على اعتبار أّن ھذه األخيرة موجودة

  
 طخطو: (5م رق ر الدوليالصحة النباتية في المعيمصطلحات ا لدليل ىاألول الضميمةد متطلبات المكافحة الرسمية في تحدّ 

فات لخاصة باآلعايير ا)، بينما ترد المالصحة النباتية تفسير وتطبيق مفھوم المكافحة الرسمية لآلفات الخاضعة للوائحلتوجيھية 
ويجب  )،التطبيقھوم واآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح: المف: (16 رقمالدولي المعيار غير الحجرية الخاضعة للوائح في 

  مراعاة ھذه المعايير في تحليل مخاطر اآلفات.
  
  االستخدام المقصود والمكافحة الرسمية  .1

  ار.ذا المعيھمزيد من مصطلحات معينة في إطار تعريف اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، من أجل تطبيق فھم من المھم 
  

  االستخدام المقصود  1.1
  النباتات المخصصة للغرس يمكن أن يكون: االستخدام المقصود من

  الزراعة لغرض اإلنتاج المباشر من أنوع أخرى من السلع (مثال الفاكھة، زھور الزينة، األخشاب، الحبوب)؛  -
  )؛ات(مثال الدرنات، والعقل والبذور والريزوم ھانفسزيادة عدد النباتات المخصصة للغرس   -
ة). ويشمل ھذا النباتات التي يقصد استخدامھا بغرض الترويح أو المزية الجمالية أو بقاؤھا مغروسة (مثالً نباتات الزين  -

  غير ذلك من االستخدامات.
  

تلفة من نواع مخ، فإن ذلك قد يشمل إنتاج أ ھانفس وعندما يكون االستخدام المقصود ھو زيادة عدد النباتات المخصصة للغرس
تحليل  فى إطارالشھادات، كأن تكون نباتات للتربية أو لمزيد من اإلكثار. والنباتات المخصصة للغرس في إطار خطة إصدار 

 ّ ألضرار اتويات في تحديد مس مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، فإن ھذا التمييز قد يكون مھما
  فئات، مبرراته الفنية.إلى ھذه ال وخيارات إدارة مخاطر اآلفات. وينبغي أن يكون لھذا التمييز استناداّ 

  
لى عدد ع ويقتصر عل البيوقد يكون التمييز بين االستخدام التجاري (ويشمل البيع أو نية البيع) واالستخدام غير التجاري (وال يشم

  قليل من النباتات المخصصة للغرس بغرض االستخدام الشخصي)، حيث يكون لھذا التمييز مبرراته الفنية.
  

  ةالمكافحة الرسمي  2.1
 ت للمكافحةاآلفا تشير "الخاضعة للوائح" في تعريف اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، إلى المكافحة الرسمية. وتخضع ھذه

 المعيارن م 4-1-3م إلى تقليصھا في النباتات المحددة ألغراض الغرس (أنظر القس يترمالرسمية في شكل تدابير للصحة النباتية 
  .)ر الحجرية الخاضعة للوائح: المفھوم والتطبيقاآلفات غي: 16رقم الدولي 

  
  :يھوالمبادئ والمعايير ذات الصلة بتفسير وتطبيق مفھوم المكافحة الرسمية لآلفات الخاضعة للوائح 

  عدم االنحياز؛   -
  الشفافية؛  -
  المبررات الفنية؛  -
  ؛نفاذاإل  -
  ؛يااللزامالطابع   -
  منطقة التطبيق؛  -
  لوقاية النباتات ومشاركتھا.سلطة المنظمة القطرية   -
  

ي، أي ه قطـرويمكن تطبيق برنامج المكافحة الرسمية بالنسبة لآلفات غيـر الحجريـة الخاضعة للوائح على أساس قطري، شب
تفسير وتطبيق لية توجيھخطوط : 5 رقمالدولي المعيار مصطلحات الصحة النباتية في دليل ل ىاألول الضميمةمنطقـة محلية (أنظر 

  ).الصحة النباتية م المكافحة الرسمية لآلفات الخاضعة للوائحمفھو
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  المتطلبات

  تحليل مخاطر اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح
 سلسل معين.تباع تسوف تطبق ھذه الخطوات، في معظم الحاالت، بالتتابع في عملية تحليل مخاطر اآلفات إالّ أنه من الضروري إ

ل لفنية في ظاحية املية تقدير مخاطر اآلفات ھو أن تكون معقدة بالقدر الذي يمكن تبريره من النن مراعاته في عوكل ما يتعيّ 
لدنيا، يرات ان لمخاطر اآلفات في ضوء مبادئ الضرورة والتأثالظروف السائدة. ويتيح ھذا المعيار الحكم على تحليل معيّ 
الحجر  مبادئ: 1م رق يارالمعدارتھا ومبادئ عدم التمييز الواردة في والشفافية، والتكافؤ، وتحليل المخاطر، والمخاطر التي يمكن إ

تية في الصحة النبا مصطلحاتدليل ل ىاألول الضميمة(أنظر باإلضافة إلى تفسير المكافحة  بالتجارة الدوليةعالقتھا في الزراعي 
  ).حة النباتيةالص فات الخاضعة للوائحتفسير وتطبيق مفھوم المكافحة الرسمية لآللخطوط توجيھية : 5رقم  الدولي  المعيار

  
  المرحلة األولى: البدء في العملية  .2

 ير الحجريةفات غالھدف من المرحلة األولى ھو تحديد آفات النباتات المعّينة المخصصة للغرس التي يمكن إخضاعھا للوائح اآل
غرس في صصة للخدام المقصود من النباتات المخالخاضعة للوائح والتي ينبغي أن يشملھا تحليل المخاطر فيما يتعلق باالست

  المنطقة المحددة التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات.
  

  نقاط البداية  1.2
  :ما يليليمكن البـدء في عمليــة تحليــل مخاطر اآلفــات بالنسبــة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، نتيجة 

ً تحديد النباتات المخصصة للغرس التي يمكن أ  -   لدخول اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح محتمالً  ن تكون طريقا
  من اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح تحديد اآلفة التي يمكن أن تعدّ   -
استعراض أو مراجعة سياسات وأولويات الصحة النباتية بما في ذلك عناصر الصحة النباتية في الخطط الرسمية   -

  إلصدار الشھادات.
  

ً ي  1.1.2 لدخول اآلفات غير  بدأ تحليل مخاطر اآلفات بتحديد النباتات المخصصة للغرس التي يمكن أن تكون طريقا
  الحجرية الخاضعة للغرس

  كاآلتي: لحاالتاقد تنشأ متطلبات إلى إيجاد تحليل جديد أو منقح لمخاطر اآلفات بالنسبة للنباتات المخصصة للغرس في بعض 
  اتات المخصصة للغرس للوائحتخضع أنواع جديدة من النب  -
  ض لآلفات أو مقاومتھا من جانب النباتات المخصصة للغرس.حدوث تغيير في جوانب التعرّ   -
  

عد من قواعلى معلومات من مصادر رسمية و وضعت قائمة باآلفات المحتمل أن تتعلق بالنباتات المخصصة للغرس اعتماداً 
ويات يب أوللدراسات أو من مشاورات الخبراء. وقد يكون من المستصوب ترتبيانات، ومن الدراسات العلمية أو غيرھا من ا

تعلق ھا قد ال تلة بأنإلى تقديرات الخبراء. وفى حالة عدم تحديد اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح المحتم القائمة استناداً 
  بالنباتات المخصصة للغرس، يمكن وقف تحليل مخاطر اآلفات عند ھذه النقطة.

  
  تحليل مخاطر اآلفات الذي يبدأ نتيجة لظھور آفة  2.1.2

  قد تنشأ حاجة إلى إجراء تحليل جديد أو منقح لمخاطر آفات النباتات المخصصة للغرس في بعض األوضاع مثل:
تحديد مخاطر جديدة، من خالل البحث العلمي، ناشئة عن آفة (مثالً في حال تغّير ضراوة اآلفة أو إذا تبّين أّن إحدى   -

  الكائنات الحّية ھي ناقلة لآلفات)
  ظھور األوضاع التالية في مجال تحليل مخاطر اآلفات:  -

  تغيير في انتشار اآلفة أو اإلصابة بھا  •
اآلفة (مثل تحول آفة حجرية إلى االنتشار على نطاق واسع أو أنھا لم تعد تخضع للوائح  وضعتغيير في   •

  بوصفھا آفة حجرية)
  مالئمة للتنظيم باعتبارھا آفة حجرية. وجود آفة جديدة غير  •
  

  تحليل مخاطر اآلفات الذي يبدأ نتيجة الستعراض أو مراجعة سياسة الصحة النباتية  3.1.2
 ياسات بسببق بالسقد تنشأ حاجة إلجراء تحليل جديد أو منقح لمخاطر اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح نتيجة لشواغل تتعل

  الحاالت التالية:
ر في وضع برنامج مكافحة رسمي (مثالً خطة إلصدار الشھادات) بما في ذلك صرامة التدابير الواجب تطبيقھا النظ  -

اتات ئح في النبة للواعلى آفة معّينة لتجنب التأثيرات االقتصادية غير المقبولة المحددة في اآلفات غير الحجرية الخاضع
  المخصصة للغرس في مجال مخاطر اآلفات

نطاق متطلبات الصحة النباتية لتشمل الواردات من النباتات المخصصة للغرس الخاضعة للوائح بالفعل  بغرض توسيع  -
  في المنطقة التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات

توافر نظام جديد أو عملية أو إجراء لوقاية النباتات أو معلومات جديدة يمكن أن تؤثر في قرار سابق (مثل المعالجة   -
  د المعالجة أو طريقة تشخيص جديدة)الجديدة أو فق

اتخاذ قرار باستعراض لوائح الصحة النباتية أو متطلباتھا أو عملياتھا (مثالً اتخاذ قرار إلعادة تصنيف آفة حجرّية ضمن   -
  اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح)
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  منظمة دولية (منظمة األغذية والزراعة) تقييم اقتراح مقدم من بلد آخر أو من منظمة إقليمية لوقاية النباتات أو من  -
  خالف نشأ بشأن تدابير الصحة النباتية.  -

  
  تحديد مجال تحليل مخاطر اآلفات  2.2

ية  افحة الرسما المكق فيھا، أو يتوخى أن تطبق فيھينبغي تحديد منطقة تحليل مخاطر اآلفات حتى يمكن تحديد المنطقة التي يطبّ 
  عنھا.ن توفير معلومات والتي يتعيّ 

  
  المعلومات  3.2

ً  تشكل عملية جمع المعلومات عنصراً  دء حتى لة البفي جميع مراحل تحليل مخاطر اآلفات. وھى عملية ضرورية في مرح أساسيا
 ويجرى تجميع يمكن تحديد ھوية اآلفة، وانتشارھا الحالي وتأثيرھا االقتصادي ومدى ارتباطھا بالنباتات المخصصة للغرس.

  ات.ر اآلفى الالزمة للتوصل إلى القرارات الضرورية المتعلقة بمدى ضرورة االستمرار في تحليل مخاطالمعلومات األخر
  

فة اآل وضعويمكن الحصول على المعلومات عن تحليل مخاطر اآلفات من عّدة مصادر. ويجب إعطاء معلومات رسمية عن 
-صال الرسمية (المادة السابعة(ج)) وتيسير ذلك من خالل نقاط االت1-ةاستناداً إلى االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (المادة السابع

2 .(  
  

  استعراض تحليالت مخاطر اآلفات السابقة  4.2
ُ أو اآل د مما إذا كانت النباتات المخصصة للغرسينبغي قبيل البدء في إجراء عملية تحليل المخاطر الجديدة التأكّ  ضعت خفة قد أ

 مات مفيدة.، معلويمكن أن توفر عمليات التحليل التي أجريت ألغراض أخرى مثل اآلفات الحجريةلعملية تحليل مخاطر اآلفات. و
ن الظروف اعاة أق من سالمتھا مع مروينبغي في حالة وجود تحليل مخاطر سابقة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، التحقّ 

  ربما قد تكون تغيرت.
  

  اختتام عملية البدء  5.2
ية ئح، في نھاة للوامرتبطة بالنباتات المخصصة للغرس التي يتم تحديدھا على أنھا آفات غير حجرية محتملة خاضعتقدم اآلفات ال

  مرحلة البدء، إلى المرحلة التالية من عملية تحليل المخاطر.
  
  تقييم مخاطر اآلفات –المرحلة الثانية   .3

  طة ھي:يمكن تقسيم مرحلة تقييم مخاطر اآلفات إلى ثالث خطوات متراب
  تصنيف اآلفات،  -
  باآلفات؛صابة لإلتقدير ما إذا كانت النباتات المخصصة للغرس ھي المصدر الرئيس   -
  تقييم التأثيرات االقتصادية المرتبطة باالستخدام المقصود للنباتات المخصصة للغرس.  -

  
  تصنيف اآلفات  1.3

مخاطر  تحليل المرحلة األولى والتي تستوجب إجراء عملية قد ال يكون من الواضح، في البداية، ما ھي اآلفات المحددة في
لكل آفة  النسبةباآلفات. وتفحص عملية التصنيف ما إذا كان معيار التعريف لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح قد استوفى 

  مفردة من اآلفات.
  

ت تقدير عمليا التصنيف وإجراء المزيد من ويتم خالل مرحلة البدء إخضاع اآلفة أو قائمة اآلفات التي تم تحديدھا لعملية
  تصنيف.لية الالمخاطر. وتعتبر فرصة حذف كائن أو كائنات من الدراسة قبيل مرحلة الفحص المتعمق من الخصائص القيمة لعم

  
ئن كافية ه القراھذ تكون ن أنعلى عدد قليل من القرائن. غير أنه يتعيّ  وتتمثل إحدى مزايا التصنيف في أنھا يمكن أن تنجز اعتماداّ 

  على نحو مالئم. إلجراء عملية التصنيف
  

  عناصر ضرورية للتصنيف  1.1.3
للغرس  لمخصصةتشتمل عملية تصنيف اآلفة باعتبارھا آفة غير حجرية خاضعة للوائح محتملة في نباتات معينة من النباتات ا

  العناصر التالية:
 تات قيد الفحص واالستخدام المقصودمعرفة اآلفة، النباتات المعيلة واألجزاء من النبا  -
 استخدامھا المقصود فيمدى ارتباط اآلفة بالنباتات المخصصة للغرس وتأثير ذلك   -
 وجود اآلفة وحالة التنظيم  -
 االستخدام المقصود للنباتات المخصصة للغرس. فياإلشارة إلى التأثير أو التأثيرات االقتصادية لآلفة   -

  
  النبات المعيل والجزء من النبات قيد الفحص واالستخدام المقصودتحديد اآلفة، و   1.1.1.3

ً  ينبغي تحديد ما يلي تحديداً    :واضحا
 تحديد اآلفة  -
 النبات المعيل الخاضع للوائح أو المحتمل أن يخضع للوائح  -
وغير  اتوالريزومجزء أو األجزاء من النبات قيد الفحص (الشتالت واألبصال، البذور، النباتات في زراعة األنسجة،   -

 ذلك)
 االستخدام المتوخى.  -
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 ُ  )البيولوجية(حيوية الجري على آفة أو آفات وعائل أو عوائل محددة وأن المعلومات ويلزم ما تقدم لضمان أن يكون التحليل قد أ
  واالستخدام المقصود قيد الفحص. لالمستخدمة تتعلق باآلفة والنبات المعي
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ً آلفات، يكون النولوبالنسبة  ذلك  نيف دعم. وينبغي عند استخدام مستوى أعلى أو أدنى من التصع ھو وحدة التصنيف عموما

تضمن ذلك يغي أن بمبررات سليمة من الناحية العلمية. وفي حالة تصنيفھا في مستوى أعلى أو أدنى من النوع (مثل الصنف) ينب
قات ئل أو العالالعوا د اختالفات في مدى ضراوة اآلفة أو نطاقاألدلة التي توضح أن العوامل التي يستند إليھا التصنيف مثل وجو

  بناقل اآلفة، كبيرة بشكل يؤثر في حالة الصحة النباتية.
  

 ً عم التصنيف د دنى من. وينبغي عند استخدام مستوى أعلى أو أوبالنسبة إلى العوائل أيضاً، يكون النوع ھو وحدة التصنيف عموما
أن يتضمن  ينبغي العلمية. وفي حالة تصنيفھا في مستوى أعلى أو أدنى من النوع (مثل الصنف) ذلك بمبررات سليمة من الناحية

ھا لو مقاومته فات أذلك األدلة التي توضح أن العوامل التي يستند إليھا التصنيف مثل وجود اختالفات في مدى تعّرض العائل لآل
أو  ستوى النوعجاوز متخدام التصنيفات الخاصة بنباتات الغرس بما يتن عدم اسكبيرة بشكل يؤثر في حالة الصحة النباتية. ويتعيّ 

  .هفسن مقصودالستخدام اللاألصناف غير المحددة في جنس معين ما لم تكن جميع ھذه األصناف في ھذا الجنس قد تم تقييمھا 
  

  استخدامھا المقصود فيارتباط اآلفات بنباتات الغرس والتأثير   2.1.1.3
ة تحليل بدأ عملياالستخدام المقصود. وحيثما ت فية بعد مراعاة مدى ارتباطھا بنباتات الغرس وتأثير ذلك ينبغي تصنيف اآلف

عائل وجزء ناف اللمخاطر اآلفات باآلفة ذاتھا، قد يتم تحديد أكثر من عائل واحد لھا. وينبغي عندئذ تقييم كــل صنف من أص
  منفصلة. النبات قيد الفحص ألغراض المكافحة الرسمية بصورة

  
في   تؤثرالفإذا كان من الواضح من التصنيف أن اآلفة ليست مرتبطة بنباتات الغرس أو الجزء من النبات قيد الفحص أو 

  االستخدام المقصود لھذه النباتات، يمكن وقف تحليل المخاطر عند ھذه النقطة.
  

  وجود اآلفات وحالة التنظيم  3.1.1.3
تحليل  ا) في مجالسبة لھقيد المكافحة الرسمية (أو يجرى دراسة استخدام المكافحة الرسمية بالن إذا كانت اآلفة موجودة وإذا كانت

  لمخاطر.اة تحليل المعايير الخاصة باآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح وتتواصل عملي يتستوفمخاطر اآلفات، فإن اآلفة قد 
  

يل مخاطر ال تحلتحليل المخاطر أو ال تخضع لمكافحة رسمية في مج أما إذا كانت اآلفة غير موجودة في المنطقة التي يشملھا
ة في حة رسمي، أو ال يتوقع أن تخضع لمكافهنفس االستخدام المقصودباآلفات في ما يتعلق بنباتات مخصصة للغرس المحددة 

  المستقبل القريب، فيمكن وقف عملية تحليل المخاطر عند ھذه النقطة.
  

  و التأثيرات االقتصادية لآلفة على االستخدام المقصود للنباتات المخصصة للغرستقييم التأثير أ  4.1.1.3
لمخصصة اتات اينبغي أن تكون ھناك مؤشرات واضحة إلى أن اآلفة تتسبب في تأثيرات اقتصادية على االستخدام المقصود للنب

فھم األھمية ن توجيھية بشأخطوط : 5 رقملي الدوالمعيار مصطلحات الصحة النباتية في  لدليل يةالثان الضميمةللغرس (أنظر 
  ).االقتصادية المحتملة والمصطلحات المتصلة بھا مع اإلشارة إلى االعتبارات البيئية

  
القتصادية لتأثيرات ااات عن أما إذا كانت اآلفة ال تتسبب في التأثيرات االقتصادية، وفقا للمعلومات المتوافرة، أو ال تتوافر معلوم

  فيمكن وقف تحليل المخاطر عند ھذه النقطة.لھذه اآلفة، 
  

  اختتام تصنيف اآلفة  2.1.3
  أي:، إذا تقرر أن اآلفة تنطوي على احتماالت أن تصبح آفة غير حجرية خاضعة للوائح

-   ً   تشكل النباتات المخصصة للغرس طريقا
 قد يكون لھا تأثير اقتصادي غير مقبول  -
 اطر اآلفاتتوجد في المنطقة التي يشملھا تحليل مخ  -
  تخضع أو من المقرر أن تخضع للمكافحة الرسمية في ما يتعلق بالنباتات المحددة المخصصة للغرس.  -

لخاضعة لحجرية ااالمعايير الخاصة باآلفات غير  يتستوفينبغي االستمرار في عملية تحليل المخاطر. أما إذا كانت اآلفة ال 
  للوائح، فيمكن وقف عملية التحليل.

  
  ر ما إذا كانت النباتات المخصصة للغرس ھي المصدر الرئيس لإلصابة باآلفةتقدي  2.3

لضروري من ا هنظرا الحتمال وجود اآلفة غير الحجرية الخاضعة للوائح في المنطقة التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات، فإن
 وري للقياممن الضروھذه النباتات أو ال. تحديد ما إذا كانت النباتات المخصصة للغرس ھي المصدر الرئيس لإلصابة باآلفات في 

  بھذه العملية، تقييم جميع مصادر اإلصابة وعرض النتائج في تحليل مخاطر اآلفات.
  

  وتستند عملية تقييم جميع مصادر اإلصابة إلى ما يلي:
  دورة حياة اآلفة والعائل والتاريخ الوبائي لآلفة ومصادر اإلصابة باآلفة  -
  تصادي النسبي لمصادراإلصابة باآلفة.تحديد التأثير االق  -
  

ھا تحليل ي يشملوعند تحليل المصدر الرئيس لإلصابة باآلفة، يجب أن تؤخذ بعين االعتبار األوضاع الراھنة في المنطقة الت
  مخاطر اآلفات وتأثير المكافحة الرسمية.

  
  اآلفةدورة حياة اآلفة والعائل والتاريخ الوبائي لآلفة ومصادر اإلصابة ب  1.2.3

در األخرى المصا الھدف من ھذا الجزء من التقييم ھو تقدير العالقة فيما بين اآلفة والنباتات المخصصة للغرس وتحديد جميع
  لإلصابة باآلفة.
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ق ائو الطرأمصادر ويتم تحديد جميع المصادر األخرى لإلصابة باآلفة من خالل تحليل دورتي حياة اآلفة والعائل. وقد تشمل ال

  لفة لإلصابة باآلفة ما يلي:المخت
  التربة  -
  المياه  -
  الھواء  -
  النباتات األخرى أو المنتجات النباتية  -
  عوائل اآلفة  -
  آلية أو طرق النقل الملوثة  -
  المنتجات الثانوية أو المخلفات  -
  

ير )، والتدابمائيةالممرات الوقد تحدث عملية اإلصابة باآلفة وانتشارھا نتيجة لحركة طبيعية (بما في ذلك الرياح والعوائل و
  ق.ائالبشرية أو غير ذلك من الوسائل من مصادر اإلصابة ھذه. وينبغي فحص خصائص تلك الطر

  
  تحديد التأثير االقتصادي النسبي لمصادر اإلصابة باآلفة  2.2.3

لصلة اس ذات المخصصة للغريتمثل الھدف من ھذا الجزء من التقييم في تحديد أھمية اإلصابة باآلفات المرتبطة بالنباتات 
م بغي استخدات. وينبالمصادر األخرى لإلصابة في المنطقة التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات واالستخدام المقصود لھذه النباتا

  .1-2- 3المعلومات الواردة في القسم 
  

قييم ا يشمل التفة. كملة الوبائية لآلوسوف يعالج التقييم أھمية اإلصابة باآلفة في النباتات المخصصة للغرس فيما يتعلق بالحا
ر ببعض ك المصاداالستخدام المقصود. وقد تتأثر أھمية جميع تل فيمساھمة مصادر اإلصابة األخرى في تطّور اآلفة وتأثيرھا 

  العوامل منھا:
  الدورات )متعددة الدورة أو أحادية آلفات اعدد دورات حياة اآلفة في النباتات المخصصة للغرس؛ (  -
  لتكاثر اآلفة )البيولوجيةالحيوية (الخصائص   -
  كفاءة الطريق بما في ذلك آليات التشتت ووتيرته   -
  اإلصابة الثانوية وعمليات االنتقال من النباتات المخصصة للغرس إلى النباتات األخرى  -
  العوامل الجوية  -
  الممارسات الزراعية قبل الحصاد وبعده  -
  ع التربةاأنو  -
باتات (مثل أن تكون مراحل النباتات المبكرة أكثر عرضة لمختلف اآلفات، ومقاومة العائل/تعرضه مدى تعرض الن  -

  لإلصابة)
  وجود ناقالت لآلفة  -
  وجود أعداء طبيعيين و/أو عوامل ممرضة  -
  وجود عوائل أخرى معّرضة لآلفات  -
  انتشار اآلفات في المنطقة التي يشملھا تقييم مخاطر اآلفات  -
  لفعلي أو المتوقع للمكافحة الرسمية في المنطقة التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات.التأثير ا  -
  

 ر ومن بذورلى بذووقد تكون مختلف أنواع ومعدالت انتقال اآلفة من اإلصابة األولية في النباتات المخصصة للغرس (من بذور إ
ستخدام مل على االالعوا نبغي دراستھا. وقد تعتمد أھمية ھذهإلى نباتات ومن نباتات إلى نباتات وداخل النبات ذاته) عناصر مھمة ي

 اھنفساآلفة بولية إلصابة األلالمقصود للنباتات المخصصة للغرس وينبغي تقييمھا على ھذا األساس. فعلى سبيل المثال، قد يكون 
 ً قصد غرس التي يصصة للالنباتات المخ في البذور أو عليھا بالنسبة لعمليات اإلكثار األخرى أو كبيراً  تأثيرات مختلفة اختالفا

  بقاؤھا مغروسة.
  

ألخرى. امصادر وقد تؤثر عوامل أخرى في تقييم النباتات المخصصة للغرس باعتبارھا المصدر الرئيس لإلصابة بالمقارنة بال
  وقد تشمل ھذه العوامل فترة بقاء اآلفة وعمليات المكافحة خالل إنتاج النباتات أو نقلھا أو تخزينھا.

  
  اختتام عملية تقييم ما إذا كانت النباتات المخصصة للغرس ھي المصدر الرئيس لإلصابة باآلفات  3.2.3

ھذه للمقصود ااالستخدام  فيتقدم اآلفات التي يتم انتقالھا بصورة رئيسية من خالل النباتات المخصصة للغرس والتي تؤثر 
  بولة.يد ما إذا كانت ھذه التأثيرات االقتصادية غير مقالنباتات، إلى المرحلة التالية من تقييم المخاطر لتحد

  
ذه عند ھ وعندما يتبين أن النباتات المخصصة للغرس ليست ھي المصدر الرئيس لإلصابة، يمكن وقف تحليل مخاطر اآلفات

ضرار لحق من أالحاالت التي تكون فيھا المصادر األخرى لإلصابة ذات عالقة، ينبغي تقييم مساھماتھا فيما ي يوفالنقطة. 
  باالستخدام المقصود للنباتات المخصصة للغرس.

  
  االستخدام المقصود للنباتات المخصصة للغرس فيتقدير التأثيرات االقتصادية   3.3

ير غاقتصادية  أثيراتتشير المتطلبات الواردة في ھذه الخطوة إلى المعلومات الالزمة إلجراء تحليل لمعرفة ما إذا كانت ھناك ت
لنباتات فات اوقد تكون التأثيرات االقتصادية قد خضعت للتحليل قبل ذلك ألغراض وضع برامج للمكافحة الرسمية آل مقبولة.

كون قد ت. وينبغي مراجعة سالمة أية بيانات حيث أن الظروف والمعلومات قد هنفس الستخدام المقصودلالمخصصة للغرس 
  تغيرت.

  



  21المعيار رقم   تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح 

302 )2010(إصدار34إلى 1رقم  الصحة النباتية لتدابير المعايير الدولية   

 ً ً لبيانات الكميً ، الحصول على اوينبغي حيثما يكون مالئما ً  ة التي توفر قيما وعية مثل بيانات النام الاستخد نقدية. كما يمكن أيضا
ً آلفة تاإلنتاج النسبي أو مستويات الجودة قبيل اآلفات وبعدھا. وقد تتباين التأثيرات االقتصادية الناشئة عن ا خدام المقصود لالست بعا

  عتبار.للنباتات المخصصة للغرس وال بد من أخذ ذلك في اال
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ن اآلفة اشئة عوفى الحاالت التي يتبين وجود أكثر من مصدر من مصادر االصابة، ينبغى بيان أن التأثيرات االقتصادية الن

  الموجودة على النباتات المخصصة للغرس إنما ھي المصدر الرئيس للتأثير االقتصادي غير المقبول.
  

  تأثيرات اآلفة  1.3.3
ة في االقتصادي أثيراتھاالمعلومات المفصلة بشأن تن إففي المنطقة التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفة،  نظرا ألن اآلفة تكون موجودة

ومات في المعل تلك المنطقة تكون متوافرة. وينبغي الرجوع إلى البيانات العلمية وإلى المعلومات التنظيمية وغير ذلك من
ليل ل التحدراستھا خال ييجر. وسوف تكون معظم التأثيرات التي الدراسات القطرية والدولية، وتوثيقھا حسب مقتضى الحال

  االقتصادي عبارة عن تأثيرات مباشرة على النباتات المخصصة للغرس واستخدامھا المقصود.
  

  وتشمل العوامل ذات الصلة في تحديد التأثيرات االقتصادية ما يلي:
  لغالت)انخفاض كمية الغالت القابلة للتسويق (أي حدوث خفض في ا  -
تقليل الجودة مثل الحد من المحتوى السكري في الكروم المستخدمة في إنتاج النبيذ، والتقليل من درجة المنتج المطروح   -

  في السوق)
  زيادة تكاليف مكافحة اآلفات (مثل إتالف النباتات غير الصالحة واستخدام المبيدات)  -
  زيادة تكاليف الحصاد والفرز (مثل االنتقاء)  -
  اليف إعادة الغرس (نتيجة لفقد طول عمر النباتات)تك  -
الخسائر الناجمة عن ضرورة زراعة محاصيل بديلة (مثل نتيجة للحاجة إلى زراعة أصناف مقاومة ذات غالت   -

  أو المحاصيل المختلفة). هنفسمنخفضة من المحصول 
  

ال، سبيل المث لة. فعلىصخرى في مكان اإلنتاج عوامل ذات النباتات العائلة األ فيفي حاالت معينة، يمكن أن تعتبر تأثيرات اآلفة 
ن زراعة أيمھا. غير رى تقينتيجة لإلصابة باآلفة التي يج خطيراً  قد ال تتأثر بعض األصناف أو األنواع من النباتات العائلة تأثراً 

ً مثل ھذه النباتات العائلة المصابة قد تتسبب في تأثيرات كبيرة على النباتات العائلة  لمنطقة نتاج في اكان اإلفي م األكثر تعرضا
د يشمل قالنباتات  د لھذهالتي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات. وفى ھذه الحاالت، فان تقييم العواقب التي قد تلحق باالستخدام المقصو

  جميع النباتات العائلة ذات الصلة التي يتم زراعتھا في مكان اإلنتاج.
  

بول في لى الذإالعواقب االقتصادية إال بعد فترة طويلة من الزمن (مثال األمراض المؤدية  وفي بعض الحاالت، قد ال تتضح
نباتات قد في ال المحاصيل المعمرة نتيجة لإلصابة بآفة في مرحلة سبات تستغرق فترة طويلة). وعالوة على ذلك، فإن اإلصابة

لحق تائج التي في المستقبل. وفى ھذه الحاالت، فان النتالمحاصيل  فيتؤدى إلى تلوث مكان اإلنتاج مما يكون له تأثيرات 
  باالستخدام المقصود قد يتم تمديدھا إلى ما يتجاوز دورة اإلنتاج األولى.

  
ة عند ل ذات صلفرص الوصول إلى األسواق أو الصحة البيئية عوام فيوال تعتبر النتائج الناجمة عن اآلفات مثل التأثيرات 

تبر من خرى قد تعفات األدية لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح. ومع ذلك، فإن القدرة لتكون ناقلة لآلتحديد التأثيرات االقتصا
  العوامل ذات الصلة. 

  
  حدود اإلصابة والضرر فيما يتعلق باالستخدام المقصود  2.3.3

صصة باتات المخود للناالستخدام المقصينبغي توافر البيانات الكمية والنوعية فيما يتعلق بمستوى األضرار التي تلحقھا اآلفة ب
النباتات  ن فيھاللغرس بالنسبة لجميع مصادر اإلصابة في المنطقة التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات. وفى الحاالت التي تكو
دنيا ات اللمستويالمخصصة للغرس ھي المصدر الوحيد لإلصابة، توفر ھذه البيانات األساس الالزم لتحديد مستويات اإلصابة وا

  لألضرار الناشئة عنھا فيما يتعلق بالتأثير االقتصادي لالستخدام المقصود.
  

 ً ة نبغي مقارنية. ويمساھماتھا النسبية في األضرار الكل ر، البد من تقديوحيثما تكون المصادر األخرى لإلصابة ذات صلة أيضا
ي مستويات فنسبية لمصادر األخرى لتحديد المساھمة اللحقھا اآلفة بالنباتات المخصصة للغرس مع نسبة انسبة األضرار التي تُ 

  األضرار المتعلقة باالستخدام المقصود لھذه النباتات.
  

- 4ر القسم ت (أنظومن شأن تحديد مستوى اإلصابة أن يساعد على تحديد مستويات السماح المناسبة في مرحلة إدارة مخاطر اآلفا
4.(  

  
 ي النباتاتإلصابة فلومات الكمية عن األضرار التي تلحقھا اآلفة خالل المستوى األول ال تتوافر فيھا المعلالتي وفى الحاالت 

- 2-3و 1-2-3قسمين إلى المعلومات التي يتم الحصول عليھا في ال المخصصة للغرس، يمكن االستعانة بتقديرات الخبراء استناداً 
2 .  
  

  تحليل النتائج االقتصادية  3.3.3
 التأثيرات يد ھذهثيرات اآلفة، الضرر مثالً، سوف تكون ذات طابع تجارى ضمن البلد. وينبغي تحدكما أشير أعاله فإن معظم تأ

 ً ن نتيجة ھا المنتجوي يحقق. وقد يكون من المفيد النظر في التأثيرات السلبية للتغييرات بسبب اآلفة في األرباح التوتقديرھا كميا
  للتغييرات في تكاليف اإلنتاج والغالت أو األسعار.

  
  تقنيات التحليل  1.3.3.3

للتأثيرات  ھناك بعض التقنيات التحليلية التي يمكن استخدامھا بالتشاور مع الخبراء في علوم االقتصاد إلجراء تحليل أكثر تفصيالً 
قنيات االقتصادية لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح. وينبغي أن تتضمن جميع التأثيرات التي تم تحديدھا. وقد تشمل ھذه الت
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بما في ذلك تحليل المخاطر على  ،تحليل مخاطر اآلفات الحجرية: )2004(11 رقمالدولي المعيار من  3-2-3- 2(أنظر القسم 
  ):البيئة والكائنات الحية المحورة 



 21المعيار رقم  اطر اآلفات بالنسبة إلى اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائحتحليل مخ

305 )2010(إصدار34إلى 1رقم  الصحة النباتية لتدابير المعايير الدولية

  
ً  الميزانية الجزئية:  - المنتجين أرباح  فيإذا كانت التأثيرات االقتصادية الناجمة عن تأثيرات اآلفة  سوف يكون ذلك كافيا

ً  قاصرة بصورة عامة على المنتجين وتعتبر عامالً  ً  ثانويا   نسبيا
، تغييرات كبيرة في أرباح المنتجين أو إذا كان 3-3-3: يوصى بذلك إذا ما كان ھناك، في إطار النقطة التوازن الجزئي  -

ً  كبيراً  ھناك تغييراً  لرفاه أو ت في اقياس التغييرال في الطلب االستھالكي. ويعتبر تحليل التوازن الجزئي ضروريا
  المنتجين والمستھلكين. فيالتغيرات الصافية الناشئة عن تأثيرات اآلفة 

  
ي لمنطقة التالغرس في االستخدام المقصود للنباتات المخصصة ل فيوينبغي توافر البيانات الخاصة بالتأثيرات االقتصادية لآلفات 

كوك أو عض الشبصادي ربما. وقد تكون ھناك، بالنسبة لبعض تأثيرات اآلفات، يشملھا تحليل مخاطر اآلفات وإجراء تحليل اقت
ليل فات في تحاالختالاالختالفات في البيانات و/أو توافر المعلومات النوعية فقط. وفى ھذه الحالة ينبغي تفسير أوجه الشكوك و

  مخاطر اآلفات.
  

ً ما يكون استخدام بعض تقنيات التحليل مقّيداً بعدم  نوعّية  لى معلوماتلحصول عاكفاية البيانات وعدم التأّكد منھا وإمكانية غالبا
كما ينبغي  عنھا. فقط في بعض الحاالت. وفي حال تعّذر إجراء قياس كّمي للتأثيرات االقتصادية، يمكن إعطاء معلومات نوعّية

  شرح طريقة مراعاة تلك المعلومات عند اتخاذ القرارات.
  

  تائج االقتصاديةاختتام تقدير الن  4.3.3
لتعبير عن يمكن اوينبغي عادة أن تكون حصيلة تقدير النتائج االقتصادية المشار إليھا في ھذه الخطوة في صورة قيمة نقدية. 

ية (مثل لقيم النقدابدون  النتائج االقتصادية بصورة نوعية (مثل األرباح النسبية قبل وبعد اإلصابة) أو باستخدام المقاييس الكمية
تحديد قدير لن إجراء تق التحليل بصورة واضحة. وسوف يتعيّ ائالغالت). ويجب بيان مصادر المعلومات واالفتراضات وطروزن 

ار أو أن ل من األضردر ضئيما إذا كانت النتائج االقتصادية مقبولة أو غير مقبولة. فإذا اعتبرت النتائج االقتصادية مقبولة، (أي ق
ذه عند ھ ى مصادر أخرى غير النباتات المخصصة للغرس) فيمكن وقف تحليل مخاطر اآلفاتعزى بدرجة كبيرة إلاألضرار تُ 

  النقطة. 
  

  عدم اليقيندرجة   4.3
جاالت وثيق متقد تنطوي عملية تقدير التأثير االقتصادي واألھمية النسبية لمصادر اإلصابة على بعض الشكوك. ومن المھم 

ّ في التقييم، واإلشارة  عدم اليقين ودرجة  شفافية وقدراض الألغ إلى تقديرات الخبراء حيثما استعين بھا. ويعتبر ذلك ضروريا
  أيضا في تحديد االحتياجات من البحوث وترتيب أولوياتھا. يكون مفيداّ 

  
  اختتام تقدير مخاطر اآلفات  5.3

 يس لإلصابةر الرئلتي تكون المصديتم، نتيجة لتقدير مخاطر اآلفات، التوصل الى تقييم كمي ونوعي للنباتات المخصصة للغرس ا
  .ام لھاباآلفة، وتقديرات كمية أو نوعية مقابلة للعواقب االقتصادية ويتم توثيقھا أو يكون قد تم تحديد تقدير ع
عن  ي لھادّ كانية التصعدم إموال توجد مبررات للتدابير التي تتخذ إذا ما كانت المخاطر تعتبر بالفعل مقبولة أو يجدر قبولھا نتيجة ل

وى لقيام بمستان تعيّ ير ما إذا كان طريق المكافحة الرسمية (مثل االنتشار الطبيعي من مصادر أخرى لإلصابة). وللبلدان أن تقرّ 
  مالئم من الرصد أو المراجعة لضمان تحديد التغييرات في مخاطر اآلفات في المستقبل.

  
ً  وحيثما يتم تحديد النباتات المخصصة للغرس على أنھا المصدر  فيية ت االقتصادأثيراأن الت الرئيس لإلصابة باآلفة، ويثبت عمليا

يات تستخدم عملولثة). االستخدام المقصود لھذه النباتات غير مقبولة، يمكن أن تعتبر إدارة مخاطر اآلفات مالئمة (المرحلة الثا
  في تحليل مخاطر اآلفات.التقييم مقترنة مع جوانب عدم اليقين ذات الصلة، في مرحلة إدارة مخاطر اآلفات 

  
  : إدارة مخاطر اآلفاتالثالثةالمرحلة   .4

  خاذھا.زم اتتستخدم نتائج تقييم مخاطر اآلفات في تقرير ما إذا كانت إدارة المخاطر مطلوبة وفى تعزيز اإلجراءات الال
  

خدام االست فيي قتصادد أن التأثير االإذا تم تقييم النباتات المخصصة للغرس على اعتبارھا المصدر الرئيس لإلصابة باآلفات ووج
النباتية الممكنة للتقليل  ) لتحديد تدابير الصحة3)، تستخدم إدارة المخاطر (المرحلة 2المقصود لھذه النباتات غير مقبول (المرحلة 

  من األخطار إلى مستوى مقبول أو دونه.
  

 ً يق عايير لتحقمي وضع فبة لآلفة غير الحجرية الخاضعة للوائح، بشأن إدارة مخاطر اآلفات بالنس ويتمثل الخيار األوسع استخداما
من  3-6ظر الفقرة والواردات (أن يالمحلبشأن متطلبات اإلنتاج  هنفسمستوى سماح مالئم لآلفات. وينبغي تطبيق مستوى السماح 

  ).اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح: المفھوم والتطبيق: 16المعيار الدولي رقم 
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  لمعلومات الفنية المطلوبةا  1.4

ر تحليل مخاطلسابقة تستند القرارات التي يجب اتخاذھا في عملية إدارة مخاطر اآلفات على المعلومات المجمعة خالل المراحل ال
  . وتشمل ھذه المعلومات ما يلي:)البيولوجيةالحيوية (اآلفات، السيما المعلومات 

  أسباب الشروع في العملية  -
  ات المخصصة للغرس كمصدر لآلفة غير الحجرية الخاضعة للوائحأھمية النبات  -
  تقييم النتائج االقتصادية في المنطقة التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات.  -
  

  مستوى المخاطر ومدى قبولھا  2.4
  .ھار مستوى المخاطر المقبول بالنسبة لة أن تقرّ ن على البلدان المعنيّ في تنفيذ مبدأ إدارة المخاطر، يتعيّ 

  
  ويمكن التعبير عن مستوى المخاطر المقبول بعدد من األساليب من بينھا ما يلي:

  يالمحلاإلحالة المرجعية إلى مستوى المخاطر المقبول الساري بشأن اإلنتاج   -
  القياس تبعا للخسائر االقتصادية التقديرية  -
  الحساب وفق جدول قياس مستوى السماح للمخاطر  -
  لمخاطر المقبول لدى البلدان األخرى.المقارنة مع مستوى ا  -
  

  العوامل التي ينبغي مراعاتھا في تحديد وانتقاء الخيارات المالئمة إلدارة المخاطر  3.4
اتات مقصود للنبخدام الاالست فيإلى فعاليتھا في تقليص التأثيرات االقتصادية لآلفات  ينبغي اختيار التدابير المالئمة استناداً 

يتعلــق  اتي فيمااالعتبارات التالية التي تشمل العديد من مبادئ الحجر النبلى إب أن يستند االختيار المخصصة للغرس. ويج
  ):مبادئ الحجر الزراعي في عالقتھا بالتجارة الدولية :1رقم  الدولي المعياربالتجارة الدولية (

يكون ھذا التدبير أكثر تكلفة من التأثير يجب أال  –الصحة النباتية التي أثبتت مردودية التكاليف وجدواھا  رتدابي  -
  االقتصادي.

  للتجارة مما ھو ضروري. يجب أال تكون التدابير أكثر تقييداً  –مبدأ "التأثير األدنى"   -
  يجب عدم فرض تدابير إضافية إذا كانت التدابير السارية فعالة. - " متطلبات الصحة النباتية الساريةتقييم "  -
  فيجب قبولھا باعتبارھا بدائل. هنفسا حددت مختلف تدابير الصحة النباتية التي لھا التأثير إذ –مبدأ "التكافؤ"   -
إن تدابير الصحة النباتية المتعلقة باالستيراد يجب أال تكون أكثر صرامة من تلك المطبقة في  – مبدأ "عدم التمييز"  -

من  لتي تتماثلصدرة االصحة النباتية بين البلدان الم تميز تدابير المنطقة التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات. يجب أالّ 
  حيث أوضاع الصحة النباتية.

  
  عدم التمييز  1.3.4

مصطلحات  للدلي ىلاألو الضميمةيجب أن يكون ھناك اتساق بين متطلبات االستيراد والمتطلبات المحلية بشأن آفة بعينھا (أنظر 
 لخاضعة للوائحاتفسير وتطبيق مفھوم المكافحة الرسمية لآلفات لتوجيھية  خطوط: 5 رقمالدولي المعيار الصحة النباتية في 

  ):الصحة النباتية
  ةيجب أال تكون متطلبات االستيراد أكثر صرامة من المتطلبات المحلي  -
  يجب أن تدخل المتطلبات المحلية حيز التنفيذ قبل متطلبات االستيراد أو بالتزامن معھا  -
  المحلية ومتطلبات االستيراد ھي نفسھا أو تكون آثارھا متكافئةيجب أن تكون المتطلبات   -
  يجب أن تكون العناصر اإللزامية في المتطلبات المحلية ومتطلبات االستيراد متماثلة  -
  يجب أن تكون كثافة تفتيش الشحنات المستوردة مماثلة للعمليات المكافئة في برامج المكافحة المحلية  -
  أو ما يكافئھا كأنھا شحنات محلية ھانفسل، تطبق بالنسبة للشحنات المستوردة اإلجراءات وفى حالة عدم االمتثا  -
مثالً  على المواد المكافئة المستوردة، هنفسإذا طبق مستوى السماح ضمن برنامج وطني فيجب تطبيق مستوى السماح   -

 راءات فيخصوص، إذا لم تتخذ اإلج. وعلى وجه الھانفس في خطة إصدار الشھادات أو مرحلة التطّور ھانفسالفئة 
أي  اتخاذ البرنامج الرسمي الوطني للمكافحة بسبب أن مستوى اإلصابة ال يتجاوز مستوى معينا، فال يجوز عندئذ

حديد تلدخول . ويجوز عند اهنفس إجراءات بالنسبة للشحنات المستوردة إذا كان مستوى اإلصابة ال يتجاوز المستوى
لشحنات سماح لح بالنسبة للواردات عند تفتيش الشحنات أو اختبارھا. ويتّم تحديد مستوى الاالمتثال لمستوى السما

  ق فيھا المكافحة الرسمية أو أكثر نقطة مالئمة لذلكالمحلية عند آخر نقطة تطبّ 
ھناك  إذا كان مسموحا في البرنامج الوطني الرسمي للمراقبة تخفيض الدرجة أو إعادة التصنيف، فإنه يجب أن تكون  -

 خيارات مماثلة بشأن الشحنات المستوردة.
  

آلفات غير للنسبة وفى الحاالت التي تكون فيھا لدى البلدان متطلبات بشأن الواردات، أو أن ھذه المتطلبات قيد الدراسة، با
 ً ً بريرھا فنينبغي ت، فإن تدابير الصحة النباتية يالحجرية الخاضعة للوائح في النباتات المخصصة للغرس التي ال تنتج محليا   .ا
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ات، مثال ف الفئويجب أن تكون التدابير محددة قدر االمكان فيما يتعلق بأصناف النباتات المخصصة للغرس (بما في ذلك مختل

 منتجات دونتيراد الالقيود في وجه التجارة كتلك التي تحدد اس يلتالفذلك، ضمن خطة إصدار الشھادات) واستخداماتھا المقصودة 
  د مبرر لذلك.أن يوج

  
  السماح  4.4

مستوى  طر إلىبالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، يمكن االستعانة بتحديد مستويات السماح المالئمة لخفض الخ
 ىإلا يؤدى فات بماإلصابة) المخصصة للغرس باآل مقبول. ويجب أن تستند مستويات السماح تلك إلى مستوى إصابة النباتات (حدّ 

 النباتات يفقبولة محتمل، في حالة تجاوزھا، أن تكون لھا آثار غير قتصادي غير مقبول. ومستويات السماح ھي مؤشرات يُ تأثير ا
يات ع مستوالمخصصة للغرس. فإذا تم تحديد حدود اإلصابة أثناء مرحلة تقييم المخاطر، يجب مراعاة تلك الحدود عند وض

  لي:يجب مراعاة المعلومات العلمية المالئمة بما في ذلك ما ي ،احالسماح المناسبة. وعند تحديد مستويات السم
  االستخدام المقصود للنباتات المخصصة للغرس  -
  اآلفات، السيما الخصائص الوبائية حياتية (بيولوجيا)  -
  لإلصابة العائل قابلية  -
الوثوق بعملية  ة الدّقة) وإمكانيةق الكشف (مع تقديرات لدرجائإجراءات أخذ العينات (بما في ذلك فترات الثقة) وطر  -

  التحديد
  العالقة بين مستوى اآلفة والخسائر االقتصادية  -
  المناخ والممارسات الزراعية في المنطقة التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات.  -
  

 ً   من خالل ما يلي: يمكن استخالص المعلومات السابقة من خالل البحوث الموثوق بھا وأيضا
  سبة من برامج  المكافحة الرسمية في البالد بشأن النباتات المخصصة للغرس المعنيةالخبرات المكت  -
  الخبرات المستفادة من خطط شھادة المنشأ بخصوص النباتات المخصصة للغرس  -
  سجل الواردات من النباتات المخصصة للغرس  -
  البيانات الخاصة بأوجه التفاعل بين النباتات واآلفات وظروف النمو.  -
  

  ال سماح  1.4.4
عينة مفي أحوال  لفنيةامن الناحية  من المستبعد أن يكون عدم السماح من المتطلبات العامة. ويمكن أن يكون انعدام السماح مبرراً 

  أو مجموعة من األحوال كما يلي:
د لتلك النباتات حيثما تكون النباتات المخصصة للغرس المصدر الوحيد لإلصابة باآلفات فيما يتعلق باالستخدام المقصو  -

ار اسية إلكثتأثير اقتصادي غير مقبول (مثال ذلك، األصول األس ىإل ييؤدأي مستوى من اإلصابة باآلفات سوف ن أو
  )جديداً  جديد، أو اإلصابة بمرض تنكسي خبيث، حيث يكون االستخدام المقصود إكثاراً 

ة الخاضعة للوائح. وھناك برنامج للمكافحة الرسمية قيد المعايير المحددة بالنسبة لآلفات غير الحجري يتستوفإن اآلفة   -
ميع أماكن لج هفسنالتطبيق يستلزم خلو النباتات المخصصة للغرس من اآلفات (انعدام السماح) بشأن االستخدام المقصود 

لبات إنشاء أماكن متط :10اإلنتاج أو مواقع اإلنتاج المحلية. ويمكن استخدام المتطلبات المماثلة في المعيار الدولي رقم 
  اإلنتاج ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات.

  
  اختيار مستوى السماح المناسب  2.4.4

ما يظھر رغوب كاستناداً إلى التحليل السالف، يجب اختيار مستوى السماح بما يساعد على تجّنب حدوث تأثير اقتصادي غير م
  .4- 3-3في الفقرة 

  
  ح المطلوبةالخيارات لتحقيق مستويات السما  5.4

 ً لحصول على لفيدة ما تكون م ھناك عدد من الخيارات التي يمكن أن تحقق مستويات السماح المطلوبة. فخطط شھادة المنشأ غالبا
 ف المتبادلالعترامستوى السماح المطلوب، ويمكن أن تتضمن العناصر التي قد تكون وثيقة الصلة بجميع الخيارات اإلدارية. فا

دات طط شھاخمنشأ يمكن أن يسھل التجارة بالمواد النباتية السليمة. ومن جھة أخرى، فإن بعض جوانب بين خطط شھادات ال
ر الحجرية الخاضعة اآلفات غي: 16من المعيار الدولي رقم  2-6) ليست ذات أھمية (أنظر الفقرة التقاوة الصنفيةالمنشأ (مثال: 

  ).للوائح: المفھوم والتطبيق
  

إطار ير المتكاملة في استخدام التداب: 14اإلدارة من خليط من خيارين وأكثر (أنظر المعيار الدولي رقم  ويمكن أن تتكون خيارات
ة لجميع ة بالنسب. ويمكن أن تكون المعاينة واالختبار والتفتيش بشأن السماح المطلوب مھمدارة مخاطر اآلفاتإلنظم ال منھج

  خيارات اإلدارة.
  

  يلي: ويمكن تطبيق ھذه الخيارات فيما
  المخزون األم  -
  مكان اإلنتاج  -
  منطقة اإلنتاج  -
  شحنة النباتات المخصصة للغرس.  -
  

لى البيئة عبما في ذلك تحليل المخاطر  ،تحليل مخاطر اآلفات الحجرية): 2004(11 المعيار رقمفي  4-3كما يعطي القسم 
  اختيارھا.) معلومات عن تحديد خيارات إدارة المخاطر ووالكائنات الحية المحورة
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  منطقة اإلنتاج  1.5.4

  يمكن تطبيق الخيارات التالية في منطقة إنتاج النباتات المخصصة للغرس:
  المعالجة  -
  اختيار منطقة غير موبوءة باآلفات  -
  منطقة ال توجد فيھا آفات  -
  الجبلية، والمناطق الحضرية) يوالمراعاختيار مناطق عازلة (األنھار،   -
  المسح الرصدي.  -
  

  مكان اإلنتاج  2.5.4
  يمكن تطبيق الخيارات التالية على مكان إنتاج النباتات المخصصة للغرس لتحقيق السماح المطلوب:

  العزل (المكاني أو الزماني)  -
متطلبات إنشاء : 10مكان اإلنتاج الخالي من اآلفات، أو موقع اإلنتاج الخالي من اآلفات (أنظر المعيار الدولي رقم   -

  )نتاج خالية من اآلفاتلإلج خالية من اآلفات، ومواقع نتالإلأماكن 
  اإلدارة المتكاملة لآلفات  -
الممارسات الزراعية (مثال ذلك اإلتالف، ومكافحة اآلفات وناقالت الجراثيم، وتوفير الظروف الصحية والمحصول   -

  السابق والمعالجة السابقة)
  ق المعالجة.ائطر  -
  

  األصول األساسية  3.5.4
  يق الخيارات التالية على األصول األساسية من النباتات المخصصة للغرس لتحقيق السماح المطلوب:يمكن تطب

  المعالجة  -
  استخدام األصناف المقاومة  -
  استخدام المواد النباتية السليمة  -
  التصنيف واإلتالف  -
  اختيار مواد اإلكثار.  -
  

  شحنة النباتات المخصصة للغرس  4.5.4
  ت التالية على شحنة النباتات المخصصة للغرس لتحقيق مستوى السماح المطلوب:يمكن تطبيق الخيارا

  المعالجة  -
  ظروف اإلعداد والمناولة (مثال ذلك ظروف التخزين والتعبئة والنقل)  -
  التصنيف واإلتالف وإعادة التصنيف.  -
  

  التحقق من مستويات السماح  6.4
  لوب.لسماح المطستوى امالختبار للتأّكد من أّن النباتات المخصصة للغرس تستوفي قد يتعّين اللجوء إلى التفتيش وأخذ العينات وا

  
  ختام إدارة مخاطر اآلفات  7.4

  إن ختام مرحلة إدارة المخاطر ھي:
  تحديد مستوى سماح مناسب  -
 تحديد الخيارات اإلدارية لتحقيق مستوى السماح المطلوب.  -
  
وجود  ة. وفي حاله اآلفبن يجدر الموافقة أم ال على التأثير االقتصادي الذي قد تتسبب تخذ قرار في نھاية العملية عما إذا كاويُ 

  خيارات مقبولة إلدارة المخاطر، تشكل تلك الخيارات األساس ألنظمة أو متطلبات الصحة النباتية.
  

 ارية وحدھات اإلدفان الخيارا والتدابير الخاصة باآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح يجب أن تخص نباتات الغرس فقط. ولذا
خيارات و. اتيةالمتعلقة بشحنات النباتات المخصصة للغرس ھي وحدھا التي يمكن اختيارھا وإدراجھا في متطلبات الصحة النب

 ً  لبات الصحةمن متطضاإلدارة األخرى كتلك المتعلقة بالمخزون األصلي وبمكان اإلنتاج أو بمنطقة اإلنتاج يمكن إدراجھا أيضا
تاحة إلب طويجب عند ال لكن يجب أن ترتبط بمستوى السماح المطلوب لتحقيقھا. ويجب تقييم التدابير الموازية المقترحة. لنباتية،ا

ف أو األطرا لمحليةالمعلومات المتعلقة بكفاءة الخيارات البديلة المقترحة لمساعدة األطراف المعنية (سواء منھا الصناعات ا
ع الشحنات بار جمياخت ييعنال االلتزام بالمتطلبات. وإن التصديق على أن مستوى السماح قد تحقق ال المتعاقدة األخرى) في مج

  لكن االختبار أو المعاينة يمكن استخدامھا كمراجعة حسب االقتضاء.
  
  رصد واستعراض تدابير الصحة النباتية  .5

 راً لنباتية فولصحة افر حقائق جديدة، يجب تعديل تدابير اينص مبدأ "التعديل" على ما يلي: "عندما تتغير الظروف، وعندما تتوا
لدولي ا(المعيار  رورية"ضإما بإدراج الموانع أو القيود أو الشروط الضرورية لنجاحھا أو بإلغاء تلك التدابير التي وجد أنھا غير 

  ).مبادئ الحجر الزراعي في عالقتھا بالتجارة الدولية: 1رقم 
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ً  فيذ تدابير معينة بشأن الصحة النباتية ينبغي أال يعتبر أمراً وعلى ھذا النحو، فان تن بيقھا، في ير، بعد تطلتدابا. فان نجاح دائما

ئمة كنة مالتحقيق أھدافھا ينبغي تحديده في ضوء الرصد. ويمكن تحقيق ذلك برصد النباتات المخصصة للغرس في أوقات وأم
ن د مللتأكّ  دورية ستعراض المعلومات التي تدعم تحليل مخاطر اآلفات بصورةو/أو مستويات التلف (اآلثار االقتصادية). ويجب ا

  أن أي معلومات جديدة تصبح متاحة ال تبطل القرار المتخذ.
  
  توثيق تحليل مخاطر اآلفات  .6

مبادئ الحجر : 1ي رقم ج) ومبدأ "الشفافية" (المعيار الدول2-(المادة السابعة 1997تتطلب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
 لبات الصحةأن متطن على األطراف المتعاقدة عند الطلب تقديم المبررات بش) أنه يتعيّ الزراعي في عالقتھا بالتجارة الدولية

لقي طلب ن، عند تمن الشروع في إدارة مخاطر البيئة يجب توثيقھا على نحو واف بحيث يمك كامل العملية بدءاً ن أوالنباتية. 
لمعلومات امصادر  ، أو عند استعراض التدابير، أن يتم بوضوح تبيانتنازعرات منطقية للتدابير أو عند بروز بالحصول على مبر

  والمبررات المستخدمة للوصول إلى قرار إداري.
  

  وفيما يلي أھم عناصر التوثيق:
  الھدف من تحليل مخاطر اآلفات  -
ت موضع الدراسة، وقائمة اآلفات (عند االقتضاء)، ومصادر اآلفات والعائل والنباتات و/أو أجزاء أو أصناف النباتا  -

  اإلصابة باآلفات، واالستخدام المقصود، ومنطقة تحليل مخاطر اآلفات
  مصادر المعلومات  -
  قائمة بفئات اآلفات  -
  نتائج تقييم المخاطر  -
  إدارة المخاطر  -
  تحديد الخيارات.  -
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  الموافقة
  .2005أبريل/نيسان  يفر التالي المعياقد وافقت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية على ل

  المقدمة
  النطاق

لوائح في لخاضعة آلفات اللمتعلقة بإنشاء مناطق ينخفض فيھا انتشار اآلفات بالنسبة يصف ھذا المعيار الشروط واإلجراءات ال
فض ق التي ينخالمناط آلفات الخاضعة للوائح في بلد مستورد ما فقط. ويشمل ھذا تحديد تلكلمنطقة ما، ولتيسير التصدير بالنسبة 

  ق منھا وصيانتھا واستخدامھا.فيھا انتشار اآلفات والتحقّ 
  

  عالمراج
  ية، جنيف.. منظمة التجارة العالماتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية. 1994  منظمة التجارة العالمية

ا. 1998. 8 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ة م ة .تحديد حالة اآلفات في منطق ا، االتفاقي ات،  روم ة النبات ة لوقاي الدولي
  منظمة األغذية والزراعة.

ة عيار الدوليالم م لتدابير الصحة النباتي ة.. 2004. 5 رق دابير الصحة النباتي ة مصطلحات ت ا، اال .قائم ة روم ة لوقاي ة الدولي تفاقي
  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

 الدولية لوقاية ا، االتفاقيةروم. خطوط توجيھية بشأنبرامج استئصال اآلفات. 1998. 9 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

لدولية لوقاية االتفاقية ا روما،. الخطوط التوجيھية بشأن مراقبة اآلفات. 1997. 6 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

د باشتراطات الصحة طوط توجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيّ خ. 2001. 13 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.. النباتية واإلجراءات الطارئة

ة نظمة األغذية النباتات، ملدولية لوقايروما، االتفاقية ا. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
  والزراعة.

. ر الحجرية الخاضعة للوائحتحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى اآلفات غي. 2004. 21 رقم لتدابير الصحة النباتية لمعيار الدوليا
  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

ية روما، االتفاق. ھوم والتطبيقاآلفات غير الَحجرية الخاضعة للوائح: المف .2002. 16رقم  المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
  الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

ا،. متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفـات. 1996. 4 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ة ا روم ة لوقاياالتفاقي ة لدولي
  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة

ن فات ومواقع لإلنتاج خالية ممتطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآل. 1999. 10المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم .
  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.اآلفات. 

. نظم إلدارة مخاطر اآلفاتمنھج ال إطارفى  استخدام التدابير المتكاملة. 2002. 14ة النباتية رقم المعيار الدولي لتدابيرالصح
  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

  
  تعاريف

الصحة  لحاتمصط مسرد:  5رقم الدولي ر في المعيار االمعي ات الصحة النباتية الواردة في ھذاترد تعاريف مصطلح
  .النباتية

  
   شروطاإلطار العام لل

عين ه تحت حد مليل منإن إنشاء منطقة ينخفض فيھا انتشار آفة ھو خيار إلدارة اآلفة يستخدم للمحافظة على مستوى اآلفة أو التق
  من أثر آفة في المنطقة. في منطقة ما. وقد تستخدم ھذه المنطقة كذلك لتيسير الصادرات، أو الحدّ 

  
ظ في أو يحافرنامج يتحديد مستوى منخفض آلفة ما، يجب مراعاة النواحي التنفيذية والجدوى االقتصادية بشكل عام إلنشاء بوعند 

  على ھذا المستوى، كما يفي بالغرض من إنشاء منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات.
  

يجوز لمعنّية. وامنطقة لوقاية النباتات أن تصف ال وعند تحديد المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات، يجدر بالمنظمة القطرية
  قط. فالمستورد  ي البلدفآلفات الخاضعة للوائح أو اآلفات الخاضعة للوائح لإنشاء ھذا النوع من المناطق واإلبقاء عليھا بالنسبة 

  
ً للبروتوكوالت المناسبة، وقد يتطلب إنشاء منطقة ي ً مراقبة اآلفة ذات الصلة طبقا اظ فة أو الحفآتشار نخفض فيھا انويجب أيضا

  على ھذه المنطقة، اتخاذ إجراءات إضافية للصحة النباتية.
  

 ق وإجراءاتالوثائوحالما يتم إنشاء المنطقة، ينبغي اإلبقاء عليھا من خالل مواصلة تطبيق اإلجراءات المستخدمة إلنشائھا و
إذا ما وطلوبة. عمل رسمية توضح إجراءات الصحة النباتية المق الالزمة. وفي معظم الحاالت، يتطلب األمر وجود خطة التحقّ 
  المنطقة، ينبغي فوراً تطبيق خّطة عمل تصحيحّية. وضعتغّير 
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  الخلفية
  اعتبارات عامة  .1

  مفھوم المناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات  1.1
دابير تشأن تطبيق تفاق بولية لوقاية النباتات وفي االيشار إلى مفھوم المناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات في االتفاقية الد

  ة).لنباتياالصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية (اتفاق منظمة التجارة العالمية لتدابير الصحة والصحة 
  

من  زءاً جأو  و كالً أمنه  اً منطقة تشمل كل البلد أو جزءوتعّرف االتفاقية الدولية المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات بأنھا "
تخضع نخفض وتظھر فيھا أنواع محددة من اآلفات على مستوى م يمجموعة من البلدان، حسبما تحدده السلطات المختصة، والت

 ّن من مسؤوليات المنظمةأ(ھـ) على 2-" (المادة الثانية). كما تنّص المادة الرابعةللمراقبة الفعالة والمكافحة وتدابير االستئصال
ن يكو يق التالمناطو ،حماية المناطق المھددة، وكذلك تحديد وصيانة ورصد المناطق الخالية من اآلفاتالقطرية لوقاية النباتات 

  اً.انتشار اآلفات فيھا منخفض
  

لمناطق اما في ذلك بمن اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية عنوان "التكّيف مع الظروف اإلقليمية،  6وتحمل المادة 
فصيل إلى ة بالتالخالية من اآلفات أو األمراض والمناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات أو األمراض". كما تتطّرق الماد

  لمناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات.لمسؤوليات البلدان األعضاء بالنسبة 
  

  ميزات االستعانة بمناطق ينخفض فيھا انتشار اآلفات  2.1
 ستعانة بمناطق ينخفض فيھا انتشار اآلفات ما يلي:من ميزات اال

  القضاء على الحاجة إلى معالجة (معالجات) ما بعد الحصاد في حال عدم تخطي المستوى المحدد من اآلفات  -
التي تعتمد على انخفاض مجموعات اآلفات  )البيولوجية( الحيوية ق المكافحةائبعض اآلفات، من شأن طرلبالنسبة   -

 ن تحّد من استخدام المبيداتالموجودة أ
-   ً  تيسير الوصول إلى األسواق للمنتجات من المناطق المستثناة سابقا
 د في عمليات المراقبة، بما في ذلك على حركة السلع األساسية من:يجوز تخفيف التشدّ   -

األساسية خالية من منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات إلى منطقة خالية من اآلفات أو عبرھا، إذا كانت السلعة   •
 اآلفات

منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات إلى منطقة أخرى ينخفض فيھا انتشار اآلفات أو عبرھا، إذا كانت مخاطر   •
 اآلفات المتصلة بتلك السلعة األساسية متساوية.

  
  التمييز بين منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات ومنطقة خالية من اآلفات  3.1

 ى محدد أمرن مستوس بين منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات ومنطقة خالية من اآلفات في أّن وجود اآلفة دويكمن الفارق الرئي
دما آلفات. وعناية من مقبول في المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات، في حين أّن اآلفة تكون غير موجودة في المنطقة الخال

ن ات كخيار من اآلفمقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات أو محاولة إنشاء منطقة خالية توجد آفة في منطقة ما، يكون خيار إنشاء منط
غيلية لجدوى التشيع، واخيارات إدارة اآلفات، رھناً بخصائص اآلفة وتوزيعھا في المنطقة المعنية، والعوامل التي تحدد ھذا التوز

  ات.ية من اآلفدة خالخفض فيھا انتشار اآلفات أو منطقة محدواالقتصادية اإلجمالية للبرنامج، والھدف من إنشاء منطقة محددة ين
  

 الشروط
  الشروط العامة  .2
 

 تحديد المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات  1.2
ون مستوى دآلفات ايعتبر إنشاء منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات خياراً من خيارات إدارة اآلفات المستخدمة إلبقاء تجمعات 

يھا لتي توجد فامناطق ما أو لخفض أعدادھا. وقد يستعان بھذا الخيار أيضاً لتيسير حركة السلع األساسية خارج ال محدد في منطقة
المنطقة  ات علىآفات، وذلك مثالً في حركة النقل الداخلية أو في التصدير إلى الخارج، ويساعد ھذا على تخفيض تأثير اآلف

 ل، ويجب أنالعوائمجموعة واسعة من الظروف و ة ينخفض فيھا انتشار اآلفات في ظلّ منه. ويمكن إنشاء منطق المعنّية أو الحدّ 
آلفات انتشار تراعى في ذلك الخصائص البيولوجية لآلفة وخصائص المنطقة. ولّما كان باإلمكان إنشاء مناطق ينخفض فيھا ا

  ألغراض شتى، فإّن حجم تلك المناطق ووصفھا يتوّقفان على الغرض منھا.
  

ً لھذا طآلفات مثلة الحاالت التي يمكن أن تنشئ فيھا أي منظمة قطرية لوقاية النباتات منطقة ينخفض فيھا انتشار اومن أ بقا
 المعيار، ما يلي:

  منطقة إنتاج تكون المنتجات فيھا مخصصة للتصدير  -
  منطقة خاضعة لبرنامج االستئصال أو التقليص  -
 الية من اآلفاتمنطقة تعمل كمنطقة واقية لحماية منطقة خ  -
 منطقة ضمن منطقة خالية من اآلفات فقدت مركزھا وتخضع لخطة عمل طارئة  -
اآلفات غير : 16رقم  في إطار المكافحة الرسمية المتصلة باآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح (أنظر المعيار الدولي -

 )الحجرية الخاضعة للوائح: المفھوم والتطبيق
تنتشر فيھا اآلفات في بلد ما من المقرر نقل المنتجات منه إلى منطقة أخرى ينخفض فيھا انتشار  منطقة إنتاج في منطقة  -

 اآلفات في البلد نفسه.
  

عند إنشاء منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات وعندما تكون المواد العائلة فيھا مخصصة للتصدير، قد تخضع ھذه المواد لتدابير 
الشكل تصبح ھذه المنطقة جزءاً من نھج قائم على النظم. وھناك عرض مفّصل للنھج القائم على إضافية للصحة النباتية. وبھذا 
. وقد يكون ھذا النوع من النظم إلدارة مخاطر اآلفات منھجاستخدام التدابير المتكاملة في إطار : 14النظم في المعيار الدولي رقم 
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لبلد المستورد، ويمكن بالتالي، في بعض الحاالت، لى مستوى مقبول بالنسبة النظم بالغ الفعالية للتخفيف من حدة مخاطر اآلفات إل
 تخفيض مخاطر اآلفات إلى مستوى مخاطر المواد العائلة الناشئة من منطقة خالية من اآلفات.
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  الخطط التشغيلية  2.2

في البلد  مطّبقةباتية الالزمة والد فيھا إجراءات الصحة النحدّ من الضروري في معظم الحاالت إعداد خطة تشغيلية رسمية تُ 
كل شخطة عندئذ تخذ الالمعني. وإذا كانت ھناك نّية في استخدام منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات في التجارة مع بلد آخر، قد ت

د قرة، أو صدّ ة والمخطة عمل محددة ضمن ترتيب ثنائي بين المنظمات القطرية لوقاية النباتات لدى األطراف المتعاقدة المستورد
ً من الشروط العامة لدى البلد المستورد التي ينبغي إتاحتھا عند الطلب. ويوصى بأن يتشاور الب بلد صّدر مع اللد المتكون شرطا

  المستورد في أولى مراحل العملية حرصاً على التقّيد بشروط البلد المستورد.
  

  الشروط الخاصة  .3
  إنشاء منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات  1.3

  اآلفات).آلفة (اقد ينخفض انتشار اآلفات طبيعياً أو قد يتم بفضل اتخاذ وتطبيق تدابير للصحة النباتية ترمي إلى مكافحة 
  

  تحديد مستويات معينة لآلفات  1.1.3
ات مستويت، الاآلفا يجب أن تحدد المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد الذي توجد فيه المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار

لمعرفة  قبة مالئمةالمرا ي القدر الالزم من الدقة لتقييم ما إذا كانت بيانات وبروتوكوالتالمحددة من اآلفات ذات الصلة، مع توخّ 
في  يرد مثالً  ت، كماما إذا كانت اآلفة دون تلك المستويات. ويمكن تحديد مستويات اآلفات المحددة من خالل تحليل مخاطر اآلفا

معيار والية المحورة تحليل مخاطر اآلفات الحجرية، بما في ذلك تحليل المخاطر البيئية والكائنات الح: 11دولي رقم المعيار ال
ار فض فيھا انتش. وإذا كان الغرض من المنطقة التي ينختحليل مخاطر اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح:  21الدولي رقم 

  عندئذ تحديد المستويات المعينة بالتعاون مع البلد المستورد. اآلفات ھو تيسير عمليات التصدير، ينبغي
  

  الوصف الجغرافي  2.1.3
 ً ً  يجدر بالمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تقدم وصفا ھا تخوم ئط تظھر فيبخرا للمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات، مصحوبا

الً عن تجارية، فضتاج التاج والنباتات العائلة القريبة من مناطق اإلنالمنطقة. ويجوز أن يشمل الوصف، عند االقتضاء، أماكن اإلن
  الحواجز الطبيعية و/أو المناطق الواقية التي قد تعزل المنطقة.

  
ھا، أو و في إدارتآلفة أاوقد يكون من المفيد إبراز كيفية مساھمة حجم الحواجز الطبيعية والمناطق الواقية، وترتيبھا في استبعاد 

  ذي يجعلھا تشكل حاجزاً أمام اآلفة. السبب ال
  

  قالتوثيق والتحقّ   3.1.3
لعملية من اف ھذه ق من تطبيق جميع اإلجراءات وأن توّثق ذلك. وتتأليتعّين على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تتحقّ 

  العناصر التالية:
  اإلجراءات الموّثقة الواجب إتباعھا (أي دليل اإلجراءات)  -
 ت المطّبقة وحفظ سجالت تلك اإلجراءاتاإلجراءا  -
 إخضاع اإلجراءات للمراجعة  -
 ما تم وضعه وتنفيذه من إجراءات تصحيحية.  -
  

  إجراءات الصحة النباتية  4.1.3
  أنشطة المراقبة  1.4.1.3

م الدولي رق لمعيارا اآلفة ذات الصلة في المنطقة، وفي المنطقة الواقية عند الحاجة، عن طريق المراقبة (كما يرد في وضعحدد ي
ند عة المحددة شف اآلف) في الفترات المناسبة زمنياً، عند درجة الحساسية التي يمكن من خاللھا كالخطوط التوجيھية للمراقبة: 6

ً للبروتوكوالت الخاصة باآلفة (اآلفات) الم ّمن يجب أن تتضوحددة. المستوى المحدد بدرجات كافية من الثقة. وتتم المراقبة طبقا
ايد ، عدد المصلمصيدةاه البروتوكوالت طريقة قياسية لمعرفة ما إذا تّمت المحافظة على المستوى المحدد من اآلفة، مثالً نوع ھذ

لواحد اي الھكتار فّينات في الھكتار الواحد، وعدد اآلفات المنفردة المقبولة في كل مصيدة في اليوم أو األسبوع الواحد، وعدد الع
  و تفتيشھا، والجزء من النبات الذي يجب اختباره أو تفتيشه، إلخ.التي يجب اختبارھا أ

  
 فات في أيمن اآل ويجب جمع بيانات المراقبة وتوثيقھا للتثّبت من أّن مجموعات اآلفة المحددة ال تتعدى المستويات المحددة

،  تى لزم ذلكشمل، ممالزمة لھا، وأن تمساحة من مساحات المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات، وأي من المناطق الواقية ال
لمراقبة ايانات عمليات مسح، للعوائل المزروعة وغير المزروعة أو للموائل، خاصة إذا كانت اآلفة نبتة. ويجب أن تتناول ب

  دورات حياة اآلفات المحددة، وأن تتأّكد إحصائياً لكشف مستويات مجموعات اآلفات وتحديد خصائصھا.
  

ئج محددة ونتاات) الينخفض فيھا انتشار اآلفات، يجب تسجيل التقارير الفنية لعمليات الكشف عن اآلفة (اآلف وعند إنشاء منطقة
وائل مجموعة العاثر، وأنشطة المراقبة واإلبقاء عليھا لعدد كاٍف من السنوات، استناداً إلى المعطيات البيولوجية، وطاقات التك

ض فيھا التي ينخف لمنطقةھذه المعلومات ببيانات ألكبر عدد ممكن من السنين قبل إنشاء ا لآلفات المحددة. غير أّنه ينبغي استكمال
  انتشار اآلفات.
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2.4.1.3   ً   خفض مستويات اآلفات وإبقاء انتشارھا منخفضا

مستويات بلتقّيد  ايث يتمّ في المنطقة المقترحة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات، ينبغي توثيق إجراءات الصحة النباتية وتطبيقھا بح
 ب أن تراعية. ويجاآلفة (اآلفات) في العوائل المزروعة وغير المزروعة أو الموائل، السيما في حالة ما إذا كانت اآلفة نبت
 فاء بمستوىم للوستخدإجراءات الصحة النباتية الخصائص البيولوجية والسلوكية لآلفات المحددة. ومن األمثلة على إجراءات تُ 

ستخدام ؛ وا)لوجيةبيوة (حيوي: إزالة العوائل البديلة و/أو المؤقتة؛ واستخدام مبيدات اآلفات؛ وإطالق عوامل مكافحة اآلفة المحدد
  اآلفة.مسك عالية الكثافة لالمصائد تقنيات 

  
ً للمن تسجيل أنشطة المكافحة لعدد كاٍف من السنوات، تب وعند إنشاء منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات، البدّ  ائص خصعا

ر بيانات ، يجب توفيعلوماتالبيولوجية وللقدرة على التكاثر ومجموعة العوائل لآلفة (اآلفات) المحددة. غير أنه استكماالً لھذه الم
  ألكبر عدد ممكن من السنوات قبل إنشاء المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات.

  
  خفض خطر دخول آفة (آفات) محددة  3.4.1.3

من  باتية للحدحة الننطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات آلفة خاضعة للوائح، قد يتطلب األمر اعتماد تدابير للصفي حاالت إنشاء م
ح الصحة النباتية على الخطوط التوجيھية لنظام تطبيق لوائ: 20خطر دخول اآلفات المحددة إلى تلك المنطقة (المعيار الدولي رقم 

  ). ومن تلك التدابير:الواردات
م للمسارات وللمواد التي تحتاج إلى مراقبة للمحافظة على المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات. ويجب وضع نظ  -

المعالجة ندات ومعرفة جميع المسارات من تلك المنطقة وإليھا. وقد يشمل ھذا تحديد نقاط الدخول وشروط تقديم المست
  الدخول إليھا. والتفتيش وأخذ العينات قبل الدخول إلى المنطقة أو ساعة

الصحة النباتية للشحنات، بما يشمل تحديد العينات المضبوطة من اآلفات المحددة  وضعق من المستندات ومن التحقّ   -
 واالحتفاظ بسجالت عن أخذ العّينات

 ق المعالجة المطلوبة وفعاليتھاائتأكيد تطبيق طر  -
 توثيق أي إجراءات أخرى من إجراءات الصحة النباتية.  -
  

 آلفاتلسبة ات بالنآلفات التي تخضع للوائح محلية أو لتيسير الصادرلوز إنشاء منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات بالنسبة ويج
يجوز أيضاً  لمنطقة،افة غير خاضعة للوائح في تلك آلالخاضعة للوائح في بلد مستورد. وعند إنشاء منطقة من ھذا النوع بالنسبة 

ة إلى البلد ات النباتيالمنتجودخول. غير أّنه ال يجوز لھذا النوع من التدابير أن يقّيد تجارة النباتات اتخاذ تدابير للحد من خطر ال
  المعني أو أن يمّيز بين السلع األساسية المستوردة وتلك المنتجة محلياً.

  
  خطة العمل التصحيحية  4.4.1.3

لمنطقة احدد في جاھزة للتطبيق في حال تخطي آفة لمستوى ميجب أن تكون لدى المنظمة القطرية لوقاية النباتات خطة موّثقة 
 وضعتغير فيھا ي حاالت أخرى قد -3- 3التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات، أو في المناطق الواقية إذا دعت الحاجة (يصف القسم 

ً لتعيين حدود المساحة التي جرى  ة لمستوى ي اآلففيھا تخطالمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات). وقد تشمل الخطة مسحا
 حيحية كافةة التصمحدد، وأخذ العينات واستخدام مبيدات اآلفات و/أو غير ذلك من أنشطة التقليص. كما يجب أن تتناول األنشط

  المسارات دون استثناء.
  

  التحقق من منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات  5.1.3
د التدابير ق من وجوقّ ، التحذي تقرر فيه إنشاء منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفاتيجدر بالمنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد ال

قد  3- 1-3ي القسم فبينة ق المق من أن جميع إجراءات التوثيق والتحقّ الالزمة للتقّيد بشروط إنشاء تلك المنطقة. ويشمل ھذا التحقّ 
رجة كذلك من د ن تتحققأالقطرية لوقاية النبات للبلد المستورد تم تطبيقھا، وإذا كانت المنطقة تستخدم للصادرات، يجوز للمنظمة 

  االمتثال.
  

  المحافظة على منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات  2.3
ق ءات التوثيى إجرابعد إنشاء المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات، يجدر بالمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تبقي عل

سجالت حتفاظ بتواصل اعتماد إجراءات الصحة النباتية ومراقبة الحركة، وحفظ السجالت. ويجب االق المّتبعة، وأن والتحقّ 
غي في تصدير، ينبراض الالسنتين السابقتين على األقّل، أو طوال الفترة الضرورية لدعم البرنامج. وإذا كانت المنطقة تستخدم ألغ

ي رة واحدة فورية مكذلك، ينبغي إخضاع اإلجراءات المّتبعة لمراجعة د ھذه الحالة إتاحة السجالت للبلد المستورد عند الطلب.
  السنة على أقّل تقدير.

  
  منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات وضعتغّير   .3.3

ستوى مددة عند منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات، ھو كشف اآلفة (اآلفات) المح وضعإّن السبب الرئيس الكامن وراء تغّير 
  (مستويات) اآلفة المحددة ضمن تلك المنطقة. يتخطى مستوى

  
  لتحّرك:تستدعي اومنطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات  وضعومن األمثلة األخرى عن األسباب التي من شأنھا أن تؤدي إلى تغّير 

  فشل اإلجراءات التنظيمية بشكل متكرر  -
 عدم كفاية المستندات مما يؤدي إلى التشكيك في نزاھة المنطقة.  -
  

. وينبغي المباشرة من ھذا المعيار 4-4-1-3إلى تنفيذ خطة العمل التصحيحية المشار إليھا في القسم  وضعويجب أن يؤدي تغّير 
ا ينخفض فيھ ة التيي مستوى اآلفة المحدد في المنطقد من تخطّ بتنفيذ تلك اإلجراءات التصحيحية في أقرب وقت ممكن بعد التأكّ 

  انتشار اآلفات.
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  فات:لمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآللإلجراءات المتخذة، يجوز اتخاذ اإلجراءات التالية بالنسبة وفي ضوء ا

في  اإلبقاء عليھا (بحيث ال تفقد مركزھا) إذا أثبتت إجراءات الصحة النباتية المتخذة (في إطار خطة العمل التصحيحية،  -
  جاحھاحالة كشف آفات محددة تفوق المستويات المحدد لآلفة) ن

 اإلبقاء عليھا، في حالة تصويب خلل ما في اإلجراءات التنظيمية أو غير ذلك من النواقص  -
إعادة رسم مالمحھا كي تستثنى منھا منطقة معّينة، في حالة تخطي مستوى اآلفة المحددة في منطقة محدودة يمكن   -

 وعزلھاعليھا التعّرف 
 تعليق العمل بھا (فقد المركز).  -
  

 ا النوع منغه بھذلمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفة تستخدم ألغراض التصدير، يجوز للبلد المستورد طلب إبالإذا كانت ا
. بالغ عن اآلفاتاإل: 17الحاالت وباألنشطة المالزمة لھا. ويمكن الحصول على المزيد من التوجيھات في المعيار الدولي رقم 

رة االتفاق على خطة تصحيحية.فضال عن ذلك، يجوز للبلدان المستوردة وا   لمصدِّ
  

  منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات واستئنافھا وضعتعليق   4.3
راءات خاذ إج. وينبغي اتاإلخفاقفي حال تعليق العمل بمنطقة ما ينخفض فيھا انتشار اآلفات، يجب فتح تحقيق لمعرفة سبب 

ً إلى حينقة ساري. ويبقى تعليق العمل بالمنطاإلخفاقب تكرار تصحيحية، فإذا ما استدعى األمر إعطاء ضمانات إضافية، لتجنّ   ا
ھا. د تم إصالحقألخرى د من أّن مجموعات اآلفة أصبحت دون المستوى المحدد لآلفة لفترة كافية من الزمن، أو أّن العيوب االتأكّ 

وى يا دون مستة الدن، فإن الفترة الزمنيوعلى غرار ما عليه األمر في حالة اإلنشاء األولي لمنطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات
اف يمكن استئنوحددة. (مستويات) اآلفة المحددة الستعادة المنطقة لمركزھا، تتوقف على الخصائص البيولوجية لآلفة (اآلفات) الم

  ق من تكامل النظام.والتحقّ اإلخفاق العمل بالمنطقة حالما يتّم تصويب سبب 
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  الموافقة
  .2005أبريل/نيسان  يفر التالي ايالمعت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية على قد وافقل

  
  المقدمة

  النطاق
 ح في حالتية للوائاإلجراءات الخاصة بتفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية وغيرھا من البنود الخاضع المعيار اصف ھذي

 التثّبت منو، لبصريةاالمتثال لشروط الصحة النباتية، استناداً إلى المعاينة ز على معرفة مدى اركّ ي وھو االستيراد والتصدير.
  .المستندات، والتثّبت من الھوية والتكامل

  
  المراجع

ة للصادرات. 1997. 7 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ا. نظام اصدار شھادات الصحة النباتي ة روم ة الدولي ، االتفاقي
  منظمة األغذية والزراعة. لوقاية النباتات،
ة ر. قائمة المصطلحات الخاصة بتدابير الصحة النباتية. 2004. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ة الدولي ا، االتفاقي وم

  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
النباتية على الواردات.  لنظام تطبيق لوائح الصحة الخطوط التوجيھية. 2004. 20 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
ة روما، اال. خطوط توجيھية بشأنبرامج استئصال اآلفات. 1998. 9 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي تفاقية الدولية لوقاي

  ة والزراعة.النباتات، منظمة األغذي
د باشتراطات الصحة خطوط توجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيّ . 2001. 13 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.. النباتية واإلجراءات الطارئة
روما، االتفاقية  ائح.خطوط توجيھية عن قوائم اآلفات الخاضعة للو. 2003. 19م المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رق

  الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
روما، االتفاقية الدولية . خطوط توجيھية إلصدار شھادات الصحة النباتية. 2001. 12المعيار الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم 

  منظمة األغذية والزراعة. لوقاية النباتات،
ات. 1997. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ة النبات ة لوقاي ة لو. االتفاقية الدولي ة الدولي ا، االتفاقي ة األغذيروم ات، منظم ة النبات ة قاي

ة المعيار الدوليوالزراعة. م لتدابير الصحة النباتي ا في ذ .2004. 11 رق ة، بم ات الحجري ل مخاطر اآلف ك تحلي ى  المخاطرل عل
ً  البيئة  .زراعةروما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية وال. وعلى الكائنات الحية المحورة وراثيا

. ر الحجرية الخاضعة للوائحتحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى اآلفات غي. 2004. 21 رقم لتدابير الصحة النباتية لمعيار الدوليا
  لدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.روما، االتفاقية ا

وقاية لروما، االتفاقية الدولية . مبادئ الحجر الزراعي في عالقتھا بالتجارة الدولية. 1 رقم لتدابير الصحة النباتية لمعيار الدوليا
  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

ية روما، االتفاق. ھوم والتطبيقاآلفات غير الَحجرية الخاضعة للوائح: المف, 2002. 16المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
  الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

. نظم إلدارة مخاطر اآلفاتمنھج ال إطارفى  استخدام التدابير المتكاملة. 2002. 14المعيار الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم 
  الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.روما، االتفاقية 

  
  تعاريف

  .النباتية مصطلحات الصحة مسرد:  5ر في المعيار رقم ايحة النباتية الواردة في ھذه المعترد تعاريف مصطلحات الص
  

  شروطاإلطار العام لل
مبادالت دخل في الالتي توالمنتجات النباتية النباتات والشحنات  "تفتيشتكون المنظمات القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن 

لمادة (ا فات"، السيما بھدف منع دخول و/أو انتشار اآلغيرھا من البنود الخاضعة للوائحالدولية، وحسب المقتضى، تفتيش 
  ).1997(ج) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2-الرابعة

  
نود آفات أو ب عن أي النباتية، استناداً إلى المعاينة البصرية، بغية الكشف ويحدد المفتشون مدى امتثال الشحنات لشروط الصحة

تش يتمكن المف أنتيش نتيجة التف ن في ضوءويتعيّ  خاضعة للوائح، فضالً عن التثّبت من المستندات والتثّبت من الھوية والتكامل.
  غي إجراء المزيد من التحليل.رفضھا أو ما إذا كان ينبحجزھا أو أو  شحنةاتخاذ قرار بشأن قبول ال من
  

 ناتي أخذ العيفلمتبعة االطريقة وتعتمد  ر أخذ عينات من الشحنات خالل التفتيش.ويجوز للمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن تقرّ 
  على أھداف التفتيش المحددة.
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  الشروط
  الشروط العامة .1

ي تدخل في التباتية النباتات والمنتجات النوالشحنات  تفتيش"باتات المنظمات القطرية لوقاية النمن المسؤوليات الموكلة إلى 
" آلفاتنتشار ا، السيما بھدف منع دخول و/أو اغيرھا من البنود الخاضعة للوائحالمبادالت الدولية وحسب المقتضى، تفتيش 

  ).1997(جـ) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2- (المادة الرابعة
  

ادة من أكثر من تكّون مواحدة أو أكثر. وفي حالة إذا ما كانت الشحنة ت )رسالةإرسالية (حنات من مادة أساسية أو وقد تتكّون الش
ذا ھيستخدم في ونفصلة. م، فإن التفتيش لمعرفة مدى االمتثال قد يتألّف من عّدة عمليات معاينة )رسالة واحدةإرسالية (أساسية أو 

ً على  المعيار مصطلح "شحنة"، لكن ينبغي  )رسائلالات (اإلرسالياالعتراف بأّن التوجيھات الخاصة بالشحنات قد تسري أيضا
  الفردية من ضمن الشحنة.

  
  تفتيشأھداف ال 1.1
ت ي أو اآلفار الزراعآلفات الخاضعة للحجلبالنسبة لھدف من تفتيش الشحنات ھو التأكد من امتثالھا لشروط االستيراد والتصدير ا

ي المتخذة ف لنباتيةاساعد في معظم األحيان على التثّبت من فعالية غيرھا من تدابير الصحة ي.وھو عة للوائحخاضغير الحجرية ال
  مرحلة سابقة من الوقت.

  
إجراء  ستوِرد عندلبلد المأّن الشحنة المعنّية تفي بشروط محددة على صعيد الصحة النباتية في اد للتأكّ تفتيش الصادرات ستعان بيُ و

  فضي تفتيش شحنة ما مخصصة للتصدير إلى إصدار شھادة للصحة النباتية للشحنة المعنّية.د يُ وق التفتيش.
  

ً اللجوء إلىق من االمتثال ويستعان بتفتيش الواردات للتحقّ  ش لكشف أي التفتي لشروط الصحة النباتية للواردات. ويجوز أيضا
  كائنات حية لم يحدد بعد خطرھا على الصحة النباتية.

  
   .ق من ھوية اآلفاتن تترافق إجراءات التفتيش مع جمع عّينات للفحوصات المخبرية أو للتحقّ ويجوز أ

  
  ويمكن استخدام التفتيش على أنه إجراء إلدارة المخاطر.

  
  الفرضيات المتصلة بتطبيق التفتيش 2.1
ض الصحة النباتية يقوم في معظم ير الممكن في معظم األوقات إخضاع شحنات بأكملھا للتفتيش، لذا فإّن التفتيش ألغراغمن 

  .1األحيان على أخذ العّينات
  

الفرضيات  علىنه ق مللكشف عن وجود آفات في شحنة ما أو لمعرفة مستوى وجود اآلفة أو للتحقّ ويقوم استخدام التفتيش كوسيلة 
  التالية:

  لمعاينة البصريةبا، أو المؤشرات أو العوارض الناجمة عنھا، ضبط اآلفات المثيرة للقلق إمكانية  -
ً إمكانية تطبيق ال  -   تفتيش عمليا
  ھناك اعتراف باحتمال عدم ضبط اآلفات  -
  

شمل ذي قد ال ي، األمر الّن التفتيش يعتمد عادة على أخذ العّيناتألذلك و، عدم ضبط اآلفات عند االستعانة بالتفتيشباحتمال ھناك 
ً بالكام )الرسالةاإلرسالية (معاينة  ً ألّن التفتيش ليس فعاالً ل أو الشحنة بصريا ة أو ا في الشحنم فة محددةبالكامل لضبط آوأيضا

ً احت  دم ضبط آفةمال بعالعينات الخاضعة للمعاينة. وعند االستعانة بالتفتيش كإجراء من إجراءات إدارة المخاطر، ھناك أيضا
 .)الرسالةاإلرسالية (موجودة في الشحنة أو 

  
 قد يكون منددة. وعة للتفتيش استناداً إلى آفة محددة خاضعة للوائح ومتصلة بسلعة أساسية محويحدد عادة حجم العّينة الخاض

  ھا.األصعب تحديد حجم العّينة في الحاالت التي يستھدف فيھا تفتيش الشحنات عّدة آفات خاضعة للوائح أو جميع
  

  مسؤولية التفتيش  3.1
يش أو ليات التفتجراء عمإالتفتيش. وتتولى المنظمات القطرية لوقاية النباتات تكون المنظمات القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن 

- 5؛ والقسم لصادراتلنظام اصدار شھادات الصحة النباتية : 7 رقمالدولي المعيار من  1-3تتّم تحت إشرافھا (أنظر أيضاً القسم 
- 4(أ) و2-4 موادال؛ الصحة النباتية على الوارداتالخطوط التوجيھية لنظام تطبيق لوائح : 20 رقمالدولي المعيار من  1-5-2
  ).1997(أ) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2-5(جـ) و2

                                                           
 ستعطى توجيھات ألخذ العينات في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي ھي قيد اإلعداد.  1
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  نيالمفتشالشروط الخاصة ب  4.1
  ديھم:، يجب أن تكون لمرّخص لھم من المنظمات القطرية لوقاية النباتات أو عمالءبوصفھم مسؤولين ن، يالمفتشإن 

  أعمالھم نباتھم ومساءلتھم عالسلطة ألداء واج  -
  فنية، خاصة لكشف اآلفات مؤھالت ومھارات  -
أو إمكانية امتالك وغيرھا من البنود الخاضعة للوائح اآلفات والنباتات والمنتجات النباتية  علىمعرفة في مجال التعّرف   -

  بذلك صلة لھاقدرات 
  مناسبةالقدرة على الوصول إلى منشآت وأدوات وتجھيزات التفتيش ال  -
  ، أدلّة، أوراق بيانات عن اآلفات)مثالً لوائح( توجيھية مكتوبة خطوط  -
  عمل وكاالت تنظيمية أخرى حيثما تدعو الحاجة طريقةعلى  إطالع  -
  الموضوعية والحيادية.  -

  
  من أجل: شحناتطلب إلى المفتش تفتيش الويجوز أن يُ 

  يرق من امتثالھا لشروط محددة لالستيراد والتصدالتحقّ   -
  كشف آفات محددة خاضعة للوائح  -
  كائنات حّية لم يحدد بعد خطرھا على الصحة النباتية.  -
  

  اعتبارات أخرى خاصة بالتفتيش 5.1
وع خاص ن بينھا بنموامل، من مراعاة العديد من الع عند اتخاذ قرار االستعانة بالتفتيش كتدبير من تدابير الصحة النباتية، ال بدّ 

  راعاتھا:مومن العوامل األخرى التي قد ينبغي  باتية في البلد المستورد واآلفات المثيرة للقلق.متطلبات الصحة الن
ر  -   اإلجراءات التخفيفية في البلد المصدِّ
  معرفة ما إذا كان التفتيش ھو التدبير الممكن الوحيد أم أنه يترافق مع تدابير أخرى  -
  استخدامھا والغرض مننوع السلعة   -
  اإلنتاج منطقة/مكان  -
  حجم الشحنة ومواصفاتھا  -
  حجم عمليات الشحن وتواترھا وتوقيتھا  -
  مع المنشأ/الشاِحن وجود خبرة سابقة  -
  وسائل النقل والتعبئة  -
  الموارد المالية والفنية المتاحة (بما في ذلك اإلمكانات المتاحة لتشخيص اآلفات)  -
  المناولة والتجھيز السابقان  -
  العّينات الالزمة لبلوغ أھداف التفتيش مواصفات تصميم أخذ  -
  صعوبة كشف اآلفات في سلعة معّينة  -
  ونتائج عمليات التفتيش السابقة الخبرة  -
     )1997 من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2-7ة قابلية السلعة للفساد (أنظر أيضاً المادة الثاني  -
  .فعالية إجراءات التفتيش  -
  

  اق تحليل مخاطر اآلفاتالتفتيش في سي 6.1
ً إلعطاء مبررات فنية لشروط الصحة النباتية بالنسبة   حليل مخاطركذلك ت الستيراد. ويوّفرليشكل تحليل مخاطر اآلفات منطلقا

تيش التف يكونالتي  لك تلككذ اآلفات الوسائل إلعداد قوائم باآلفات الخاضعة للوائح والتي تحتاج إلى تدابير للصحة النباتية، ويحدد
، حسب اءات طارئةخاذ إجر. وفي حال اإلفادة عن آفات جديدة أثناء التفتيش، يمكن اتو/أو يحدد السلع الخاضعة للتفتيشمناسباً لھا 

بشأن  توصيات اآلفات وإلصدار تلك لتقييمالمقتضى. وإذا ما اتخذت إجراءات طارئة، يجب االستعانة بتحليل مخاطر اآلفات 
  إذا دعت الحاجة. ناسبةالم اإلضافية اإلجراءات

  
ً التخاذ القرارات على صعيد الصحة ا أن اعُتبرما وإذا  من  ئذبّد عندلنباتية، الالتفتيش خياراً من خيارات إدارة المخاطر وأساسا

لكشف  شتفتيالمن  ذا النوعھوقد يتعّين اللجوء إلى  .التفتيشالنظر إلى العوامل الفنية والتطبيقية المرافقة لنوع ومستوى معّين من 
ً للخطر المرافق لكل منھما ( ،عند المستوى المطلوب والثقة المتوخاةخاضعة للوائح آفات محددة  ً أنظر أيضوذلك تبعا  المعيارا

المعيار و، المحورة ذلك تحليل المخاطر البيئية والكائنات الحية فيمخاطر اآلفات الحجرية، بما  حليل) :ت2004(11رقم  الدولي
  ).: تحليل مخاطر اآلفات غير  الحجرية الخاضعة للوائح21رقم  الدولي

  
  خاصةالشروط ال .2

من  لتطبيققابلة لإجراءات منفصلة ينبغي تصميمھا بحيث تكون صحيحة من الناحية الفنية و ةالشروط الفنية للتفتيش ثالثل تشم
  وتلك اإلجراءات ھي:. الناحية العملية

  ةالمستندات المرفقة بالشحن التثّبت من  -
  ماميتھاوت الشحنة ھويةالتحقق من   -
  .إجراء معاينة بصرية لكشف اآلفات وغير ذلك من شروط الصحة النباتية (كالخلّو من التربة)  -
  

ق/إدارة التحقّ  باختالف الغرض منه، كأن يكون ألغراض االستيراد/التصدير مثالً، أو ألغراضوقد تختلف بعض جوانب التفتيش 
  مخاطر اآلفات.
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  المستندات المرفقة بالشحنةتثّبت من ال 1.2
  مستندات االستيراد والتصدير للتأكد أنھا: يتّم التثّبت من

  كاملة  -
  متسقة  -
  دقيقة  -
  ).الخطوط التوجيھية لشھادات الصحة النباتية: 12من المعيار الدولي رقم  4-1وغير مزيفة (أنظر القسم  صالحة  -
  

  :ما يلي الستيراد و/أو التصديرشھادات االمستندات المرفقة ب ومن أمثلة
  شھادات الصحة النباتية إلعادة التصدير/شھادة الصحة النباتية  -
  الشحن)، الفاتورة بوليصةالمحتويات (بما في ذلك  كشف  -
  رخصة االستيراد  -
التوجيھية  الخطوط: 15(كما نص عليه المعيار الدولي رقم  الخاصة بعمليات المعالجة الشھادات والعالمات/المستندات  -

  ) أو غيرھا من مؤشرات المعالجةلتنظيم مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية
  شھادة المنشأ  -
  التفتيش الميداني تقارير/شھادات  -
  سجالت المنِتج/التعبئة  -
منطقة خاصة بالالوالمستندات  س،البطاطالبطاطا/بذور  برامج مصادقة(مثالً إجراءات  مستندات برنامج المصادقة  -

  الخالية من اآلفات)
  تقارير التفتيش  -
  الفواتير التجارية  -
  .المختبرتقارير   -

  
راف التي مع األط المتعلقة بمستندات االستيراد أو التصدير بالدرجة األولى كالتالمشق من التحقّ  ، إذا دعت الحاجة،وينبغي

  .قبل اتخاذ أي إجراء قّدمت المستندات
  

  ماميتھاوت ةالشحن ھويةالتحقق من  2.2
ويقضي  ا.رفقة بھصفت بالشكل الصحيح في المستندات المق من أنھا وُ التحقّ  وتكاملھا الشحنة ھويةد من يشمل التفتيش للتأكّ 

لتي اسُتلمت أو االنباتية  الصحة د مما إذا كان نوع النباتات أو المنتجات النباتية أو األنواع مطابقة لشھادةق من الھوية بالتأكّ التحقّ 
سھما الة ھما نفة والحس ومن أّن الكميد من إمكانية التعرف على الشحنة دون لبْ ق من التكامل بالتأكّ تي ستصدر. ويقضي التحقّ ال

 تھاھويثبت من نة للتھذا إجراء معاينة مادية للشح كما أفادت شھادة الصحة النباتية التي اسُتلمت أو التي ستصدر. وقد يستوجب
قد تثير  حنة التيغيرھا من الجوانب المادية ذات الصلة في الشوشروط السالمة وق من األختام لتحقّ ا بما في ذلك، ماميتھاوت

  يعتھا.ضوء نتائج التفتيش على نطاق المشكلة وطب فياإلجراءات المتخذة  . وتتوقفمخاوف على صعيد الصحة النباتية
  

  المعاينة البصرية 3.2
  اتية.استخدامھا لكشف اآلفات وللتأكد من االمتثال لشروط الصحة النبتشمل الجوانب المتصلة بالمعاينة البصرية 

  
  اآلفات  1.3.2

 بوتتطل حدد.ستوى المآفة أو إذا كانت تتعدى الملمعرفة ما إذا كانت توجد فيھا  )رسائلاإلرساليات (ال /شحناتالمن  ةتؤخذ عين
ية إحصائلية وعممراعاة اعتبارات  المطلوبة من الثقة،بالدرجة  ،بصورة متسقةخاضعة للوائح القدرة على كشف وجود آفة ما 
ولي لمعيار الداش (أنظر وكثافة التفتيوحجم العّينة  ،مستوى الثقة المتوخاة، و)الرسالةاإلرسالية (مثل احتمال كشف اآلفة، وحجم 
  عن أخذ العينات [قيد التحضير]).

  
عندھا أن  ، يجبدعلى صعيد االستيرا وفاء بشروط الصحة النباتيةوإذا كان ھدف التفتيش ھو كشف آفات محددة خاضعة للوائح لل

 يراعي شروط الصحة النباتية ذات الصلة.احتمال كشف اآلفة بما تقوم طريقة أخذ العينات على 
  

  الة:ما، مثالً في ح  )رسالةإرسالية ( ق من شروط الصحة النباتية العامة لشحنة/وإذا كان ھدف التفتيش التحقّ 
  أي آفات محددة خاضعة للوائح عدم ضبط  -
  ن لآلفات الخاضعة للوائحعدم تحديد مستوى معيّ   -
  كشف اآلفات عند حدوث خلل في تدابير الصحة النباتية، ھو الھدف  -

  .ذلك يجب أن تعكس منھجية أخذ العينات
  

 :20رقم  لدوليعيار االمأنظر أيضاً شفافة وأن تطّبق بشكل متسق ( شغيليةويجب أن تستند طريقة أخذ العينات إلى معايير فنية وت
  ).التوجيھية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات الخطوط
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  االمتثال لشروط الصحة النباتية 2.3.2

  :ومن األمثلة على ذلك .لشروط الصحة النباتيةد من االمتثال يمكن االستعانة بالتفتيش للتأكّ 
  المعالجة  -
  التصنيعدرجة   -
  و من الملوثات (األوراق والتربة مثالً)الخل  -
  وغير ذلك. ودرجة النضج، العمر،واللون، ومرحلة النمو المطلوبة، النوع،   -
  مرّخص بھاال غيرالنباتات والمنتجات النباتية أو غيرھا من البنود الخاضعة للوائح الخلو من   -
  بتعبئة الُشَحن والَشحن الشروط الخاصة   -
  ئل)الرساساليات (اإلر منشأ الشحنة/  -
  نقطة الدخول.  -
  

  التفتيش طرائق 4.2
أو  ،ي داخلھافأو  ،لسلعة موضع الفحصلبحيث تكشف اآلفات المحددة الخاضعة للوائح بالنسبة إما التفتيش  طريقةيجب تصميم 

ً  ويفحص بحيث تستخدم لتفتيش عام عن كائنات حية لم يحدد بعد خطرھا على الصحة النباتية. ّينة إلى ات الع وحدالمفتش بصريا
غير  ف التفتيش.ھا وقيمكن عند، وأن يكشف اآلفة المستھدفة أو غيرھا من اآلفات أو إلى أن ينتھي من معاينة جميع وحدات العّينة

 معلومات عنيد من الستقصاء المزالوحدات إضافية من العّينة إذا كانت المنظمة القطرية لوقاية النباتات بحاجة  فحصأنه يجوز 
ام مفتش استخدجوز للعليھا. كما ي ، وذلك مثالً في حالة عدم مشاھدة اآلفة، غير أن ھناك عالمات أو أعراض تدلّ فة والسلعةاآل

  .عملية التفتيشأدوات أخرى غير بصرية بالتزامن مع 
  

  ه إلى ما يلي:ومن الضروري التنبُّ 
  قدر المستطاع  )الرسالةاإلرسالية (/العّينة الشحنة أن تمّثلوأخذ العّينة  بعديجب فحص العّينة في أقرب وقت ممكن   -
  ھذه التقنية والتطورات الفنية المستجدةلينبغي استعراض التقنيات كي تراعي الخبرات المكتسبة بالنسبة   -
ا وتكاملھ ئل)الرسااإلرساليات ( الشحنات/من   )رسالةإرسالية ( شحنة/اتخاذ إجراءات تضمن استقاللية العينات من كل   -

  وسالمتھا.وإمكانية تتبعھا 
  توثيق نتائج التفتيش.  -
  

  طبقاً لتحليل مخاطر اآلفات حسب المقتضى وأن تطّبق بشكل متسق.إجراءات التفتيش  أن تكونوينبغي 
  

  نتائج التفتيش 5.2
في شروط نت تستوكا عما إذا كانت الشحنة تستوفي شروط الصحة النباتية أم ال. وإذا مااتخاذ قرار  فينتائج التفتيش  ھمستُ 

 اإلفراج عنواتية، الصحة النباتية، يمكن عندھا تسليم الشحنات المخصصة للتصدير مع الشھادات المناسبة، كشھادات الصحة النب
  الشحنات المخصصة لالستيراد.

  
ً د اإلجراءات تبأما إذا لم تكن تستوفي شروط الصحة النباتية، فيمكن اتخاذ المزيد من اإلجراءات. وتحدّ  اجات عة االستنتلطبي عا

المتثال بالتفصيل في وترد اإلجراءات الخاصة بعدم ا .وبالنظر إلى اآلفة الخاضعة للوائح أو غير ذلك من أھداف التفتيش وظروفه
  .6-1-5، القسم الخطوط التوجيھية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات:  20المعيار الدولي رقم 

  
 فيل متخصص إخضاعھا لتحليأو  عليھاالتعّرف إلى ، قد تستدعي اآلفات أو مؤشرات وجود آفات تم كشفھا ةكثير وفي حاالت

ار بضرورة تخذ قريوقد  .شحنةل إلى معرفة الحالة الصحية النباتية للالمختبرات أو من جانب أحد االختصاصيين قبل التوصّ  أحد
ج أو النماذ/عينات ووينبغي إرساء نظام لتوثيق ال أو غير معروفة من قبل. اتخاذ تدابير طارئة في حال العثور على آفات جديدة

ً إذاولتيسير استعراض النتائج الح ،الشحنة ذات الصلة تقصيوالمحافظة عليھا بالشكل الصحيح كي يكون باإلمكان  دعت  قا
  .الحاجة

  
وزيادة  لشحناتامنھا تكثيف عمليات تفتيش بعض وإذا ما تكررت حاالت عدم االمتثال، يمكن االستعانة بعدد من اإلجراءات، و

  تواترھا.
اً متثال (طبقدم االوعند اكتشاف آفة في الواردات، يجب أن يكون تقرير التفتيش مفصالً بما يكفي كي يتسنى اإلبالغ عن حالة ع

 . وقدالطارئة) راءاتواإلج اتيةالنب الصحة باشتراطات التقيد عدم الخطوط التوجيھية لإلبالغ عن حاالت: 13للمعيار الدولي رقم 
ه مثالً ت عليتعتمد أيضاً بعض الشروط األخرى لحفظ السجالت على مدى توافر تقارير تفتيش أعّدت بالشكل الصحيح (كما نصّ 

والمعيار  ،اآلفات في منطقة ماتحديد حالة : 8المعيار الدولي رقم  –المادتان السابعة والثامنة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
  لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات).الخطوط التوجيھية : 20الدولي رقم 
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  التفتيش نظماستعراض  6.2

من مدى  قلتحقّ تفتيش الواردات والصادرات ل نظميجدر بالمنظمات القطرية لوقاية النباتات إجراء عمليات استعراض دورية ل
  تعديالت مطلوبة كي تكون سليمة من الناحية الفنية. يى أولإلشارة إل ھا،مالءمة تصميم

  
  اجعة.ت المركما ينبغي إجراء عمليات مراجعة الستعراض صّحة نظم التفتيش. وقد يكون التفتيش مكوناً إضافياً من مكونا

  
  الشفافية 7.2

، لمعنيةألطراف العند الطلب إتاحتھا ، يجب توثيق المعلومات عن إجراءات التفتيش الخاصة بسلعة ما والتفتيشفي إطار عملية 
تلك المعلومات جزءاً كون توقد  .)مبادئ الحجر الزراعي في عالقتھا بالتجارة الدولية: 1عمالً بمبدأ الشفافية (المعيار الدولي رقم 

  مل جوانب الصحة النباتية في االتجار بسلعة ما.من ترتيبات ثنائية تش
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  الموافقة
  .2005ريل/نيسان أب يفر التالي معياالقد وافقت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية على ل

  المقدمة
  النطاق

 أيضا صفيا كمذلك. واالعتراف ب التعادل بين تدابير الصحة النباتية تحديدالمبادئ والشروط التي تسري على  يصف ھذا المعيار
  إجراء خاصاً لتحديد التعادل في التجارة الدولية.

  
  المراجع

  .مية، جنيف. منظمة التجارة العالصحة والصحة النباتيةاتفاقية تطبيق تدابير ال. 1994.  منظمة التجارة العالمية
ة للصادرات. 1997. 7 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ا. نظام اصدار شھادات الصحة النباتي ة روم ة الدولي ، االتفاقي

  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
ية روما، االتفاقية الدول. اتيةقائمة المصطلحات الخاصة بتدابير الصحة النب. 2004. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
ة ما، االتفاقية الدولية لوقايرو. التوجيھية لتحليل مخاطر اآلفات الخطوط. .1996. 2 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  غذية والزراعة.النباتات، منظمة األ
 روما،. شبية في التجارة الدوليةتنظيم مواد التعبئة الخلالتوجيھية  الخطوط. 2002. 15 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
د باشتراطات الصحة وجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيّ خطوط ت. 2001. 13 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.. النباتية واإلجراءات الطارئة
نباتات، ة لوقاية الالتفاقية الدولياروما، . لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالنص المعدل . 1997 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  منظمة األغذية والزراعة.
وعلى  على البيئة لمخاطرتحليل مخاطر اآلفات الحجرية، بما في ذلك ا .2004. 11 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

 ً  .روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. الكائنات الحية المحورة وراثيا
لية روما، االتفاقية الدو. دوليةمبادئ الحجر الزراعي في عالقتھا بالتجارة ال. 1995. 1لمعيار الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم ا

  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
. نظم إلدارة مخاطر اآلفاتمنھج ال إطارفى  استخدام التدابير المتكاملة. 2002. 14المعيار الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم 

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
  

  تعاريف
  .لنباتيةامصطلحات الصحة  مسرد: 5ر في المعيار رقم ايحة النباتية الواردة في ھذه المعترد تعاريف مصطلحات الص

  
  شروطاإلطار العام لل

الزراعي في عالقتھا بالتجارة  مبادئ الحجر :1رقم  المعيار الدوليالدولية لوقاية النباتات ( تفاقيةلالالتعادل ھو أحد المبادئ العامة 
 ).الدولية

  
أو  أساسيةلعة ط بتجارة سفة معّينة ترتبآلالحاالت التي توجد فيھا تدابير للصحة النباتية بالنسبة على  بصفة عامةويسري التعادل 
و على أبير الفردية ويمكن أن يسري التعادل على التدا ،حديد التعادل إلى خطر اآلفة المحددةوتستند عمليات ت .فئة سلعّية ما

 نھج قائم على النظم.مجموعة تدابير أو على تدابير مدمجة في 
  

د يشمل ويتطلب تحديد مدى التعادل تقييم تدابير الصحة النباتية لمعرفة مدى فعاليتھا في التخفيف من تأثيرات خطر آفة محددة. وق
قوم توتحديد مدى تعادل التدابير تقييم نظام أو برامج الصحة النباتية الداِعمة لتنفيذ تلك التدابير لدى الطرف المتعاقد المصّدر. 

ً  ،لتبادل المعلومات والتقييم تسلسليةالتعادل على عملية  معرفة مدىعادة  إجراء متفق عليه بين األطراف المتعاقدة  وھى عموما
وتعطى المعلومات بشكل يتيح تقييم التدابير الموجودة والمقترحة من حيث قدرتھا على الوفاء بمستوى  والمصّدرة. المستوردة

 .1الحماية المناسب لدى الطرف المتعاقد المستورد
  

ي تحقيق ف لديه موجودةوللطرف المتعاقد المصّدر أن يطلب معلومات من الطرف المتعاقد المستورد عن مدى مساھمة التدابير ال
قيق في تح لك التدبيرذمع اإلشارة إلى سبل مساھمة ، بديالً تدبيراً وللطرف المتعاقد المصدر أن يقترح  مستوى الحماية المناسب.

 ً ساعدة فنية مثالً، وفي بعض الحاالت، عند تقديم م أّن ذلك يحدده الطرف المتعاقد المستورد.بمستوى الحماية المطلوب، علما
المتعاقدة أن تسعى جاھدة  ويتعّين على األطراف متعاقدة المستوردة تقديم اقتراحات لتدابير بديلة للصحة النباتية.يجوز لألطراف ال
 .من دون تأخير غير مبرر خالفاتأي  وحلإلى تحديد التعادل 

 

                                                           
الصادر لمنظمة التجارة العالمية. ويشير العديد من األعضاء في  الصحة النباتيةتطبيق تدابير الصحة ويرد تعريف لھذا المصطلح في االتفاق بشأن   1

 منظمة التجارة العالمية إلى ھذا المفھوم باعتباره "المستوى المقبول من المخاطر".
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  الشروط
  اعتبارات عامة  .1
قتھا بالتجارة مبادئ الحجر الزراعي في عال ):1993( 1رقم  المعيار الدوليفي  7التعادل على أنه المبدأ العام رقم  فوصي

يشكل مفھوم  كذلك، ."ھارغم عدم تطابق هنفسالبلدان بتعادل تدابير الصحة النباتية التي تعطي المدلول  تقرالتعادل: " ، الدولية
ً من عناصر معايير دولية أخر تية. لصحة النبااابير ى لتدالتعادل وواجب األطراف المتعاقدة باحترام مبدأ التعادل عنصراً مالزما

  نباتية.من اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة ال 4كما يرد وصف للتعادل في المادة 
  

ق انت تحقّ إذا ك وتكمن عملية االعتراف بالتعادل في الفحص الموضوعي لتدابير الصحة النباتية البديلة المقترحة لمعرفة ما
  ية المناسب لدى البلد المستورد كما تشير إليه التدابير الموجودة في ذلك البلد.مستوى الحما

  
ي تطبيق ك بالتاللناوھ سب.ق مستوى الحماية المناوتعترف األطراف المتعاقدة أّنه باستطاعة تدابير الصحة النباتية البديلة أن تحقّ 

  رسمياً تحت عنوان "التعادل". محددير مع أنه غ ،شائع للتعادل بين ممارسات الصحة النباتية الحالية
  
  دل على:التعا يمكن تطبيق، من أجل إدارة مخاطر محددة لآلفات وتحقيق مستوى الحماية المناسب إلحدى األطراف المتعاقدة.و
  تدبير منفرد؛  -
  أو مجموعة تدابير؛  -
  .قائم على النظم نھجتدابير مدمجة في   -
  

ً عن عوض لمدمجةدابير ا، يجوز اقتراح تدابير بديلة كتدابير متعادلة لواحدة أو أكثر من التالنظم إتباع نھج قائم علىوفي حالة  ا
  ية.فردال شحناتالأكثر منھا على  األساسية السلع تغيير النھج القائم على النظم بأسره. وتسري ترتيبات التعادل على

  
ً  ، بل قد يشملةبير منفرداعلى تقدير التدد من تعادلھا وقد ال يقتصر تقييم تدابير الصحة النباتية للتأكّ  تلف لنظر في مخاأيضا

  .أو غيرھا من العوامل المتصلة بتطبيق تدابير إدارة مخاطر اآلفات المصادقة على التصديرجوانب نظام 
  

ً توجيھية للحاالت التي يسري فيھا لدى الطرف المتعاقد المستورد تدبير للصحة ا ويقدم ھذا المعيار ان كأو إذا  ،ةيلنباتخطوطا
ة توى الحمايقيق مسإذا كان الطرف المتعاقد المصّدر يقترح تدبيراً بديالً لتح ، أوالطرف المعني في صدد اقتراح تدبير جديد

  تقييم مدى تعادل التدبير البديل. وعندئذ يتم ،المناسب لدى الطرف المتعاقد المستورد
  

وى ق مستتحقّ  نھا أنتوردة قائمة بعدد من تدابير الصحة النباتية التي من شأعّد األطراف المتعاقدة المسوفي بعض الحاالت، تُ 
ضمن  للوائح من لخاضعةلبنود الوتشّجع األطراف المتعاقدة على إضافة تدبيرين متعادلين أو أكثر بالنسبة الحماية المناسب لديھا.

دابير من لف ھذه التقد تختوالمتغّيرة في البلدان المصّدرة. المختلفة و نظمھا لالستيراد. فيمكن بذلك مراعاة أوضاع الصحة النباتية
درجة تدابير المع من الوإّن تقييم مدى تعادل ھذا النو حيث مدى تحقيقھا أو تخطيھا مستوى الحماية المناسب لدى الطرف المتعاقد.

  على قوائم الطرف المتعاقد المستورد ليس الموضوع األول لھذا المعيار.
  

رنة طراف لمقاددة األدل ھو عادة عملية ثنائية بين األطراف المتعاقدة المستوردة والمتعاقدة، تتخذ ترتيبات متعومع أّن التعا
ير بديلة في ة على تدابلموافقالتدابير البديلة من ضمن عملية وضع المعايير في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وقد تّمت مثالً ا

 .وط التوجيھية لتنظيم استخدام مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدوليةالخط: 15المعيار الدولي رقم 
  
  المبادئ والشروط العامة .2

  السلطة السيادية 1.2
ة صحة النبات اتية لوقاية النبتتمّتع األطراف المتعاقدة بسلطة سيادية، طبقاً لالتفاقات الدولية السارية، تخّولھا تطبيق تدابير للصح

 النباتاتول دخنظيم تلسيادية حديد مستوى الحماية المناسب لوقاية صحة النبات. ويتمّتع الطرف المتعاقد بسلطة في أراضيھا ولت
. ولذلك فمن )1997لنباتات، امن االتفاقية الدولية لوقاية  1-والمنتجات النباتية وغيرھا من البنود الخاضعة للوائح (المادة السابعة

قد مستورد رف متعا. وبغية تشجيع التعاون، يتعّين على أي طات تتعلق بعمليات تحديد التعادلقرار يتخذ أي طرف متعاقد أنحق 
  أن يقّيم مدى تعادل تدابير الصحة النباتية.
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  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتبمبادئ أخرى ذات صلة  2.2
  ادئ التالية:أن تراعي المب عند تقييم التعادل ، يتعّين على األطراف المتعاقدةالتقييم

  )1997(ز) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2-التأثير األدنى (المادة السابعة  -
  )1997) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ـ(ح2-التعديل (المادة السابعة  -
  )1997ة لوقاية النباتات، (أ) من االتفاقية الدولي1-(ط) والمادة الثامنة2) وـ(ج2(ب) و2-الشفافية (المادة السابعة  -
  )1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  4-التوحيد (المادة العاشرة  -
  )1997(ب) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1-تحليل المخاطر (المادتان الثانية والسادسة  -
  )1997 النباتات، ية الدولية لوقاية(ز) من االتفاق2(أ) و2-المخاطر التي تشملھا اإلدارة (المادة السابعة  -
  )1997(أ) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1-عدم التمييز (المادة السادسة  -
  

  التبرير الفني للتعادل 3.2
 حليل مخاطرتخالل  يجب أن تستند عمليات تقدير التعادل إلى المخاطر بالعودة إلى تقييم ما توافر من معلومات علمية، إما من

ة التي لومات الفنيالمعيم ر مسؤوالً عن تقدويكون الطرف المتعاقد المصدِّ  آلفات أو عبر تقييم التدابير الموجودة وتلك المقترحة.ا
مستورد. لمتعاقد اللطرف ااثبت أّن التدابير البديلة تخّفض الخطر المحدد من اآلفة وأنھا تحقق فعالً مستوى الحماية المطلوب لدى ت
ا ر بديلة كي ينظر فيھ)، يجوز لألطراف المتعاقدة المستوردة أن تقترح تدابي2-3لحاالت (كما يرد مثالً في القسم لكن في بعض ا 

  ويجوز أن تكون تلك المعلومات نوعّية و/أو كمّية طالما أّن المقارنة ممكنة. الطرف المتعاقد المصّدر.
  

عتبار اآلفات على خاطر احاجة بالضرورة إلى إجراء تقدير جديد كامل لم ومع أّنه ينبغي دراسة التدابير البديلة، قد ال تكون ھناك
ة المعنّية فئة السلعيّ أو ال أّن لدى البلد المستورد على األقّل بعض البيانات المتعلقة بتقدير مخاطر اآلفات، بما أّن تجارة السلعة

  خاضعة فعلياً للوائح. 
  

  ير الصحة النباتيةعدم التمييز عند تطبيق التعادل بين تداب 4.2
ً لمبدأ عدم التمييز، عندما يمنح تعادل تدابير الصحة النباتية  اً ري ھذا أيضجب أن يسياألطراف المتعاقدة المصّدرة، ألحد طبقا

أو /وة السلعية لعة أو الفئلسلبالنسبة نفسھا و الظروف السائدة نفسھا  على األطراف المتعاقدة التي توجد فيھا حالة الصحة النباتية 
أن  ،صّدرتعاقد ميجدر بأي طرف متعاقد مستورد يعترف بتعادل تدابير الصحة النباتية البديلة لدى طرف م. لذا، نفسھا اآلفة

أو تلك  ھانفسبير تعادل التدالالعتراف بالتطبيقات من جانب بلدان ثالثة . ويسري ھذا على يحرص على أال يؤدي ذلك إلى تمييز
  من التدابير المحلية. تعادل أيبالمشابھة لھا و

  
حدداً تدبيراً م لمصّدرةااألطراف المتعاقدة  حالة اعتبار أحدأّن تعادل تدابير الصحة النباتية ال يعني أنه في وينبغي التنويه ب

نبغي دائماً وي. ھانفس أو اآلفة ةأو الفئة السلعيّ  لسلعةللى طرف متعاقد آخر بالنسبة تلقائياً عيسري ھذا التعادل أن متعادالً، باعتباره 
لك ، بما في ذلمصّدراالنظر إلى تدابير الصحة النباتية في إطار حالة اآلفات ونظام لوائح الصحة النباتية في البلد المتعاقد 

  السياسات واإلجراءات.
  

  تبادل المعلومات 2-5
متاحة  لى أن تكونلھا، عير المعلومات وتبادلألطراف المتعاقدة واجبات نّصت عليھا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تقضي بتوف

- ابعةة (المادة الستاح، عند الطلب، المسّوغ المنطقي لشروط الصحة النباتيومن ضمن ھذا أن يُ  ألغراض عمليات تحديد التعادل.
ليل يولوجية الالزمة لتحالب) والتعاون قدر المستطاع إلعطاء المعلومات الفنية و1997) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ـ(ج2

ر دة أن تسعى إلى أن تقصُ ويجدر باألطراف المتعاق ). 1997مخاطر اآلفات (المادة الثامنة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
   .لھذا التقييمأي طلبات للحصول على بيانات ترتبط بتقييم التعادل بتلك الالزمة 

  
بير ساھمة التدمن مدى ععّين على الطرف المتعاقد المستورد، عند الطلب، أن يقّدم معلومات تسھيالً للمناقشات بشأن التعادل، يتو

 .بموجبهوض ب المفرحقق مستوى الحماية المناست(التدابير) الموجودة لديه في تخفيض المخاطر الناجمة عن اآلفة المحددة وكيف 
مصّدر على عاقد الأن تساعد تلك المعلومات الطرف المت ويفترض ويجوز أن تكون تلك المعلومات كمّية أو نوعّية على حد سواء.

ن مفي الحد  ةلمقترحا ةوقد تساعد كذلك الطرف المتعاقد المصّدر على شرح سبل مساھمة التدابير البديل فھم التدابير الموجودة.
  خطر اآلفة وفي تحقيق مستوى الحماية المناسب لدى الطرف المتعاقد المستورد.

  
  دة الفنيةالمساع 6.2

مكانية تقديم المساعدة )، األطراف المتعاقدة على النظر في إ1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( تشجع المادة العشرون
  ذلك. األخرىإذا طلب أي من األطراف المتعاقدة من أجل وضع تدابير قائمة على التعادل الفنية 

  
  التوقيت المناسب 7.2

ون تأخير دمن فات أي اختال وحلّ المتعاقدة أن تسعى جاھدة إلى تحديد مدى تعادل تدابير الصحة النباتية يتعّين على األطراف 
  .غير مبرر
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  لتطبيق التعادل الشروط المحددة .3

  اآلفات المحددة والسلع  1.3
ة خاضعة ات محددمحددة وبآفتدابير الصحة النباتية ألغراض تحديد مدى تعادلھا بتصدير سلعة بديل لتتصل عادة عملية مقارنة 

  ل إليھا عن طريق تحليل المخاطر.للوائح تم التوصّ 
  

  التدابير الموجودة 2.3
كنه قد ل .الراھنة لمعنيةيسري التعادل عادة على الحاالت التي يطّبق فيھا الطرف المتعاقد المستورد تدابير معتمدة على التجارة ا

 بيراً بديالً لمصدر تدالطرف المتعاقد ا عموماويقترح . نب الطرف المتعاقد المستورديسري أيضاً عند اقتراح تدابير جديدة من جا
دة الفنية المساع في بعض الحاالت، عند تقديم يكون الغرض منه تحقيق مستوى الحماية المناسب لدى الطرف المتعاقد المستورد.

  .ة أخرىمتعاقدأطراف نظر فيھا ت مثالً، يجوز لألطراف المتعاقدة المستوردة أن تقترح تدابير بديلة كي
  

لمعيار اجوع إلى جديدة لالستيراد في ظل عدم وجود أي تدابير، يجدر باألطراف المتعاقدة الرأو فئات سلعّية وعند طرح سلع 
لمعيار او) رةة المحوّ ذلك تحليل المخاطر البيئية والكائنات الحي فيمخاطر اآلفات الحجرية، بما  تحليل): 2004( 11رقم  الدولي
 .خاطر اآلفاتبالنسبة إلى اإلجراء العادي لتحليل م تحليل مخاطر اآلفات غير  الحجرية الخاضعة للوائح: 21رقم  الدولي

 
  إجراء مشاورات 3.3

  ابير.ن التدل إلى معرفة مدى التعادل بيتشّجع األطراف المتعاقدة على إجراء مشاورات، عند الطلب، بغية تيسير التوصّ 
  

 ء المتفق عليهاإلجرا 4.3
من ھذا  1الملحق  فيالموصى به وقد يستند ذلك إلى اإلجراء  يجب أن تتفق األطراف المتعاقدة على إجراء لمعرفة مدى التعادل.

  آخر متفق عليه. ثنائي المعيار أو أي إجراء 
  

  العوامل التي تؤخذ بعين االعتبار لتحديد التعادل 5.3
  :ومن تلك العوامل ة النباتية على عدد من العوامل.تعتمد معرفة مدى تعادل تدابير الصح

  تأثير التدبير كما ثبت في الظروف المخبرية أو الميدانية  -
  دراسة الكتابات ذات الصلة عن تأثير التدبير  -
  ونتائج التدبيرنتائج التجربة من حيث تطبيقھا العملي   -
  جراءات المطّبقة من جانب الطرف المتعاقد).تنفيذ التدبير (مثالً السياسات واإل فيالعوامل المؤثرة   -
  

تدبير عن الومات د المعلستخدم الطرف المتعاقد المستوريوويمكن الرجوع إلى تأثير تدابير الصحة النباتية المطّبقة في بلد ثالث. 
  .يحقق مستوى الحماية المناسبلتقدير مدى مساھمة التدبير البديل في تخفيض خطر اآلفات إلى مستوى 

  
 ر مدى قدرةدرة تقدي، يجدر باألطراف المتعاقدة المستوردة والمصكتدابير بديلة المقترحةتلك و الساريةند مقارنة التدابير عو

لحماية امستوى  على تحقيق المعرفة مدى قدرتھ ةلتدابير المقترحاوينبغي تقدير  التدابير على خفض الخطر المحدد من اآلفة.
 يقةالطرب ةترحابير المقوالتد ةتأثيرات التدابير الموجودعن فيھا  يعبروفي الحاالت التي  مستورد.المناسب لدى الطرف المتعاقد ال

خطر  من الحدّ  بير علىا)، يجوز عندھا مقارنة التأثيرات مباشرة من حيث قدرة التدمن الرد المطلوبنفسه النوع (أي  ھانفس
 .اتةعدالت اإلممإلى  داً رھما، استنايفيما يخص تأث بالتبريدين والمعالجة تجوز مقارنة المعالجة بالتدخوعلى سبيل المثال،  اآلفة.

  
بير قدير التداويجدر في مثل ھذه الحاالت تالمقارنة مباشرة. صعب من الكون ي وفي حالة اختالف التعبير عن التدابير، قد

عندھا تحويل  وقد يتوّجب اقد المستورد.لدى الطرف المتع ناسبالمقترحة لمعرفة مدى قدرتھا على تحقيق مستوى الحماية الم
 المتعلقة بمعدالت اإلماتة يمكن مقارنة التأثيرات مثالً والبيانات أو استقراؤھا كي تستخدم وحدات موّحدة قبل الشروع في المقارنة. 

يه (بحسب تفق علمة معھا من منظار الخلو من اآلفات عند مستوى ثق التعاملانتشار اآلفات إذا تّم  وجود منطقة ينخفض فيھاوب
  الشحنة أو السنة مثالً).

  
عض الحاالت بلكن في  الموجودة والمقترحة. بين التدابيرشروط فنية محددة لعند تحديد التعادل، قد يكفي إجراء مقارنة و

لى عد المصّدر لة البقدر ما إذا كان تدبير مقترح ما يحقق مستوى الحماية المناسب بالعودة إلى يتطلب األمر لمعرفةاألخرى، قد 
النباتية  الصحة نظمالمعرفة بيتيح فإن ذلك سبين األطراف المتعاقدة، بالفعل في حال وجود عالقات تجارية  تطبيق ذلك التدبير.

ير وغات، دإصدار الشھا (مثالً الجوانب القانونية، المراقبة، التفتيش، واإلطالع عليھا،المصّدر  لدى الطرف المتعاقدالتنظيمية 
. ات التعادلاقتراح وأن تساعد، عند الحاجة، على تقييم أي من ذه المعرفة والتجربة الثقة بين األطرافز ھعزّ ويجب أن ت ذلك).

 ذلك مبرراً  ذا كانوبالعودة إلى ھذا النوع من المعلومات، للطرف المتعاقد المستورد أن يطلب الحصول على معلومات محّدثة، إ
كتدابير  ة المقترحةلنباتيبتطبيق تدابير الصحة ا منھا تحديداً  ةلمتعاقد المصّدر، السيما المتعلقفنيا، عن اإلجراءات لدى الطرف ا

  معادلة.
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ر تأثيرات غيقنية، والالجوانب التمثل توافر/الموافقة على على اعتبارات عملية، تدبير مقترح ما لقد تعتمد الموافقة النھائية و

  والجدوى التنفيذية واالقتصادية. )،سمّية النباتيةال المتعّمدة للتدبير المقترح (مثالً 
  

  التجارة عرقلةعدم  6.3
خالل مبرراً لإل ليس نهكما أال يجوز أن يؤدي تقديم طلب لالعتراف بالتعادل بحد ذاته إلى تغيير الطريقة التي تتم بھا التجارة؛ 

  .يقھاأو بشروط الصحة النباتية القائمة لالستيراد أو تعل القائمة بالتجارة
  

  إتاحة الفرصة للنفاذ 7.3
لطرف انفاذ  من أجل مساندة قيام أي طرف متعاقد مستورد بالبحث في طلب تعادل ما، يتعّين على الطرف المصّدر أن يسّھل

ما  ا كان لذلكإذ تعادلق لمعرفة مدى التفتيش أو تحقّ أو  ،المتعاقد المستورد إلى المواقع ذات الصلة إلجراء أي عمليات استعراض
  .يبرره فنيا

  
  والرصد االستعراض 8.3

الستعراض اراءات وكي يستمّر الوثوق بترتيبات التعادل، يتعّين على األطراف المتعاقدة اتباع إج ،وبعد االعتراف بالتعادل
لدوري ا والكشف وھي قد تشمل إجراءات الضمانة مثل التدقيق .الشبيھة التي تسري على تدابير الصحة النباتية ھانفسوالرصد 

 ً االت عدم التقيد حخطوط توجيھية لإلبالغ عن : 13رقم  المعيار الدوليوإعداد التقارير عن حاالت عدم االمتثال (أنظر أيضا
  ق.) أو غير ذلك من أشكال التحقّ باشتراطات الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة

  
  التطبيق والشفافية 9.3

  خرى.لمھتّمة األاعاقدة احة التعديالت في اللوائح واإلجراءات ذات الصلة لألطراف المتتحقيقاً للشفافية المرجّوة، يجب أيضاً إت
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  1الملحق 
  إجراء خاص بتحديد التعادل

  
يختلف  قدا. ولكن تعادلھ تدابير الصحة النباتية بغية معرفة مدىيوصى باعتماد اإلجراء التفاعلي المشار إليه أدناه من أجل تقدير 

  بحسب الظروف.لتحديد التعادل جانب الشركاء التجاريين اإلجراء المتبع من 
  

  الخطوات الموصى بھا ھي:
تحديد التعادل إلى شريكه التجاري، مشيراً إلى السلعة المحددة واآلفة باھتمامه  عن المتعاقد المصّدر فُيبلغ الطر  .1

يطلب في  وله أندد. ھذا الصفي ذلك أية بيانات مرتبطة ب، بما والمقترحة موجودةالخاضعة للوائح المثيرة للقلق والتدابير البديلة ال
فة مدى قشات لمعروفي سياق المنا .الموجودة دابيرتإلى الطرف المتعاقد المستورد إطالعه على المسّوغ الفني لل هنفسالوقت 

  .بالخطوات المّتبعة وجدول أعمال وجدول زمني محتمل التعادل، يجوز التوصل إلى اتفاق يتضّمن موجزاً 
المتبعة لديه بحيث تسھل مقارنتھا مع تدابير الصحة النباتية الموجودة التدابير  بوصفالطرف المتعاقد المستورد  يقوم .2

  ويجب أن تشمل المعلومات من الطرف المتعاقد المستورد، قدر اإلمكان، ما يلي: البديلة.
  تقليلهبير إلى ارمي التدتفة المحدد الذي الغاية من تدابير الصحة النباتية، بما في ذلك تحديد خطر اآل أ)(
قدر ، في تحقيق مستوى الحماية المناسب لدى الطرف المتعاقد المستورد موجودةمدى مساھمة تدابير الصحة النباتية ال ب)(

  المستطاع
  االقتضاء، بما يشمل تحليل مخاطر اآلفات عند موجودةالمسّوغ الفني لتدابير الصحة النباتية ال ج)(
ق مستوى ي معلومات إضافية من شأنھا أن تساعد الطرف المتعاقد المصّدر على أن يثبت أّن التدابير المقترحة تحقّ أ د)(

  الحماية المناسب لدى الطرف المتعاقد المستورد.
ً المعلومات الفنية التي تثبت في رأيه تعادل تدابير الصحة النباتية، يقّدم يقّدم الطرف المتعاقد المصّدر  .3 بشأن تعادل  طلبا

تورد، تعاقد المسرف الميتيح المقارنة مع المعلومات التي يقدمھا الط ، ويجب أن تكون تلك المعلومات بشكلتدابير الصحة النباتية
  :أن يشمل ذلك العناصر التالية ويجب فيسھل بالتالي على الطرف المتعاقد المستورد إجراء التقييم الالزم.

 مقترحةلتدابير البديلة الاوصف  أ)(
 التدابير فعالية ب)(
قدر ، لدى الطرف المتعاقد المستورد مدى مساھمة التدابير البديلة المقترحة في تحقيق مستوى الحماية المناسب ج)(

 المستطاع
 معلومات عن طريقة تقييم التدابير (مثالً بواسطة التجارب المخبرية، التحليل اإلحصائي، الخبرة التنفيذية العملية) د)(
  السارية داء الفعلي للتدابيراألو
  المتعاقد المستورد لدى الطرف ھانفسمخاطر اآلفات ل موجودةمقارنة بين التدابير البديلة المقترحة والتدابير ال )ـھ(

  معلومات عن الجدوى الفنية والتنفيذية للتدابير البديلة المقترحة. (و)
على سبيل  تية البديلة المقترحة ويقّيمھا، مع مراعاة النقاط التاليةيتلقى الطرف المتعاقد المستورد تدابير الصحة النبا .4

  :المثال ال الحصر
  ر، بما فيھا المعلومات المساندة عن فعالية التدابير البديلة المقترحةالمعلومات المقدمة من الطرف المتعاقد المصدّ  أ)(
  ماية المناسب، إما على أساس معلومات نوعّية أو كمّيةمدى نجاح تدابير الصحة النباتية البديلة في تحقيق مستوى الح ب)(
 معلومات بشأن الطريقة والعمل والتشغيل الخاص بتدابير الصحة النباتية البديلة للوقاية من خطر اآلفة المحددة أو للحدّ  ج)(

  منه
  الجدوى التنفيذية واالقتصادية العتماد تدابير الصحة النباتية البديلة المقترحة د)(

  
فية و/أو إمكانية وقد يطلب الطرف المتعاقد المستورد معلومات إضا .التقييمالمزيد من اإليضاحات في سياق األمر تطلب يوقد 

فنية يثيرھا الطرف  ويجدر بالطرف المتعاقد المصّدر االستجابة ألي مخاوف على اإلجراءات التنفيذية إلنجاز التقدير. اإلطالع
 ،ذات الصلة لمواقعو/أو إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات أو ا ،ء المعلومات ذات الصلةالمتعاقد المستورد من خالل إعطا

  لتيسير عمليات االستعراض أو التفتيش أو غيرھا من عمليات التحقق الالزمة لتحديد الكفاءة.
  
ً شرحاً  على طلبه، ويتيح له، بناء ،الطرف المتعاقد المصّدر بقرارهبإبالغ الطرف المتعاقد المستورد يقوم و .5  ومبرراً فنيا

  لتحديد التعادل من جانبه في أسرع وقت ممكن.
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  .الثنائي في اآلراء عن طريق الحوار الخالفات لحلرفض طلب تحديد التعادل، ينبغي بذل الجھود الالزمة  ةوفي حال .6
  
تعديل لوائح االستيراد العمل فوراً على ل وإذا اعترف الطرف المتعاقد المستورد بالتعادل، يجب أن يتّم التنفيذ من خال .7

ً للمادة السابعةويجب إبالغ األطراف المتعاقدة بتلك التعديالت طب وأي إجراءات متصلة بھا لدى الطرف المتعاقد المستورد. - قا
  .)1997(ب) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (2
  
من الخطة أو الترتيب الرامي إلى تنفيذ أي تدابير أو برامج والرصد وإدراجه ض للمراجعةويجوز استحداث إجراء  .8

 معترف بھا خاصة بالتعادل.
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  الموافقة
  .2006ر التالي في أبريل/نيسان ايلى المعع تدابير الصحة النباتية ھيئةت لقد وافق

  
  مقدمةال

  النطاق
للوائح  الخاضعة تقييم، وإدارة المخاطر المتعلقة بصحة النبات المرتبطة بشحنات البنودو، تحديد تالمعيار إجراءايصف ھذا 
ي ية مطبقة فر صحة نبات، وبطريقة تكون فيھا أية تدابيدون أن تكون مستوردة (من قبله)ما،  بلدحدود والتي تعبر نباتية الصحة ال

  البلد.بلد العبور مبررة فنياً وضرورية لمنع دخول اآلفات و/أو انتشارھا في 
  

  المراجع
قية الدولية لوقاية النباتات، روما، االتفا. النباتية الصحةمصطلحات  مسرد. 2004. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  منظمة األغذية والزراعة.
النباتية على الواردات.  الخطوط التوجيھية لنظام تطبيق لوائح الصحة. 2004. 20 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  راعة.روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والز
ة الدولية لوقاية النباتات، روما، االتفاقي. لتفتيشلالخطوط التوجيھية . 2005. 23 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  منظمة األغذية والزراعة.
ة لوقاية تفاقية الدوليروما، اال. خطوط توجيھية حول تحليل خطر اآلفة. 1996. 2 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
روما، االتفاقية الدولية . خطوط توجيھية إلصدار شھادات الصحة النباتية. 2001. 12المعيار الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم 
  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

د باشتراطات الصحة وط توجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيّ خط. 2001. 13 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.. النباتية واإلجراءات الطارئة

ة نظمة األغذيالنباتات، م لدولية لوقايةروما، االتفاقية ا. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
  والزراعة.

ية لوقاية النباتات، منظمة روما، االتفاقية الدولاإلبالغ عن اآلفات. . 2002. 17 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  األغذية والزراعة.

وعلى  على البيئة مخاطري ذلك التحليل مخاطر اآلفات الحجرية، بما ف .2004. 11 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
 ً  .روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. الكائنات الحية المحورة وراثيا

  
  تعاريف

  .باتيةمصطلحات الصحة الن مسرد: 5ر في المعيار رقم ايا المعترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة في ھذ
  

  خالصة المتطلبات
، عبر بلد ما دون أن تكون مستوردة (من قبله)قد تستوجب التجارة العالمية تحرك شحنات البنود الخاضعة للوائح الصحة النباتية 

ألطراف ل يمكنالعبور. وقد تشكل ھذه الحركة خطراً للصحة النباتية في بلد العبور. و بلدل 1تحت إشراف السلطات الجمركية
(جـ) والمادة  1الفقرة  7(المادة  ق إجراءات على الشحنات أثناء عبورھا لحدودھاية لوقاية النباتات تطبالموقعة على االتفاقية الدولي

ً وضرورية لمنع دخول اآلفات و/أو انتشارھا (المادة السابعة (ز) 2الفقرة  7  –، شريطة أن تكون ھذه اإلجراءات مبررة فنيا
  .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات) في 4الفقرة 

  
حركات أي من ت في بلد العبور النباتاتلوقاية  القطرية تقرر المنظمة أن بموجبھا يمكنتوجيھية  ايعرض ھذا المعيار خطوط

م التي سيت رط التدابي، تحديد نموإذا كان األمر كذلكتدابير صحة نباتية، تطبيق لوأنھا خاضعة الشحنة قد تستوجب تدخل المنظمة، 
اجعة م التمييز، المرنظام العبور لھذه الحاالت، مع الحاجة للتعاون واالتصال، عد وعناصر تولياؤمسة تصف ھذه الوثيق تطبيقھا.

  والتوثيق.
  

                                                           
  2- لق بجمارك العبور والملحق ھاءالمتع 1-تغطى تدابير التعريفة الجمركية جميع الجوانب ذات الصلة بتشريعات الجمارك، بما فى ذلك الملحق ھاء   1

  ".1973المعروفة أيضاً باسم اتفاقية كيوتو لعام  ذى الصلة بتغيير الناقل، والتى وحدتھا "االتفاقية الدولية حول تبسيط وتنسيق التدابير الجمركية"
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  الخلفية
  . ادة األولىالمادة السابعة و المفي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ب مشمولةالشحنات العابرة ووسائل نقلھا  إن
  

  :جـ 1تنص المادة السابعة الفقرة 
  

 أن فيادية لطة  سيأراضيھا، تتمتع األطراف المتعاقدة  بس فيمنعا لدخول اآلفات الخاضعة للوائح و/أو انتشارھا "
  ".تحظر أو تقيد حركة اآلفات الخاضعة للوائح داخل أراضيھا م....ويمكن لھا في سبيل ذلك....أنتنظ

  
   4الفقرة  7وتنص المادة 

  
ما  ان لھاكال إذا إھذه المادة على الشحنات العابرة ألراضيھا  فيبير المحددة "لألطراف المتعاقدة أن تطبق التدا

  الناحية الفنية وكانت ضرورية لمنع دخول اآلفات أو انتشارھا." منيبررھا 
  

  :على ما يلي 4الفقرة  –وتنص المادة األولى 
  

 ً النباتية،  والمنتجات نباتاتلتشمل، باإلضافة إلى ال ، أن تمد أحكام ھذه االتفاقية"لألطراف المتعاقدة، حيثما كان ذلك مناسبا
اتات آفات النب إيواءأو مادة أخرى قادرة على  حي، أو كائن شيء وأيوسائل الشحن والعبوات والتربة، وأماكن التخزين 

   ."الدوليإلى انتشارھا خصوصا عندما يتعلق األمر بالنقل  يأو تؤد
  

ً ام بلدعبر حدود التي تمرضعة للوائح الصحة النباتية ويشمل العبور حركة شحنات البنود الخا  عبور)، دونبلد ال (يعزى له أيضا
  يه. فتشارھا تشكل الشحنات العابرة مساراً ممكناً لدخول اآلفات إلى بلد العبور و/أو ان .(من قبله)أن تكون مستوردة 

  
ً  ومرصصة إذا مع بقائھا مغلقة عبر بلد العبورقد تمر الشحنات العابرة  ، دون تجزئتھا أو دمجھا مع شحنات كان ذلك ضروريا

مثل ھذه الظروف، ال تشكل حركة الشحنات، في العديد من الحاالت خطراً على الصحة  وتحتأخرى، وبدون تغيير تغليفھا. 
يستدعي األمر،  على أنه قد. 2الترصيصالنباتية ولن تحتاج لتدابير صحة نباتية، وبخاصة إذا تم نقل الشحنات في حاويات محكمة 

، تطبيق خطط طوارىء لمواجھة التعّرض غير المتوقع للسلعة واآلفات الممكنة، كوقوع حادث أثناء الظروفحتى تحت ھذه 
  العبور.

  
وھي . عبورلبلد ال يةة النباتيتم تداولھا بطريقة قد تشكل خطراً للصح وأة في بلد عبور قد تنقل إال إن الشحنات و وسائل نقلھا المارّ 

 رةلفتقى فيه لكنھا تبومباشرة  عبر البلدالشحنة  تمرمغلق، أو عندما ال  بدالً منلى سبيل المثال حالة نقل الشحنة بشكل مفتوح ع
ھذه  ). وفي مثللى قطارإعندما يتم تغيير نمط النقل (من سفينة  أو، أو عندما يجري تجزئتھا، أو دمجھا، أو إعادة تغليفھا، تخزين

  .البلدالعبور تطبيق تدابير صحة نباتية لمنع دخول اآلفات و/أو انتشارھا في  لبلدالحاالت يمكن 
  

ً االسم المقبول نباتية فقط ولكنه لاصحة لا ألغراض ال يستخدمالعبور تعبير يراعى مالحظة أن  حريك المعياري لت لإلجراءأيضا
لترصيص، مثالً)، ا لكترونيع/المتابعة (اإلالوثائق، التتبّ د من تحت مراقبة الجمارك. وقد تتضمن المراقبة الجمركية التأكّ  البضائع

، وعليه مان الشحنةة أو أمراقبة الناقل ومراقبة الدخول/الخروج. وال تضمن المراقبة الجمركية، بحد ذاتھا، مصداقية الصحة النباتي
  . ھاأو انتشارو/ اآلفات فلن توفر بالضرورة حماية ضد دخول

  
ن مر (كالنقل إلى آخ خاصة من نقل الشحنات عبر البلدان. ويقصد به نقل الشحنات من ناقل (وسيلة نقل)تغيير الناقل ناحية  يعدّ 

ت جمركية وتحطات السفينة إلى أخرى في الميناء البحري) أثناء عملية النقل. ويتم تغيير الناقل عادة ضمن مساحة تحددھا السل
  . العبور فھو مشمول بھذا المعياررقابتھا. ونظراً ألن تغيير الناقل قد يحدث في بلد 

  
  المتطلبات

  لدولة العبور المخاطرتحليل  .1
 ة النباتاتلوقاي قد يسّھل تبادل المعلومات، عن تحليل مخاطر آفات معينة حصلت عليھا أو طورتھا المنظمة/المنظمات القطرية

  بطة بالشحنات العابرة.للطرف/األطراف المتعاقدة المستوردة والمصدرة، عملية تحليل المخاطر المرت
  

  تحديد المخاطر 1.1
لد العبور في بباتات النلوقاية  القطريةعلى المنظمة ينبغي  عابرة،مخاطر الصحة النباتية الممكنة المتعلقة بشحنة  بغية تحديد

  ومراجعتھا. المناسبة ) جمع المعلوماتNPPO(سيرمز إليھا من اآلن فصاعداً بـ

                                                           
  حيطات.حاوية نقل معيارية، مطوقة تماماً ومرصّصة كتلك التي يشيع استخدامھا في التجارة عبر الم  2
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  اصر التالية:وقد تتضمن المعلومات العن

 الوثيقة الصلة اإلجراءات المطبقة من قبل الجمارك وغيرھا من المصالح  -
 في العبور وبلد منشئھاسلع أو البنود الخاضعة للوائح الصحة النباتية الفئات   -
 وسائل النقل للشحنات العابرة وطرائقه  -
 اآلفات الخاضعة للوائح المرافقة للشحنات العابرة  -
 العبور بلدفي  توزيع العائل  -
 معرفة طريق العبور في بلد العبور  -
 ھروب اآلفات من الشحنات إمكانية تاحتماال  -
 تدابير الصحة النباتية القائمة للشحنات والسلع العابرة  -
 أنماط التعبئة والتھيئة  -
 .)الخظروف النقل (تبريد، جو متحكم به،   -

  
ھا الشحنة  تكون فيوھي الحالة التي ال ، تشكل خطراً محتمالً للصحة النباتيةال التيلشحنات العابرة أنه يمكن ل NPPO تقررقد 

  .ةة نباتيك بدون إجراءات صحك أو االستمرار بالتحرّ ، التحرّ للوائح في بلد العبور آفات خاضعةالعابرة مترافقة مع 
  

لتحّرك ستمرار باة نباتية ال تذكر أو االك الشحنات العابرة التي تشكل مخاطر صحيأن تقرر السماح بتحرُّ  NPPOكما يمكن لـ 
أو عندما  بدون إجراءات صحية نباتية، ومثال على ذلك النواقل وصناديق الشحن المحكمة اإلغالق والمرصصة والمضمونة،

  تكون اآلفات خاضعة للوائح في بلد العبور ولكنھا ال تتمكن من الھروب من الشحنات العابرة.
  
غية بالعبور،  يفآلفات أو سلع خاصة  بتقييم المخاطرالقيام  فإن ذلك يستدعيحة نباتية محتملة، ص تحديد مخاطروعندما يتم 

  نباتية. تدبير صحةالمبررات الفنية ألي الضرورة و تحديد
  
وعة وضفات المتلك اآل العبور أو بلداألخذ بعين االعتبار فقط أخطار الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح في  ينبغيوعادة ما 

  .في ذلك البلد تحت عمل  طارئ
  

  تقييم المخاطر  2.1
 رثناء العبوالشحنة أ دخول اآلفة أو انتشارھا من لتقدير احتماعلى  المرتبطة بطريق العبورمخاطر اآلفات  مييينبغي أن يركز تق

  .اكرارھاجة لتبقاً ، فال ح. ونظراً لكون التبعات االقتصادية المحتملة في حالة اآلفات الخاضعة للوائح قد قومت سافقط
  

ر اآلفات الحجرية تحليل مخاط: )2004( 11رقم الدولي  في المعيار احتمال دخول آفة وانتشارھا موجود بتقييم إن الدليل الخاص
التالية د تكون المعلومات .وبالنسبة للشحنات العابرة، ق 2.2وبخاصة الفقرة  بما في ذلك المخاطر البيئية والكائنات الحية المحورة

  مھمة:
 الخاضعة للوائح من الشحنات العابرة اآلفات و/أو انتشار طرق دخول  -
 آلية االنتشار والحركة لآلفات المعنية  -
 )، إلخوسائل النقل (شاحنة، قطار، طائرة، سفينة  -
 أمن الصحة النباتية في حاالت التفريغ (مثال ذلك الغلق والمختوم بالشمع وغير ذلك)  -
 حالية وأنواعھاالتعبئة ال  -
 تغييرات نمط التغليف (إدماج، تجزئة، إعادة تعبئة)  -
 أو التخزين، وشروط التخزين مدة العبور  -
 الطريق الذي سلكته الشحنة قبل بلد العبور وضمنه  -
  .الشحنات وموسم عبور، الحجم دالتردّ   -

  
اعتبار  كن عند ذلكيم ية،تقييم المخاطر، مخاطر صحية نبات وفي الحالة التي تحدد فيھا المنظمة القطرية لوقاية النباتات، من خالل

  خيارات إدارة مخاطر اآلفة.
  

  إدارة المخاطر 3.1
  يمكن تصنيف الشحنات العابرة، بناء على تقييم المخاطر في فئتين واسعتين  

  ، أوإضافيةغير المشروط بتطبيق تدابير صحة نباتية  العبور  -
  يد من تدابير الصحة النباتيةالذي يتطلب تطبيق المزالعبور   -

  
ئية والكائنات تحليل مخاطر اآلفات الحجرية بما في ذلك المخاطر البي: )2004( 11رقم  وھناك تفصيالت إضافية في المعيار

  .الحية المحورة
  

  غير المشروط بتطبيق تدابير صحة نباتية اضافيةالعبور   1.3.1
تطبيق  NPPOبغي لـ ين، أن المراقبة الجمركية كافية. وفي ھذه الحالة، ال باتيةالصحة الن ، من خالل تقييم مخاطرNPPO قد تقرر

  صحة نباتية باإلضافة للمراقبة الجمركية. تدابيرأية 
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  الذي يتطلب تطبيق المزيد من تدابير الصحة النباتيةالعبور   2.3.1
  :التالية التدابير ن. وھذه قد تتضممعينةة نباتية يصح رتدابي للشحنات العابرة الحاجة إلى تطبيقتقييم مخاطر اآلفة  قد يقرر

، تفصيالت إضافية بھذا الخطوط التوجيھية للتفتيش : 23رقم  الدولي أو سالمتھا (ويتيح المعيار السلعةھوية تدقيق   -
 الصدد). 

 )عبورالإذن وثيقة تحّرك الشحنة (ك  -
 شھادة صحة نباتية (مع متطلبات العبور)  -
 خروجالدخول وللالمحددة  نقطال  -
 الشحنة تأكيد خروج  -
 مخصصةالعبور الطرق طريقة النقل و  -
 لوائح التغيير فى الشكل (مجمعة، مقسمة، معاد تعبئتھا)  -
 NPPO األدوات والتجھيزات الموصى بھا مناستخدام   -
  NPPO بھا التي تعترفالتجھيزات الجمركية   -
 لشحن، أو المعامالت عندما تكون سالمة الشحنة موضع شك)(كمعامالت ما قبل ا معامالت الصحة النباتية  -
 الشحنة أثناء وجودھا في منطقة العبور تتبع  -
 )للتلفالتبريد، التغليف و/أو النقل المانع كالظروف الفيزيائية (  -
 للنواقل أو الشحنة NPPOـ خاص بالترصيص استعمال األختام المحددة من ال  -
 بالناقل خطط اإلدارة الطارئة الخاصة  -
 العبور أو أوقات معينة من الموسم وقت  -
 وثائق أخرى باإلضافة لتلك التي تطلبھا الجمارك  -
   NPPO تفتيش الشحنة من قبل  -
 التغليف  -
  التخلّص من الفضالت.  -

  
طارىء  ملحت عوينبغي تطبيق مثل ھذه التدابير الصحية على اآلفات الخاضعة للوائح في بلد العبور أو اآلفات الموضوعة ت

 فقط.
  

  تدابير الصحة النباتية األخرى  3.3.1
إخضاع مثل ھذه  NPPO تطلبعند عدم توافر تدابير صحة نباتية مناسبة للشحنة العابرة أو عند استحالة تطبيق ھذه التدابير، قد 

  االستيراد والتي قد تتضمن منع الشحنة من الدخول.مماثلة لمتطلبات الشحنات لمتطلبات 
  

ينبغي  الشحنات ن ھذهأ  NPPOرتقرأو إعادة تغليفھا، بطريقة قد تشكل خطراً صحياً نباتياً، قد  العابرةتخزين الشحنات وفي حالة 
  .أو إخضاعھا إلجراءات صحة نباتية أخرى مناسبة االستيرادمماثلة لمتطلبات متطلبات ب أن تفي

  
  إنشاء نظام عبور  .2

 الجمركية لسلطاتوا  NPPO  مراقبة الصحة النباتية للشحنات العابرة بالتعاون معقد يطور الطرف المتعاقد نظام عبور من أجل 
للشحنات  لمرافقةاوالغاية من مثل ھذا النظام ھو منع دخول اآلفات الخاضعة للوائح . وغيرھا من السلطات المعنية كمتعاونين

اءاءت لوائح وإجريعات وقاعدة ألطر عمل تنظيمية من تشر العابرة ونواقلھا إلى بلد العبور و/أو انتشارھا فيه. وتشمل نظم العبور
 حسب ة أخرىات مناسبوبالتعاون مع أية سلطالجمارك المنظمة القطرية لوقاية النباتات و. ويقوم بتشغيل ھذا النظام صحة نباتية
  مع مراعاة أن تدابير الصحة النباتية الموصوفة يتم تطبيقھا. ،المناسب

  
طر رة المخاالصحة النباتية لنظام العبور، وإرساء تدابير الصحة النباتية الضرورية إلدا نواحي مسؤوليةب NPPOوتضطلع 

  لعبور.لجراءات الجمركية اإلالمتعلقة بالصحة النباتية وتطبيقھا، آخذة بالحسبان 
  
  د و الحاالت الطارئةالمتخذة حيال عدم التقيّ  التدابير  .3
لد العبور قد ب(مثل وقوع حوادث في  د وفي الحاالت الطارئةفي حال عدم التقيّ  NPPOوضعتھا يتضمن نظام العبور تدابير  قد

:  13قم ر الدولي تؤدي إلى ھروب غير متوقع آلفة خاضعة للوائح من شحنة متحركة في منطقة العبور). ويتضمن المعيار
ً توجي ءات الطارئةخطوط توجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم التقّيد باشتراطات الصحة النباتية واإلجرا عية لبلد ھية نوخطوطا

  حنةية للشالعبور الستصدار مالحظات عن عدم االمتثال للبلد المصّدر، وعندما يكون ذلك مناسباً لبلد الوجھة النھائ
  
  التعاون واالتصال  .4

ً التعاون بين المنظمات القطرية لوقاية النباتات والجمارك والسلطات األخرى (كسلطات الميناء يعدّ  بور امة نظام ع إلق) أساسيا
 ً ً مع الجم نوعيفاعل و/أو المحافظة عليه وتحديد شحنات البنود الخاضعة للوائح في العبور. وعليه قد يتطلب األمر اتفاقا ارك ا
  ركية إلعالم المنظمة القطرية لوقاية النباتات بھذه البنود، وللوصول إلى الشحنات الموضوعة تحت الرقابة الجم
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ً تراه منا كما العبورالمعنية ب مع السلطات األخرى والمحافظة على االتصاالت بإرساء عالقة تعاونأيضاً   NPPOقد تقوم   .سبا

  
  عدم التمييز  .5

لد العبور بمن  ردةالمستوصرامة من تلك المطبقة على الشحنات  أكثرصحية نباتية  تدابير ةيجب أالً تخضع الشحنات العابرة ألي
  حي مماثل.والتي تتسم بوضع ص

  
  المراجعة  .6

مع  بالتعاونونمط الشحنات العابرة والمخاطر المرافقة لھا، كلما دعت الضرورة و العبور،نظام وتعديل مراجعة  NPPOعلى 
ً السلطات    .المعنية وأصحاب القرار وفق ما تراه مناسبا

  
  التوثيق  .7

  .نظام عبور بشكل كاف وتوثيقهأي  يجب وصف
  
طراف قد أو لألألي طرف متعا لصحة النباتية، والقيود والمحظورات على الشحنات العابرة، عند الطلب،متطلبات اوضع ينبغي و

  التي يمكن أن تتأثر بھذه التدابير على نحو مباشر.
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  الموافقة
  .2006ر التالي في أبريل/نيسان ايلى المعع تدابير الصحة النباتيةھيئة ت لقد وافق

  
  المقدمة

  النطاق
ً توجيھية إلنشاء مناطق خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكھة (فصيلة  ة ات األھميذ )Tephritidaeيقدم ھذا المعيار خطوطا

  االقتصادية والحفاظ على حالتھا كمناطق خالية من تلك اآلفات.
  

  المراجع
ا. 1998. 8 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ة م ة .تحديد حالة اآلفات في منطق ا، االتفاقي ات،  روم ة النبات ة لوقاي الدولي

  منظمة األغذية والزراعة.
، قية الدولية لوقاية النباتاتروما، االتفا .مصطلحات الصحة النباتية مسرد. 2004. 5 مرق لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  منظمة األغذية والزراعة.
ة المعيار الدولي دابير الصحة النباتي م لت ة بشأن. 1998. 9 رق ات خطوط توجيھي رامج استئصال اآلف ا، ا. ب ة روم ة الدولي التفاقي

  اعة.لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزر
روما، االتفاقية الدولية لوقاية . الخطوط التوجيھية بشأن مراقبة اآلفات. 1997. 6 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
ة نظمة األغذيمة لوقاية النباتات، لدوليروما، االتفاقية ا .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

   والزراعة.
ية لوقاية النباتات، منظمة روما، االتفاقية الدولاإلبالغ عن اآلفات. . 2002. 17 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  األغذية والزراعة.
ا،. الية من اآلفـاتمتطلبات إنشاء المناطق الخ. 1996. 4 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ة ا روم ة االتفاقي ة لوقاي لدولي

  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة
ن فات ومواقع لإلنتاج خالية ممتطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآل. 1999. 10المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم .

  ة األغذية والزراعة.روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظماآلفات. 
  

  تعاريف
  .حة النباتيةمصطلحات الص مسرد: 5رقم الدولي ر في المعيار االمعي ات الصحة النباتية الواردة في ھذاترد تعاريف مصطلح

  
  خالصة المتطلبات

  العامة إلنشاء منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة: المتطلباتتشمل 
  تحضير برنامج توعية جماھيري  -
  ناصر اإلدارة للنظام (نظم التوثيق والمراجعة، حفظ السجالت)ع  -
  .اإلشرافأنشطة   -

  إن العناصر الرئيسة للمنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة ھي:
 توصيف المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة  -
 إنشاء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة والحفاظ عليھا.  -
  
 وائح. وتردضعة للتشمل ھذه العناصر أنشطة مراقبة االصطياد وجمع عينات الثمار، والمراقبة الرسمية على حركة البنود الخاو

  .2و  1توجيھات مفصلة عن أنشطة المراقبة وجمع عينات الثمار في المرفقين 
  

ً ذآفة واستئنافھا (إن كان  الخلو من وضعوتشمل العناصر اإلضافية: تخطيط األعمال التصحيحية، وتعليق وفقد   ) بالنسبةلك ممكنا
  وصف لتخطيط األعمال التصحيحية. 1إلى المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة. ويرد في الملحق رقم 
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  الخلفية

د وصول يو تقي يعد ذباب ثمار الفاكھة مجموعة مھّمة من اآلفات لعديد من البلدان نظراً إلمكانيته إحداث ضرر في الثمار
وائل اسع من العونطاق  المنتجات النباتية إلى األسواق العالمية. ويؤدي االحتمال العالي لدخول ذباب ثمار الفاكھة المترافق مع

اك ألسباب، ھنلھذه اون فيھا ھذه اآلفات. وتوطنه إلى قيود تضعھا عديد من البلدان المستوردة على قبول الثمار من مناطق تتوطّ 
  ولي يتيح توجيھات محددة إلنشاء مناطق خالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة والحفاظ عليھا.حاجة لمعيار د

  
سمياً رالمحافظة  لمية معمنطقة ال تظھر فيھا آفة بعينھا كما يستدل من األدلة العوتعرف المنطقة الخالية من آفة بعينھا كونھا " 

خالية من ذباب . ويمكن للمناطق المصطلحات الصحة النباتيةمسرد  :5رقم الدولي " (المعيار على خلوھا على النحو المناسب
قيود  ھا من خالللى خلوعثمار الفاكھة منذ البداية أن تبقى خالية طبيعياً منه نظراً لوجود حواجز أو شروط مناخية، و/أو الحفاظ 

رنامج من خالل ب خالية ھناك)، أو يمكن جعلھا نعلى الحركة والتدابير المرافقة (رغم أن لذباب ثمار الفاكھة إمكانية على التوطّ 
طلبات إنشاء مت:  4رقم  الدولي . كما يصف المعيارخطوط توجيھية بشأن برامج استئصال اآلفات:  9استئصال (المعيار رقم 

ى أنه لمناطق. علاء ھذه أنماطاً مختلفة من المناطق الخالية من اآلفات ويقدم توجيھات عامة حول إنشا المناطق الخالية من اآلفات
الفاكھة  ب ثمارتم االعتراف بالحاجة لتوجيھات إضافية حول إنشاء المناطق الخالية من اآلفات والحفاظ عليھا وبخاصة لذبا
 ذباب ثمار ن آفات(مناطق خالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة). ويصف ھذا المعيار المتطلبات اإلضافية إلنشاء مناطق خالية م

ائلة ع) وDiptera(جناحين ھذا المعيار ألجلھا حشرات تتبع رتبة ذات ال رطوّ اظ عليھا. وتشمل اآلفات المستھدفة التي الفاكھة والحف
  .Toxotrypanaو   Anastrepha،Bactrocera ، Ceratitis،Dacus ،  ٌ◌Rhagoletis )، من أجناسTephritidaeذباب ثمار الفاكھة (

مستھدفة واع الالحفاظ عليھا، عدم ضرورة اتخاذ تدابير خاصة للصحة النباتية لألنويتضمن انشاء مناطق خالية من اآلفات و
  بالنسبة الى السلع فى المناطق الخالية من اآلفات.

  
  المتطلبات

  متطلبات عامة  .1
ات لية من اآلفناطق الخاعلى إنشاء الم متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات: 4تطبق مفاھيم واحتياطات المعيار الدولي رقم 

  ھذا المعيار. باقتران مع 4والحفاظ عليھا لكل اآلفات بما في ذلك ذباب ثمار الفاكھة وعليه يراعى العزو. للمعيار رقم 
  

ن طق خالية ماء منايمكن أن تكون تدابير الصحة النباتية وإجراءات محددة كما ھي موصوفة الحقاً في ھذا المعيار مطلوبة إلنش
ناد كھة باالستمار الفاثإنشاء منطقة رسمية خالية من آفات ذباب بالفاكھة والحفاظ عليھا. ويمكن أن يتخذ القرار آفات ذباب ثمار 

طريق ئر اآلفة وات عشاإلى العوامل الفنية المقدمة في ھذا المعيار. وتشمل ھذه العوامل بيولوجية اآلفة، مساحة المنطقة، مستوي
  ، العزل الجغرافي وتوافر طرائق الستئصال اآلفات.)لوجيةاإليكوالبيئية ( انتشارھا، الشروط 

  
االت ححت مدى من اتية تويمكن إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة بتوافق مع ھذا المعيار الدولي لتدابير الصحة النب

عٍضٍ◌ من طبيق بتب بعضھا اآلخر مختلفة. يتطلب بعضھا تطبيق نطاق واسع من العناصر التي يتيحھا ھذا المعيار، في حين يتطل
  ھذه العناصر فقط.

  
اب إلقرار بغيراعى ايُ ن ألسباب مناخية أو جغرافية أو غيرھا ،  وفي المناطق التي ال يتمكن ذباب ثمار الفاكھة فيھا من التوطّ 

ً للفقرة األولى من القسم تحديد حالة اآلفات في : 8ية رقم من المعيار الدولي لتدابير الصحة النبات 2-1-3 ذباب ثمار الفاكھة طبقا
من االتفاقية  3رة الفق 7. وفي حال كشف ذباب ثمار الفاكھة وكان بإمكانه إحداث ضرر إقتصادي أثناء الموسم (المادة منطقة ما

  فاكھة.مار الالدولية لوقاية النباتات)، ينبغي تطبيق أعمال تصحيحية للسماح بالحفاظ على منطقة خالية من آفات ذباب ث
  

 3- 1-2توافق مع قسم بغائب، فإن المراقبة العامة  معروف أنه فيھا ولكنه نالفاكھة التوطّ وفي المناطق التي يستطيع ذباب ثمار 
ينھا. الية من آفة بعكافية عادة لغرض تحديد وإنشاء منطقة خ تكون تحديد حالة اآلفات في منطقة ما:  8رقم الدولي من المعيار 

مة من نواع المھخول األد، وحيثما كان ذلك مناسباً، متطلبات استيراد و/أو قيود على الحركة الداخلية لمنع ويمكن أن يتطلب األمر
  ذبابة ثمار الفاكھة إلى المنطقة بغية الحفاظ على خلًو ھا من تلك اآلفة.

  
  التوعية الجماھيرية   1.1

ً الجمھ زايد فيھا خطر دخول اآلفة. ويعًد دعميعًد برنامج التوعية الجماھيرية عظيم األھمية في المناطق التي يت  ور (خصوصا
لى يسافرون إ الذين المجتمع المحلي) ومشاركته في المناطق القريبة من المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة واألشخاص

ً في إنشاالمنطقة أو عبرھا، بما في ذلك األطراف ذات االھتمامات المباشرة أو غير المباشرة، عنصراً مھم ن طق خالية مء مناا
ضع ولحفاظ على طقة واآفات ذباب ثمار الفاكھة والحفاظ عليھا. وُيراعى أن يكون الجمھور والمعنيون على علم بأھمية إنشاء المن
ة من لفشكال مختأخالل  الخلو من اآلفة فيھا، وبأھمية تفادي إدخال أو إعادة إدخال مادة عائل قد تكون مصابة، وذلك بالتوعية من
لمنطقة لالنباتية  الصحة وسائل اإلعالم (المكتوبة، المذياع، التلفزيون). ويمكن لھذا اإلعالم أن يسھم في تحسين التقّيد بتدابير
ن أن مراً، ويمكتي مستالخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة. وُيراعى أن يكون برنامج التوعية الجماھيرية والتعليم الصحي النبا

  مات عن:يتضمن معلو
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 نقاط التفتيش الدائمة أو العشوائية  -
 وضع شاخصات/لوحات في نقاط الدخول وممرات العبور  -
 وضع أكياس قمامة، تستعمل لمرة واحدة، لمواد العائل  -
 توزيع وريقات أو مطوًيات تضم معلومات عن اآلفة والمنطقة الخالية من آفة بعينھا  -
 نية)مطبوعات (مطبوعة أو وسائط الكترو  -
 نظم لتنظيم حركة الثمار  -
 العوائل غير التجارية  -
 أمان المصائد  -
 غرامات عدم التقّيد، عند االقتضاءً   -

  
  التوثيق وحفظ السجالت   2.1

اجراءات  جزء منكُيراعى توثيق تدابير الصحة النباتية المستخدمة إلنشاء منطقة خالية من ذباب ثمار الفاكھة على نحو كاف 
نظر مطلوبة (أ ا كانتية. كما ُيراعى مراجعة ھذه التدابير وتحديثھا بانتظام، بما في ذلك األعمال التصحيحية، إذالصحة النبات
  ).متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات: 4رقم  الدولي أيضا المعيار
  

شھراً على  24ذية لـ التطبيقية/التنفيوُيراعى اإلبقاء على سجالت المسوحات، والكشوفات، وحدوث وتفشي اآلفة ونتائج التدابير 
  األقل. وُيراعى إتاحة ھذه السجالت للمنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المستورد عند الطلب.

  
  أنشطة اإلشراف  3.1

ن ذلك على قبة (ملمرااءات اُيراعى أن يتقّيد برنامج المنطقة الخالية من ذباب ثمار الفاكھة، بما في ذلك المكافحة التنظيمية، وإجر
  ليھا.سبيل المثال، االصطياد وجمع عينات الثمار) وضرورة تطابق تخطيط العمل التصحيحي مع اإلجراءات المصادق ع

  
  ُيراعى أن تتضمن ھذه اإلجراءات تفويضاً رسمياً بالمسؤولية لموظفين أساس، على سبيل المثال: و
  م/اإلجراءات مطبقة ومحافظ عليھا بشكل مناسب؛شخص ذو سلطة ومسؤولية محددة لضمان أن تكون النظ  -
  التحديد الموثوق/الرسمي لذباب ثمار الفاكھة إلى مستوى النوعولية ؤمسإخصائي/إخصائيي حشرات تقع على عاتقھم   -

  
عة لمراجءات ال إجراعلى المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المصدر رصد فاعلية البرنامج بشكل دوري، من خال ُيراعىو

  والتوثيق.
  
  الخاصة المتطلبات  .2

  توصيف المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة  1.2
  المحدّدة للمنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة: المواصفاتتشمل   

 األنواع المستھدفة من ذبابة ثمار الفاكھة وتوزيعھا ضمن المنطقة أو في جوارھا  -
 رية وغير التجاريةأنواع العوائل التجا  -
ظھر الحدود، والحواجز الطبيعية، ونقاط الذي يُ  (GPS)تحديد المنطقة (خرائط مفصلة أو إحداثيات نظام الموقع الشامل   -

 الدخول وأماكن منطقة العائل، والمناطق الواقية، حيثما كان ذلك ضرورياً)
 يح السائدة واتجاھھا.المناخ، كالھطل المطري، الرطوبة النسبية، الحرارة، سرعة الر  -
  

الية من اآلفات ختوجيھات إضافية إلنشاء منطقة  متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات : 4رقم الدولي ويتيح المعيار 
  ووصفھا.

  
  إنشاء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة  2.2

  ُيراعى تطوير البنود التالية وتطبيقھا:
 ء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھةأنشطة المراقبة إلنشا  -
 تحديد المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة  -
 تدابير الصحة النباتية ذات العالقة بحركة مادة العائل أو البنود الخاضعة للوائح  -
  تقاني تقليص اآلفة إذا كان مناسباً.  -
  

معلومات فنية  ) وقد يكون من المفيد جمع1.2.2ما ھي موصوفة في الفقرة قد يكون من الضروري أيضاً إنشاء مناطق واقية (ك
  إضافية أثناء إنشاء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة.

  
  المنطقة الواقية  1.2.2

من آفة  قة خاليةنطصابة مُيراعى إنشاء منطقة واقية في المناطق حيث ال يعتبر العزل الجغرافي كافياً لمنع الدخول إلى أو إعادة إ
تي ُيراعى امل الما أو حيث ال توجد سبل أخرى لمنع حركة ذباب ثمار الفاكھة إلى المنطقة الخالية من آفة ما. وتتضمن العو

  اعتبارھا في إنشاء وفاعلية المنطقة الواقية ما يلي:
  تقاني تقليص اآلفة التي يمكن استعمالھا لخفض عشائر ذبابة الفاكھة، بما في ذلك:  -
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 استخدام طعم معين بمبيد حشرات 
 الرش 
  الحشرات العقيمة تقنية 
 تقنية إتالف الذكر 
  البيولوجيةالحيوية (المكافحة( 
 .المكافحة الميكانيكية، إلخ 

 توافر العائل، النظم المحصولية، الغطاء األخضر الطبيعي  -
 الظروف المناخية  -
 جغرافية المنطقة  -
 عبر مسارات محددة المقدرة على االنتشار الطبيعي  -
 المقدرة على تطبيق نظام لرصد فعالية إنشاء المنطقة الواقية (مثل شبكة االصطياد).  -

  
   أنشطة المراقبة قبل إنشاء المنطقة  2.2.2
كھة أو بة الفاواستخدام برنامج رصد نظامي وتنفيذه، وقد يكون االصطياد ھو الخيار المفضل لتحديد غياب ذبا إنشاء ضرورة
اً كي لوبة أحيانكون مطفي منطقة ما بالنسبة لألنواع المستجيبة للطعوم/المواد الجاذبة. على أن أنشطة جمع العينات قد ت وجودھا

  تتمم برنامج االصطياد، ومن ذلك مثال األنواع المستجيبة بدرجة أقل لجاذبات نوعية.
  

ة، ولمدة ال خية للمنطقالمنا ر الفاكھة، لفترة تحددھا المواصفاتوُيراعى القيام بالمراقبة، قبل إنشاء منطقة خالية من آفات ذباب ثما
تات العائلة ناطق النباي كافة مشھراً متتاليا،ً إذا كان ذلك مناسب فنياً، في المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة ف 12تقل عن 

ة طة المراقباء أنشف عنھا أثنشِ عدم وجود عشائر كُ  وينبغيالتجارية وغير التجارية إليضاح أن اآلفة غير موجودة في المنطقة. 
ً لحالة المنطقة (وفقاً  حديد حالة اآلفات ت: 8قم رالدولي  للمعيارقبل إنشاء المنطقة. ويمكن أن يؤدي كشف ذبابة واحدة بالغة، تبعا

ً كمنطقة خالية من ذباب ثمار الففي منطقة ما خالية  طقة كمنطقةل المناكھة. ولتأھي) إلى عدم استبعاد منطقة ما من تعينيھا الحقا
ء فترة ستھدف أثناوع الممن آفة ما، ينبغي أالً يكشف فيھا وجود نموذج غير بالغ، بالغتين خصبتين أو أكثر، أو أنثى ملقحة من الن
لمسوحات با يامُيراعى الق المسح. وتوجد نظم مختلفة لالصطياد وجمع عينات الثمار لألنواع المختلفة من ذبابة الفاكھة. و

عليات المصيدة، ن فا. ويمكن مراجعة ھذه الخطوط التوجيھية عند تحسّ 2و 1باستعمال الخطوط التوجيھية المحددة في المرفقين 
  والجاذب وجمع عينات الثمار.

  
  إجراءات االصطياد    1.2.2.2

االصطياد  ين ظروفر الفاكھة. وقد تتبااالصطياد لألنواع المستھدفة من ذباب ثما إجراءاتيتضمن ھذا القسم معلومات عامة عن 
ومات أكثر تفصيالً، بما معل 1على عوامل منھا مثال الذبابة المستھدفة والظروف البيئية السائدة. وتوجد في المرفق رقم  اعتماداً 

  :ليةفي ذلك توصيات اصطياد خاصة باآلفة. وعند التخطيط للقيام بعمليات االصطياد، ُيراعى اعتبار األمور التا
  

  المصيدة والمواد الجاذبة نمط
لحشرات عدد ا تم، على مدى عقود، تطوير عدة أنماط من المصائد والمواد الجاذبة لمسح عشائر ذباب ثمار الفاكھة. ويختلف

ً ألنماط المادة الجاذبة المستعملة. ويتوقف نمط المصيدة المختارة للمسح على النوع/األنو اب بذستھدفة من اع المالممسوكة تبعا
لجافة المفتوحة اوالمصيدة  Jackson ، McPhail ، Steinerثمار الفاكھة وطبيعة الجاذب. وتشمل المصائد األكثر استعماالً مصائد 

يرمونية فنية أو ) والمصائد ذات الصفيحة الصفراء، والتي يمكن أن تستعمل مواد جاذبة نوعية (جاذبات بارافيرموOBDTالقعر (
ع من دى واسمئح الغذاء أو العائل ( بروتين سائل أو مصنع جاف) ويستخدم البروتين السائل لمسك خاصة بالذكور)، أو روا

  أنواع ذباب ثمار الفاكھة ويمسك الذكور واإلناث على حد سواء، مع نسبة مئوية أعلى لإلناث الممسوكة. 
ً نظراً للتحلل في الطعم ا ، يمكن McPhailلسائل. وفي مصائد كمصيدة على أن تحديد ھوية ذباب ثمار الفاكھة قد يكون صعبا

ن دداً أقل متمسك عإضافة غليكول اإليثيلين لتأخير التحلل. وتكون الطعوم المكونة من بروتين مصّنع متحيزة إلناث الحشرة، و
  وكة.الممس الكائنات غير المستھدفة، وعند استخدام ھذه الطعوم في مصائد جافة، يمكن أن تمنع التحلل المبكر للنماذج

  
  كثافة المصائد

باالستناد  اعى أن تصممُير و تعًد كثافة المصائد (عدد المصائد في وحدة المساحة) عامالً مھماً في المسوحات الفًعالة لذبابة الفاكھة
غير تتيمكن أن ئية، وإلى النوع المستھدف من ذبابة الفاكھة، فاعلية المصيدة، ممارسات الزراعة والعوامل األحيائية والالأحيا

ً لطور البرنامج.مع كثافات مختلفة مطلوبة أثناء إنشاء منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الف عليھا.  طور الحفاظاكھة والكثافة تبعا
  ة.من الذباب لخاليةكما تتوقف كثافة المصائد أيضاً على المخاطر المترافقة مع نقاط الدخول الممكنة، الى المناطق المحددة ا

  
  د (تحديد المكان الخاص للمصائد)ترتيب المصائ

ط شبكة قف مخطُيراعى، في برنامج إنشاء منطقة خالية من ذباب ثمار الفاكھة، ترتيب شبكة اصطياد في كامل المنطقة. ويتو
ب للمصيدة ن مناساالصطياد على مواصفات المنطقة، وتوزيع العائل، وبيولوجية ذبابة الفاكھة موضع االھتمام. إن اختيار مكا

) GPSمل (ع الشاوقع المصيدة ضمن النبات العائل ھو إحدى أبرز السمات المھمة لوضع المصائد. ويعّد استخدام نظام الموقوم
  مفيداً إلدارة شبكة االصطياد.) GISونظم المعلومات الجغرافي (
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ھدفة. نواع المستية) لألوعوائل َعَرضوُيراعى أن يأخذ المكان بعين االعتبار وجود العوائل المفضلة (عوائل أولية، عوائل ثانوية 

مار في لي نضج الثئد تتاونظراً ألن اآلفة تكون مترافقة مع الثمرة أثناء نضجھا، ُيراعى أن يتبع المكان بما في ذلك تبديل المصا
قد يكون فر العائل. جار أشالنباتات العائلة. وُيراعى إعطاء االعتبار لممارسات اإلدارة التجارية في المنطقة التي يتم فيھا اختيا

ر سلبي مثال، تأثيبيل السللتطبيق النظامي لمبيدات الحشرة (و/ أو غيرھا من المواد الكيميائية) على أشجار العائل المختارة، على 
  كاذب في برنامج االصطياد.

  
  خدمة المصائد

 ل فترة االصطياد على:ُيراعى أن يعتمد تكرار خدمة المصائد (المحافظة على المصائد وإعادة تجھيزھا) خال
 طول عمر الطعوم (مثابرة الجاذب)  -
 طاقة االحتجاز  -
 معدل المسك  -
 موسم نشاط ذبابة الفاكھة  -
 وضع المصائد  -
 بيولوجية النوع  -
 الظروف البيئية.  -

  
  تفتيش المصائد (فحص المصائد بحثاً عن ذباب ثمار الفاكھة)

 ناء فترة االصطياد على:ُيراعى أن يعتمد تكرار التفتيش النظامي أث  
  ؛النشاط المتوقع لذبابة ثمار الفاكھة (بيولوجية النوع)  -
 ؛استجابة ذبابة ثمار الفاكھة المستھدفة فيما يخص حالة العائل في أوقات مختلفة من العام  -
 العدد النسبي لذباب ثمار الفاكھة المستھدف وغير المستھدف المتوقع مسكه في مصيدة ما؛  -
 صيدة المستعمل؛نمط الم  -
 الظرف الفيزيائي للذباب في المصيدة (وفيما إذا كان يمكن تحديد ھويته).  -

  
ت المصائد ذا فحصوفي مصائد معينة، يمكن أن تتلف النماذج بسرعة على نحو يجعل عملية تحديد ھويتھا صعبة أو مستحيلة إال إ

  على نحو متكرر.
  

  تحديد المقدرة:
ين لتحديد وظفين مدربھا، ومقطرية لوقاية النباتات بنية تحتية سابقة التجھيز، أو بنية يسھل الوصول إليُيراعى أن تمتلك المنظمة ال

ول المستمر ساعة. وقد يكون الوص 48النماذج الممسوكة من النوع/األنواع المستھدفة على نحو سريع، يفضل أن يكون ضمن 
  ألعمال التصحيحية.إلى الخبرة ضرورياً أثناء طور اإلنشاء أو عند تطبيق ا

  
  عينات الثمار إجراءات جمع  2.2.2.2

ُيراعى ابة. ويمكن استخدام طريقة جمع عينات الثمار كنھج فى الرقابة الى جانب االصطياد وحيثما يكون األخير أقل استج
ً لب عمتتط لمسوحات تعيين الحدودد على مستو صغير في منطقة تفّشي. على أنھا العينات طريقة فاعلة مالحظة أن جمع ، الً مكثفا

ً وھي مكلفة نظراً إلتالف الثمار. ومن المھم حفظ عينات الثمار في ظرف مناسب للحفاظ على ح ً طوليا ر افة األطوايوية كووقتا
  .ھويتھا ذبابة الفاكھة في ثمرة مصابة لغرض تحديدغير الناضجة من 

  
  يالتفضيل العائل
ذ يأخ عليه أن ار وجود عوائل أولية وثانوية وَعَرضية للنوع المستھدف. كمافي االعتب الثمارعينات ذ جمع ُيراعى أن يأخ

  .لمنطقةات) في الظاھرة لإلصابة فيھا، والممارسات التجارية (كاستخدام مبيدات الحشرا العالماتبالحسبان نضوج الثمرة، و
  

  التركيز على مناطق عالية المخاطر
  ذباب ثمار الفاكھة مثل:لوجود  جمع العينات مناطق محتملةُيراعى أن يستھدف 

 المناطق المدنية  -
 البساتين المھجورة  -
 الثمار المرفوضة في أماكن التعبئة  -
 الثمارأسواق   -
 المواقع التي توجد فيھا العوائل األولية بتركيزات عالية  -
 ذلك مناسباً.الفاكھة، حيثما كان  ثمار ذبابنقاط الدخول إلى منطقة خالية من آفات   -

  
  ات الثمار.ذ عينخذبابة الفاكھة كمناطق ألراعى استعمال تتالي العوائل التي من المحتمل أن تصاب باألنواع المستھدفة من يُ 

  
  حجم العينة واالنتخاب
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  وتتضمن العوامل الواجب اعتبارھا:

 مستوى الثقة المطلوب  -
 توافر مادة العائل األولي في الحقل  -
ً ع  - ذلك لى األشجار أو، الثمرة الساقطة أو المستبعدة (في أماكن التعبئة مثالً)، وحيثما كان الثمار التي تبدي أعراضا

 مناسباً.
  

  ذة كعينات للتفتيشإجراءات معاملة الثمار المأخو
تحديد  ة ود اآلفُيراعى جلب عينات الثمار المجموعة في الحقل إلى منطقة من أجل حفظھا وتقطيع الثمرة إلى شرائح، واستردا

  لفة.ُيراعى وضع لصاقة على الثمرة، ونقلھا وحفظھا بأسلوب مضمون الجتناب خلط الثمار من عينات مخت تھا. وھوي
  

  تحديد المقدرة
ين وظفين مدربوم يھا،سابقة التجھيز، أو بنية يسھل الوصول إل بنية تحتية تات،ُيراعى أن تمتلك المنظمة القطرية لوقاية النبا

  الفاكھة والبالغات المنبثقة للنوع المستھدف بطريقة سريعة.ثمار ذبابة ة للتحديد األطوار غير الناضج
  

  مراقبات على حركة البنود الخاضعة للوائح  3.2.2
 بابذمن آفات  لخاليةُيراعى تطبيق مراقبات على حركة البنود الخاضعة للوائح لمنع دخول اآلفات المستھدفة إلى داخل المنطقة ا

  تشمل: ) ويمكن أنة للوائح(بعد تحديد الطرق الممكنة والبنود الخاضع الُمقيَّمةعلى المخاطر  ه المراقباتذوتتوقف ھالفاكھة.  ثمار
 ذبابة الفاكھة على قائمة آفة حجريةتسجيل النوع المستھدف من   -
 الفاكھة ثمار ذبابتنظيم الطرق والبنود التي تتطلب مراقبة للحفاظ على المنطقة الخالية من آفات   -
 الفاكھة ثمار ذبابقيود المحلية لمراقبة حركة البنود الخاضعة للوائح إلى داخل المنطقة الخالية من آفات ال  -
ً لحاالت عدم التقّيد،   - تفتيش البنود الخاضعة للوائح، وفحص التوثيق المناسب، على نحو سليم، وحيثما كان ضروريا

 فض أو اإلتالف).وتطبيق إجراءات صحة نباتية مناسبة (كالمعالجة، أو الر
  

  الفاكھة ثمار ذبابمعلومات فنية إضافية إلنشاء منطقة خالية من آفات   4.2.2
  شمل:تذه وھالفاكھة.  ثمار ذبابقد تكون المعلومات اإلضافية مفيدة أثناء طور إنشاء المناطق الخالية من آفات 

فة/اآلفات المستھدفة، وأنشطة المسح لآلفة/اآلفات وديناميكيات عشائر اآل حياتية (بيولوجيا)السجالت التاريخية للكشف،   -
 الفاكھة ثمار ذبابالمستھدفة المعنية في المنطقة الخالية من آفات 

 ذباب ثمار الفاكھة في المنطقة الخالية منھاذة كجزء من أعمال عقب كشف نتائج تدابير الصحة النباتية المتخ  -
 بري لالمنطقة، وتقديراً لإلنتاج غير التجاري ووجود مادة عائ سجالت اإلنتاج التجاري للمحاصيل العائلة في  -
ً الفاكھة األخرى المھمة  ثمار ذبابقوائم أنواع   - ذباب ثمار والتي يمكن أن توجد في المنطقة الخالية من آفات  اقتصاديا

 الفاكھة.
  

  اإلعالن المحلي بالخلو من اآلفة   5.2.2
تحديد (: 8رقم  دوليال يار(وفق المع الفاكھة ةذبابباتات أن تتأكد من حالة خلو المنطقة من ُيراعى على المنظمة القطرية لوقاية الن

 المكافحات)وراقبة ذا المعيار ( المعلى نحو محًدد بتأكيد التقّيد مع اإلجراءات الموضوعة وفق ھ  حالة اآلفات في منطقة ما
  .مناسب ھة، كما ھوالفاك ارثم ذبابتعلم بإنشاء المنطقة الخالية من آفات المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات وأن ح أن تصرً  ُيراعىو
  

 الخلًو من مرارية حالةُيراعى فحص است اإلدارة الداخلية، راض غذبابة الفاكھة ألمن  المنطقةوبغية التمًكن من تأكيد حالة خلو 
ظ على ذ للحفانفيقيد الت صحية نباتية تدابير ئت ووضعت أيةالمنطقة الخالية من آفة ما قد أنشتكون الفاكھة بعد أن  ثمار ذبابآفات 

 الفاكھة. ثمار ذبابالمنطقة الخالية من آفات 
  

  الفاكھة ثمار ذبابالحفاظ على المنطقة الخالية من آفات   3.2
صد رتستمر في  ت أناتاعلى المنظمة القطرية لوقاية النب ُيراعي الفاكھة، ثمار ذباببغية الحفاظ على المنطقة الخالية من آفات 

  باستمرار حالة الخلو من اآلفة. مؤكدةالمراقبة والمكافحة، عمليات 
  

   الفاكھة ثمار ذبابالمراقبة للحفاظ على المنطقة الخالية من   1.3.2
ّدر ستو مقند معلمراقبة ُيراعى أن يستمر البرنامج الرسمي ل ،الفاكھة ثمار ذباببعد التأكد والتصريح بالمنطقة الخالية من آفات 

لمسح بشكل نشطة اُيراعى إصدار التقارير الفنية أل بأنه ضروري للحفاظ على المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة. و
 ةلفاكھباب ثمار اذآفات  منتظم (شھرياً على سبيل المثال). وتكون متطلبات ذلك مماثلة أساساً لمتطلبات إنشاء المنطقة الخالية من

  المستھدف. يم  لدخول النوعالُمق) ولكن مع اختالفات في كثافة المصائد وأماكنھا تبعاً لمستوى الخطر 2.2(انظر قسم 
  

  مراقبات على حركة البنود الخاضعة للوائح  2.3.2
  إلنشاء منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة. 3-2-2وھذه مماثلة لتلك المذكورة في الفقرة 

  
  (بما في ذلك االستجابة لتفشي)األعمال التصحيحية   3.3.2

ً لألعمال التصحيحية التي يمكن وضعھ  لتنفيذ عنداا حيز ُيراعى على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تكون قد أعدت خططا
جود و ، أو عندلمنطقةاكشف اآلفة/اآلفات المستھدفة في المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة أو في مادة العائل من تلك 

  خطوطاً توجيھية مفصلة)  1إجراءات خاطئة (ويتيح الملحق 
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  وُيراعى أن تتضمن ھذه الخطة عناصر أو نظماً لتغطي:
  واإلعالم عنه تحديد حالة اآلفات في منطقة ما:  8رقم الدولي التصريح بالتفشي وفقاً للمعايير الموجودة في المعيار   -
  ع عينات الثمار) لتحديد المنطقة الموجودة تحت األعمال التصحيحةإجراء مراقبة تحديديه (االصطياد وجم  -
  تطبيق تدابير المكافحة  -
  إجراء مراقبة إضافية  -
  معايير الستئناف خلو المنطقة االمتأثرة بالتفشي  -
  االستجابات العتراضات اآلفة.  -
  

حدة أو أطوار ة (من اكتشاف ذبابة بالغة واساع 72وُيراعى البدء بخطة عمل تصحيحية بالسرعة الممكنة وفي أي حالة خالل 
  غير ناضجة لآلفة المستھدفة).

  
  منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة أو فقدھا وضعتعليق أو استئناف   4.2

  
  التعليق  1.4.2

 لمتضرر منھااالجزء و أالمنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة عند حدوث تفشي باآلفة المستھدفة  وضعُيراعى أن يتم تعليق 
ى كثر أو أنثتين أو أمن األسباب التالية: كشف نموذج غير ناضج، أو بالغتين مخصبالعلمي باالستناد إلى واحد أو أكثر بالدليل 

طياد لمثال اصإذا ما وجد أن اإلجراءات كانت خاطئة (على سبيل ا وضعالملقحة ضمن فترة محددة. كما يمكن أن يطبق تعليق 
  راقبات حركة العائل أو معامالت).غير كاف، م

  
لمعيار ذا اي ھلك إلى تطبيق خطة العمل التصحيحية كما ھي محددة فذوعند توافر المعايير لمواجھة تفشي، ُيراعى أن يؤدي 

:  17م رق الدولي لمعياراواإلعالم المباشر للمنظمات القطرية لوقاية النباتات صاحبة الشأن في البلدان المستوردة المعنية (انظر 
وفى معظم  غائھا.لإالفاكھة أو  ثمار ذباب). ويمكن أن يتم تعليق كل أو جزء من المنطقة الخالية من آفات اإلبالغ عن اآلفات

وجية) يئية (إيكولوب )بيولوجيةحياتية (حصر الجزء المصاب من المنطقة الخالية. ويعتمد ذلك على إلى التعليق سيؤدي الحاالت 
لبلدان باتات في ااية النوُيراعى أن يتم إعالم المنظمات القطرية لوقأن تكون المعايير لرفع التعليق واضحة. و الذبابة المستھدفة

  .ةالفاكھ ثمار ذبابالمنطقة الخالية من آفات  وضعالمعنية المستوردة بأي تغيير في 
  

  االستئناف  2.4.2
ً اإلنشاء مستلزمات إلى ضرورة أن يستند االستئناف    ف التالية:للظرو وفقا

-   ً األنواع ونمط الظروف  )لبيولوجيةلحياتية ( عدم ظھور دالئل جديدة عن األنواع المستھدفة من اآلفات لفترة تتقرر وفقا
  وذلك استنادا الى التأكيدات الرقابية أو فى حالة مثل االجراءات ما لم يتسنى تصحيحھا؛ 1المناخية السائدة

  ، فقط عندما يتم تصحيح الخطأ.في حال حدوث خطأ ما في اإلجراءات  -
  

  ةالفاكھ ثمار ذبابالمنطقة الخالية من آفات  وضعفقد   2.4.2
وضع  آفة)، فإن الية منخلم تكن تدابير المكافحة فاعلة وأصبحت اآلفة متوطنة في المنطقة بأكملھا (المنطقة المعروفة كمنطقة ذا إ

شاء جراءات اإلنإ إتباعي الفاكھة، ينبغ ثمار ذبابالمنطقة الخالية من آفات المنطقة ينبغي أن يفقد. وبغية الوصول ثانية إلى وضع 
  ذا المعيار.في ھ المبينةالمحددة  والحفاظ

                                                           
بعض األنواع، وأن تتوقف لمدة ثالث دورات حياتية على األقل، ومع ذلك ينبغى أن تستند الفترة الى معلومات علمية لتبدأ الفترة من آخر تحرى بالنسبة   1

  بما ذلك ما يقدمه نظام الرقابة فى الموقع.
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  خطوط توجيھية لخطط العمل التصحيحية 
  

 كھة، ينبغيار الفاب ثمذباذبابة فاكھة واحدة (بالغة أو غير ناضجة) من النوع المستھدف في المنطقة الخالية من آفات إن كشف 
 ً   ذ.وضع خطة العمل التصحيحية حيز التنفيل أن يكون منطلقا

  
فة في اآل ضعووفي حالة حدوث تفشي، فإن الغاية من خطة العمل التصحيحية ھو ضمان استئصال اآلفة بغية السماح باستئناف 

  الفاكھة. ثمار ذبابالمساحة المتأثرة داخل المنطقة الخالية من آفات 
  
جغرافية والفاكھة  المستھدف من ذبابةنوع ال )بيولوجيةحياتية (ذ في اعتبارھا بغي أن تعد خطة العمل التصحيحية بحيث تأخوين

  ، والظروف المناخية وتوزيع العائل ضمن المنطقة.الفاكھة ثمار ذبابالمنطقة الخالية من آفات 
  

  وتشمل العناصر المطلوبة لتطبيق خطة العمل التصحيحية:
 تطبيق خطة العمل التصحيحية بموجبهذي يمكن طار القانوني الاإل  -
 معايير إعالن تفشي اآلفة  -
 الجدول الزمني لالستجابة المبدئية  -
 تنظيمية تدابيرتطبيق أعمال االستئصال وإنشاء وذ عينات الثمار، المعايير الفنية لالصطياد التحديدي، وأخ  -
 تطبيقية كافية/ةتنفيذي توافر مصادر  -
 تحديد المقدرة  -
االتصال الفاعل ضمن المنظمة القطرية لوقاية النباتات والمنظمة/المنظمات القطرية في البلد/البلدان المستوردة، بما في   -

 األطراف المعنية. لذلك توفير تفصيالت االتصال لك
  

  التدابير المعتمدة لتطبيق خطة العمل التصحيحية
  النباتية (يمكن االستناد إليه في العمل أم ال)تحديد حالة الكشف من منظور الصحة   .1

1.1   ً ً عارضا ً وقتيا تحديد حالة اآلفات في : 8رقم  الدولي ال يمكن االستناد إليه كمنطلق للعمل (المعيار إذا كان الكشف حدثا
  )، فال توجد حاجة ألي عمل إضافي.منطقة ما

  
2.1   ً لعمل، ينبغي تنفيذ مسح لتعيين الحدود، يتضمن وضع مصائد ل إذا كان كشف آفة ما مستھدفة يمكن أن يكون منطلقا

 كان الكشف ما إذاإضافية، وعادة جمع عينات ثمار، وزيادة في معدل تفتيش المصائد، وتطبيق ذلك مباشرة بعد الكشف لتقدير في
ً استخدام ھذه ال ً لتدابير أييمثل تفٍشً◌ ما، ويحدد أعمال االستجابة الضرورية. وعند تفشي اآلفة، يمكن أيضا تحديد حجم ضا

  المنطقة المتأثرة.
  
  تعليق حالة المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة  .2

مساحة فإن حالة ال ،1-4-2إذا ما تم بعد الكشف تحديد أن تفش ما قد حدث أو تم الوصول إلى أي من األسباب المحددة في الفقرة 
زاء من دودة في أجثرة محطقة المتأثرة ينبغي أن تعلّق. ويمكن أن تكون المساحة المتأالخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة في المن

  المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكھة ويمكن أن تكون كل ھذه المنطقة.
  
  تطبيق تدابير المكافحة في المنطقة المتأثرة  .3

ً لما ھو مذكور في المعيار عمال تصحيحية ، ُيراعى تطبيق أن برامج استئصال اآلفاتخطوط توجيھية بشأ:9رقم  الدولي طبقا
ل لمنطقة بشكامع في مباشرة في المنطقة/المناطق المتأثرة وأن يتم إيصال ذلك إلى ساكني/قاطني المجت لمحددة أو أعمال استئصا

  كاف. ويمكن أن تشمل أعمال االستئصال:
 معامالت بطعوم تستخدم مبيد حشرات انتخابي  -
 ات عقيمةإطالق حشر  -
 قطف جميع الثمار من األشجار  -
 تقنية إتالف الذكور  -
 إتالف الثمرة المصابة  -
-   ً ً معالجة التربة (كيماويا  )) أو فيزيائيا
 استخدام المبيدات.  -
  

اءات جرھذه اال قد تشمل. وذباب ثمار الفاكھةتدابير الصحة النباتية بصرامة، لمراقبة حركات السلع التى قد تعيل  و ُيراعى تنفيذ
لى إالمتأثرة  المساحة لمنع حركة الثمار المصابة من اتالفاكھة من المنطقة المصابة، وإقامة حواجز الطرقثمار إلغاء شحنات سلع 

معاملة، ھا، مثل الدة عليي تدابير أخرى، إذا وافق البلد المستوربقية المنطقة الخالية من اآلفات، على نحو مناسب. كما يمكن تبنّ 
  لمسوحات، واالصطياد اإلضافي.وزيادة ا
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  معايير الستئناف تحديد منطقة خالية من اآلفات بعد التفشي، واألعمال الواجب اتخاذھا  .4

 ر الفاكھةذباب ثما، وينبغى أن تشمل خطة االجراءات التصحيحية لمعالجة 2- 4-2ترد معايير نجاح االستئصال ًفى القسم 
ير، ھذه المعايلوفاء بالنوع والظروف البيئية السائدة. وعندما يتم ا )بيولوجيةحياتية ( المستھدف. وتتوقف الفترة الزمنية على

  ُيراعى األخذ باألعمال التالية:
 إعالم المنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان المستوردة  -
 استئناف المستويات الطبيعية للمراقبة  -
  ر الفاكھة.استئناف المنطقة الخالية من آفات ذباب ثما  -
  
  إعالم الھيئات المعنية  .5

 عوضطرأ على يرات تُيراعى أن تبقى المنظمات القطرية لوقاية النباتات وغيرھا من الھيئات ذات الصلة على علم دائم بأية تغي
 لمعيارا لنباتات (اوقاية المناطق الخالية، كما ينبيغ أن تراعى التزامات اإلبالغ عن اآلفات التي نصت عليھا االتفاقية الدولية ل

  ).اإلبالغ عن اآلفات : 17رقم  الدولي
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  1المرفق رقم 
  

 ً وصول إليه، يسھل الولھذا المعيار. والمطبوع المذكور في األسفل متاح على نطاق واسع،  إن ھذا المرفق ھو لغايات مرجعية فقط وليس جزءاً ملزما
  ويعتبر بوجه عام وثيقة لھا مصداقيتھا.

  
  راءات االصطيادخطوط توجيھية إلج

 برامج ذبابلصطياد خطوط توجيھية لالترد المعلومات المتاحة عن االصطياد في المطبوع التالي للھيئة الدولية للطاقة الذرية: 
  يئة، فيينا.، الھTG/FFP, 2003 -الھيئة الدولية للطاقة الذرية/منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةالفاكھة على صعيد المناطق، 
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  2مرفق رقم ال
  

ً  وضع ھذا المرفق ألغراض مرجعية فحسب، وال يشكل جزءاً    من المعيار ملزما
  

  الفاكھةثمارخطوط توجيھية ألخذ عينات 
  

  المعلومات ذات الصلة بأخذ العينات متاحة فى المراجع أدناه. والقائمة ليست شاملة.
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  الموافقة
  .2006ر التالي في أبريل/نيسان ايلى المعع تدابير الصحة النباتيةھيئة ت وافق

  
  ةـمقدمال

  النطاق
ة النباتات لوقايلية وفق اإلتفاقية الدوالخاضعة للوائح  المعيار توجيھات عن بنية ومحتوى بروتوكوالت تشخيص اآلفاتھذا يوفر 

لدولية. اتجارة (االتفاقية). وتصف البروتوكوالت إجراءات وطرائق التشخيص الرسمي لآلفات الخاضعة للوائح وذات الصلة بال
  المتطلبات الدنيا، على األقل، لتشخيص اآلفات الخاضعة للوائح على نحو موثوق.توفر  وھي

  
  المراجع

ات، اقية الدولية لوقاية النباتروما، االتف .تحديد حالة اآلفات في منطقة ما. 1998. 8 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  منظمة األغذية والزراعة.

روما، االتفاقية الدولية . نظام اصدار شھادات الصحة النباتية للصادرات. 1997. 7 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  ية والزراعة.لوقاية النباتات، منظمة األغذ

قية الدولية لوقاية النباتات، روما، االتفا. النباتية مصطلحات الصحة مسرد. 2004..5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  منظمة األغذية والزراعة.

  
اتية على الواردات. النب الخطوط التوجيھية لنظام تطبيق لوائح الصحة. 2004. 20 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
ة الدولية لوقاية النباتات، روما، االتفاقي. لتفتيشلالخطوط التوجيھية . 2005. 23 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  منظمة األغذية والزراعة.
ما، االتفاقية الدولية رو. برامج استئصال اآلفات خطوط توجيھية بشأن. 1998. 9 رقم النباتيةلتدابير الصحة  المعيار الدولي

  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
لدولية لوقاية االتفاقية ا روما،. الخطوط التوجيھية بشأن مراقبة اآلفات. 1997. 6 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  منظمة األغذية والزراعة.النباتات، 
د باشتراطات الصحة خطوط توجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيّ . 2001. 13 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.. النباتية واإلجراءات الطارئة
 ظمة األغذيةلدولية لوقاية النباتات، مناروما، االتفاقية . االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997.  باتاتاالتفاقية الدولية لوقاية الن

  والزراعة.
ية لوقاية النباتات، منظمة روما، االتفاقية الدولاإلبالغ عن اآلفات. . 2002. 17 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  األغذية والزراعة.
روما، االتفاقية الدولية . تشروط إنشاء مناطق ينخفض فيھا انتشار اآلفا. 2005. 22 رقم لتدابير الصحة النباتية ر الدوليالمعيا

  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
اية تفاقية الدولية لوقوما، االر. متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفـات. 1996. 4 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة
ن فات ومواقع لإلنتاج خالية ممتطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآل. 1999. 10المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم .

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.اآلفات. 
. نظم إلدارة مخاطر اآلفاتمنھج ال إطارفى  استخدام التدابير المتكاملة. 2002. 14ر الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم المعيا

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
  

  تعاريف
  ).حة النباتيةمصطلحات الص مسرد(:5رقم  وليالد ر في المعيارايا المعترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة في ھذ

  
  خالصة المتطلبات

الحق مُضمنت يضع ھذا المعيار إطار عمل لمحتوى بروتوكوالت التشخيص، وأھدافھا، واستعماالتھا، وطباعتھا، وتطويرھا. و
  ھذا المعيار بروتوكوالت تشخيص آفات معينة خاضعة للوائح.

  
وطرائق  تصنيفي،متاحة في بروتوكوالت التشخيص آلفة معينة خاضعة للوائح، وموقعھا الإن المعلومات وثيقة الصلة بالتشخيص 

خاضعة ال عينةالمآلفات لكشفھا وتحديد ھويتھا. وتحتوي بروتوكوالت التشخيص على المتطلبات الدنيا للقيام بتشخيص موثوق 
 ق الموجودةلطرائتم اختيار ا دامل من الحاالت. وقللوائح وتوفر مرونة لضمان أن تكون الطرائق مناسبة لالستعمال في نطاق ك

ً لحساسيتھا وتخصصھا وإمكانية إعادتھا، والمعلومات المتعلقة بھذه العوامل  كل من ھذه تاحة لمفي بروتوكوالت التشخيص تبعا
  الطرائق.

  
آلفة، رافقة لاألعراض الم ھات عن كشف اآلفات فيما يخص، على سبيل المثال، العالمات و/أوتوجيفصلة وموتتوافر معلومات 

ً توضيحية (إذا كان ذلك مناسبا) ستخالص، رائق ا، والمراحل التطورية لآلفة، وطرائق كشفھا في سلعة ما، إضافة لط)ورسوما
ة الشكليائق ن الطرواستعادة وجمع اآلفات من النباتات. وتشمل المعلومات والتوجيھات لتحديد ھوية اآلفات معلومات تفصيلية ع

 أخرى ترتكز، و)جيةالبيولوالحيوية (، وطرائق ترتكز على المواصفات الشكلية (المورفولوجية)وقياسات اإلبعاد  )رفولوجيةالمو(
  ظ بھا.االحتفا ُيراعىعن السجالت التي  توجيھات مفصلةعلى المواصفات البيوكيميائية والجزيئية لآلفة. كما توفر 
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ة. لنباتيي المختبرات التي تقوم بتشخيص اآلفات كجزء من تدابير الصحة ابروتوكوالت التشخيص موجھة لالستعمال ف إن
 د المعيارا يزوّ تخضع ھذه البروتوكوالت للمراجعة واإلضافة بحيث تأخذ في الحسبان التطورات الجديدة في تشخيص اآلفة. كمو

 ً   اجعتھا وطباعتھا.توجيھات عن الكيفية التي سيتم بھا البدء بھذه البروتوكوالت، وتطويرھا ومر أيضا
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  الخلفية

ى سبيل ة (أنظر عللنباتيايعّد الكشف الصحيح عن آفة وتحديد ھويتھا أمراً على غاية من األھمية لالستخدام المالئم لتدابير الصحة 
شأن مراقبة توجيھية ب خطوط: 6رقم الدولي  والمعيارمتطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات؛ : 4رقم  الدولي المعيارالمثال، 
طوط توجيھية بشأن خ: 9رقم  الدولي والمعيارنظام إصدار شھادات الصحة النباتية للصادرات؛ : 7رقم الدولي والمعيار اآلفات؛ 

). وتحتاج لوارداتخطوط توجيھية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على ا: 20رقم  الدولي والمعياربرامج استئصال اآلفات؛ 
 رقملدولي اعيار ة، على وجه الخصوص، لبروتوكوالت تشخيص مناسبة لتحديد حالة اآلفات واإلبالغ عنھا (الماألطراف المتعاقد

شحنات المستوردة )، وتشخيص اآلفات في الاإلبالغ عن اآلفات: 17رقم الدولي والمعيار تحديد حالة اآلفات في منطقة ما؛ : 8
  ).راءات الطارئةن حاالت عدم التّقّيد باشتراطات الصحة النباتية واإلجخطوط توجيھية لإلبالغ ع: 13رقم  الدولي المعيار(
  

و ھا، على نحؤولياتوقد أنتجت المنظمات القطرية لوقاية النباتات بروتوكوالت تشخيص لآلفات الخاضعة للوائح بغية الوفاء بمس
ة اآلفات وتفتيش المستوردات خصوصاً فيما يتعلق بمراقب)، و1997كاٍف، طبقاً للمادة الرابعة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (

 مھماً باتات عدداً ية النوإصدار الشھادات للصادرات. واستجابًة للحاجة إلى التوافق اإلقليمي، فقد طورت عدة منظمات إقليمية لوقا
ساساً أن تكون أ قليميةالقطرية واإل من المعايير اإلقليمية للتشخيص. وھذا يشير إلى الحاجة لتوافق دولي، ويمكن لھذه المعايير

بالحاجة  2004لبروتوكوالت دولية. وبالتالي، اعترفت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في جلستھا السادسة لعام 
 التشخيص فني لبروتوكوالتفريق لبروتوكوالت تشخيص دولية في إطار (االتفاقية). وقد وافقت لھذه الغاية على تشكيل 

(TPDP).  
  

  الغرض من بروتوكوالت التشخيص واستعمالھا
لزيادة ولحاالت امن بروتوكوالت التشخيص المتوافقة ھو دعم التدابير الصحية النباتية الفاعلة في نطاق واسع من  إن الغرض

 ً فة لما رة. وباإلضالتجاا يسيرتاالعتراف المتبادل بنتائج التشخيص من قِبل المنظمات القطرية لوقاية النباتات والتي يمكنھا أيضا
ت ة المختبرابإجاز تقدم، يراعى لھذه البروتوكوالت أن تساعد في تطور الخبرة والتعاون الفني، ويمكن أن تكون أيضاً ذات صلة

  و/أو المصادقة عليھا.
  

لمنظمات استخدم ق المدرجة في بروتوكوالت التشخيص الواردة في المالحق المرفقة بھذا المعيار، قد تائوباإلضافة إلى الطر
). أما ت الثنائية(كأن تستند على سبيل المثال إلى االتفاقيانفسھا أخرى في تشخيص اآلفات طرائق القطرية لوقاية النباتات 

أنظر زءا منھا (ا أو جالبروتوكوالت وعناصرھا المرفقة بھذه المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية فلھا وضع المعايير نفسھ
نبغي على على ذلك، يوباتات). من االتفاقية الدولية لوقاية الن ن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية والمادة عاشراً م 3القسم 

ب ام أو الطلاستخد األطراف المتعاقدة أن تأخذ بنظر االعتبار، بحسب ما ھو مالئم، ھذه البروتوكوالت المتعلقة بالتشخيص لدى
  سيما حيث احتمال أن تتأثر أطراف متعاقدة أخرى.ق التشخيص والائباستخدام طر

  
  .تحديد ھويتھاوتصف بروتوكوالت التشخيص إجراءات وطرائق كشف اآلفات الخاضعة للوائح ذات الصلة بالتجارة الدولية و

  
لى تلك ع مثلةويمكن استعمال بروتوكوالت التشخيص في حاالت مختلفة يمكن أن تتطلب طرائق بمواصفات مختلفة. وفيما يلي أ

  الحاالت مرتبة تبعاً للحاجة المتزايدة إلى حساسية عالية، وسرعة ومصداقية:
  التشخيص الروتيني آلفة متوطنة على نطاق واسع في البلد  -
  المراقبة العامة لحاالت اآلفة  -
  اختبار المواد لمعرفة تقًيدھا بخطط إصدار الشھادات  -
  مراقبة اإلصابة الساكنة باآلفات  -
  قبة كجزء من مكافحة رسمية أو برنامج استئصالالمرا  -
  تشخيص اآلفة المرتبط بإصدار شھادات الصحة النباتية  -
  التشخيص الروتيني لآلفات التي وجدت في شحنات مستوردة  -
  كشف آفة ما في منطقة ال يعرف أنھا موجودة فيھا  -
  رة األولىالحاالت التي يتم فيھا تحديد ھوية آفة ما من قِبل مختبر ما للم  -
  كشف آفة ما في شحنة قادمة من بلد مصّرٍح بأن اآلفة غير موجودة فيه.  -
  

على أن  وفي حالة التشخيص الروتيني، يمكن أن تكون سرعة وتكلفة طريقة الكشف أكثر أھمية من حساسيتھا أو تخصصھا.
إمكانية لتخصص واطرائق ذات مستوى عاٍل من تحديد ھوية آفة ما من قِبل مختبٍر أو في منطقٍة للمرة األولى يمكن أن يتطلب 

 ً  ايير دوليةفي مع على مناسبة إجراءات جمع العينات. وستعالج ھذه اإلجراءات اإلعادة. وتتوقف أھمية نتيجة تشخيص ما غالبا
  أخرى للصحة النباتية (ھي قيد اإلعداد).

  
طريقة  ستخدامخاضعة للوائح. ويمكن الوصول لذلك باتوفر بروتوكوالت التشخيص المتطلبات الدنيا لتشخيص موثوق لآلفات ال

ً طرائق إضافية لتغطّ  ً كامالً مفردة أو توليفة من الطرائق. كما تقًدم بروتوكوالت التشخيص أيضا مكن الت التي ين الحامي نطاقا
سباً. ك مناكان ذل فيھا استخدام بروتوكوالت التشخيص. وتتم اإلشارة إلى حساسية وتخصص وإمكانية إعادة كل طريقة كلما
ات للحاالت ذ مناسبةويمكن للمنظمات القطرية لوقاية النباتات استعمال ھذه المواصفات لتحديد الطريقة أو توليفات الطرائق ال

  الصلة.
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وبروتوكوالت التشخيص مقترحة لكي تستخدمھا مختبرات تقوم بتشخيص اآلفة. ويمكن إنشاء مثل ھذه المختبرات تحت إشراف 
القطرية لوقاية النباتات أو بإجازة منھا لتؤدي ھذه األنشطة بطريقة يمكن فيھا اعتبار نتائج تشخيص اآلفة جزءاً من تدبير  المنظمة

  صحة نباتية للمنظمة القطرية لوقاية النباتات.
  

  العناصر الرئيسة لطريقة تطوير بروتوكوالت التشخيص. 1ويعرض المرفق رقم 
  

  المتطلبات
  1بروتوكوالت التشخيصمتطلبات عامة ل  .1

 ن قبل خبيربياً ميتضمن كل بروتوكول الطرائق والتوجيھات الضرورية لكشف اآلفة/اآلفات الخاضعة للوائح وتحديد ھويتھا إيجا
الم (كإخصائي حشرات، إخصائي فطور/فطريات، إخصائي فيروسات، إخصائي بكتريا، إخصائي نيماتودا، عالم أعشاب، ع

  ب على نحو محدد لھذه الغاية.ن كادر كفء ُدرّ بيولوجيا جزيئية) أو م
  

ذ في ما يؤخكويتم اختبار الطرائق الموجودة في بروتوكوالت التشخيص باالستناد لحساسيتھا وتخصصھا وإمكانية إعادتھا. 
احية طرائق والنھذه الالحسبان أثناء اختيار الطرائق بغاية تضمينھا في بروتوكوالت التشخيص توافر األجھزة والخبرة المطلوبة ل
ن من ة. وقد يكولمرافقاالعملية (كسھولة االستخدام والسرعة والتكلفة). وطبيعي أنه ينبغي أيضاً طباعة ھذه الطرائق والمعلومات 

ة لخصوصيد من الحساسية واالضروري استخدام مجموعة معروفة من العينات، بما في ذلك مجموعات الضبط الجاھزة للتأكّ 
  ثر.والقدرة على التكا

  
 ت التيويصف كل بروتوكول تشخيص عادًة أكثر من طريقة واحدة بحيث تؤخذ في االعتبار إمكانيات المختبرات والحاال

الحاجة وتلفة، ستستعمل الطرائق فيھا. وتتضمن ھذه الحاالت تشخيص مراحل تطورية مختلفة للكائن، والتي تتطلب منھجيات مخ
لبھا لتي تطالتشخيص األولي، إضافًة إلى مستوى الحساسية والتخّصص والمصداقية لتقنية تشخيص بديلة نظراً لالرتياب با

كن كافية، ول ن تكونأالمنظمات القطرية لوقاية النباتات وكذلك مختلف االحتياجات. وبالنسبة ألغراض معينة يمكن لطريقة مفردة 
ً ألغراض أخرى. ويتضمن كل ب ات عن روتوكول معلومات تقديمية، ومعلومقد يكون استخدام توليفة من الطرائق ضروريا

ناسبة. لمية مالوضع التصنيفي لآلفة، وطرائق كشفھا وتحديد ھويتھا والسجالت الواجب حفظھا، والعزو المرجعي لمطبوعات ع
 آلفةرافي لع الجغوفي عديد من الحاالت، يتم إتاحة نطاق واسع من المعلومات اإلضافية التي يمكن أن تدعم التشخيص، كالتوزي
  آلفة.اتشخيص لوقوائم العوائل، على سبيل المثال، على أن بروتوكوالت التشخيص ترّكز على الطرائق واإلجراءات األساسية 

  
سلبية وجابية إن اعتبارات ضمان الجودة وبخاصة المواد المرجعية المطلوبة في بروتوكوالت التشخيص (مثل تضمين شواھد إي

  عياً في األقسام الموافقة في البروتوكول.أو مجوعة عينات) مشار إليھا نو
  
  :متطلبات خاصة لبروتوكوالت التشخيص  .2

  تكون بروتوكوالت التشخيص مرتبة وفقاً لألقسام التالية:
  معلومات عن اآلفة  -
  المعلومات التصنيفية  -
  الكشف  -
  تحديد الھوية  -
  السجالت  -
  نقاط االتصال للحصول على معلومات إضافية  -
  بالشكراعتراف   -
  المراجع  -
  

  معلومات حول اآلفة  1.2
، )تھافولوجيمورشكلھا الخارجي (يتم توفير معلومات مختصرة عن اآلفة، متضمنة، وحيثما كان ذلك مناسباً، دورة حياتھا، 

عام)، التأثيرات ة (بشكل العائلالنباتات نطاق  و/أو البيولوجية)، العالقة مع كائنات حية أخرى، )المورفولوجيةالشكلية (التنوعات 
العزو  ديمقكما يراعى ت في العائل، التوزيع الجغرافي الحالي والسابق(بشكل عام)، طريقة االنتقال واالنتشار (النواقل و الطرق).

  المرجعي لصحيفة بيانات اآلفة، إذا كان ذلك متاحاًً◌.
  

  معلومات تصنيفية  2.2

                                                           
    تطبق االحتياطات العملية التالية في كل بروتوكوالت التشخيص:   1

تتضمن االختبارات المخبرية/المعملية استخدام مواد كيميائية أو معّدات يمكن أن تشكل خطراً أكيداًً◌. وفي جميع الحاالت ينبغي إتباع  قد  - 
  إجراءات األمان القطرية بشكل دقيق؛

  بعاد بعضھا اآلخر التي قد تكون مناسبةإن استخدام أسماء المواد الكيميائية أو األجھزة في بروتوكوالت التشخيص ال يعني المصادقة عليھا واست  - 
  يمكن تعديل الطرائق المخبرية المعروضة في البروتوكوالت للمعايير الخاصة بمختبرات فردية، شريطة أن تكون مجازة تماماً.  - 
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  سة ويتضمن:ھذا القسم معلومات عن تصنيف اآلفة موضع الدرايوفر

االسم (االسم العلمي الحالي، اسم العالم الذي انجز التصنيف والعام (وبالنسبة للفطور/الفطريات، االسم العلمي للطور   -
  الكامل، إذا كان معروفاً))

 (متضمنة األسماء السابقة ) المرادفات 
 ماء المرادفة)األسماء العامة المقبولة، اسم الطور الناقص للفطور/الفطريات (متضمناً األس 
 مختصرات الفيروسات والفايروئيدات 

 الوضع التصنيفي (بما في ذلك معلومات عن تصنيفات تحت األنواع حيثما كان ذلك مھماً)  -
  

  الكشف  3.2
  ھذا القسم من بروتوكول التشخيص معلومات وتوجيھات عن: يوفر

  فةالنباتات والمنتجات النباتية أو بنود أخرى قادرة على إيواء اآل  -
العالمات و/أو األعراض المرافقة لآلفة (السمات المميزة، االختالفات أوالتماثالت مع عالمات و/أو أعراض تحدثھا   -

 ً   أسباب أخرى)، بما في ذلك األشكال التوضيحية، حيثما كان ذلك مناسبا
  اآلفة عليھا أو بداخلھا الجزء / األجزاء من النبات، المنتجات النباتية أو من بنود أخرى التي يمكن أن توجد   -
المراحل التطورية لآلفة التي يمكن كشفھا، مع وفرتھا المحتملة وتوزيعھا على أو في النباتات/المنتجات النباتية أو في   -

  بنود أخرى 
  احتمال وجود اآلفة المرتبط بالمراحل التطورية للعائل/العوائل، والظروف المناخية والموسمية   -
  في السلعة (بالمعاينة البصرية، أو بعدسة يدوية)طرائق كشف اآلفة   -
طرائق االستخالص، االسترداد أو جمع اآلفة من النباتات، أو المنتجات النباتية أو من بنود أخرى إلظھار وجود اآلفة   -

  في النباتات، المنتجات النباتية أو في بنود أخرى
 2أعراضاً أو في مواد أخرى (كالتربة والماء)، كاختبارات إليزا طرائق لإلشارة إلى وجود اآلفة في مادة نباتية ال تظھر  -

  أو الزرع على مستنبتات / أوساط انتخابية)
  حيوية اآلفة   -
  

ً ثما كاولكافة الطرائق المضمنة في ھذا القسم، يتم توفير المعلومات عن حساسيتھا وتخصصھا وإمكانية إعادتھا، حي . ن ذلك مھما
ما تقدم كمناسباً.  ان ذلكاھد اإليجابية والسلبية والمادة المرجعية التي ستضّمن في االختبارات، كلما ككما يقدم توجيھات عن الشو

  توجيھات أيضاً حول البت بااللتباس الممكن بين عالمات و/أو أعراض مماثلة تحدثھا أسباب أخرى.
  

  تحديد الھوية 4.2
 آلفة. وعنداھوية  استخدامھا على نحو منفرد أو بتواليف إلى تحديد يوفر ھذا القسم معلومات وتوجيھات عن الطرائق التي يؤدي

يمكن عرض وادلة. ذكر عدة طرائق، يتم ذكر محاسنھا/ومساوئھا باإلضافة إلى المدى الذي تكون فيه الطرائق أو توليفاتھا متع
  طرائق بديلة.مخطط انسيابي عندما تكون ھناك حاجة لعدة طرائق لتحديد ھوية اآلفة أو عند تضمين عدة 

  
 لشكليةاوتشمل األنماط الرئيسية لمنھجيات العمل المستعملة في بروتوكوالت التشخيص تلك المرتكزة على المواصفات 

لك لة لھا، وتت العائ، والخصائص البيولوجية كشراسة اآلفة أو نطاق النباتاالشكلية (المورفولوجية)والقياسات  )المورفولوجية(
آلفة أو اعد زرع بمباشرًة أو الشكلية (المورفولوجية) يوكيميائية أو جزيئية. ويمكن دراسة المواصفات المرتكزة على خصائص ب

ً للفحوصات/االختبارات البيوكيميائية و/أو الجزيئية. و ت طاء تفصياليتم إععزلھا. وقد يكون الزرع و/أو العزل مطلوبين أيضا
  ة للطرائق.عندما تكون إجراءات الزرع أو العزل مكونات ضروري

  
الت، كلما كان ذلك مناسباً، يتم تقديم تفصيالشكلية (المورفولوجية)  أو قياسات األبعادالشكلية (المورفولوجية) وبالنسبة للتعريفات 

  عن:
  طرائق تحضير وتحميل وفحص اآلفة (كما في المجھر الضوئي، المجھر االلكتروني، وتقنيات القياس).  -
 ى مستوى العائلة/الفصيلة، الجنس، والنوع)مفاتيح تحديد الھوية (إل  -
ً توضيحية للمواصفات التشخيصية المطلوبة،  - و  أنماط الشكل المورفولوجي لآلفة أو مستعمراتھا، متضمنة رسوما

 اإلشارة إلى أية صعوبات في رؤية بنيات خاصة
 المقارنة مع أنواع مماثلة أو قريبة  -
 ةالعينات المرجعية أو المزارع المناسب  -

  
، وتكويد PCR3وبالنسبة للتعريفات البيوكيميائية الجزيئية يتم وصف كل طريقة (مثال ذلك الطرق المصلية والرحالن الكھربائي، 

) بشكل منفصل وبتفصيل كاٍف (بما في ذلك األجھزة، DNAوتتالي الحمض النووي  DNA ،RFLP4عصابات الـحمض النووي 
الختبار. وعندما يكون ذلك مناسباً يمكن العزو مرجعياً للمنھجية الموصوفة في بروتوكوالت ومواد التفاعل والمستھلكات) إلنجاز ا

  تشخيص أخرى ملحقة بھذا المعيار.
  

يلة أو ائق بدوفي الحاالت التي يمكن فيھا استخدام أكثر من طريقة واحدة بشكل موثوق، يمكن عرض طرائق أخرى مناسبة كطر
  يضاً.أبشكل موثوق مع توافر طرائق جزيئية مناسبة  شكلية (مورفولوجية) طرائق  إضافية، كما في إمكانية استخدام

                                                           
  اختبار االمتصاص المناعي المرتبط باألنزيم.  2
3   Polymerase Chain Reaction التفاعل المتسلسل للبوليميراز  
4  Restriction Fragment Length Polymorphism قطعة الحصر ذات التكوين والطول المتعدد  
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ً مرضية أو من المنتج باتية ات النوحيثما كان ذلك مناسباً، تذكر طرائق عزل اآلفات من النباتات التي ال تظھر أعراضا

ه رى. وفي ھذادة أخماآلفات من النباتات أو من  (كاختبارات اإلصابة الساكنة)، باإلضافة لطرائق االستخالص، واالستعادة وجمع
 ّ ً إعطاء طرائق للتحديد المباشر لھوية اآلفات من مادة ال تبدي أعراضا بارات ام اختمرضية باستخد الحاالت، يمكن أيضا

  بيوكيميائية أو جزيئية.
  

م اً. كما يتلك مھمعادتھا، حيثما كان ذوتقدم لكل الطرائق المضمنة في ھذا القسم، معلومات عن حساسيتھا وتخصصھا وإمكانية إ
مناسباً.  ان ذلكإعطاء توجيھات عن الشواھد اإليجابية والسلبية والمادة المرجعية الواجب تضمينھا في االختبارات، كلما ك

  س ممكن مع أنواع أو وحدات تصنيفية مماثلة أو مرتبطة.باإلضافة أيضاً إلعطاء توجيھات عن إزالة أي لبْ 
  
ذا تحديد ما إرورية لوتوكوالت التشخيص توجيھات عن المعايير لتحديد النتيجة اإليجابية لكل طريقة أو المعلومات الضتوفر بر و

  كان باإلمكان تطبيق طريقة بديلة.
  

لى ذلك إ تتم اإلشارة اسياً،وبالنسبة للحاالت التي يكون فيھا استعمال شواھد مناسبة لتقنية نوعية، بما في ذلك المادة المرجعية، أس
حديد أسس ت بوضوح في البروتوكول. وعند عدم توافر شواھد مناسبة، فإن اختبارات أخرى، من المفضل أن تكون مرتكزة على

ً كان ذ مختلفة، يمكن أن تزيد من ثقة تحديد الھوية. وعلى نحو بديل، ينبغي إرسال عينة أو نموذج أو صورة ،حيثما ، إلى لك مناسبا
ج وذج/النماذظ النمتشخيص اآلفة المشتبه بھا ويمتلك الشاھد المطلوب أو المواد المرجعية. وُيراعى حف مختبر آخر ذي خبرة في

  أو المادة على نحو مناسب ألغراض مرجعية.
  

ً طرائق للدالالت المبدئية والسريعة عن ھوية اآلفة (التي ستحتاج  يد فيما لى تأكإويمكن تضمين بروتوكوالت التشخيص أيضا
  بعد).

  
  السجالت  5.2
  ھذا القسم معلومات عن السجالت التي ُيراعى االحتفاظ بھا مثل: يوفر

  االسم العلمي لآلفة المعّرفة  -
  الكود أو الرقم المرجعي للعينة (القتفائھا)  -
  طبيعة المادة المصابة بما في ذلك االسم العلمي للعائل حيثما يكون ذلك قابالً للتطبيق  -
  الجغرافي إذا كان معروفاً) للمادة المصابة والمنطقة التي تم فيھا االعتراض أو الكشفاألصل (متضمناً الموقع   -
  وصف العالمات أو األعراض (بما في ذلك الصور الفوتوغرافية حيثما كان ذلك مھماً) أو غيابھا/عدم وجودھا  -
  كل طريقة الطرائق، بما في ذلك الشواھد المستخدمة في التشخيص والنتائج المتحصل عليھا مع  -
، قياسات رسوم أو صور للسمات الشكلية (المورفولوجية)أوقياسات األبعاد الشكلية (المورفولوجية) وبالنسبة للطرائق   -

 لتطبيقل(إذا كانت مناسبة) مع اإلشارة إلى المرحلة/المراحل التطورية، عندما يكون ذلك قابالً  ةالتشخيصي
ئية، توثيق نتائج االختبار كصور الجل/الھالم المشّخص أو الورقة المطبوعة لنتائج بالنسبة للطرائق البيوكيميائية والجزي  -

 إليزا التي ارتكز عليھا التشخيص
 ِعَظم أية إصابة، حيثما كان ذلك مناسباً، (عدد أفراد اآلفة، وِعَظم النسج/األنسجة المتضررة)  -
 سؤولين و/أو من قام بالتشخيصاسماء المختبر وحيثما كان ذلك مناسباً، الشخص/األشخاص الم  -
 تواريخ جمع العينة، وكشف وتحديد ھوية اآلفة  -
 اآلفة، حية أم ميتة، أو حيوية مراحلھا التطورية، حيثما كان ذلك مناسباً. وضع  -
  

مثل (ختبار اال و مادةوُيراعى االحتفاظ بالبّينات كمزرعة/مزارع اآلفة، الحمض النووي لآلفة، النماذج المحفوظة أو المحّملة أ
ط توجيھية خطو :13رقم  الدولي صور الجل، وورقة مطبوعة عن نتائج طبق إليزا) وبخاصة في حاالت عدم التقّيد (المعيار

 دوليال المعيار(ألولى ا) وأين وجدت اآلفات للمرة لإلبالغ عن حاالت عدم التقّيد باشتراطات الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة
 دوليال المعيارنباتية ك). ويمكن أن تكون ھناك بنود إضافية وفق معايير دولية أخرى لتدابير الصحة الن اآلفاتاإلبالغ ع: 17رقم 
لتشخيص التي جرى ا. وتتوقف الفترة التي ُيراعى فيھا االحتفاظ بالسجالت على الغرض حالة اآلفات في منطقة ما تحديد: 8رقم 

  من أجلھا.
  

 اف متعاقدةأثر أطرنات نتائج التشخيص لعام واحد على األقل في الحاالت التي يمكن فيھا أن تتوبيّ  بسجالتوُيراعى االحتفاظ 
  أخرى بنتائج التشخيص. ينبغي االحتفاظ بالنتائج والتشخيص لمدة عام على األقل.

  
  نقاط االتصال للحصول على معلومات إضافية  6.2

ناصر عا يخص ة الخاصة باآلفة/اآلفات؛ ويمكن التشاور معھم فيمتعطى تفصيالت االتصال بالمنظمات أو األفراد ذوي الخبر
  بروتوكول التشخيص.
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  التقدير والشكر  7.2

رين قدموا خاص آخيتم ذكر اسم وعنوان الخبراء الذين كتبوا المسودة األولى من بروتوكول التشخيص، مع أسماء وعناوين أي أش
  إسھامات رئيسية.

  
  المراجع  8.2

 ً افية عن ات إضتوجيھ لمطبوعات علمية و/أو أدلة مخبرية مطبوعة يسھل الوصول إليھا وھذه يمكن أن تمدّ  يتم العزو مرجعيا
  الطرائق واإلجراءات المضمنة في بروتوكول التشخيص.

  
  نشر بروتوكوالت التشخيص  .3

قية طار االتفافي إ بوعات فرديةستنشر بروتوكوالت التشخيص كملحقات لھذا المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية وھي بذلك مط
شكل كوالت أن تلبروتوالدولية لوقاية النباتات مع تاريخ محدد للطباعة و/أو المراجعة. وعندما يكون ذلك مناسباً، يمكن لھذه ا

 خبراءلماء/عن قبل جزءاً من معايير دولية أخرى لتدابير الصحة النباتية. وتشمل عملية اعتماد البروتوكوالت مراجعة صارمة م
 في االختصاص المناسب معترف بھم دولياً.

  
  .)إلى المعيار عندما تتم الموافقة على البروتوكالت 2(سيضاف المرفق  2ويرد فھرس للمالحق في المرفق 
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  1المرفق 
  

  العناصر الرئيسة إلجراءات تطوير بروتوكوالت التشخيص
  

  إنتاج بروتوكوالت التشخيص  .1
بروتوكوالت ) خبيراً ليقود عملية تطوير بروتوكول التشخيص بتكييف الTPDPوكوالت التشخيص (ستفوض اللجنة الفنية لبروت

 وكول تشخيصر بروتالتي صادقت عليھا المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو أية منظمات قطرية أو إقليمية أخرى، أو بتطوي
لبروتوكول ايقّدم لفنية بتطوير إضافي لبروتوكول التشخيص. وجديد، كما يراه مناسباً. وتقوم جماعة صغيرة تختارھا اللجنة ا

واه، إلى لجنة ضية عن محتانت رابعدھا، بالتعاون مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إلى اللجنة الفنية، والتي ستقدمه، إذا ك
  المعايير.

  
  مراجعة بروتوكوالت التشخيص القائمة  .2

للجنة اتحدده  بمراجعة بروتوكوالت التشخيص الواقعة في مجال اختصاصھم على أساس سنوي أو كمايقوم أعضاء اللجنة الفنية 
لوقاية  اإلقليمية منظماتالفنية ويمكن أيضاً التقدم بطلب لمراجعة بروتوكول تشخيص ما إلى المنظمات القطرية لوقاية النباتات، ال

) rgippc@fao.o(لنباتات االنباتية عن طريق أمانة االتفاقية الدولية لوقاية تدابير الصحة  لھيئةالنباتات أو الجماعات المساعدة 
  ).TPDPوالتي ستقوم بدورھا بتوجيه الطلب إلى اللجنة الفنية لبروتوكوالت التشخيص (

  
أن تكون  ُيراعىوب مراجعة وتشرف على مراجعتھا. تقوم اللجنة الفنية بتقييم الطلب، وتحديد بروتوكوالت التشخيص التي تتطل

ا. صصھخحساسيتھا وت الطرائق الحديثة معادلة للطرائق القديمة أو أن تتسم بأفضلية مھمة لتطبيقھا على مستو عالمي كتكاليفھا،
  وُيراعى تقديم بّينات مناسبة لدعم أية إدعاءات.

  
  تقديم طلبات لبروتوكوالت تشخيص جديدة  .3

سال طلبات لبروتوكوالت تشخيص جديدة، باإلضافة لتلك التي تم تحديدھا في برنامج عمل اللجنة الفنية لبروتوكوالت ُيراعى إر
تدابير الصحة النباتية عن طريق أمانة  لھيئةالتشخيص، إلى المنظمات القطرية أو اإلقليمية لوقاية النباتات أو الجماعات المساعدة 

  تموز / يوليو من كل عام. 31الخاص بموضوعات وأولويات المعايير، قبل  جاتات باستخدام النموذاالتفاقية الدولية لوقاية النب
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 2010ھذا الملحق في آذار/مارس على ھيئة تدابير الصحة النباتية وافقت 

 ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من المعيار
 

  تربس البطيخ Thrips palmi Karny: 27للمعيار الدولي  1الملحق 
  محتويات ھذا المعيار

 359 ................................................................................................................. معلومات حول اآلفة .1
 360 ................................................................................................................... معلومات تصنيفية .2
 360 ................................................................................................................................. الكشف .3
 361 .......................................................................................................................... تحديد الھوية .4

 361 ............................................................................. التحديد الشكلي/المورفولوجي لحشرة تربس بالغة 1.4
 361 ........................................................................................ تحضير حشرة تربس للفحص المجھري  1.1.4
 Thripidae .................................................................................................. 361تحديد فصيلة التربس   2.1.4
 Thrips ................................................................................................ 362  بستحديد جنس حشرة تر  3.1.4
 363 ............................................................................. (تربس البطيخ) Thrips palmiھوية حشرة تحديد   4.1.4

  Thrips palmi  ................................................................... 363المواصفات الشكلية/المورفولوجية لحشرة   1.4.1.4
2.4.1.4   ً   ... مقارنة مع أنواع مماثلة (أنواع بلون أصفر بدون عالمات جسمية أغمق، أو صفراء بشكل سائد، أو صفراء أحيانا

363  
  Thrips palmi ..................................................................... 373رات الجزيئية لتحديد ھوية حشرة  االختبا  2.4

  باالرتكاز Thrips palmiلحشرة   )SCAR(اختبار منطقة التكبير متخصصة التسلسل  1.2.4
 real-time PCR( .................................................... 373(على تفاعل البوليميريز المتسلسل في الوقت الحقيقي  

 ) PCR(الرتكاز على تفاعل البوليميريز المتسلسل با )COI(اختبار تتابع الوحدة الفرعية لسيتوكروم أوكسيداز  2.2.4
  373 .................................................................................................................. في الوقت الحقيقي.  

 Thrips palmiتربس من بينھا حشرة  اللتسعة أنواع من حشرات  )ITS2( 2اختبار تتابع مباعد النسخ الداخلي  3.2.4
 374 .............................................................................. باالرتكاز على تفاعل البوليميريز المكسر والمكبر

 Thrips لعشرة أنواع من حشرات التربس من بينھا  )COI(ة ألوكسيداز السيتوكروم اختبار تتابع الوحدة الفرعي 4.2.4
palmi .................................................................................................................................. 374 
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 معلومات حول اآلفة  .1
على األنواع ، وبخاصٍة تربس البطيخ آفة نباتية متعددة العوائل أو )Karny  Thrips palmi )Thysanoptera:Thripidaeعدي

القرعية والباذنجانية. ويبدو أن ھذه اآلفة نشأت في جنوب آسيا وانتشرت من ھناك خالل الجزء األخير من  ائلالموجودة في الفص
حاء إقليمي المحيط الھادي والبحر القرن العشرين. وقد ُسِجل وجودھا في جميع أنحاء آسيا وھي واسعة االنتشار في كافة أن

ً في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية وأفريقيا. وللحصول على مزيد من المعلومات  الكاريبي. كما سجلت ھذه اآلفة محليا
 CABIالمكتب الدولي الزراعي /EPPO، أنظر منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسط Thrips palmiالعامة حول 

 ,PaDIL( ؛ كما تتوافر صحائف بيانات إلكترونية عن اآلفات في مكتبة صور اآلفات واألمراض)2002( Muraiأو  )1997(
 .)EPPO, 2008(ومنظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسط   )2007

 
مقدرته على نقل فيروسات توسبو  يسبب ھذا النوع أضراراً اقتصادية للمحاصيل النباتية كنتيجة مباشرة لنشاطه الغذائي، وبسبب

لشمام/البطيخ األصفر البقعة الميتة لوفيروس ، )Groundnut bud necrosis virus(مثل فيروس موت براعم الفول السوداني 
)Melon yellow spot virus( ،للبطيخ األحمر يوفيروس التبرقش الفض )Watermelon silver mottle virus( . وھذا النوع متعدد

 Benincasa( القرع عائلة نباتية. تصيب اآلفة عدداً من المحاصيل في الحقل منھا 36ألكثر من  تهصابإائل، وسجلت العو
hispida(،  والفلفل الحار/الفليفلة)Capsicum annuum(، والحنظل )Citrullus lanatus( ،اءثوالق )Cucumis melo( ،والخيار 

)Cucumis sativus ،(القرع العسلي أنواع و)Cucurbita spp.( ، وفول الصويا)Glycine max( ،وأنواع القطن )Gossypium spp.( ،
والبازالء ، )Phaseolus vulgaris( والفاصولياء، )Nicotiana tabacum( والتبغ ،)Helianthus annuus( الشمس وعّباد/دّوار

)Pisum sativum(، والسمسم )Sesamum indicum(، والباذنجان )Solanum melongena( ،البطاطس /والبطاطا)Solanum 
tuberosum( ، واللوبياء)Vigna unguiculata(لھذه اآلفة ھي ً  وأنواع األقحوان، الفلفل الحار/الفليفلة . والعوائل المھمة اقتصاديا

)Chrysanthemum spp.(، والخيار (Cucumis sativus)، وأنواع العرطنثيا/بخور مريم )Cyclamen spp.( ، التينوأنواع )Ficus 
spp.(،  والفصيلة األوركيدية(Orchidaceae) ، والباذنجان. وقد ينقل التربس على نباتات الغرس، وأزھار القطف، وثمار األنواع

   العائلة وكذلك على أو مرافقاً لمواد التغليف.
 

وتشابھھا الكبير  يمتر)لميل 1.3-1ا (أن صغر حجمھ كما) 3-1شكال أصفر كلياً تقريباً (األ Thrips tabaciحشرة يكاد يكون لون 
 سھولة.تحديد ھويتھا ب يعيقمع بعض األنواع األخرى الصفراء أو التي يغلب عليھا اللون األصفر من حشرات التربس.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

؛ هولندا ،Wageningen، نظم اإلنتاج النباتي، جامعة A. J. M. Loomans(الصورة من:  (إلى اليسار) والذكرThrips palmi: أنثى 1شكل 
  ).مم 0.5ميكرومتر = 500شريط القياس = 
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   Thrips palmi: أنثى 2شكل 
 Thrips palmi: ذكر 3شكل 

  )ميكرومتر 300شريط القياس = ، ھولندا؛ Wageningen، نظم اإلنتاج النباتي، جامعة W. Zijlstra(الصور من:  
  معلومات تصنيفية  .2
 Thrips palmi Karny 1925  :االسم -
  Thrips clarus Moulton, 1928  :المرادفات -

  Thrips leucadophilus Priesner, 1936 
  Thrips gossypicola Ramakrishna & Margabandhu, 1939 
  Chloethrips aureus Ananthakrishnan & Jagadish, 1967 
  Thrips gracilis Ananthakrishnan & Jagadish, 1968 

 .Insecta, Thysanoptera, Terebrantia, Thripidae  :الوضع التصنيفي -
 تربس البطيخ  االسم الشائع:  -
  الكشف  .3

 قد يوجد تربس البطيخ في مواقع مختلفة تبعاً لمراحل الحياة الموجودة.
 ونسج الثمرةاألوراق والزھور يوجد في  البيض -
 والثماروراق والزھور يوجد على األ 1العمراليرقي  -
 والثماريوجد على األوراق والزھور  2العمراليرقي  -
 يوجد في التربة، صناديق التعبئة ووسط النمو 1عمر العذراء  -
 يوجد في التربة، صناديق التعبئة ووسط النمو 2عمر العذراء  -
 توجد على األوراق والزھور والثمار اآلفة البالغة -
  

ف أجزاء النبات على معظم األجزاء النباتية فوق سطح األرض؛ ويمكن أن تختل T. palmiيوجد ، يحتمل أن المادة النباتية وعلى
 T. palmiالمصابة وفقاً لبعض المتغيرات مثل العائل وخصائص كل عشيرة من 

  
تغذية الفضية على دوش) ال، يجب توجيه االھتمام الى ندوب (خT. palmiبحثا عن وجود  يةلمادة النباتة لالبصري المعاينةوأثناء 

 الفرعية. ھاوعروقللورقة أسطح أوراق النباتات العائلة، وبخاصة على امتداد العرق األوسط 
  

ھة. وشة أو مشوار مخدتتسم أوراق النباتات المصابة بشدة بالمظھر الفضي أو البرونزي، تقّزم األوراق والنھايات، أو تكون الثم
  ي الظروف التالية:ويمكن أن يعاق الكشف عن اآلفة ف

 اإلصابة بمستو منخفض كونھا قد تنتج أعراضاً قليلة أو أعراضاً غير قابلة للكشف  -
 وجود البيض داخل النسيج النباتي فقط (مثال بعد العالج الخارجي الذي قد يزيل مراحل الحياة المرئية). -
 

، وھو خليط مكّون AGAوضعھا في سائل يعرف باسم  وأفضل طريقة لالعتيان/لجمع العينات للفحص الشكلي/المورفولوجي ھو
في المئة مع جزء واحد من الجليسرين وجزء واحد من حمض الخل. وعندما  60من عشرة أجزاء من الكحول اإليثيلي بتركيز 

دة لمنع في المئة وتركھا في الظالم، ويفضل وضعھا في مجم 60ُيرغب بحفظ العينات، يتعّين نقلھا إلى كحول إيثيلي بتركيز 
لحشرات  DNAقد يغّير الخصائص الطبيعية لحمض  AGAفقدان اللون. على أن عديداً من المختبرات أشارت إلى أن سائل 

 95و 80التربس، وھو ما ُيعيق أي أعمال جزيئية قد يتم إجراؤھا الحقاً. والبديل عن ذلك الكحول اإليثيلي بتركيز يتراوح ما بين 

23
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قد تستخدم بعد ذلك أي عينات غير موضوعة على شرائح في األعمال الجزيئية. على أنه يجب في في المئة كسائل تجميع حيث 
  ھذه الحالة تخزين العينات في مجمدة لحين استخدامھا، وإال فقد يصعب تحميلھا على شرائح.

  
  ):معدل؛ Mantel and Vierbergen ،1996( يمكن استخدام عدة طرائق لجمع عينات التربس

ً من النبات (األوراق الزھور أو الثمار) ونقلھا إلى أنابيب دقيقة تحتوي على سائل يمكن إزا -  AGAلة الحشرة فرديا
 باستخدام فرشاة ناعمة مبللة.

يمكن الحصول على اآلفة من أجزاء النبات بالضرب على األجزاء فوق صينية بالستيكية صغيرة (مثال صينية بيضاء  -
تربس لتبدأ حشرة ا ألنواع ذات اللون الفاتح). وفي الظروف األكثر برودة،لصينية سوداء لألنواع ذات اللون الداكن أو 

، في اعمة مبللةرشاة نعادة بالسير عبر الصينية بدالً من الطيران منھا، وھذا يتيح وقتاً اللتقاط حشرت التربس بوساطة ف
سرعة تربس بث من المرجح أن تطير حشرات الحين يتعّين في المناطق المدارية أن تتم عملية الجمع بسرعة أكبر حي

ً ي ً مجربا يراھا  مكن أنأكبر. ويمكن رؤية حشرات التربس بسھولة على الصينية باستخدام عدسة يدوية مع أن مراقبا
 بسھولة بالعين المجردة.

الترشيح من ورق  ةساعة، مع قطع 24داخل كيس بالستيكي مغلق لمدة المصابة يمكن االحتفاظ بأجزاء النبات  -
 نبات ويمكن جمعھا بعد ذلك من داخل الكيس.الالمتصاص التكثف. تترك معظم حشرات التربس أجزاء 

ير، بقايا األوراق، الطحالب/اآلشنة لتحضير المادة النباتية مثل األبصال،األزھار، الخضّ  Berleseيمكن استخدام قمع  -
طرف وِصل اليُ ضع عليھا المادة النباتية. وتحت المصفاة، مصفاة توعلى وحتى أفرع األشجار الميتة. ويحتوي القمع 

ل إيثيلي بتركيز في المئة. وكبديل، يمكن استخدام كحو 95-70السفلي للقمع إلى وعاء يحتوي على كحول إيثيلي بتركيز 
 يلھا.% مع عامل ترطيب على اعتبار أن بعض العاملين وجد أن ذلك يسّھل إعداد محضرات مجھرية جيدة وتحم10

ودة على حشرات التربس الموجدفع معظم واط)، وتؤدي الحرارة والضوء إلى  60يوضع القمع تحت مصباح كھربائي (
 وساطة مجسام.ساعات ألزھار القطف)، ُيمكن فحص محتوى الوعاء ب 8النبات باتجاه الوعاء. وبعد فترة مالئمة (مثل 

ختلف قدرة اللون على اجتذاب تخدام مصائد الصقة ملونة. ويمكن رصد حشرات التربس (البالغات المجنحة فقط)، باست -
مع أن  Thrips palmiـ حشرات التربس باختالف األنواع ، وتعّد المصائد ذات اللون األزرق أو األبيض جيدة بالنسبة ل

ن مس لترباالمصائد الصفراء تفي بالغرض أيضا. ولتحضير الشرائح المجھرية وتحديد ھويتھا، يتعين إزالة حشرات 
 ن.ديل تربنتيبور أو المصائد باستخدام السوائل المزيلة للصمغ كتلك المرتكزة على زيوت الليمون أو الميثان ثنائي الكل

  
 من التربة.حشرات التربس الستخالص عذارى/خادرات معترف بھا طرائق  ال توجد

 
 تحديد الھوية  .4

تيح كافية جد مفاكلي/المورفولوجي على عينات البالغات ألنه ال تويقتصر تحديد ھوية أنواع حشرات التربس بوساطة الفحص الش
فية ھامة ات إضالتحديد ھوية البيض أو اليرقات أو العذارى/الخادرات. غير أن وجود يرقات في العينات يمكن أن يوفر معلوم

لصفات تكون من خالل امثل تأكيد تطورھا على النباتات العائلة. والطريقة األولية لتحديد ھوية المادة البالغة 
. ويتعّيّ◌ن )x 400( مثل الشكلية/المورفولوجية. ولكي يتم تحديد ھوية البالغة، يجب فحصھا باستخدام مجھر بقوة تكبير عالية 

ص بصورة مؤكدة عن طريق الفح Thrips palmiباستخدام ھذا البروتوكول مع محضرات شرائح جيدة تحديد ھوية بالغات 
 .بمفردهالشكلي/المورفولوجي 

  
وية نوعھا حديد ھتيمكن تطبيق االختبارات الجزيئية على جميع مراحل الحياة، بما في ذلك المراحل غير الناضجة، التي يتعذر 

تكون  نواع عندمالك األتشكلياً/مورفولوجياً. وإضافة لما تقّدم، قد توّفر االختبارات الجزيئية معلومات أخرى مھمة تتعلق بھوية 
قد تم وة محدودة، لجزيئيغير نمطية أو تالفة. على أنه يتعّين تفسير تلك المعلومات بدقة ألن خصوصية االختبارات ا عينات البالغة

 وضع ھذه االختبارات ألغراض معينة وتم تقويمھا على عدد محدود من األنواع من مناطق جغرافية مختلفة.
  

 لحشرة تربس بالغة المورفولوجيالتحديد المظھري/  1.4
 تحضير حشرة تربس للفحص المجھري  1.1.4

فاظ بھا د االحتالمواد المراأما ألغراض الفحص المجھري بقوة تكبير عالية، يجب تحميل اآلفات البالغة على شرائح مجھرية. 
ً كامالً  )Mound and Kibby )1998يفضل نقعھا، تجفيفھا ووضعھا في بلسم كندا؛ وقّدم فضمن مجموعة مرجعية   لھذه وصفا

 يستكمل. حتىية على أن البروتوكول الكامل لتحضير شرائح العينات التي يتم حفظھا يستغرق ثالثة أيام العمل
غراماً  30ميلليترا من الماء، و Hoyer )50القابل للذوبان في الماء، مثل محلول المحلول وبالنسبة للتحديد الروتيني للھوية، يعّد 

 Moundيترا جليسرين) طريقة أسرع ورخيصة نسبياً. ووصف لميل 20لكلور، و غرام من ھيدررات ا 200من الصمغ العربي، و 
and Kibby )1998(  قد تجد المختبرات المختلفة أن متغيرات أخرى) طريقة شائعة للتحضير الروتيني للشرائح موصوفة أدناه

  تعمل بدرجة الكفاءة نفسھا):
ل، حاول بسط %؛ وإذا كانت العينات مرنة بالقدر المعقو70ركيزإنقل العينات من سائل التجميع إلى كحول إيثيلي نظيف بت

ن م ى قطرةلى، إلاألرجل واألجنحة وقرون االستشعار باستخدام دبابيس مجھرية؛ إنقل حشرة واحدة، على أن يكون بطنھا إلى أع
قم بإنزال  حسب الضرورة؛ميلليمتراً واستخدم دبابيس مجھرية إلعادة ترتيب الحشرة  13فوق ساترة قطرھا   Hoyersمحلول 

لمحلول تشار اشريحة المجھر برفق فوق القطرة بحيث تلتصق الساترة وقطرة المحلول بمنتصف الشريحة؛ إقلب الشريحة فور ان
 على أن تكون على حواف الساترة؛ ضع لصاقة على الشريحة بتفصيالت المكان، وتاريخ الجمع، والنبات العائل؛ ضع الشريحة،

محاولة  سلزيوس، واتركھا لمدة ست ساعات على األقل قبل° 40 - 35على، داخل فرن تجفيف بدرجة حرارة الساترة إلى أ
ء نج أو بطالالراتيبإجراء الدراسة؛ إترك الشريحة داخل الفرن قرابة ثالثة أسابيع لتجفيف سائل التحميل، قبل إغالق الساترة 

  أظافر. 
 

 Thripidaeتحديد فصيلة التربس   2.1.4



  27المعيار رقم   بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح
  

 )2010(إصدار34إلى 1رقم  الصحة النباتية لتدابير المعايير الدولية
 

386

ائص جنس. وتشترك األنواع في الخص 267نوع في  2000التي تضم أكثر من  Thripidaeإلى فصيلة  T. palmiحشرة  يتنتم
 .1المبينة في الجدول 

 
  الخصائص المشتركة -Thripidaeفصيلة : 1جدول 

الخصائص الجزء من الجسم
 سبع أو ثمانية عقل (وأحيانا ست أو تسع عقل) قرون االستشعار

 الثالثة والرابعة تحتويان على مخاريط ناتئة (مراكز اإلحساس)العقلتان
 رھيفة في العادة، وبھا عرقان طوليان يحمل كل منھما سلسلة من األشواك الحسيةاألجنحة األمامية (إذا كانت مكتملة النمو)

 ينتھي بآلة وضع بيض مسننة تتجه إلى أسفل عند القمةبطن األنثى
مع أو بدون مناطق غدية سط للذكرأسترنة/درع البطن األو

  Thrips  تحديد جنس حشرة تربس  3.1.4
ً من جميع أنحاء العالم، غير أن منشأ الجنس يرجع في المقام األول إلى  280أكثر من  Thripsجنس يضم  نطقة منوعا

   .2الجدول  بينة فيالمالخصائص  الھوألركتيك الجغرافية الحيوانية والمناطق المدارية في العالم القديم. ويقتسم أفراد النوع
  

 الخصائص المشتركة، عينات اآلفات البالغة - Thrips جنس حشرة تربس: 2جدول 
الخصائص الجزء من الجسم

مجنحة أو ذات أجنحة رھيفةاألنثى
سبع أو ثماني عقل قرنا االستشعار

 حسية متشعبة ناتئةمخاريطتتكون العقلتان الثالثة والرابعة من
زوجان فقط موجودان(الزوج األول غائب) شواك الحسية العينيةاأل

 الزوج الثاني أقصر (على األقل) من الزوج الثالث
زوجان (نادراً واحد أو بدونه) من األشواك الزاوية الخلفية الرئيسية الصفيحة الظھرية األمامية

 ية الرئيسيةعادة ثالثة أزواج، أحياناً أربعة، من األشواك الزاوية الخلف
ال توجد أشواك حسية حلقات الصدر الخلفية

 شواكصف من األشواك الحسية، متباعدة في العادة، على العرق األول للعرق الثاني صف كامل من األ األجنحة األمامية
الحسية

 خمس أشواك الحسية (نادراً ستة) على الجزء الخلفي المثلث
 صفيحة ترجية وسطية خلفية

)Metascutum( 
 من األشواك الحسية على الحافة الخلفية أو وراءھاأوسطزوج

بنقوش محززة أو شبكية
 مستقبالت حسية جرسية الشكل(ثقوب في الصدر األمامي) موجودة أو غير موجودة

المخلب القمي غائب الساق األمامية
مكون من عقلتينالرسغ

الصفائح الظھرية/الترجات من األعلى
 من األسفلوالبطنية

 بدون حواف ھامشية خلفية (انتفاخات قاعدية/شفاه)

ضم كل مشاط يالخامسة إلى الثامنة ذات أشواك مزدوجة مفلطحة جانبياً (أمن األعلى منالصفائح الظھرية الصفائح الظھرية من األعلى
 )الرابعة منھا صفاً تحت الحافة من أشواك مفلطحة) (أحياناً على الصفيحة الظھرية

 : تتصل األشواك المفلطحة بالثغور التنفسية عند الخلفمن األعلىالثامنةالصفيحة الظھرية
الصفائح البطنية/السترنات من األسفل

 والظھرية البلورية
 مع أو بدون شعيرات مفلطحة قرصية (إضافية)

 نھا منطقة غديةأو أقل، لكل م5-3الصفائح /األسترنات البطنية الصفائح/السترنات البطنية (للذكر)
  

ً ملخص مبسط للصفات الرئيسية مصحوب 4ويرد في الجدول    ).12-5إلى  4وصور مجھرية (األشكال  توضيحيةبرسوم  ا
  

اً من التربس ذي مفتاحا ألربعة عشر نوع )Mound and Kibby )1998ويمكن تحديد ھوية اآلفات البالغة بوساطة مفاتيح. وقد قدم 
 وية حشراتمساعدة لتحديد ھ كوسيلة. وباإلضافة إلى ذلك، يتوافر قرص مدمج Thrips palmiفيھا األھمية االقتصادية، بما 

ً لتحديد ھوية مئة نوع من اآلفات من جميع أنحاء العالم استناداً إلى صور مجھرية  ، .Moritz et al(التربس ويتضمن نظاما
2004.( 

  
  ):اريةريقية المدقة األفللمنطقليمي (ولم يتم إنتاج مثل ھذه المفاتيح إساس ، ويتم إنتاجھا على ألجنسوتتاح مفاتيح أكثر شمولية ل

. كما المداريةة اآلسيويالمنتشرة في المناطق  مفاتيح لتحديد ھوية أنواع التربس )1992( Palmerو  )Bhatti )1980آسيا: يقدم 
 مفتاحاً لألنواع في شبه جزيرة ماليزيا. )Azidah )2009و  Moundبقدم 

  أللمانية).اأحدث مفتاح شامل ألنواع اآلفة في أوروبا، بما في ذلك التربس (باللغة  )zur Strassen )2003وبا: أنتج أور
 Marulloو Moundـــدم مفتاحاً ألنواع التربس من العالم الجديد. ويق )Nakahara )1994أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية: قدم 

 .ةالمنطقفي  ات أصيلمن ھذه اآلففقط لموجودة في أمريكا الوسطى والجنوبية مع أن نوعاً واحداً مفتاحا ألنواع التربس ا )1996(
 ير المقصود فيمفتاحا ألنواع التربس في أوقيانوسيا (ُيدرك المؤلفان الخطأ غ )Masumoto )2005و  Moundأوقيانوسيا: يقدم 

أن  ، وھيSchrank  T. flavusتربس البطيخ إحدى صفات ينسبان" لحشرةحيث " 42القسم المعنون "العالقات" في صفحة 
اله مباشرة لبطيخ أعا. وترد المعلومات الصحيحة في وصف أنواع آفة تربس ىوراء العين األولتتقارب الشوكة العينية الثالثة 

  ).72ويوضحھا الشكل 
  

 Thrips palmiتحديد ھوية حشرة   4.1.4
 Thrips palmiية) لحشرة المورفولوجالشكلية ( المولصفات   1.4.1.4

)، و Bhatti )1980 ،(Bournier )1983 ،(Sakimura et al. )1986 ،(zur Strassen )1989 ،(Nakahara )1994كل منيقدم 
Mound  وMasumoto )2005( أوصافا مفصلة لـ T. palmi وقّدم .Sakimura et al. )1986(  قائمة بالصفات التشخيصية الرئيسية
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 معدلة من ھذه الصفات. نسخة 3، ويتضمن الجدول  Thripsجنس عن األنواع المعروفة األخرى من  T. palmiالتي تمّيز 
  

دة في الجدول بامتالكه كافة الصفات الوار Thripsبطريقة موثوقة عن غيره من األنواع األخرى لجنس  Thrips palmiيمكن تمييز 
لواردة ھنا إلى بعض الصفات اتخضع تتفاوت حتى في النوع الواحد وقد   Thrips. على أن الخصائص الشكلية/المورفولوجية للـ 3

تلف عن أن يخ تفاوت َعَرضي طفيف. ومثال ذلك أن لون قرون االستشعار أو عدد األشواك الظھرية على الجناح األمامي يمكن
ة عن طريق ن الھويمفينبغي التحّقق الحاالت األكثر شيوعا المالحظة. وإذا اختلفت العينة في واحدة أو أكثر من تلك الصفات، 

 .3-1-4الرجوع إلى مفتاح إقليمي مالئم من قبيل المفاتيح المدرجة فـي القسم 

   Thripsن جنس عن األنواع األخرى م Thrips palmi: قائمة بالخصائص الشكلية/المورفولوجية التي تميز معاً 3جدول 
 الصفة المورفولوجية

ون ل)؛ د خفيفعلى الجسم ذات لون أسونوعا مامع أشواك سميكة (طق داكنة على الرأس أو الصدر أو البطنجسم أصفر واضح بدون منا-1
ولكن  ة بلون بني،السابع بقمة مظللة، والعقل من الرابعة حتى العقلتين األولى والثانية من قرن االستشعار شاحب، لون العقلة الثالثة أصفر

 اكنة اللوندلبارزة اصفراء في العادة؛ واألجنحة األمامية مظللة نوعاً ما بشكل متجانس، والشعيرات قاعدة العقلتين الرابعة والخامسة
تتألف قرون االستشعار دائما من سبع عقل-2
األشواك العينية الثانية والرابعة خلف العينيين أصغر بكثير األشواك الباقية-3
 خلفيةن العيون الة وكل مالمثلث العيني، أو تالمس الخطوط المماسية التي تصل بين العين األماميالشوكة العينية الثالثة موجودة إما خارج-4
لمستقبالت ازوج من  من األشواك خلف الحافة األمامية؛ يوجدأوسطللصفيحة الترجية الوسطية الخلفية نقش يتالقى عند الخلف؛ ويوجد زوج-5

 الحسية جرسية الشكل
ل من الجناح األمامي ثالثة أشواك (أحيانا اثنتين) بعيدةعلى العرق األو-6

أربعة أشواك طرفية جانبيةللصفيحة الظھرية/الترجة الثانية-7
 S3داكنة وشبه متساوية مع S2الظھرية/الترجات من الثالثة إلى الخامسة أشواكللصفائح -8
 ي الذكرففي الطرف الخلفي في األنثى، ومتطور على نحو واسع خلفيا طويل ودقيق كاملمشطةللصفيحة الظھرية/الترجة الثامن-9

 تضم الصفيحة الظھرية/الترجة التاسعة عادة زوجين من المستقبالت الحسية جرسية الشكل (ثقوب)10
الصفائح البطنية/اإلسترنات بدون أشواك قرصية-11
صيةالصفائح البطنية/اإلسترنات البلورية بدون أشواك قر-12
 حمل كل منھا منطقة غدية عرضية ضيقةالذكرية الثالثة إلى السابعة تاإلسترنات/البطنيةالصفائح -13

  ).12-5ـى إلــــ 4(األشكال من  وضيحية وصور مجھريةرسوم تمصحوباً بملخص مبسط للصفات الرئيسية  4ويرد في الجدول 
 

دون عالمات جسمية أغمق، أو صفراء بشكل سائد، أو صفراء مقارنة مع أنواع مماثلة (أنواع بلون أصفر ب  2.4.1.4
 أحياناً)

. وإذا Thrips palmi نورد فيما يلي الفروق الرئيسة التي تمّيز كل نوع من األنواع الواردة ھنا التي يمكن بوساطتھا فصلھا عن
ذه المفاتيح أيضا . وتتضمن ھ3.1.4قسم كان ثمة ريب، يمكن الرجوع إلى مفتاح إقليمي مالئم من قبيل المفاتيح الواردة في ال

  غير مدرجة أدناه.من التربس تفاصيل أنواع أخرى 
ير عن ، مع أنه ال ُيعرف الكثT. palmiيشبھان كثيرا  )T. pallidulus Bagnallو  Thrips alatus Bhatti(ھناك نوعان ھنديان 

  ا البيولوجي:متطورھ
  

Thrips alatus   
ذات لون بني متجانستشعارالعقلة الخامسة لقرن االس-
 في كال الجنسين S3أكثر شحوبا وأضعف بكثير من S2الثالثة والرابعة أشواكللصفيحتين الظھريتين/الترجتين-
الخلفعندعلى البطن الخلفي عادة المحززالنقش تالقى ال ي-
يبال.وماليزيا ونالھنديوجد ھذا النوع فيالتوزيع: -

  
Thrips pallidulus  

شاحبالعقلة الرابعة من قرن االستشعار بلون-
النقش على البطن الخلفي شبكي في الوسط وليس محززاا-
الھند.يوجد ھذا النوع فيالتوزيع: -

 .T (ولكنھا ذات توزيعات أوسع أيضاً) يمكن أن تختلط مع وھناك ثالثة أنواع شائعة في منطقة البليأركتيك الجغرافية الحيوانية.
palmi  وھيT. flavus.  ،T. nigropilosus Uzelالتبغ ، وتربس T. tabaci Lindeman:  

  
flavus Thrips 

 العينية بداخل المثلث العيني خلف العين األمامية مباشرة األشواكالزوج الثالث من -
 )T. palmiي ميكرونا ف48-42ميكرونا (60–54يبلغ طول العقلة الرابعة من قرن االستشعار-
الخلفي خلفياً◌ً◌ً◌البطنخطوط النقش فيتالقى ال ت-
تربس زھور شائع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا.عد التوزيع: ي-

  
nigropilosus Thrips  

عادة ذو عالمات داكنة على الصدر والبطن-
 ) وبدون مستقبالت حسية جرسية الشكلT. palmiعلى البطن الخلفي نقوش شبكية غير منتظمة في الوسط (شرائط طولية في-
للصفيحة الظھرية/الترجة الثانية ثالث أشواك طرفية جانبية-
ح الطول المتوسط للصفائ) أطول نصف مرة من S1زوج أوسط من األشواك (الرابعة والخامسةللصفيحتين الظھريتين/الترجتين-

)T. palmiمرة في0.3(أقل الظھرية/الترجات األخرى
يا، شرق أفريقيا، آسيوجد في ،  )Compositae(التوزيع: نوع شائع يتغذى عادة على األوراق، أحيانا آفة على نباتات من الفصيلة المركبة -

أوروبا، أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.
  

tabaci Thrips  
 أو الرمادي بدرجات متفاوتةلونه متغير بدرجة عالية، ولكنه يحتوى عادة على بعض العالمات ذات اللون البني-
جميع األشواك خلف العينية متجانسة في الطول-
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 لشكلعلى البطن الخلفي نقش شبكي طوالني غير منتظم، تتوسطه في العادة تجاعيد صغيرة، وليس به أي مستقبالت حسية جرسية ا-
 ا اثنتين أو ست أشواك)على العرق األول من الجناح األمامي في العادة أربع أشواك بعيدة (أحيان-
يوجد على الصفيحة الظھرية/الترجة البطنية الثانية ثالثة أشواك طرفية جانبية-
 يوجد على الصفيحة الظھرية/الترجة البطنية التاسعة زوج خلفي من المستقبالت الحسية جرسية الشكل فقط-
 يرات الدقيقة المھدبة تنشأ من خطوط النقشعلى الصفائح الظھرية/الترجات البلورية البطنية عديد من الشع-
 الذكر: منطقة غدية عرضية ضيقة على الصفائح البطنية/اإلسترنات الثالثة إلى الخامسة فقط -
التوزيع: آفة متعددة العوائل ذات توزع عالمي.-

  
 )T. urticae Fabricius(واآلخر أوروبي ) Uzel T. alni(وھناك نوعان آخران، أحدھما منطقة البليأركتيك الجغرافية الحيوانية 

ً وقد يختلطا مع  بشكل خاص مع  من الناحية الشكلية/المورفولوجية T. alniإناث تتشابه . وT. palmiيصادفان بصورة أقل شيوعا
  .T. palmiإناث 

  
Thrips alni    

من قرن االستشعار بنية متجانسة ةالعقلة الخامس-
 شاحبة S2ذات أشواكالثانية إلى الخامسةلبطنيةالصفائح الظھرية/الترجات ا-
متشابھة  ھذه األشواكتكون ( S3أضعف بكثير من أشواكS2ذات أشواكالخامسةالصفيحة الظھرية/الترجة البطنية-

 )T. palmiفي
أضعف  S1واك أش( S2شواك المشابھة جزئيا أل S1الثامنة تكاد تتشابه مع أشواكالصفيحة الظھرية/الترجة البطنية-

)T. palmiفي S2أشواك بكثير من 
 رةية صغيالذكر: على كٍل من الصفائح البطنية/اإلسترنات البطنية من الثالثة إلى السادسة منطقة غدية بيضاو-
يريا ا وسيبالتوزيع: تقتصر ھذه اآلفة في تغذيتھا على أوراق شجر األلنوس والبتوال والصفصاف، وتوجد في أوروب-

 غولياومن
Thrips urticae     

ميكرونا عادة؛  30عند حافة الصفيحة الظھرية األمامية يزيد طولھا مرتين تقريباً◌ً◌ (أكثر من األشواكيوجد زوج من  -
 ميكروناً) 25دائما عناألشواك، إذ يقل طولT. palmiواألمر ليس كذلك في 

سطىللبطن الخلفي تزيينات شبكية طولية في المنطقة الو -
 الصفائح الظھرية /الترجات البطنية بلون رمادي عادة في المنطقة الوسطى

 للصفيحة الظھرية /الترجة البطنية التاسعة زوج خلفي من المستقبالت الحسية جرسية الشكل فقط -
أوروبا؛Urtica dioicaالتوزيع: تقتصر تغذيتھا على أشجار -
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  Thrips palmi؛ (ب)  Thripsمات التشخيصية للتعرف بسرعة على: (أ) جنس : قوائم مرجعية مبسطة بالس4جدول 

  لتحديد السمات المختلفة.) 4(انظر الشكل 
عن طريق مجموعة الصفات التاليةThrips palmiاعتبارھا  (أ) عينات يمكن
 اريطذات سبع أو ثماني عقل واضحة: العقلتان الثالثة والرابعة بمخ قرون االستشعار

تشعبةحسية م
 2.5، و1.5الشكالن 

غير  العينية (الثاني والثالث)؛ الزوج األولاألشواكبه زوجان منالرأس
موجود

 3.5الشكل 

 5.5الشكل  على العرق األول مستمرة أو متقطعةاألشواكصف من الجناح األمامي
الصفائح الظھرية/الترجات البطنية من

  امسة إلى الثامنةالخ
 6.5الشكل ات المفلطحةمع زوج من الشويك

مع شويكات مفلطحة  في الخلف وباتجاه الوسط بالنسبة للثغور الصفيحة الظھرية/الترجة البطنية الثامنة
التنفسية

 6.5الشكل 

:بوجود الصفات التاليةThrips palmiا (ب) عينات يمكن تحديدھا على أنه
 س، الصدر أو البطن:جسم أصفر صافي بدون مناطق داكنة على الرألون الجسم

 العقلتان األولى والثانية من قرن االستشعار بلون شاحب
 3إلى  1األشكال من 

 1.5شكل الجزء  القاعدي ½إلى⅓عادة فيالصفرارل ليتم العقلة الخامسة من قرن االستشعار
 1.5شكل ميكرونا 48إلى42الطول = العقلة السادسة من قرن االستشعار

ا تقع قواعدھا خارج المثلث العيني أو مالمسة لخطوط التماس فيمالعينيةاألشواك ج الثالث من الرأس: الزو
 يخص العين األمامية بالنسبة لكٍل من العيون الخلفية 

 3.5شكل 

 4.5شكل  الزاوية الخلفية الرئيسيةاألشواكمع زوجين من الصفيحة الظھرية األمامية
 5.5الشكل  البعيدةاألشواك ه ثالثة (اثنتان في بعض األحيان) منب الجناح األمامي: العرق األول

خلف الحافة األمامية وزوج من األشواك مع زوج أوسط من الصفيحة الترجية الوسطية الخلفية
 فاألعضاء الحسية جرسية الشكل؛ مع نقوش شريطية تتالقى في الخل

 7.5الشكل 

القرصية غير موجودة؛ خطوط النقش بدون شعيرات دقيقة كاألشوا الصفائح الظھرية /الترجات البلورية
ثابتة ھدبية

 8.5الشكل 

 9.5الشكل طرفية جانبيةأشواكذات أربعالصفيحة الظھرية/الترجة البطنية الثانية
الصفيحتان الظھريتان/الترجتان البطنيتان

 الثالثة والرابعة 
S2مساوية تقريبا لـS3 10.5الشكل 

افة في األنثى مشط كامل في الحافة الخلفية؛ في الذكر مشط في الحةمنھرية/الترجة البطنية الثاالصفيحة الظ
الخلفية واسع التطور في الوسط

 6.5الشكل 

مع زوجين من األعضاء الحسية جرسية الشكل في األمام والخلف الصفيحة الظھرية/الترجة البطنية التاسعة
(ثقوب)

 11.5الشكل 

 12.5الشكل  مناطق غدية جنسية عرضية على الصفائح من الثالثة إلى السابعة ائح/ اإلسترنات البطنيةالذكر: الصف
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 منظر علوي) - ( األنثى موقع الصفات العامة للتربس.4شكل

الصفيحة الترجية الوسطية
الخلفية

أشواك عينية

عيون صغيرة

الصدر األمامي

شعيرة  زاوية خلفية

 جناح أمامي

 العرق األول

شوكات مفلطحة

 فتحة تنفسية

الصفيحة الظھرية/الترجة البطنية
الثامنة

الصفيحة الظھرية للحلقة 
 الصدرية الوسطى

آلة وضع بيض (بطنية)

الصفيحة الظھرية/الترجة 
 البطنية الثانية

العقلتان الثالثة و الرابعة من 
قرن االستشعار (مع مخاريط 
 حسية متشعبة)

االستشعارقرون

 العرق الثاني

 مشط زاوي خلفي

 شعيرات خلف عينية
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األشكال ، نظم اإلنتاج النباتــي، ھولنـــدا (,G. Vierbergen(الصور:  Thrips palmi صفات) 12.5إلى  1.5(األشكال  5شكل 
 نرويجي لوقاية المحاصيل، النرويج)، المعھد الS. Kobroمرسومة من قبل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 : سبع عقل(أ) و (ب): قرنا االستشعار 1.5شكل 
  ميكرون) 100(شريط القياس:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،مخاريط حسية متشعبة:(جـ) قرن االستشعار –(أ)  2.5شكل   
(جـ)      (أ) العقلة الثالثة، ظھرياً؛ (ب) العقلة الرابعة، بطنياً؛  

ميكرونات) 10العقلتين الثالثة والرابعة، ظھرياً (شريط القياس:   
 
 

  5شكل تتمة 

(أ)1.5

 (ب) 1.5

VI ( ً  48- 42الطول  ميكرونا )

(ب)2.5

 مخاريط حسية متشعبة

III 

IV 

(جـ)2.5

(أ)2.5
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ك الحسية ن األشوا: مع زوجين من األشواك الحسية العينية (الزوج األول غائب). الزوج الثالث م(أ)، (ب): الرأس 3.5شكل 
  ميكرون) 30ياس: العينية متوضع خارج المثلث العيني (شريط الق

  
 
 

 
 50لقياس = (شريط ا : زوجان من األشواك الحسية الزاوية الخلفية الرئيسية(أ)، (ب): الصفيحة الظھرية األمامية 4.5شكل 

 ميكرون)

لفية

الزوج الثالث من األشواك 
 العينية خارج المثلث العيني

الشوكة العينية الثانية

 المثلث العيني

 (أ) 3.5

الزوج الثالث من األشواك
 العينية خارج المثلث العيني

 (ب) 3.5
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شوكة مفلطحة

ثغر تنفسي

 ثغر تنفسي

 5شكل تتمة 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100لقياس: أشواك حسية مع فجوة في النصف الظھري (شريط اثالث  -، العرق األول(أ)، (ب) الجناح األمامي 5.5شكل 
 ميكرون)

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثة أشواك حسية ظھرية

(ب)5.5  (أ)5.5

VIII 

IX 

 مشط كامل حاّفي خلفي

(جـ)6.5

(جـ) الصفيحة الظھرية/الترجة -(أ) 6.5شكل 
حتان خلف الثغر : شوكتان مفلطالبطنية الثامنة

التنفسي في الوسط؛ مشط خلفي حاّفي كامل؛ (أ) 
الذكر، ظھرياً، مشط كامل وسطي (ب) األنثى، 
الصفيحة الظھريتين/الترجتين البطنيتين السابعة 
والثامنة، جانبياً؛ (جـ) األنثى، الصفيحة 
الظھرية/الترجة البطنية الثامنة، ظھرياً. مشط كامل 

 اً)ميكرون 30(شريط القياس: 

ب 6.5

 شوكتان مفلطحتانشوكتان مفلطحتان

(أ) 6.5  

 

  

VIII 

 IX 

VIII VII 

(أ)6.5

(ب)  6.5  
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  5شكل تتمة 

   
 

  
 

 ميكرون 20 ، تنّوع النقش؛ أعضاء حسية جرسية الشكل (شريط القياس:(ھـ): صفيحة ترجية وسطية خلفية-(أ) 7.5شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عضوان حسيان 
 جرسيا الشكل

 نقوش متقاربة

 (جـ)7.5(ب)7.5 (أ) 7.5

 (د) 7.5

IV

V 
V 

(جـ): الصفائح-(أ) 8.5شكل 
الظھرية/الترجات البلورية الرابعة 

المھدبة  الشعيرات الدقيقةامسة، والخ
حقل  مجھر واألشواك المخروطية غائبة: (أ)

مضئ؛ (ب) مجھرمتباين األطوار؛ (جـ) 
 ميكروناً) 20ترجة كاملة (شريط القياس: 

(جـ) 8.5(أ)8.5 (ب) 8.5   

(أ)9.5  

أشواك حسية  4
 في صف

(ب)9.5

أ)، (ب): (  9.5شكل
الصفيحة 

الظھرية/الترجة البطنية 
أربع أشواك الثانية، 

حافّية جانبية (شريط 
ً  20القياس:   ميكرونا

5.10(a)

أعضاء حسية جرسية 
 الشكل
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ل (شريط رسية الشكزوجان من أعصاء الحس ج(أ)، (ب): الصفيحة الظھرية/الترجة البطنية التاسعة (ظھرياً)،  11.5شكل 
  كرون)مي 30القياس: 

S3 

(أ) 10.5  

زوجان من الثغور

VIII

  (أ) 11.5

IX

(ب) 11.5  X

 زوجان من الثغور
  أعضاء حسية جرسية الشكل
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 صفائحال(جـ) -)(بالصفيحة البطنية/اإلسترنة الخامسة؛ (أ) (مبدية تنوعات) (جـ): المناطق الغدية للذكر - (أ)12.5شكل 
 ميكرون) 100البطنية/اإلسترنات الثالثة إلى الثامنة، بالمجھر متباين األطوار (شريط القياس: 

 

(أ)12.5  

III

IV

V

VII

VIII
(ب)12.5

(جـ). 12.5  

III 

IV

V 

VI

VII 

VIII 

VI

 (أ) 12.5
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  Thrips palmiزيئية لتحديد ھوية حشرة  االختبارات الج  2.4
ختبارات موصوفة ، وھذه اال Thrips palmiتم نشر أربعة اختبارات جزيئية يمكن استخدامھا لدعم التحديد الشكلي/المورفولوجي لـ 

ً وصف تخصصية كل اختبار. أدناه.  سھا أساعلى  وھذا يشير إلى أنواع آفة التربس التي تم تقويم كل اختباركما يتم أيضا
 زيئية لعددجيانات بواالستخدام األصلي الذي ُصّمم االختبار من أجله. ويتاح أيضاً نظام لتحديد الھوية على قرص مدمج يتضمن 

يئي ال بية الختبار جز. وبمراعاة التحديدات النوعية للطرائق الجزيئية فإن النتيجة السل)Moritz et al. ،2004(من أنواع التربس 
  ة تحديد إيجابي للھوية بالطرائق الشكلية/المورفولوجيةتستبعد إمكاني

ا تحدد يث أنھيتم في ھذا البروتوكول التشخيصي، وصف الطرائق (بما في ذلك اإلشارة إلى األسماء التجارية) كما نشرت، ح
  المستوى األصلي للحساسية، الخصوصية و/أو إمكانية ااإلعادة الذي تم تحقيقه.

 
 متطلبات للضوابط

ً لجميع الطرائق الجزيئية؛ ويجب إدراج المستخلص اإليجابي لـ يعد ا كعينة إضافية  T. palmiستخدام الضوابط المالئمة أساسيا
لتفاعل  ، أويقيإما في الوقت الحق PCRتضخيم بوساطة تفاعل البوليميريز المتسلسل . ويجب أيضا إجراء التضخيملضمان نجاح 

لى احتمال تلّوث (بالماء). ويشير ھذا الشاھد السلبي إ   DNAعلى عينة بدون ،)PCR-RFLP(إنزيم البوليميريز المكسر والمكبر 
 نتائج إيجابية زائفة.الخروج بمادة التفاعل و

  DNAاستخالص حمض 
تعلقة رجعية الممن بيضة واحدة، حشرة بالغة، عذراء/خادرة أو يرقة. ويتعّين العزو إلى المقالة الم  DNAيمكن استخالص الـ

لة تعمل بالجودة . وقد تجد المختبرات أن تقنيات االستخالص البديDNAالـتقنية األصلية المحددة المستخدمة في استخالص بال
 باستخدام أيٍ من طرائق االستخالص المالئمة للحشرات. وعلى سبيل المثال:  DNAالـذاتھا؛ ويمكن استخالص 

 homogenateدقيق، وتؤخذ الُجناسة  ھاوناستخدام ببة دقيقة يمكن طحن حشرات التربس في محلول حّل منظم في أنبو  -
 الصانعة. طبقاً للتعليمات المالئمة المحددة من الجھة Kقائم على البروتيناز  DNAمن خالل طقم/"كت" استخالص 

رولتراً ميك 50ميكرولتراً من الماء الخالي من النوكلييز قبل إضافة  50وكبديل لذلك، يمكن طحن حشرات التربس في   -
يوس لمدة سلز 95º، وماء خال من النوكلييز، ثم يسخن عند درجة حرارة 1إلى  1بنسبة  Chelex 100من مالط من الـ 

جديدة ويتم  دورة لمدة خمس دقائق. وتنقل الطفاوة إلى أنبوبة دقيقة 11000خمس دقائق ويخضع للطرد المركزي على 
 ر.سلزيوس تحت الصف 20ºتخزينھا عند درجة حرارة 

  
من حشرات التربس، تمتلك مزية أنھا تتيح  DNAالـوقد وصفت عديد من البحوث الحديثة تقنيات غير مدمرة الستخالص 

 ;Rugman-Jones et al., 2006مثال ( DNA الـالحصول على عينة صافية لوضعھا على الشرائح بعد االنتھاء من استخالص 
Mound and Morris, 2007(. 

  
باالرتكاز على تفاعل البوليميريز  Thrips palmiلحشرة   )SCAR(ة التكبير متخصصة التسلسل اختبار منطق  1.2.4

 )real-time PCR(المتسلسل في الوقت الحقيقي
تربس البطيخ كي تستخدمه سلطات الصحة النباتية في إنجلترا لكاختبار خاص  )Walsh et al. )2005صمم االختبار الذي أجراه 

، من بينھا عشرة أنواع )Thysanoptera(آخر من أفراد رتبة ھدبيات األجنحة  نوعا 21ن طريق غربلته إزاء وويلز. وتم تقويمه ع
 ,T. flavus, T. major Uzel, T. minutissimus L., T. nigropilosus, T. sambuci Heeger, T. tabaci):ھي  Thripsجنستنتمي إلـى 

T. trehernei Priesner (T. physapus L.), T. urticae, T. validus Uzel, T. vulgatissimus Haliday) أوروبية كانت . وھذه األنواع
 في معظمھا ولكن ليس بصورة حصرية.

  
 المنھجية
 على النحو التالي:ھي المستخدمة في ھذا االختبار  TaqManالخاصة بآفة تربس البطيخ ومسبار  PCRبادئات 

 PCR: P4E8-362F (5′-CCGACAAAATCGGTCTCATGA-3′)بادئة 
 PCR : P4E8-439R (5′-GAAAAGTCTCAGGTACAACCCAGTTC-3′)بادئة 

  TaqMan: P4E8-385T (FAM 5′-AGACGGATTGACTTAGACGGGAACGGTT-3′ TAMRA)مسبار 
 

بيولوجية النظم اللمواد التفاعل األساسية ( TaqMan PCRفي الوقت الحقيقي باستخدام طقم/ "كت"  PCRوتم إنشاء تفاعالت 
بيكومول من  2.5وحدة من كل بادئة، و  7.5، و DNAنانو غراما) من مستخلص الـ  20 - 10ميكرولتر ( 1مع  1طبيقية)تال

سلزيوس و  95ºدقائق بدرجة حرارة  10ميكرولترا. وتم تدوير األلواح في ظروف النظام العادية ( 25المسبار في حجم كلي يبلغ 
أو  Prism ABI 7700سلزيوس) سواء على  95ºثانية بدرجة حرارة  15يوس، و سلز 60ºدورة لمدة دقيقة واحدة بدرجة  40

ABI )HT7900(  النظم) باستخدام جمع البيانات في الوقت الحقيقي. وتدل القيم المؤكدة 2التطبيقية) البيولوجيةلنظم كشف التتابع ،
(Ct)  على وجود حمض الـ  40التي تقل عنDNA .الخاص بتربس البطيخ 

 
في  )PCR(باالرتكاز على تفاعل البوليميريز المتسلسل  )COI(ختبار تتابع الوحدة الفرعية لسيتوكروم أوكسيداز ا  2.2.4

  الوقت الحقيقي
. وتم تقويمه ھولندالكي تستخدمه سلطات الصحة النباتية في  T. pamiھذا كاختبار خاص بنوع  )Kox et al. )2005صمم اختبار 

                                                           
 ABI 7900HTأو  ABI Prism 7700لمواد التفاعل األساسية ونظام  TaqMan PCRإن استخدام النظم البيولوجية التطبيقية التجارية لطقم  2،   1

ي الموافقة عليھا مع استبعاد النظم األخرى التي قد تكون مناسبة. والمعلومات مقدمة ھنا تيسيراً على لكشف التتابع في ھذا البروتوكول التشخيصي ال يعن
استخدام منتجات  مستخدمي ھذا البروتوكول وال تشكل مصادقة من ھيئة تدابير الصحة النباتية على المواد الكيميائية، و/أو العوامل، و/أو المعدات. ويمكن

 ات أنھا تؤدي إلى النتائج ذاتھا.مكافئة إذا ما تم إثب
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 .T. alliorum (Priesner), T. alni, T)ھي:  Thripsإلى جنس نوعا ينتمي  11ن التربس، من بينھا آخر م نوعا 23بغربلته إزاء 
angusticeps Uzel, T. fuscipennis Haliday, T. latiareus Vierbergen, T. major, T. minutissimus, T. parvispinus (Karny), T. 

tabaci, T. urticae, T. vulgatissimus)نواع أوروبية في أغلبھا ولكن ليس بصورة حصرية.. وھذه األ  
  

 المنھجية
 على النحو التالي:ھي المستخدمة في ھذا االختبار  TaqManالخاصة بتربس البطيخ ومسبار  PCRبادئات 

 PCR: Tpalmi 139F* (5′-TCA TGC TGG AAT TTC AGT AGA TTT AAC-3′)بادئة 
 PCR: Tpalmi 286R* (5′-TCA CAC RAA TAA TCT TAG TTT TTC TCT TG-3′)بادئة 

 TaqMan: TpP (6-FAM 5′-TAG CTG GGG TAT CCT CAA-3′ MGB)مسبار 
 *  تم تعديل البادئات لتحقيق المزيد من الحساسية منذ نشرھا ألول مرة 

 
ختبار لدى بنك الفي ھذا ا TaqManالتي ال تتطابق مع مسبار  )COI((تم إيداع تتابعات الوحدة الفرعية لسيتوكروم أوكسيداز 

فاتھا لى أساس صعمن عدد من العينات المأخوذة من الھند والتي تم تحديد ھويتھا على أنھا تربس البطيخ  )GenBank(المورثات 
 ة التصنيفيةزالت األھمي . ولن تحقّق ھذه التتابعات نتيجة إيجابية باستخدام ھذا االختبار. وما)Asokan et al., 2007المورفولوجية (

  النشوئية التطورية لتمييز ھذا التتابع غير واضحة حالياً.) أو
  

بيولوجية النظم ال( Taqman Universal masterمن  خليط 2xميكرولتر من  12.5ميكرولترا من:  25ويكون خليط التفاعل البالغ 
. وأجرى تفاعل DNAميكروليتر  1، و TaqManميكرو مول لمسبار  0.1ميكرو مول لكل بادئة، و  0.9، و تطبيقية)ال

نظم ال( ABI  HT7900أو نظم الكشف المتتابع Prism ABI 7700البوليميريز التسلسلي في الوقت الحقيقي على أي من 
 15دورة في دقيقة واحدة و 40سلزيوس؛ ثم  º94درجة حرارة  عندباستخدام الظروف التالية: عشر دقائق  4تطبيقية)البيولوجية ال

إلى  40التي تقل عن  Ctالقيم المؤكدة  تدلسلزيوس. و 94ºثانية بدرجة حرارة  15سلزيوس، و  60ºثانية عند درجة حرارة 
  البطيخ. الخاص بتربس DNAوجود الـ 

  
 Thrips palmiتربس من بينھا حشرة  ال) لتسعة أنواع من حشرات ITS2( 2اختبار تتابع مباعد النسخ الداخلي   3.2.4

  ز المكسر والمكبرباالرتكاز على تفاعل البوليميري
، الذي يوجد  Thrips palmiمن بينھا  ، تربسالحشرات تسعة أنواع من  عزلھذا االختبار ل Toda and Komazaki ،(2002صمم (

 Frankliniella occidentalis (Pergande), F. intonsa (Trybom), T. hawaiiensisعلى أشجار الفاكھة فــــي اليابــــان وھـــي: 
Morgan, T. coloratus Schmutz, T. flavus, T. tabaci, T. palmi, T. setosus Moulton, Scirtothrips dorsalis Hood.  

  المنھجية
ة في ھذا الريبوزومي) المستخدم DNAالـ من  ITS2على جانبي منطقة   S 28و  S 5.8 (الموجودة في المنطقتين PCRبادئات 

 :على النحو التالياالختبار 
5′-TGTGAACTGCAGGACACATGA-3′ 

5′-GGTAATCTCACCTGAACTGAGGTC-3′. 

ً . 588حجمه  PCRد تربس البطيخ ناتج ولِّ  ً قاعديا (أُنتجت قطع أطول أو أقصر من أنواع أخرى). وتكّون خليط التفاعل زوجا
، ووحدة واحدة من dNTPs (Promega)ميكرو مول  250ميكرو مول لكل بادئة، و  1ميكرولتر من العناصر التالية:  20البالغ 

و  ]2mM MgCl 25مع [منظم التفاعل  x10ميكرولتر  2، و تطبيقية)البيولوجية النظم ال( DNA ،AmpliTaq Goldالـ إنزيم بلمرة 
 6تطبيقية)البيولوجية النظم ال( DNA 9600في جھاز تدوير حراري من نوع  PCR. وأجرى تفاعل DNAالـ ميكرولتر من  0.5

سلزيوس ، و  º 94دورة في دقيقة واحدة عند درجة حرارة  35سلزيوس، و  95ºدقائق عند درجة حرارة  9 بالشروط التالية:
سلزيوس ، أعقبھا تمديد نھائي لمدة سبع دقائق  72ºسلزيوس ، ودقيقة واحدة عند درجة حرارة  50ºثانية عند درجة حرارة  30

بواسطة الرحالن الكھربائي  PCRحرارة الغرفة. وتم تحليل نواتج  سلزيوس وتم تبريدھا بسرعة إلى درجة 72ºعند درجة حرارة 
 لھالم األجاروز.

  
 PCRاتج طبقا لتعليمات الجھة الصانعة. وتم فصل نو RsaI(بدون تنقية) بانزيم  PCRميكرولترات من نواتج  5وتم ھضم 

  الممتصة بواسطة الرحالن الكھربائي لھالم األجاروز.
 58و  61، 98، 371كانت على النحو التالي:  RsaIمع إنزيم  ITS2عند ھضم قطع  T. palmiي تنتجھا وأحجام القطع المقيدة الت

 .زوج قاعدي
                                                           

 ،4   إن استخدام النظم البيولوجية التطبيقية التجارية لخليط TaqMan Universal Master  ونظامABI Prism 7700  أوABI 7900HT شف التتابع في لك
دمي ھذا راً على مستخنا تيسيھة أيضا. والمعلومات مقدمة ھذا البروتوكول التشخيصي ال يعني الموافقة عليھا مع استبعاد النظم األخرى التي قد تكون مناسب

إذا ما تم  نتجات مكافئةمستخدام االبروتوكول وال تشكل مصادقة من ھيئة تدابير الصحة النباتية على المواد الكيميائية، و/أو العوامل، و/أو المعدات. ويمكن 
  إثبات أنھا تؤدي إلى النتائج ذاتھا.

    

 ،6  ظم البيولوجية التطبيقية التجارية إلنزيم بلمرة حمض إن استخدام النDNA، Gold AmpliTaq ونظام ،ABI Prism 7700  900أوHTABI 7  لكشف
ى مستخدمي ا تيسيراً علقدمة ھنمالتتابع في ھذا البروتوكول التشخيصي ال يعني الموافقة عليھا مع استبعاد النظم األخرى التي قد تكون مناسبة. والمعلومات 

كافئة إذا مخدام منتجات مكن استا البروتوكول وال تشكل مصادقة من ھيئة تدابير الصحة النباتية على المواد الكيميائية، و/أو العوامل، و/أو المعدات. ويھذ
  ما تم إثبات أنھا تؤدي إلى النتائج ذاتھا.
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 Thrips ) لعشرة أنواع من حشرات التربس من بينھا COIاختبار تتابع الوحدة الفرعية ألوكسيداز السيتوكروم ( 4.2.4

palmi  
من أنواع اآلفات  وأغلبھاة أنواع من التربس، من بينھا تربس البطيخ، عشر لعزلھذا االختبار  )Brunner et al. )2002صّمم 

 Anaphothrips obscurus (Müller), Echinothrips americanus :وھي ، ولكن ليس بصورة حصريةالتي توجد في أوروبا
Morgan,   

Frankliniella occidentalis, Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché), Hercinothrips femoralis (Reuter), Parthenothrips 
dracaenae (Heeger), Taeniothrips picipes (Zetterstedt), Thrips angusticeps Uzel, T. palmi, T. tabaci. 

  
 المنھجية
 حو التالي:المستخدمة في ھذا االختبار ھي على الن ) في المصورات الحيوية)COI(الموجودة في تتابع مورث ( PCRبادئات 

mtD-7.2F (5′-ATTAGGAGCHCCHGAYATAGCATT-3′) 
mtD9.2R (5′-CAGGCAAGATTAAAATATAAACTTCTG-3′). 

 
ً  433بتضخيم قطعة حجمھا ھذه البادئات  وتقوم ليط الختبار. ويتكون خفي جميع األنواع التي تم عزلھا بواسطة ھذا ا زوجاً قاعديا

وحدة واحدة من ، و dNTPs ميكرو مول 200ميكرو مول لكل بادئة، و  0.76ميكرولتراً من العناصر التالية:  50التفاعل البالغ 
. NADميكرولتر من الـ  1و  ] 2MgClي مول للمي 15مع [التفاعل  من منظم 10Xميكرولترات  5و  DNAالبوليميريز تاك
 15ورة في د 40سلزيوس،  94ºفي جھاز تدوير حراري قياسي بالشروط التالية: دقيقة واحدة بدرجة حرارة  PCRوأجري تفاعل 

 أعقبھا سلزيوس، 72ºثانية بدرجة حرارة  45سلزيوس، و  55ºثانية بدرجة حرارة  30سلزيوس ،  94ºثانية بدرجة حرارة 
ياس حجم القطع عند درجة حرارة الغرفة. ولق ا بسرعةسلزيوس وتم تبريدھ 72ºتمديد نھائي لمدة عشر دقائق عند درجة حرارة 

 بواسطة الرحالن الكھربائي لھالم األجاروز. PCRميكرولترات من نواتج  5حليل ، تم تالتضخيمبعد 
عليمات الجھة في تفاعالت منفصلة وفقا لت Sau3AIوإنزيم  AluIمع إنزيم  )(بدون تنقية PCRميكرولترات من نواتج  5وتم ھضم 

  بواسطة الرحالن الكھربائي لھالم األجاروز. PCRالصانعة. وتم تحليل نواتج 
  

 لنحو التالي:ھي على ا Sau3AIوإنزيم  AluIمع إنزيم  COIآفة تربس البطيخ عند ھضم قطع  تنتجھاوأحجام القطع المقيدة التي 
ً  194و  AluI: 291إنزيم   كتلة زوجاً قاعديا
ً  18و  Sau3AI:  293 ،104 ،70إنزيم   زوجاً قاعديا

  
 السجالت  .5

 2006: 27من المعيار رقم  5-2مبين في القسم ينبغي االحتفاظ بالسجالت والقرائن حسب ما ھو 

 
وبخاصة لقرائن (وابالسجالت فيھا أطراف متعاقدة أخرى بنتائج التشخيص، يتعّين االحتفاظ  تتأثروفي الحاالت التي يمكن أن 

م، حسب الوصور الھ DNAالعينات المحفوظة أو الموضوعة على شرائح، وصور البنيات التصنيفية المميزة، ومستخلصات الـ 
 المناسب) لمدة عام على األقل.
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Millán 4703, C. P. 12900, Montevideo, Uruguay. Telephone: +598 2304 3992; e-mail: ifrioni@mgap.gub.uy; 
fax: +598 2304 3992. 

 
 االعتراف والشكر  .7

 زي:من فريق تحديد اآلفات واألمراض، مختبر العلوم المرك D.W. Collins ,كتب المسودة األولى لھذا البروتوكول

Sand Hutton, York, YO41 1LZ, United Kingdom; G. Vierbergen, Dr. L.F.F. Kox, Section of Entomology, 
Wageningen, Netherlands; and Ing. Agr. N.C. Vaccaro, Sección Entomología, INTA-EEA Concordia, Argentina وأعد .

S. Kobro  5الرسوم التوضيحية في الشكل : Norwegian Crop Protection Institute, Norway.  

  

  المراجع  .8
Asokan, R., Krishna Kumar, N.K., Kumar, V. & Ranganath, H.R. 2007. Molecular differences in the mitochondrial 

cytochrome oxidase I (mtCOI) gene and development of a species-specific marker for onion thrips, Thrips tabaci 
Lindeman, and melon thrips, T. palmi Karny (Thysanoptera: Thripidae), vectors of tospoviruses (Bunyaviridae). 
Bulletin of Entomological Research, 97: 461–470. 

Bhatti, J.S. 1980. Species of the genus Thrips from India (Thysanoptera). Systematic Entomology, 5: 109–166. 



  27المعيار رقم   بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح
  

 )2010(إصدار34إلى 1رقم  الصحة النباتية لتدابير المعايير الدولية
 

400

Bournier, J.P. 1983. Un insecte polyphage: Thrips palmi (Karny), important ravageur du cotonnier aux Philippines. 
Cotonnier et Fibres Tropicales, 38: 286–288. 

Brunner, P.C., Fleming, C. & Frey, J.E. 2002. A molecular identification key for economically important thrips 
species (Thysanoptera: Thripidae) using direct sequencing and a PCR-RFLP-based approach. Agricultural and 
Forest Entomology, 4: 127–136. 

EPPO. 2008. URL: http://www.eppo.org/. Accessed 17 June 2008. 
EPPO/CABI. 1997. Thrips palmi. In I.M. Smith, D.G. McNamara, P.R. Scott & M. Holderness, eds. Quarantine Pests 

for Europe, 2nd edition. Wallingford, UK, CAB International. 1425 pp. 
Kox, L.F.F., van den Beld, H.E., Zjilstra C. & Vierbergen, G. 2005. Real-time PCR assay for the identification of 

Thrips palmi. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 35: 141–148. 
Mantel, W.P. & Vierbergen, G. 1996. Additional species to the Dutch list of Thysanoptera and new intercepted 

Thysanoptera on imported plant material. Folia Entomologica Hungarica, 57 (Suppl.): 91–96. 
Moritz, G., Mound, L.A., Morris, D.C. & Goldarazena, A. 2004. Pest thrips of the world: visual and molecular 

identification of pest thrips (CD-ROM), Centre for Biological Information Technology (CBIT), University of 
Brisbane. ISBN 1-86499-781-8. 

Mound, L. A. & Azidah, A. A. 2009. Species of the genus Thrips (Thysanoptera) from Peninsular Malaysia, with a 
checklist of recorded Thripidae. Zootaxa, 2023: 55-68. 

Mound, L.A. & Kibby, G. 1998. Thysanoptera. An Identification Guide. 2nd edition. Wallingford, UK, CAB 
International. 70 pp. 

Mound, L.A. & Marullo, R. 1996. The thrips of Central and South America: an introduction (Insecta: Thysanoptera). 
Memoirs on Entomology, International, 6: 1–488. 

Mound, L.A. & Masumoto, M. 2005. The genus Thrips (Thysanoptera, Thripidae) in Australia, New Caledonia and 
New Zealand. Zootaxa, 1020: 1–64. 

Mound, L.A. & Morris, D.C. 2007. A new thrips pest of Myoporum cultivars in California, ina new genus of leaf-
galling Australian Phlaeothripidae (Thysanoptera). Zootaxa, 1495: 35-45. 

Murai, T. 2002. The pest and vector from the East: Thrips palmi. In R. Marullo, & L.A. Mound, eds. Thrips and 
Tospoviruses: Proceedings of the 7th International Symposium on Thysanoptera. Italy, 2–7 July 2001, pp. 19–32. 
Canberra, Australian National Insect Collection. 

Nakahara, S. 1994. The genus Thrips Linnaeus (Thysanoptera: Thripidae) of the New World. USDA Technical 
Bulletin No. 1822. 183 pp. 

PaDIL. 2007. Pests and Diseases Image Library. URL: http://www.padil.gov.au. Accessed 18 Oct 2007. 
Palmer, J.M. 1992. Thrips (Thysanoptera) from Pakistan to the Pacific: a review. Bulletin of the British Museum 

(Natural History). Entomology Series, 61: 1–76. 
Rugman-Jones, P.F., Hoddle, M.S., Mound, L.A. & Stouthamer, R. 2006. Molecular identification key for pest 

species of Scirtothrips (Thysanoptera: Thripidae). Journal of Economic Entomology, 99 (5): 1813–1819. 
Sakimura, K., Nakahara, L.M. & Denmark, H.A. 1986. A thrips, Thrips palmi Karny (Thysanoptera: Thripidae). 

Entomology Circular No. 280. Division of Plant Industry, Florida; Dept. of Agriculture and Consumer Services. 4 
pp. 

Toda, S. & Komazaki, S. 2002. Identification of thrips species (Thysanoptera: Thripidae) on Japanese fruit trees by 
polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism of the ribosomal ITS2 region. Bulletin of 
Entomological Research, 92: 359–363. 

Walsh, K., Boonham, N., Barker, I. & Collins, D.W. 2005. Development of a sequence-specific real-time PCR to the 
melon thrips Thrips palmi (Thysan., Thripidae). Journal of Applied Entomology, 129 (5): 272–279. 

zur Strassen, R. 1989. Was ist Thrips palmi? Ein neuer Quarantäne-Schädling in Europa. Gesunde Pflanzen, 41: 63–
67. 

zur Strassen, R. 2003. Die terebranten Thysanopteren Europas und des Mittelmeer-Gebietes. In  Die Tierwelt 
Deutschlands. Begründet 1925 von Friedrich Dahl, 74: 5–277. Keltern, Goecke & Evers. 



 

 401

© FAO 2010

  28المعيار الدولي رقم 
  
  
  
  
  
  

  المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
  

  28المعيار الدولي رقم 
  

  معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة
  لقواعد الحجر الزراعي

  
)2009(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
  
  





 28المعيار الدولي رقم               عة لقواعد الحجر الصحيمعامالت الصحة النباتية لآلفات الخاض  

 403  )2010(إصدار34إلى 1رقم  الصحة النباتية لتدابير المعايير الدولية
 
403

  بيان المحتويات .
  

...................................................................................................................................الموافقة
..381  

 .....................................................................................................................................مقدمة
381  

 ................................................................................................................................النطاق
381  

..............................................................................................................................المراجع
. 381  

 ...............................................................................................................................تعاريف
381  

خالصة 
  381 ......................................................................................................................المتطلبات

....................................................................................................................................الخلفية
.382  

  المتطلبات

الغرض  .1
  381 ...........................................................................................................واالستعمال

  

المعاملة  تقديمعملية  .2
  381 ................................................................................................واعتمادھا

  

متطلبات معامالت الصحة  .3
  383.............................................................................................النباتية

معلومات  1.3
  383 ...............................................................................................................موجزة

معاملة صحة طلب بيانات الفعالية المؤيدة لتقديم  2.3
  383 .........................................................................نباتية

ف المختبرات أو الظروف بيانات الفعالية في ظل ظرو  1.2.3
  383 ..................................................................المحكومة

بيانات الفعالية باستخدام الظروف   2.2.3
  384.......................................................................................العملية

 بليةاإلمكانية والقا 3.3
  384 .....................................................................................................للتطبيق

  

تقييم المعاملة  .4
  385...........................................................................................................المقدمة

  

نشر معامالت الصحة  .5
  386..................................................................................................النباتية

مراجعة المعلومات وإعادة  .6
  386 .............................................................................................تقييمھا

 Anastrepha ludensمعالجة آفة . 1الملحق رقم 
  387..................................................................................باإلشعاع

  
 Anastrepha   معالجة آفة. 2الملحق رقم 

obliqua389................................................................................باإلشعاع  
 

 Anastrepha serpentina   آفةمعالجة . 3الملحق رقم 
  391...........................................................................باإلشعاع

 



CPM-2 (2007)/REPORT APPENDIX 4 

404 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الصحي/    

 Bactrocera jarvisiمعالجة آفة . 4الملحق رقم 
 393...................................................................................باإلشعاع

 
 Bactrocera tryoniمعالجة آفة . 5الملحق رقم 

  395...................................................................................باإلشعاع
 

 Cydia pomonella معالجة آفة. 6الملحق رقم 
  397....................................................................................باإلشعاع

 
باإلشعاع   Tephritidaeمعالجة ذباب الفاكھة من العائلة . 7الملحق رقم 

  399...............................................................(عام)
 

 Rhagoletis pomonellaمعالجة آفة . 8الملحق رقم 
  401..............................................................................اإلشعاعب

 
 Conotrachelusمعاملة تشعيع لحشرة . 9الملحق رقم 

nenuphar.........................................................................403  
 

 Grapholita معاملة تشعيع لحشرة. 10الملحق رقم 
molesta..............................................................................405  

 
في ظروف نقص  Grapholita molestaمعاملة تشعيع لحشرة . 11الملحق رقم 

 407...................................................األوكسجين
 
  



المعيار                 ية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الصحيمعامالت الصحة النبات  
 28الدولي رقم 

 

  )2010(إصدار34إلى 1رقم  الصحة النباتية لتدابير لمعايير الدولية
 

405

  الموافقة
  

  .2009دابير الصحة النباتية على ھذا المعيار في مارس/آذار وافقت ھيئة ت
  

  مقدمة
  النطاق

تية. كما الصحة النبا معامالت الصحة النباتية التي تّم تقييمھا واعتمادھا من قبل ھيئة تدابير 1يعرض ھذا المعيار في الملحق 
دبير تعمالھا كتمكن اسين معاملة الصحة النباتية التي يصف متطلبات تقديم وتقييم فعالية البيانات وأية معلومات أخرى ذات صلة ع

  .بعد اعتمادھا 1من تدابير الصحة النباتية والتى ستدرج في الملحق 
  

اولة في المتد والمعامالت موجھة لمكافحة اآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي على السلع الخاضعة للقواعد، وخاصة تلك
  .ةدية محدفعالبت المعتمدة المتطلبات الدنيا الضرورية لمكافحة آفة خاضعة للوائح التجارة الدولية. وتتيح المعامال

  
وال يتضمن نطاق ھذا المعيار مسائل تتعلق بتسجيل مبيدات اآلفات أو أية متطلبات محلية أخرى للموافقة على المعامالت (التشعيع 

  .1)مثالً 
  

  المراجع
دولي ار ال ة المعي دابير الصحة النباتي م لت ة. 2006. 5 رق ل مصطلحات الصحة النباتي ة. دلي ة لوقاي ة الدولي ا، االتفاقي ة  روم ة األغذي ات، منظم النبات

 .والزراعة
 .عةوقاية النباتات، منظمة األغذية والزرالروما، االتفاقية الدولية . االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ك المخاطر .2004. 11 رقم لتدابير الصحة النباتية وليالمعيار الد ا في ذل ة، بم ات الحجري ة تحليل مخاطر اآلف ى البيئ ى ا عل ة المحورة وعل ات الحي لكائن
 ً  .روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. وراثيا

  
  تعاريف

(مسرد  2006م لعا 5الواردة في ھذا المعيار في المعيار الدولي رقم يمكن اإلطالع على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية 
  .)مصطلحات الصحة النباتية

  
  خالصة المتطلبات

لى شجيع عمن شأن معامالت الصحة النباتية الموحدة دعم كفاءة تدابير الصحة النباتية في نطاق عريض من الظروف والت
 دتھا ھيئة تدابير الصحةبھذا المعيار معامالت الصحة النباتية التي اعتم 1ملحق االعتراف المتبادل بفاعلية المعاملة. ويحتوي ال

  .النباتية
  

لمعامالت ايم فعالية ى لتقيقد تقّدم المنظمات القطرية لوقاية النباتات والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات بيانات ومعلومات أخر
سؤول ملية، واسم ت الفعالمعلومات وصفاً تفصيلياً للمعاملة، بما في ذلك بيانامكانية تطبيقھا. ويتعين أن تتضمن ھذه اإوحدودھما 

 والفيزيائية التشعيعية،ئية، واالتصال، وسبب تقديم ھذه البيانات. وتشمل المعامالت المؤھلة للتقييم المعامالت الميكانيكية، والكيميا
 ن المعاملةانات عنات الفعالية واضحة ومن المفضل أن تحوي بيوالمعامالت التي تتم في الظروف المحكومة. ويجدر أن تكون بيا

ق لتطبيلوالقابلية  وىدجفي ظروف المختبرات أو المحكومة فضال عن الظروف العملية. وينبغي أن تضم المعلومات عن ال
  .والتنّوع عاملةيق الللمعاملة/ المعامالت المقترحة بنوداً عن التكلفة، وفائدتھا التجارية، ومستوى الخبرة المطلوب لتطب

  
لة مقبولة، أن المعام ا تبينتقوم اللجنة الفنية لمعامالت الصحة النباتية بدراسة الطلبات المقدمة المتضمنة المعلومات الكاملة. وإذ

  .يتّم رفع توصية بھا إلى ھيئة تدابير الصحة النباتية العتمادھا

                                                           
أي التزام على األطراف المتعاقدة بالموافقة على المعاملة أو تسجيلھا أو اعتماد إدراج معاملة من معامالت الصحة النباتية في ھذا المعيار الدولي ال ينشئ   1

  استخدامھا على أراضيھا.
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  الخلفية

يج اتية، وتروات النب"منع انتشار ودخول اآلفات التي تصيب النباتات والمنتجتات ھو الغرض من االتفاقية الدولية لوقاية النبا
الت الصحة النباتية أو تطبيقھا ). إن الحاجة إلى معام1997من االتفاقية لعام  1(المادة األولى الفقرة التدابير المالئمة لمكافحتھا." 

واعد لخاضعة للقآلفات االنباتية تستخدمه األطراف المتعاقدة لمنع دخول اعلى مواد خاضعة للقواعد تمثل تدبيرا من تدابير الصحة 
  .وانتشارھا

  
  على: 1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  1وتنص المادة السابعة الفقرة 

  
ً لالتفاقيات الدولية السارية، دخول النب   اتات، والمنتجات "تتمتع األطراف المتعاقدة بسلطة سيادية في أن تنظم، طبقا

  :النباتية والمواد األخرى الخاضعة للوائح ولھا في سبيل ذلك
  
أن تضع وتطبق تدابير الصحة النباتية الخاصة باستيراد النباتات، والمنتجات النباتية والمواد األخرى الخاضعة للوائح،  )أ(

  ."بما في ذلك، على سبيل المثال، التفتيش، وحظر االستيراد والمعالجة
  

ً (المادة السابعة الفقرة    (أ) من  2وينبغي أن يكون لتدابير الصحة النباتية التي يتطلبھا طرف متعاقد ما يبررھا فنيا
  ).1997االتفاقية لعام 

  
معظم نتشارھا. واعد واوقد استخدمت المنظمات القطرية لوقاية النباتات معامالت الصحة النباتية لمنع دخول اآلفات الخاضعة للقو

 ومن الناحية اليتھا.المعامالت مدعومة ببيانات بحثية واسعة. ويستخدم بعضھا اآلخر باالرتكاز على قرائن تاريخية تدعم فعھذه 
ً ملمتبادالعملية، يستخدم العديد من الدول المعامالت نفسھا أو معامالت مماثلة آلفات محددة؛ إالّ أن االعتراف ا ا يكون ل غالبا

ھة امالت أو جة المعفة لذلك، لم تكن ھناك في السابق منظمة معترف بھا دوليا أو عملية لتقييم فعاليعملية معقدة وصعبة. وإضا
، 2004دسة لعام ا الساإيداع مركزية لوضع قائمة بھذه المعامالت. وقد أقـرت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، في دورتھ

الصحة  معامالتلة ووافقت على تشكيل اللجنة الفنية يذات األھمية الرئيسبالحاجة العتراف دولي بمعامالت الصحة النباتية 
  .النباتية  لذاك الغرض

  
  المتطلبات

  الغرض واالستعمال .1
عتراف لى االعإن الغرض من توحيد معامالت الصحة النباتية ھو دعم تدابير الصحة النباتية في عريض من الظروف والتشجيع 

ن أن تساعد ذلك، يتعي وة علىن قبل المنظمات القطرية لوقاية النباتات، مما قد ييسر أيضاً التجارة. وعالالمتبادل بفعالية العاملة م
ة باستخدام ھذه وليست المنظمات القطرية لوقاية النباتات ملزم .خطط ھذه المعامالت على تنمية الخبرات والتعاون التقّني

لخاضعة المواد ة النباتية في معالجة نفس اآلفات الخاضعة للوائح أو االمعامالت، ويجوز لھا استخدام معامالت أخرى للصح
  للوائح.

  
ال صبة أو إبطغير خ وتوفر معامالت الصحة النباتية المعتمدة وسيلة لقتل اآلفة، أو إبطال مفعولھا أو التخلص منھا، أو جعلھا

عالية، مستوى الف رة إلىى، بالتجارة الدولية. وتتم اإلشاحيويتھا عند مستوى فعالية مالئم كما أنھا وثيقة الصلة، بالدرجة األول
ختيار لمعايير الھذه ا والخصائص والقابلية للتطبيق لكل معاملة حيثما أمكن ذلك. وقد تستعمل المنظمات القطرية لوقاية النباتات

  .المعاملة أو توليفة المعامالت التي تكون مناسبة للظروف ذات الصلة
  

  :تاليةطراف المتعاقدة في الحسبان عند طلبھا معامالت صحة نباتية خاصة بالواردات النقاط الويراعى أن تأخذ األ
  
  .يكون لتدابير الصحة النباتية التي يطلبھا طرف متعاقد ما يبررھا من الناحية الفنية -
ة وعليه يراعى النظر إليھا لمعامالت الصحة النباتية المضمنة في ھذا المعيار مرتبة معيار دولي لتدابير الصحة النباتي -

  .على ھذا األساس
قد تمنع النظم التنظيمية لألطراف المتعاقدة المصّدرة من الموافقة على استعمال معامالت معينة ضمن حدودھا. وعليه،  -

  .يتعين بذل جھود لقبول معامالت معادلة حيثما يمكن ذلك
  
  المعاملة واعتمادھا تقديمعملية  .2

ً المعاملة بطلب مواضيع لوضع معايير بشأنھا (بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالمعامالت تقديمتبدأ عملية  ع ـ"إجراء وضل) وفقا
وھذه  ".رضع المعاييعمل و المعايير في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات" و "إجراء ومعايير تحديد المواضيع لتضمينھا في برنامج

  ).https://www.ippc.intالدولية للصحة النباتية (على موقع البوابة متاحة اإلجراءات 
  

  :وعلى وجه الخصوص تسري النقاط التالية على المعامالت
  
عقب إضافة موضوع للمعامالت (كمعامالت ذباب الفاكھة أو اآلفات التي تصيب األخشاب) إلى برنامج عمل وضع  -

صيات من يير (مع توالمعا نة العامة لالتفاقية تحت إشراف لجنةالمعايير في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، تقوم األما
  .اضيعه المواللجنة الفنية لمعامالت الصحة النباتية) بإعالن تقديم المذكرات والبيانات عن المعامالت بشأن ھذ

معامالت (مقترنة  تقّدم المنظمات القطرية لوقاية النباتات والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات إلى األمانة العامة -
  ).3بالمعلومات ذات الصلة حسب  المطلوب في الفقرة 
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وقاية لمنظمة اإلقليمية الالقطرية لوقاية النباتات و ةوال تقدم سوى المذكرات المتعلقة بالمعامالت التي ترى المنظم -
  النباتات أنھا تستوفي المتطلبات 
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قبل تقديمھا.  قطريعلى استعمال ھذه المعامالت على المستوى الالمدرجة في ھذا المعيار، ويوصى بأن يكون قد ووفق 
: المعاملة الميكانيكية، الكيميائية، التشعيع، المعاملة الفيزيائية (الحرارة و ليهتشمل المعامالت، مايلي وإن لم تقتصر ع

والمنظمات اإلقليمية لوقاية البرودة) والمعامالت في الظروف المحكومة ويتعين على المنظمات القطرية لوقاية النباتات 
النباتات أن تراعي عوامل أخرى عند النظر في تقديم طلب بشأن معامالت الصحة النباتية مثل التأثيرات على صحة 

من المادة األولى من  1وسالمة اإلنسان، والصحة الحيوانية والتأثير في البيئة (كما جاء وصفھا في الديباجة والفقرة 
فيما يتصل بالعالقة مع االتفاقات  1997، والمادة الثالثة من اتفاقية وقاية النباتات لعام 1997اتات لعام اتفاقية وقاية النب
  .كما تراعى التأثيرات على جودة المادة الخاضعة للقواعد واالستخدام المقصود )الدولية األخرى

تعمل الطلبات، كبير من  ورد عدد. وإذا 3قرة يجرى تقييم المذكرات المقدمة باالرتكاز على المتطلبات المدرجة في الف -
  .قدمةتحديد أولوية استعراض الطلبات الممع لجنة المعايير على اللجنة الفنية لمعامالت الصحة النباتية 

، وتقديم المعاملة مع تقرير عن المعلومات وموجز لھا 3يوصي بالمعامالت التي تستوفي المتطلبات المدرجة في الفقرة  -
ير الفريق الفني إلى جانب وسيتاح تقر .المعايير ثم إلى عملية وضع المعايير في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إلى لجنة

امت غير دة (ما المعلومات الموجزة وتقرير لجنة المعايير لألطراف المتعاقدة. وسيتاح المزيد من المعلومات المفصل
  سرية) عند طلبھا من األمانة.

  .تدابير الصحة النباتية أو ترفض طلب المعاملة. وإذا تّم االعتماد، تلحق المعاملة بھذا المعيارتعتمد ھيئة  -
  
  متطلبات معامالت الصحة النباتية .3

  :لغرض ھذا المعيار، يتعين أن تستوفى معامالت الصحة النباتية المتطلبات التالية
إبطال حيوية اآلفات  ص منھا وأن تجعل اآلفات غير خصبة أوأو التخل، أن تكون فّعالة في قتل وإبطال فعالية اآلفات  -

عندما وئية). المرتبطة بالمادة خاضعة للوائح. ويجب ذكـر مستوى فّعالية المعاملة (على أساس كمي أو بصورة إحصا
ملية أو ع معلومات، تقدم قرائن أخرى تدعم الفعالية (أي خبرات وأو غير كافية متوافرةغير تكون البيانات التجريبية 

  ).تاريخية
تباع تصميم اأن تكون جيدة التوثيق لتثبت أن بيانات الفعالية قد استخلصت باستخدام إجراءات علمية مناسبة، بما في ذلك   -

ق طرائ دة إلىومستن اإلعادةو. وينبغي أن تكون البيانات الداعمة للمعاملة قابلة للتدقيق، ، عند االقتضاءتجريبي مناسب
ً ويفضل أن تكون البحوث المعنية قد نشرت في مجلة دورية إحصائية و/أو  خاضعة ممارسة راسخة ومقبولة دوليا

  .الستعراض نظر
أن تكون ممكنة وقابلة لالستعمال في المقام األول في التجارة الدولية أو ألغراض أخرى (مثال حماية المناطق المھددة  -

  ).محلياً أو ألغراض بحثية
  اتات أو تكون لھا آثار جانبية.أال تكون سامة للنب  -
  

  :ويتعين أن تتضمن المذكرات المقدمة بشأن معامالت الصحة النباتية األمور التالية
  .معلومات موجزة -
  .بيانات الفعالية المؤيدة لمعاملة صحة نباتية -
  .معلومات عن الجدوى والقابلية للتطبيق -
  

  معلومات موجزة 1.3
  :ة النباتات أو اإلقليمية المعلومات الموجزة إلى األمانة وأن تحتوي علىتقدم المنظمات القطرية لوقاي

  اسم المعاملة -
  وقاية النباتات ومعلومات االتصاللمنظمة اإلقليمية الوقاية النباتات أو ل القطرية منظمةالاسم  -
  اسم وتفاصيل االتصال بالشخص المسؤول عن تقديم طلب المعاملة -
اآلفة/اآلفات وستھدفة الخاضعة للقواعد، مالمادة/ المواد الونمط المعاملة، والفّعالة،  المواد/ةالماد( وصف المعاملة -

  )الجدول الزمني للمعاملة، معلومات أخرى، المستھدفة
  .سبب تقديم الطلب، متضمناً الصلة بمعايير دولية سارية للصحة النباتية -
  

 ھا أمانة االتفاقية والتى يمكن الحصول عليھا من البوابة الدولية للصحة النباتيةوينبغي أن تقدم الطلبات على االستمارة التي توفر
(IPP, https//www.ippc.int).  

  
بر و/أو لدى المخت تات ماوباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تصف المنظمة القطرية لوقاية النباتات أو المنظمة اإلقليمية لوقاية النبا

 الجودة أو لضمان لمشاركين في إنتاج البيانات من تجربة أو خبرة في ھذا الموضوع، وأي نظامالمنظمة و/أو العالم/العلماء ا
البيانات  تقييم وسيجري النظر في ھذه المعلومات عند وضع و/أو اختبار معاملة الصحة النباتية.برنامج اعتماد تم تطبيقه ل

  المقدمة. ويجب تأييد أية ادعاءات بشأن الفعالية بالبيانات. 
  

  بيانات الفعالية المؤيدة لتقديم طلب معاملة صحة نباتية 2.3
  

يدة بصورة ت المؤيتعين تقديم مصدر كافة بيانات الفعالية في الطلب المقّدم (منشورة كانت أم غير منشورة). وتعرض البيانا
  ويجب تأييد أية ادعاءات بشأن الفعالية بالبيانات. .واضحة ومنھجية
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  ية في ظل ظروف المختبرات أو الظروف المحكومةبيانات الفعال 1.2.3
لقواعد الخاضعة ل المادةبينبغي تحديد طور دورة حياة اآلفة المستھدفة للمعاملة. فعادة يكون طور أو أطوار دورة الحياة المرتبطة 
ر لدورة دة أطعتوجد  المتداولة في التجارة ھو الطور الذي تقترح من أجله المعاملة ويتم ترسيخه. وفي بعض الظروف، حيثما
بارات عتالينبغي أخذ ا حياة المادة الخاضعة للقواعد ، ينبغي استخدام طور الحياة األكثر مقاومة الختبار المعاملة. وبرغم ذلك،

ة أخرى. ر محددالتي تستھدف استغالل أطوار أكثر ضعفا أو أطوا اتالعملية في الحسبان، فضال عن استراتيجيات مكافحة اآلف
المادة بمة مرتبطا ر مقاوقديم بيانات الفعالية لطور من دورة الحياة ال يعتبر أنه األكثر مقاومة (إذا لم يكن الطور األكثوعند ت

إدعاءات  التي تؤيد للثقة الخاضعة للقواعد)، ينبغي تقديم مبررات ذلك. ويجدر أن تحّدد بيانات الفعالية المقدمة المستوى اإلحصائي
  .أن معاملة طور حياة محددةالفعالية المقدمة بش

  
ثال لمعاملة (ماعالية وحيثما أمكن، يتعين عرض البيانات عن الطرائق المستعملة لتحديد الجرعة/المعاملة الفعاّلة إلظھار مدى ف
ت ماديم معلومكن تقمنحنيات الجرعة/ الفعالية). ويمكن عادة تقييم المعامالت وفقا فقط للظروف التي اختبرت فيھا. على أنه ي

أصناف  تضمين إضافية لدعم أي استنتاج ُمحتمل إذا كان سيجرى تمديد نطاق المعاملة (مثال تمديد مدى درجات الحرارة، أو
 ت المخبريةختباراأخرى لآلفة). وحيثما تكون المعلومات المتاحة كافية إلظھار فعالية المعاملة، يتعين تقديم ملخص فقط لال

توى ملة عند مسالمعا . ويتعين أن تكون المواد والطرائق المستعملة في التجارب مناسبة الستعمالاألولية المستعملة في التجارب
  .الفعالية المحدد

  
  :وينبغي أن تشمل البيانات المقدمة معلومات تفصيلية، عن العناصر التالية دون أن تقتصر عيھا

  
  معلومات عن اآلفة

وع، الساللة، النمط الحيوي، العرق الفسيولوجي، وطور الحياة، وفيما إذا ھوية اآلفة حتى المستوى المناسب (الجنس، الن -
  )كانت ساللة مخبرية أو حقلية قد استخدمت

  الظروف التي استزرعت فيھا اآلفات،أو تمت تربيتھا أو نموھا -
، ووقت النمو، وطور السمات البيولوجية/الحيوية لآلفة ذات الصلة بالمعاملة (مثل الحيوية، والتنوع الوراثي، والوزن -

  )النمو، والخصوبة، الخلّو من المرض أو الطفيليات
  .طريقة اإلصابة الطبيعية أو المصطنعة -
-  ً   ).تحديد أكثر األنواع/أطوار الحياة مقاومة (في المادة الخاضعة للقواعد حيثما يكون ذلك مناسبا
  

   معلومات عن المادة الخاضعة للقواعد
  قواعد واالستخدام المقصودنمط المادة الخاضعة لل -
  (حسب المقتضى) االسم النباتي للنبات أو المنتج النباتي -

بين قرينة تدل على أن االختالفات ينبغي أن يستند شرط االختبار على أساس األصناف إلى  .النوع/ الصنف المتولد •
   .لتأييد ھذا الشرطنات ابياألصناف تؤثر على فعالية المعاملة، وينبغي تقديم 

  :ظروف النبات/المنتج النباتي ، على سبيل المثال -
  .إذا كان خاليا من اإلصابة بآفة غير مستھدفة، اختالل غير ناجم عن آفة مخلفات مبيدات آفات •
  حجم، وشكل، ووزن، مرحلة النضج، والنوعية، وغير ذلك •
  إذا كان مصاباً عند طور نمو حساس •
  ظروف التخزين بعد الحصاد  •

  
  مترات التجريبيةاالبار

مستوى الثقة في االختبارات المخبرية الناجم عن طريقة التحليل اإلحصائي، والبيانات المؤيدة لتلك الحسابات (عدد  -
  )المواضيع المعاملة، عدد االختبارات المكررة والضوابط

  .مرافق ومعدات التجارب -
  ت الحاجة إلى ذلك) إذا دعتصميم التجارب (مثال تصميم مجموعة كاملة عشوائية -
  )ظروف التجارب (مثل درجة الحرارة، الرطوبة النسبية، الدورة النھارية -
رصد المعلمات الحرجة (مثل وقت التعّرض، الجرعة، درجة حرارة المادة الخاضعة للقواعد والھواء المحيط والرطوبة  -

  )النسبية
باراميتر المناسب، وفيما إذا تم تقييم النفوق عن النقطة النھائية قد منھجية قياس فعالية المعاملة (فيما إذا كان النفوق ھو ال -

  )تم في الوقت الصحيح، النفوق أو العقم لمجموعات المعاملة ومجموعات المقارنة
 تحديد الفعالية عبر نطاق من المعلمات الحرجة، حيثما يكون ذلك مناسباً، مثل وقت التّعرض، الجرعة، درجة الحرارة، -

  .النسبية، والمحتوى المائي، الحجم والكثافةالرطوبة 
  منھجية قياس السمية للنباتات، عند االقتضاء  -
  نظام لقياس الجرعة، ومعايير القياسات ودقتھا، في حال استخدام اإلشعاع.  -
  

  بيانات الفعالية باستخدام الظروف العملية  2.2.3
لفعالية متوافرة من عندما تكون بيانات ا 1.2.3ة الموضحة في القسم قد يتم تقديم طلبات تقييم المعامالت دون المرور بالعملي

ة روف العمليي ظل ظالتطبيق العملي للمعاملة. وإذا نفذ وضع المعاملة في ظل ظروف مخبرية يتعين تأكيد المعاملة باختبارھا ف
حددة في لية المالمعاملة يضمن الفعاأو محاكية للظروف العملية. وينبغي أن تثبت نتائج ھذه االختبارات أن تطبيق برنامج 

  الظروف التي سيتم استعمال المعاملة في ظلھا.
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 ض البياناتمكن عرتوكول االختبار. ويووإذا كانت مواصفات المعاملة تختلف في الظروف العملية، يتعين بيان التعديالت في بر

التشعيع)  لكيميائية،المادة اجرعة الفّعالة (مثال درجة الحرارة، المؤيدة من اختبارات أولية لصقل الجدول الزمني للمعاملة لتحديد ال
  .في ظل الظروف العملية

  
يتعين وبرية. وفي بعض الحاالت تكون طريقة التوصل إلى الجرعة الفّعالة مختلفة عن الطريقة المنشأة في ظل الظروف المخ

  .ةتقديم البيانات التي تؤيد أي استنتاج ُمحتمل من النتائج المخبري
  

خرى المطلوبة، اعتمادا بالنسبة لھذه االختبارات.والبيانات األ 1.2.3كما يتعين تقديم نفس متطلبات البيانات المدرجة في القسم 
  :على ما إذا كانت المعامالت قد نفذت قبل أو بعد الحصاد، ھي

  
يقة التغليف، الرص، توقيت المعامالت،( العوامل التي تؤثر في فعالية المعاملة (مثل معامالت بعد الحصاد، التعبئة، طر -

لة ما عالية معامتأثر ف. ويتعين ذكر ظروف المعاملة، فقد ت)قبل/ بعد التعبئة أو التصنيع، في الترانزيت، أو عند الوصول)
  .مثالً بالتعبئة، وينبغي تقديم بيانات تؤيد كل الظروف القابلة للتطبيق

لھواء المحيط امادة الخاضعة للقواعد والّرض، الجرعة، درجة حرارة رصد البارامترات الحرجة (مثل وقت التع -
  :مثل والرطوبة النسبية)

  )عدد ومكان خطوط عينات الغاز (التدخين •
  .عدد ومكان مجسات الحرارة/الرطوبة •

  
اضعة ة الخادوعالوة على ما تقدم، ينبغي إدراج أية إجراءات خاصة تؤثر في نجاح العملية (مثل المحافظة على جودة الم

  .)للقواعد
  

   اإلمكانية والقابلية للتطبيق 3.3
  :وراً مثلموھذه تشمل أ تطبيق.يتعين تقديم معلومات، حيثما يكون مناسباً، لتقييم ما إذا كانت معاملة الصحة النباتية ممكنة وقابلة لل

للمشغلين، والتعقيد الفّني، والتدريب  إجراء لتنفيذ معاملة الصحة النباتية (بما في ذلك سھولة االستعمال، والمخاطر -
  .)المطلوب، واآللة المطلوبة، والتسھيالت الالزمة

  .حسب االقتضاءتكلفة مكان المعاملة النمطي وتكاليف التشغيل الجارية،  -
  .الصلة بالتجارة، بما في ذلك القدرة على تحمل التكاليف -
نباتات األخرى في الموافقة على المعاملة كتدبير من تدابير الصحة المدى الذي وصلت إليه المنظمات القطرية لوقاية ال -

  .النباتية
  توافر الخبرة الالزمة لتطبيق معاملة الصحة النباتية -
  )تنّوع معاملة الصحة النباتية (مثل تطبيقھا على نطاق واسع من البلدان واآلفات والسلع -
راءات صحة نباتية أخرى (إمكانية استعمال المعاملة كجزء من نھج الدرجة التي تكمل فيھا معاملة الصحة النباتية إج -

  )النظم إلحدى اآلفات أو الستكمال معامالت آلفات أخرى
(مثل التأثيرات على البيئة، والتأثيرات على غير المرغوب فيھا المحتملة  موجز بالمعلومات المتاحة عن اآلثار الجانبية -

  )سان والحيوانالكائنات غير المستھدفة وصحة اإلن
  قابلية المعاملة للتطبيق فيما يخص توليفات مادة خاضعة للقواعد /آفة محددة -
  االستدامة الفنية -
  ، عند االقتضاءالسمية النباتية وغيرھا من التأثيرات في جودة المادة الخاضعة للقواعد -
  .ومة إزاءھااعتبار خطر أن يكون للكائن المستھدف مقاومة للمعاملة أو أن ينمي مقا -
  

  .يتعين أن تصف إجراءات المعاملة باستفاضة طريقة التطبيق في األوضاع التجارية  
  
  تقييم المعاملة المقدمة .,4

. ويتم 3م جة في القسالمدر ال تنظر اللجنة الفنية لمعامالت الصحة النباتية في الطلبات المقدمة إالّ عندما تستوفي جميع المعلومات
  .3لمقدمة في ضوء المتطلبات المذكورة في الفقرة تقييم المعلومات ا

  
لسرّية لمعلومات احديد اتوتوفر المراعاة الواجبة للسرية عند اإلشارة إلى الطابع السري للمعلومات. وفي مثل ھذه الحاالت، ينبغي 

ن عب اإلفراج الطل إلى مقّدم طلبالواردة في الطلب بشكل واضح. وعندما تكون المعلومات السرّية ضرورية العتماد المعاملة، يُ 
  .المعلومات. وفي حالة عدم السماح بذلك قد تتأثر عملية اعتماد العملية

  
وف التي تم أنھا وللظرالت بشولن تعتمد المعامالت إالّ بالنسبة للمواد الخاضعة للقواعد واألنواع المستھدفة التي تّم اختبار المعام

ق واسع من لى نطاعنات تدعم ما يتم التوصل إليه من استنتاجات (مثل تطبيق المعاملة في ظلھا االختبار، إال إذا تم عرض بيا
  ).أنواع اآلفة أو المواد الخاضعة للقواعد
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االتصال المحددة في الطلب.  ، يتم إبالغ السبب أو األسباب لجھة3وإذا أخفق الطلب المقّدم في استيفاء المتطلبات المبينة في الفقرة 

  ).ك توصية بتقديم معلومات إضافية أو لبدء عمل إضافي (كإجراء بحث، اختبار حقلي، تحليلوقد تكون ھنا
  
  نشر معامالت الصحة النباتية .5

  .سيتّم إرفاق معامالت الصحة النباتية بھذا المعيار بعد  اعتمادھا من قبل ھيئة تدابير الصحة النباتية
  
  مراجعة المعلومات وإعادة تقييمھا .6

األطراف المتعاقدة أن تقدم ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أية معلومات جديدة قد يكون لھا تأثير في المعامالت يتعين على 
التي اعتمدتھا ھيئة تدابير الصحة النباتية. وستقوم اللجنة الفنية لمعامالت الصحة النباتية بمراجعة البيانات وتعديل المعاملة، إذا 

.خالل العملية العادية لوضع المعايير اقتضى األمر، من
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  1الملحق 

  
  باإلشعاع Anastrepha ludens آفة معالجة

  ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من المعيار
  
  

  المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
  

  )اعدلخاضعة للقوااتية لآلفات معالجات الصحة النب( من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 28ملحق بالمعيار رقم 
  

(2009)  
  
  

  موافقةلا
 .2009اعتمدت معالجة الصحة النباتية من جانب ھيئة تدابير الصحة النباتية في مارس/آذار 

  
  نطاق المعالجة

ة البالغة غي لمنع ظھور اآلف 70تطبـق ھـذه المعالجـة علـى استخـدام اإلشعـاع في الفاكھـة والخضر بجرعـة ممتصـة دنيـا قدرھـا 
من  18في حالة الفعالية المبينة. وينبغي تطبيق ھذه المعالجة وفقا للمتطلبات المبينة في المعيار رقم  Anastrepha ludensمن 

  .1)الخطوط التوجيھية الستخدام اإلشعاع كتدبير من تدابير الصحة النباتيةالمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (
  

  وصف المعالجة
 Anastrepha ludensالمعالجة باإلشعاع لآلفة  لمعالجةاسم ا

غير متوافرة المكونات الفعالة
 اإلشعاع نوع المعالجة

  Anastrepha ludens (Loew) (Diptera: Tephritidae) اآلفة المستھدفة
  Anastrepha ludensجميع أنواع الفاكھة والخضر التي تعول السلع المنظمة المستھدفة

  .Anastrepha ludensغي لمنع ظھور اآلفة البالغة من 70جرعة ممتصة دنيا تبلغ  عالجةجدول الم
  

  في المائة. 95عند مستوى ثقة بنسبة  99.9968EDمستوى الفعالية والثقة في المعالجة ھو 
  

الخطوط اتية (من معايير تدابير الصحة النب 18المعالجة وفقا لمتطلبات المعيار رقم تطبيق ينبغي 
  ).جيھية الستخدام اإلشعاع كتدبير من تدابير الصحة النباتيةالتو
  

  دة.ينبغي عدم تطبيق ھذه المعالجة باإلشعاع على الفاكھة والخضر المخزنة في أجواء محد

                                                           
األخرى الخاصة ال يتضمن نطاق المعامالت المنصوص عليھا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات القضايا المتصلة بتسجيل المبيدات أو الشروط المحلية   1

لمعامالت. كذلك ال تتضمن المعامالت معلومات عن اآلثار المحددة بالنسبة للصحة البشرية أو سالمة األغذية، وھى القضايا التي ينبغي بالموافقة على ا
امالت على تلك المعالتعامل معھا وفقا لإلجراءات المحلية قبل الموافقة على المعاملة. وعالوة على ذلك، ُينظر في التأثيرات على جودة المنتج قبل اعتماد 

  المستوى الدولي. وال يوجد إلزام على طرف متعاقد في ما يتصل بالموافقة على المعامالت، أو تسجيلھا أو اعتمادھا لالستخدام في أراضيه.
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معلومات أخرى ذات 
  صلة

 Anastrepha ludensنظرا ألن اإلشعاع قد ال يسفر عن تقويم كامل لآلفة، قد يواجه المفتشون آفة 
ل يعني فش لك الن لم تكن سليمة (اليرقات و/أو اآلفة اليافعة) خالل عملية التفتيش غير أن ذحيث وإ

  المعالجة.
  

 لى أعماللجة إاستند فريق الخبراء المختص المعني بمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لھذه المعا
لھذه  شعاع كمعالجة) التي حددت فعالية اإلHallman & Martinez )2001البحوث التي اضطلع بھا 

  اآلفة في الطفيليات الحمضية.
   

وكان استنتاج فعالية المعالجة في جميع الفاكھة والخضر يستند إلى المعارف والخبرات بأن أنظمة 
قياس جرعة اإلشعاع تقيس جرعة اإلشعاع الفعلية التي تمتصھا اآلفة المستھدفة بصورة منفصلة 

الدراسات البحثية بشأن طائفة من اآلفات والسلع. ويشمل ذلك  عن السلعة العائلة، وإلى القرائن من
 Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangiferaدراسات عن اآلفات والعوامل التالية:  

indica), A. suspensa (Averrhoa carambola, Citrus paradisi and Mangifera indica), 
Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, Lycopersicon lycopersicum, Malus domestica, Mangifera 
indica, Persea americana and Prunus avium), Cydia pomonella (Malus domestica and 
artificial diet) and Grapholita molesta (Malus domestica and artificial diet) (Bustos et al., 
2004; Gould & von Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; Jessup et 

al., 1992; Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987)..  
اكھة ن الفغير أنه لوحظ أن فعالية المعالجة لم تختبر بالنسبة لجميع عوائل اآلفة المحتملة م

فة ھي ذه اآلھير إلى أن استنتاج المعالجة بأنھا تغطي جميع عوائل والخضر. وإذا توافرت قرائن تش
  قرائن غير صحيحة سيعاد النظر عندئذ في ھذه المعالجة.

 
 Bustos, M. E., Enkerlin, W., Reyes, J. & Toledo, J. 2004. Irradiation of mangoes as a المراجع

postharvest quarantine treatment for fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of 
Economic Entomology, 97: 286292. 
Gould, W. P. & von Windeguth, D. L. 1991. Gamma irradiation as a quarantine treatment 
for carambolas infested with Caribbean fruit flies. Florida Entomologist, 74: 297300.
Hallman, G. J. 2004. Ionizing irradiation quarantine treatment against Oriental fruit moth 
(Lepidoptera: Tortricidae) in ambient and hypoxic atmospheres. Journal of Economic 
Entomology, 97: 824827.
Hallman, G. J. & Martinez, L. R. 2001. Ionizing irradiation quarantine treatments against 
Mexican fruit fly (Diptera: Tephritidae) in citrus fruits. Postharvest Biology and 
Technology, 23: 7177.
Jessup, A. J., Rigney, C. J., Millar, A., Sloggett, R. F. & Quinn, N. M. 1992. Gamma 
irradiation as a commodity treatment against the Queensland fruit fly in fresh fruit. 
Proceedings of the Research Coordination Meeting on Use of Irradiation as a 
Quarantine Treatment of Food and Agricultural Commodities, 1990: 1342.
Mansour, M. 2003. Gamma irradiation as a quarantine treatment for apples infested by 
codling moth (Lepidoptera: Tortricidae). Journal of Applied Entomology, 127: 137141.
von Windeguth, D. L. 1986. Gamma irradiation as a quarantine treatment for Caribbean fruit 
fly infested mangoes. Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 99: 
131134.
von Windeguth, D. L. & Ismail, M. A. 1987. Gamma irradiation as a quarantine treatment 
for Florida grapefruit infested with Caribbean fruit fly, Anastrepha suspensa (Loew). 
Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 100: 57.
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  2 الملحق
  باإلشعاعAnastrepha obliqua   معالجة آفة

  ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من المعيار
  
  

  المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
  )عة للقواعدخاضمعالجات الصحة النباتية لآلفات ال( المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتيةمن  28ملحق بالمعيار رقم 

  
  

  باإلشعاع Anastrepha obliquaمعالجة آفة 
  

(2009)  
  

  
  الموافقة

  .2009اعتمدت معالجة الصحة النباتية ھذه من جانب ھيئة تدابير الصحة النباتية في مارس/آذار 
  

  نطاق المعالجة
غي لمنع ظھور اآلفة البالغة  70قدرھـا تطبـق ھذه المعالجـة على استخـدام اإلشعـاع في الفاكھـة والخضـر بجرعـة ممتصـة دنيـا 

من  18في حالـة الفعاليـة المبينـة. وينبغي تطبيق ھذه المعالجة وفقا للمتطلبات المبينة في المعيار رقم  Anastrepha obliquaمن 
  . 2)النباتيةالخطوط التوجيھية الستخدام اإلشعاع كتدبير من تدابير الصحة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (

  
  وصف المعالجة
Anastrepha obliquaالمعالجة باإلشعاع آلفة  اسم المعالجة

غير متوافرة المكونات الفعالة
اإلشعاع نوع المعالجة

 obliqua Anastrepha (Macquart) (Diptera: Tephritidae) اآلفة المستھدفة
السلع المستھدفة 

 الخاضعة للقواعد
 Anastrephaوالخضر، بما في ذلك الجوز، التي ھي عوائل ھذه اآلفة جميع أنواع الفاكھة

obliqua 
  .Anastrepha obliquaغي لمنع ظھور اآلفات البالغة من70الجرعة الممتصة الدنيا البالغ  جدول المعالجة

  
  ة. في المائة من مستوى الثق 95عند  99.9968EDمستوى الفعالية والثقة في المعالجة يبلغ 

  
ر الصحة النباتية من المعايير الدولية لتدابي 18ي تطبيق المعالجة وفقا لمتطلبات المعيار رقم ينبغ

  ).الخطوط التوجيھية الستخدام اإلشعاع كتدبير من تدابير الصحة النباتية(
  

  ورة.ينبغي عدم تطبيق المعالجة باإلشعاع ھذه على الفاكھة والخضر المخزنة في أجواء مح

                                                           
المحلية األخرى الخاصة ال يتضمن نطاق المعامالت المنصوص عليھا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات القضايا المتصلة بتسجيل المبيدات أو الشروط   2

ا التي ينبغي بالموافقة على المعامالت. كذلك ال تتضمن المعامالت معلومات عن اآلثار المحددة بالنسبة للصحة البشرية أو سالمة األغذية، وھى القضاي
ت على جودة المنتج قبل اعتماد تلك المعامالت على التعامل معھا وفقا لإلجراءات المحلية قبل الموافقة على المعاملة. وعالوة على ذلك، ُينظر في التأثيرا

 المستوى الدولي. وال يوجد إلزام على طرف متعاقد في ما يتصل بالموافقة على المعامالت، أو تسجيلھا أو اعتمادھا لالستخدام في أراضيه.
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ت معلومات أخرى ذا
  صلة

 Anastrephaنظرا ألن اإلشعاع قد ال يسفر عن نفوق كامل لآلفة، قد يواجه المفتشون ھذه اآلفة 
obliqua  حية وإن لم تكن سليمة (اليرقات و/أو اآلفة اليافعة) خالل عملية التفتيش. غير أن ذلك ال

  يعني فشل المعالجة.
  

باتية في تقييمه لھذه المعالجة إلى أعمال استند فريق الخبراء المختص المعني بمعالجات الصحة الن
 & Hallman) و2001( Hallman & Martinez)، وBustos et al )2004البحوث التي اضطلع بھا 

Worley )1999 التي حددت فعالية اإلشعاع كمعالجة لھذه اآلفة في الطفيليات الحمضية (
  .Mangifera indicaو
  

الفاكھة والخضر يستند إلى المعارف والخبرات بأن أنظمة  وكان استنتاج فعالية المعالجة في جميع
قياس جرعة اإلشعاع تقيس جرعة اإلشعاع الفعلية التي تمتصھا اآلفة المستھدفة بصورة منفصلة 
عن السلعة الكاملة، وإلى القرائن من الدراسات البحثية بشأن طائفة من اآلفات والسلع. ويشمل 

 Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangiferaلتالية: ذلك دراسات عن اآلفات والعوامل ا
indica), A. suspensa (Averrhoa carambola, Citrus paradisi and Mangifera indica), 
Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, Lycopersicon lycopersicum, Malus domestica, 
Mangifera indica, Persea americana and Prunus avium), Cydia pomonella (Malus 
domestica and artificial diet) and Grapholita molesta (Malus domestica and artificial diet) 
(Bustos et al., 2004; Gould & von Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & 
Martinez, 2001; Jessup et al., 1992; Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von 

Windeguth & Ismail, 1987).  
فة عائلة لآلر الغير أنه لوحظ أن فعالية المعالجة لم تتعرض الختبار بالنسبة لجميع الفاكھة والخض
 ذه اآلفةھائل المستھدفة. وإذا توافرت قرائن تشير إلى أن استنتاج المعالجة بأنھا تغطي جميع عو

  سيعاد النظر عندئذ في ھذه المعالجة.ھي قرائن غير صحيحة 

 Bustos, M. E., Enkerlin, W., Reyes, J. & Toledo, J. 2004. Irradiation of mangoes as a المراجع
postharvest quarantine treatment for fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of 
Economic Entomology, 97: 286292.  

Gould, W. P. & von Windeguth, D. L. 1991. Gamma irradiation as a quarantine treatment 
for carambolas infested with Caribbean fruit flies. Florida Entomologist, 74: 
297300. 

Hallman, G. J. 2004. Ionizing irradiation quarantine treatment against Oriental fruit moth 
(Lepidoptera: Tortricidae) in ambient and hypoxic atmospheres. Journal of Economic 
Entomology, 97: 824827. 

Hallman, G. J. & Martinez, L. R. 2001. Ionizing irradiation quarantine treatments against 
Mexican fruit fly (Diptera: Tephritidae) in citrus fruits. Postharvest Biology and 
Technology, 23: 7177. 

Hallman, G. J. & Worley, J. W. 1999. Gamma radiation doses to prevent adult emergence 
from immatures of Mexican and West Indian fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal 
of Economic Entomology, 92: 967973. 

Jessup, A. J., Rigney, C. J., Millar, A., Sloggett, R. F., & Quinn, N. M. 1992. Gamma 
irradiation as a commodity treatment against the Queensland fruit fly in fresh fruit. 
Proceedings of the Research Coordination Meeting on Use of Irradiation as a 
Quarantine Treatment of Food and Agricultural Commodities, 1990: 1342. 

Mansour, M. 2003. Gamma irradiation as a quarantine treatment for apples infested by 
codling moth (Lepidoptera: Tortricidae). Journal of Applied Entomology, 127: 
137141. 

von Windeguth, D. L. 1986. Gamma irradiation as a quarantine treatment for Caribbean 
fruit fly infested mangoes. Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 99: 
131134. 

von Windeguth, D. L. & Ismail, M. A. 1987. Gamma irradiation as a quarantine treatment 
for Florida grapefruit infested with Caribbean fruit fly, Anastrepha suspensa (Loew). 
Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 100: 57. 
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 3 الملحق
  باإلشعاع Anastrepha serpentina   آفة معالجة

  ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من المعيار
  

  ير الدولية لتدابير الصحة النباتيةالمعاي

  )دخاضعة للقواعمن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (معالجات الصحة النباتية لآلفات ال 28ملحق بالمعيار رقم 
  

 (2009)  
  
  

  الموافقة
  .2009اعتمدت معالجة الصحة النباتية ھذه من جانب ھيئة تدابير الصحة النباتية في مارس/آذار 

  
  اق المعالجةنط

غي لمنع ظھور اآلفة  100تطبـق ھـذه المعالجـة على استخـدام اإلشعـاع في الفاكھـة والخضـر بجرعـة ممتصـة دنيـا قدرھـا 
في حالة الفعالية المبينة. وينبغي تطبيق ھذه المعالجة وفقا للمتطلبات المبينة في المعيار رقم  Anastrepha serpentinaالبالغة من 

  .3)الخطوط التوجيھية الستخدام اإلشعاع كتدبير من تدابير الصحة النباتيةمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (من ال 18
  

  وصف المعالجة
Anastrepha serpentinaالمعالجة باإلشعاع آلفة  اسم المعالجة

غير متوافرة المكونات الفعالة
اإلشعاع نوع المعالجة

  Anastrepha serpentina (Wiedmann) (Diptera: Tephritidae) اآلفة المستھدفة
السلع المستھدفة 

 الخاضعة للقواعد
  Anastrepha serpentinaجميع أنواع الفاكھة والخضر التي تعول

 .Anastrepha serpentinaغي لمنع ظھور اآلفات البالغة من 100الجرعة الممتصة الدنيا البالغة  جدول المعالجة
  

  قة. في المائة من مستوى الث 95عند  99.9972EDية والثقة في المعالجة يبلغ مستوى الفعال
  

ير الصحة النباتية من المعايير الدولية لتداب 18ينبغي تطبيق المعالجة وفقا لمتطلبات المعيار رقم 
  ). الخطوط التوجيھية الستخدام اإلشعاع كتدبير من تدابير الصحة النباتية(
  

  حورة.الجة باإلشعاع ھذه على الفاكھة والخضر المخزنة في أجواء مينبغي عدم تطبيق المع

                                                           
يا المتصلة بتسجيل المبيدات أو الشروط المحلية األخرى الخاصة ال يتضمن نطاق المعامالت المنصوص عليھا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات القضا  3

ا التي ينبغي بالموافقة على المعامالت. كذلك ال تتضمن المعامالت معلومات عن اآلثار المحددة بالنسبة للصحة البشرية أو سالمة األغذية، وھى القضاي
لة. وعالوة على ذلك، ُينظر في التأثيرات على جودة المنتج قبل اعتماد تلك المعامالت على التعامل معھا وفقا لإلجراءات المحلية قبل الموافقة على المعام

 المستوى الدولي. وال يوجد إلزام على طرف متعاقد في ما يتصل بالموافقة على المعامالت، أو تسجيلھا أو اعتمادھا لالستخدام في أراضيه.
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معلومات أخرى ذات 
  صلة

 Anastrephaنظرا ألن اإلشعاع قد ال يسفر عن نفوق كامل لآلفة، قد يواجه المفتشون ھذه اآلفة 
serpentina ن حية وإن لم تكن سليمة (اليرقات و/أو اآلفة اليافعة) خالل عملية التفتيش. غير أ

  ذلك ال يعني فشل المعالجة.
  

إلى  عالجةاستند فريق الخبراء المختص المعني بمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لھذه الم
لجة لھذه ) التي حددت فعالية اإلشعاع كمعاBustos et al )2004أعمال البحوث التي اضطلع بھا 

  .Mangifera indicaاآلفة في 
  

أن رات بفي جميع الفاكھة والخضر يستند إلى المعارف والخب وكان استنتاج فعالية المعالجة
ورة فة بصأنظمة قياس جرعة اإلشعاع تقيس جرعة اإلشعاع الفعلية التي تمتصھا اآلفة المستھد
السلع. وفات منفصلة عن السلعة العائلة، وإلى القرائن من الدراسات البحثية بشأن طائفة من اآل

  لعوامل التالية:ويشمل ذلك دراسات عن اآلفات وا
Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangifera indica), A. suspensa (Averrhoa 
carambola, Citrus paradisi and Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, 
Lycopersicon lycopersicum, Malus domestica, Mangifera indica, Persea americana and 
Prunus avium), Cydia pomonella (Malus domestica and artificial diet) and Grapholita 
molesta (Malus domestica and artificial diet) (Bustos et al., 2004; Gould & von 
Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; Jessup et al., 1992; 

Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987).  
لفاكھة من ا غير أنه لوحظ أن فعالية المعالجة لم تختبر بالنسبة لجميع عوائل اآلفة المحتملة
اآلفة  ل ھذهوالخضر. وإذا توافرت قرائن تشير إلى أن استنتاج المعالجة بأنھا تغطي جميع عوائ

  سيعاد النظر عندئذ في ھذه المعالجة. ھي قرائن غير صحيحة،

 Bustos, M. E., Enkerlin, W., Reyes, J. & Toledo, J. 2004. Irradiation of mangoes as aالمراجع
postharvest quarantine treatment for fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of 
Economic Entomology, 97: 286292.  

Gould, W. P. & von Windeguth, D. L. 1991. Gamma irradiation as a quarantine 
treatment for carambolas infested with Caribbean fruit flies. Florida Entomologist, 
74: 297300. 

Hallman, G. J. 2004. Ionizing irradiation quarantine treatment against Oriental fruit 
moth (Lepidoptera: Tortricidae) in ambient and hypoxic atmospheres. Journal of 
Economic Entomology, 97: 824827. 

Hallman, G. J. & Martinez, L. R. 2001. Ionizing irradiation quarantine treatments 
against Mexican fruit fly (Diptera: Tephritidae) in citrus fruits. Postharvest Biology 
and Technology, 23: 7177. 

Jessup, A. J., Rigney, C. J., Millar, A., Sloggett, R. F., & Quinn, N. M. 1992. Gamma 
irradiation as a commodity treatment against the Queensland fruit fly in fresh fruit. 
Proceedings of the Research Coordination Meeting on Use of Irradiation as a 
Quarantine Treatment of Food and Agricultural Commodities, 1990: 1342. 

Mansour, M. 2003. Gamma irradiation as a quarantine treatment for apples infested by 
codling moth (Lepidoptera: Tortricidae). Journal of Applied Entomology, 127: 
137141. 

von Windeguth, D. L. 1986. Gamma irradiation as a quarantine treatment for Caribbean 
fruit fly infested mangoes. Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 
99: 131134. 

von Windeguth, D. L. & Ismail, M. A. 1987. Gamma irradiation as a quarantine 
treatment for Florida grapefruit infested with Caribbean fruit fly, Anastrepha 
suspensa (Loew). Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 100: 57. 
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 4 الملحق
  باإلشعاع Bactrocera jarvisi آفة معالجة

  حق ھو جزء واجب االتباع من المعيارھذا المل
  

  المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
  د)للقواعخاضعة من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (معالجات الصحة النباتية لآلفات ال 28ملحق بالمعيار رقم 

  
  

(2009)  
  
  

  الموافقة
  2009. في مارس/آذار بير الصحة النباتية اعتمدت معالجة الصحة النباتية ھذه من جانب ھيئة تدا

  
  نطاق المعالجة

ى استخـذه المعالجـق ھـتطب ـر بجرعـة والخضـاع في الفاكھـدام اإلشعـة عل درھا ـ ا ق ة  100ة ممتصة دني ع ظھور اآلف غي لمن
ا للم .Bactrocera jarvisi البالغة من م في حالة الفعالية المبينة. وينبغي تطبيق ھذه المعالجة وفق ار رق ة في المعي ات المبين  18تطلب

  .4)الخطوط التوجيھية الستخدام اإلشعاع كتدبير من تدابير الصحة النباتيةمن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (
  

 وصف المعالجة
 Bactrocera jarvisiالمعالجة باإلشعاع آلفة   اسم المعالجة

غير متوافرة المكونات الفعالة
اإلشعاع لجةنوع المعا

  Bactrocera jarvisi (Tryon) (Diptera: Tephritidae) اآلفة المستھدفة
  Bactrocera jarvisiجميع أنواع الفاكھة والخضر التي تعول السلع المنظمة المستھدفة

 
  .Bactrocera jarvisiغي لمنع ظھور اآلفات البالغة من 100الجرعة الممتصة الدنيا البالغة  مخطط المعالجة

  
  ة في المائة من مستوى الثق 95عند  99.9981ED مستوى الفعالية والثقة في المعالجة يبلغ 

  
الصحة النباتية  من المعايير الدولية لتدابير 18ينبغي تطبيق المعالجة وفقا لمتطلبات المعيار رقم 

  ). الخطوط التوجيھية الستخدام اإلشعاع كتدبير من تدابير الصحة النباتية(
  
  رةغي عدم تطبيق المعالجة باإلشعاع ھذه على الفاكھة والخضر المخزنة في أجواء محوينب

                                                           
التفاقية الدولية لوقاية النباتات القضايا المتصلة بتسجيل المبيدات أو الشروط المحلية األخرى الخاصة ال يتضمن نطاق المعامالت المنصوص عليھا في ا 4 

ا التي ينبغي بالموافقة على المعامالت. كذلك ال تتضمن المعامالت معلومات عن اآلثار المحددة بالنسبة للصحة البشرية أو سالمة األغذية، وھى القضاي
جراءات المحلية قبل الموافقة على المعاملة. وعالوة على ذلك، ُينظر في التأثيرات على جودة المنتج قبل اعتماد تلك المعامالت على التعامل معھا وفقا لإل

 المستوى الدولي. وال يوجد إلزام على طرف متعاقد في ما يتصل بالموافقة على المعامالت، أو تسجيلھا أو اعتمادھا لالستخدام في أراضيه.
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معلومات أخرى ذات 
  صلة

 Bactroceraنظرا ألن اإلشعاع قد ال يسفر عن نفوق كامل لآلفة، قد يواجه المفتشون ھذه اآلفة 
jarvisi لتفتيش. غير أن ذلك ال حية وإن لم تكن سليمة (اليرقات و/أو اآلفة اليافعة) خالل عملية ا

  يعني فشل المعالجة.
  

 لى أعمالإلجة استند فريق الخبراء المختص المعني بمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لھذه المعا
ه اآلفة ) التي حددت فعالية اإلشعاع كمعالجة لھذHeather et al )1991البحوث التي اضطلع بھا 

  .Mangifera indicaفي 
  

ن أنظمة ت بأعالية المعالجة في جميع الفاكھة والخضر يستند إلى المعارف والخبراوكان استنتاج ف
صلة منف قياس جرعة اإلشعاع تقيس جرعة اإلشعاع الفعلية التي تمتصھا اآلفة المستھدفة بصورة

 يشمل ذلكولع. عن السلعة العائلة، وإلى القرائن من الدراسات البحثية بشأن طائفة من اآلفات والس
  ت عن اآلفات والعوامل التالية:دراسا

Anastrepha ludens (Citrus roni se and Mangifera indica), A. roni se (Averrhoa 
carambola, Citrus roni se and Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, 
Lycopersicon lycopersicum, Malus domestica, Mangifera indica, Persea roni se  and 
Prunus avium), Cydia pomonella (Malus domestica and artificial diet) and Grapholita 
molesta (Malus domestica and artificial diet) (Bustos et al., 2004; Gould & von 
Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; Jessup et al., 1992; 

Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987).  
فاكھة ن الغير أنه لوحظ أن فعالية المعالجة لم تختبر بالنسبة لجميع عوائل اآلفة المحتملة م
آلفة ذه اھوالخضر. وإذا توافرت قرائن تشير إلى أن استنتاج المعالجة بأنھا تغطي جميع عوائل 

  ائن غير صحيحة سيعاد النظر عندئذ في ھذه المعالجة.ھي قر

 Bustos, M. E., Enkerlin, W., Reyes, J. & Toledo, J. 2004. Irradiation of mangoes as a المراجع
postharvest quarantine treatment for fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of 
Economic Entomology, 97: 286292.  

Gould, W. P. & von Windeguth, D. L. 1991. Gamma irradiation as a quarantine treatment 
for carambolas infested with Caribbean fruit flies. Florida Entomologist, 74: 297300. 

Hallman, G. J. 2004. Ionizing irradiation quarantine treatment against Oriental fruit moth 
(Lepidoptera: Tortricidae) in ambient and hypoxic atmospheres. Journal of Economic 
Entomology, 97: 824827. 

Hallman, G. J. & Martinez, L. R. 2001. Ionizing irradiation quarantine treatments against 
Mexican fruit fly (Diptera: Tephritidae) in citrus fruits. Postharvest Biology and 
Technology, 23: 7177. 

Heather, N. W., Corcoran, R. J. & Banos, C. 1991. Disinfestation of mangoes with gamma 
irradiation against two Australian fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of 
Economic Entomology, 84: 13041307. 

Jessup, A. J., Rigney, C. J., Millar, A., Sloggett, R. F. & Quinn, N. M. 1992. Gamma 
irradiation as a commodity treatment against the Queensland fruit fly in fresh fruit. 
Proceedings of the Research Coordination Meeting on Use of Irradiation as a 
Quarantine Treatment of Food and Agricultural Commodities, 1990: 1342. 

Mansour, M. 2003. Gamma irradiation as a quarantine treatment for apples infested by 
codling moth (Lepidoptera: Tortricidae). Journal of Applied Entomology, 127: 
137141. 

von Windeguth, D. L. 1986. Gamma irradiation as a quarantine treatment for Caribbean 
fruit fly infested mangoes. Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 99: 
131134. 

von Windeguth, D. L. & Ismail, M. A. 1987. Gamma irradiation as a quarantine treatment 
for Florida grapefruit infested with Caribbean fruit fly, Anastrepha suspensa (Loew). 
Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 100: 57. 
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  5 الملحق
 باإلشعاع Bactrocera tryoni معالجة آفة

 ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من المعيار
 
 
 

  معايير الدولية لتدابير الصحة النباتيةال
  د)للقواعخاضعة من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (معالجات الصحة النباتية لآلفات ال 28ملحق بالمعيار رقم 

  
  

(2009)  
  
  

  الموافقة
  .2009في مارس/آذار اعتمدت معالجة الصحة النباتية ھذه من جانب ھيئة تدابير الصحة النباتية 

  
  نطاق المعالجة

ى استخـذه المعالجـق ھـتطب ا قدرھـة ممتصـر بجرعـة والخضـاع في الفاكھـدام اإلشعـة عل ة  100ا ـة دني ع ظھور اآلف غي لمن
من  18في حالة الفعالية المبينة. وينبغي تطبيق ھذه المعالجة وفقا للمتطلبات المبينة في المعيار رقم  Bactrocera tryoni البالغة من

  .5)الخطوط التوجيھية الستخدام اإلشعاع كتدبير من تدابير الصحة النباتيةعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (الم
  

 وصف المعالجة
 Bactrocera tryoniالمعالجة باإلشعاع آلفة   اسم المعالجة

غير متوافرة المكونات الفعالة
اإلشعاع نوع المعالجة

  Bactrocera tryoni (Froggatt) (Diptera: Tephritidae) اآلفة المستھدفة
  Bactrocera tryoniجميع أنواع الفاكھة والخضر التي تعول السلع المنظمة المستھدفة

  
  
 

  .Bactrocera tryoniغي لمنع ظھور اآلفات البالغة من 100الجرعة الممتصة الدنيا البالغة  مخطط المعالجة
  

  ة في المائة من مستوى الثق 95عند  99.9978EDيبلغ  مستوى الفعالية والثقة في المعالجة
  

ر الصحة النباتية من المعايير الدولية لتدابي 18ينبغي تطبيق المعالجة وفقا لمتطلبات المعيار رقم 
  ). الخطوط التوجيھية الستخدام اإلشعاع كتدبير من تدابير الصحة النباتية(
  

  ورةالفاكھة والخضر المخزنة في أجواء محينبغي عدم تطبيق المعالجة باإلشعاع ھذه على

                                                           
خرى الخاصة يتضمن نطاق المعامالت المنصوص عليھا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات القضايا المتصلة بتسجيل المبيدات أو الشروط المحلية األال   5 

لقضايا التي ينبغي بالموافقة على المعامالت. كذلك ال تتضمن المعامالت معلومات عن اآلثار المحددة بالنسبة للصحة البشرية أو سالمة األغذية، وھى ا
تلك المعامالت على التعامل معھا وفقا لإلجراءات المحلية قبل الموافقة على المعاملة. وعالوة على ذلك، ُينظر في التأثيرات على جودة المنتج قبل اعتماد 

 اعتمادھا لالستخدام في أراضيه. المستوى الدولي. وال يوجد إلزام على طرف متعاقد في ما يتصل بالموافقة على المعامالت، أو تسجيلھا أو
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معلومات أخرى ذات 
  صلة

 Bactroceraنظرا ألن اإلشعاع قد ال يسفر عن نفوق كامل لآلفة، قد يواجه المفتشون ھذه اآلفة 
tryoni  حية وإن لم تكن سليمة (اليرقات و/أو اآلفة اليافعة) خالل عملية التفتيش. غير أن ذلك ال

  يعني فشل المعالجة.
  

ال إلى أعم الجةاستند فريق الخبراء المختص المعني بمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لھذه المع
معالجـــة ك) التي حــددت فعاليـــة اإلشعــــاع Heather et al. )1991البحوث التي اضطلع بھا 

  .Mangifera indicaلھذه اآلفة في 
  

 أن أنظمةات بكھة والخضر يستند إلى المعارف والخبروكان استنتاج فعالية المعالجة في جميع الفا
فصلة ة منقياس جرعة اإلشعاع تقيس جرعة اإلشعاع الفعلية التي تمتصھا اآلفة المستھدفة بصور

ويشمل ذلك  سلع.عن السلعة العائلة، وإلى القرائن من الدراسات البحثية بشأن طائفة من اآلفات وال
  ة:دراسات عن اآلفات والعوامل التالي

Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangifera indica), A. suspensa (Averrhoa 
carambola, Citrus paradisi and Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, 
Lycopersicon lycopersicum, Malus domestica, Mangifera indica, Persea americana and 
Prunus avium), Cydia pomonella (Malus domestica and artificial diet) and Grapholita 
molesta (Malus domestica and artificial diet) (Bustos et al., 2004; Gould & von 
Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; Jessup et al., 1992; 

Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987)  
فاكھة ن المغير أنه لوحظ أن فعالية المعالجة لم تختبر بالنسبة لجميع عوائل اآلفة المحتملة 

ذه ھائل والخضر. وفي حالة توافر قرائن تشير إلى أن استنتاج المعالجة بأنھا تغطي جميع عو
 ظر عندئذ في ھذه المعالجة.اآلفة غير اآلفة غير صحيحة، سيعاد الن

 Bustos, M. E., Enkerlin, W., Reyes, J. & Toledo, J. 2004. Irradiation of mangoes as a المراجع
postharvest quarantine treatment for fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of 
Economic Entomology, 97: 286292.  

Gould, W. P. & von Windeguth, D. L. 1991. Gamma irradiation as a quarantine treatment 
for carambolas infested with Caribbean fruit flies. Florida Entomologist, 74: 
297300. 

Hallman, G. J. 2004. Ionizing irradiation quarantine treatment against Oriental fruit moth 
(Lepidoptera: Tortricidae) in ambient and hypoxic atmospheres. Journal of Economic 
Entomology, 97: 824827. 

Hallman, G. J. & Martinez, L. R. 2001. Ionizing irradiation quarantine treatments against 
Mexican fruit fly (Diptera: Tephritidae) in citrus fruits. Postharvest Biology and 
Technology, 23: 7177. 

Heather, N. W., Corcoran, R. J. & Banos, C. 1991. Disinfestation of mangoes with 
gamma irradiation against two Australian fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of 
Economic Entomology, 84: 13041307. 

Jessup, A. J., Rigney, C. J., Millar, A., Sloggett, R. F. & Quinn, N. M. 1992. Gamma 
irradiation as a commodity treatment against the Queensland fruit fly in fresh fruit. 
Proceedings of the Research Coordination Meeting on Use of Irradiation as a 
Quarantine Treatment of Food and Agricultural Commodities, 1990: 1342. 

Mansour, M. 2003. Gamma irradiation as a quarantine treatment for apples infested by 
codling moth (Lepidoptera: Tortricidae). Journal of Applied Entomology, 127: 
137141. 

von Windeguth, D. L. 1986. Gamma irradiation as a quarantine treatment for Caribbean 
fruit fly infested mangoes. Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 99: 
131134. 

von Windeguth, D. L. & Ismail, M. A. 1987. Gamma irradiation as a quarantine treatment 
for Florida grapefruit infested with Caribbean fruit fly, Anastrepha suspensa (Loew). 
Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 100: 57.
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  6الملحق
  باإلشعاع Cydia pomonella آفة معالجة

 ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من المعيار
 

  ة النباتيةالمعايير الدولية لتدابير الصح
  د)للقواعخاضعة من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (معالجات الصحة النباتية لآلفات ال 28ملحق بالمعيار رقم 

  
  

 (2009)  
  
  

  الموافقة
  .2009في مارس/آذار اعتمدت معالجة الصحة النباتية ھذه من جانب ھيئة تدابير الصحة النباتية 

  
  نطاق المعالجة
ة من 200لمعالجة على استخدام اإلشعاع في الفاكھة والخضر بجرعة ممتصة دنيا قدرھا تطبق ھذه ا  غي لمنع ظھور اآلفة البالغ

Cydia pomonella  م ار رق ة في المعي ات المبين ايير  18في حالة الفعالية المبينة. وينبغي تطبيق ھذه المعالجة وفقا للمتطلب من المع
  . 6)الخطوط التوجيھية الستخدام اإلشعاع كتدبير من تدابير الصحة النباتيةالدولية لتدابير الصحة النباتية (

  
 وصف المعالجة
Cydia pomonellaالمعالجة باإلشعاع آلفة   اسم المعالجة

غير متوافرة المكونات الفعالة
اإلشعاع نوع المعالجة

  Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) اآلفة المستھدفة
  Cydia pomonellaجميع أنواع الفاكھة والخضر التي تعول لسلع المنظمة المستھدفةا

  
  
 

  .Cydia pomonellaغي لمنع ظھور اآلفات البالغة من 200الجرعة الممتصة الدنيا البالغة  مخطط المعالجة
  

   في المائة من مستوى الثقة 95عند  99.9978EDمستوى الفعالية والثقة في المعالجة يبلغ 
  

ر الصحة النباتية من المعايير الدولية لتدابي 18ينبغي تطبيق المعالجة وفقا لمتطلبات المعيار رقم 
  ). الخطوط التوجيھية الستخدام اإلشعاع كتدبير من تدابير الصحة النباتية(
  

  ورةينبغي عدم تطبيق المعالجة باإلشعاع ھذه على الفاكھة والخضر المخزنة في أجواء مح

                                                           
األخرى الخاصة ال يتضمن نطاق المعامالت المنصوص عليھا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات القضايا المتصلة بتسجيل المبيدات أو الشروط المحلية  6 

للصحة البشرية أو سالمة األغذية، وھى القضايا التي ينبغي  بالموافقة على المعامالت. كذلك ال تتضمن المعامالت معلومات عن اآلثار المحددة بالنسبة
تلك المعامالت على التعامل معھا وفقا لإلجراءات المحلية قبل الموافقة على المعاملة. وعالوة على ذلك، ُينظر في التأثيرات على جودة المنتج قبل اعتماد 

 بالموافقة على المعامالت، أو تسجيلھا أو اعتمادھا لالستخدام في أراضيه.المستوى الدولي. وال يوجد إلزام على طرف متعاقد في ما يتصل 
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أخرى ذات معلومات
  صلة

 Cydiaنظرا ألن اإلشعاع قد ال يسفر عن نفوق كامل لآلفة، قد يواجه المفتشون ھذه اآلفة 
pomonella  حية وإن لم تكن سليمة (اليرقات و/أو اآلفة اليافعة) خالل عملية التفتيش. غير أن ذلك

  ال يعني فشل المعالجة.
  

 لى أعمالإالجة النباتية في تقييمه لھذه المع استند فريق الخبراء المختص المعني بمعالجات الصحة
فة في ) التي حددت فعالية اإلشعاع كمعالجة لھذه اآلMansour )2003البحوث التي اضطلع بھا 

Malus domestica.  
  

ن أنظمة ات بأوكان استنتاج فعالية المعالجة في جميع الفاكھة والخضر يستند إلى المعارف والخبر
صلة ة منفس جرعة اإلشعاع الفعلية التي تمتصھا اآلفة المستھدفة بصورقياس جرعة اإلشعاع تقي

 يشمل ذلكوسلع. عن السلعة العائلة، وإلى القرائن من الدراسات البحثية بشأن طائفة من اآلفات وال
  دراسات عن اآلفات والعوامل التالية:

Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangifera indica), A. suspensa (Averrhoa 
carambola, Citrus paradisi and Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, 
Lycopersicon lycopersicum, Malus domestica, Mangifera indica, Persea americana and 
Prunus avium), Cydia pomonella (Malus domestica and artificial diet) and Grapholita 
molesta (Malus domestica and artificial diet) (Bustos et al., 2004; Gould & von 
Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; Jessup et al., 1992; 

Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987).  
اكھة ن الفملية المعالجة لم تختبر بالنسبة لجميع عوائل اآلفة المحتملة غير أنه لوحظ أن فعا

آلفة اھذه  والخضر. وإذا توافرت قرائن تشير إلى أن استنتاج المعالجة بأنھا تغطي جميع عوائل
  ھي قرائن غير صحيحة سيعاد النظر عندئذ في ھذه المعالجة.

 
 Bustos, M. E., Enkerlin, W., Reyes, J. & Toledo, J. 2004. Irradiation of mangoes as a المراجع

postharvest quarantine treatment for fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of 
Economic Entomology, 97: 286292.  

Gould, W. P. & von Windeguth, D. L. 1991. Gamma irradiation as a quarantine treatment 
for carambolas infested with Caribbean fruit flies. Florida Entomologist, 74: 297300. 

Hallman, G. J. 2004. Ionizing irradiation quarantine treatment against Oriental fruit moth 
(Lepidoptera: Tortricidae) in ambient and hypoxic atmospheres. Journal of Economic 
Entomology, 97: 824827. 

Hallman, G. J. & Martinez, L. R. 2001. Ionizing irradiation quarantine treatments against 
Mexican fruit fly (Diptera: Tephritidae) in citrus fruits. Postharvest Biology and 
Technology, 23: 7177. 

Jessup, A. J., Rigney, C. J., Millar, A., Sloggett, R. F., & Quinn, N. M. 1992. Gamma 
irradiation as a commodity treatment against the Queensland fruit fly in fresh fruit. 
Proceedings of the Research Coordination Meeting on Use of Irradiation as a 
Quarantine Treatment of Food and Agricultural Commodities, 1990: 1342. 

Mansour, M. 2003. Gamma irradiation as a quarantine treatment for apples infested by 
codling moth (Lepidoptera: Tortricidae). Journal of Applied Entomology, 127: 
137141. 

von Windeguth, D. L. 1986. Gamma irradiation as a quarantine treatment for Caribbean 
fruit fly infested mangoes. Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 99: 
131134. 

von Windeguth, D. L. & Ismail, M. A. 1987. Gamma irradiation as a quarantine treatment 
for Florida grapefruit infested with Caribbean fruit fly, Anastrepha suspensa (Loew). 
Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 100: 57. 

 



   28المعيار الدولي رقم    معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الصحي
 

   )2010(إصدار34إلى 1رقم  النباتيةالصحة  لتدابير المعايير الدولية
 

425

  7 الملحق
  باإلشعاع (عام)  Tephritidae معالجة ذباب الفاكھة من العائلة

  
 ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من المعيار

  
  الصحة النباتيةالمعايير الدولية لتدابير 

  د)للقواعخاضعة من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (معالجات الصحة النباتية لآلفات ال 28ملحق بالمعيار رقم 
 
 

(2009)  
  

  الموافقة
  .2009في مارس/آذار اعتمدت معالجة الصحة النباتية ھذه من جانب ھيئة تدابير الصحة النباتية 

  
  نطاق المعالجة

ة  150ه المعالجة على استخدام اإلشعاع في الفاكھة والخضر بجرعة ممتصة دنيا قدرھا طبق ھذنت من غي لمنع ظھور اآلفة البالغ
م ذباب الفاكھة عند الفعالية المحددة.  ار رق ة في المعي ات المبين ا للمتطلب ذه المعالجة وفق ة  18وينبغي تطبيق ھ ايير الدولي من المع

   .7)وط التوجيھية الستخدام اإلشعاع كتدبير من تدابير الصحة النباتيةالخطلتدابير الصحة النباتية (
  

 وصف المعالجة
 (عام) Tephritidaeالمعالجة باإلشعاع لذباب الفاكھة من العائلة   اسم المعالجة

غير متوافرة المكونات الفعالة
اإلشعاع نوع المعالجة

    Tephritidae (Diptera: Tephritidae)ذباب الفاكھة من العائلة اآلفة المستھدفة
  Tephritidaeجميع أنواع الفاكھة والخضر التي تعول ذباب الفاكھة من العائلة  السلع المنظمة المستھدفة

 
  ة.غي لمنع ظھور اآلفات البالغة من ذباب الفاكھ150الجرعة الممتصة الدنيا البالغة  مخطط المعالجة

  
  في المائة من مستوى الثقة  95عند 99.9968EDبلغ مستوى الفعالية والثقة في المعالجة ي

  
ر الصحة النباتية من المعايير الدولية لتدابي 18ينبغي تطبيق المعالجة وفقا لمتطلبات المعيار رقم 

  ). الخطوط التوجيھية الستخدام اإلشعاع كتدبير من تدابير الصحة النباتية(
  

  ورةاكھة والخضر المخزنة في أجواء محينبغي عدم تطبيق المعالجة باإلشعاع ھذه على الف

                                                           
األخرى الخاصة ال يتضمن نطاق المعامالت المنصوص عليھا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات القضايا المتصلة بتسجيل المبيدات أو الشروط المحلية  7 

مالت معلومات عن اآلثار المحددة بالنسبة للصحة البشرية أو سالمة األغذية، وھى القضايا التي ينبغي بالموافقة على المعامالت. كذلك ال تتضمن المعا
تلك المعامالت على التعامل معھا وفقا لإلجراءات المحلية قبل الموافقة على المعاملة. وعالوة على ذلك، ُينظر في التأثيرات على جودة المنتج قبل اعتماد 

 يوجد إلزام على طرف متعاقد في ما يتصل بالموافقة على المعامالت، أو تسجيلھا أو اعتمادھا لالستخدام في أراضيه. المستوى الدولي. وال
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معلومات أخرى 

  ذات صلة
 كن سليمةتن لم نظرا ألن اإلشعاع قد ال يسفر عن نفوق كامل لآلفة، قد يواجه المفتشون ھذه اآلفة حية وإ

  (اليرقات و/أو اآلفة اليافعة) خالل عملية التفتيش. غير أن ذلك ال يعني فشل المعالجة.
  

ء المختص المعني بمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لھذه المعالجة إلى أعمال البحوث استند فريق الخبرا
 Gould & von Windeguth)، و 2004( Follett & Armstrong ) وBustos et al )2004التي اضطلع بھا 

) 1999( Hallman & Thomas) و 2001( Hallman & Martinez ) و2004( Hallman) و 1991(
 von Wideguth ) و1992( Jessup et al ) و1991( Heather et al ) وHallman & Worley )1999و
) والتي حددت فعالية اإلشعاع كمعالجة لھذه اآلفة في 1987( von Windeguth & Ismail ) و1986(

Averrhoa carambola, Carica papaya, Citrus paradisi, Citrus reticulata, Citrus sinensis, 
Lycopersicon esculentum, Malus domestica, Mangifera indica, P Persea americana, Prunus avium 

& Vaccinium corymbosum.  
ة قياس أنظم وكان استنتاج فعالية المعالجة في جميع الفاكھة والخضر يستند إلى المعارف والخبرات بأن

عة السل ا اآلفة المستھدفة بصورة منفصلة عنجرعة اإلشعاع تقيس جرعة اإلشعاع الفعلية التي تمتصھ
ات عن اآلف راساتالعائلة، وإلى القرائن من الدراسات البحثية بشأن طائفة من اآلفات والسلع. ويشمل ذلك د

  والعوامل التالية:
A Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangifera indica), A. suspensa (Averrhoa carambola, 
Citrus paradisi and Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, Lycopersicon 
lycopersicum, Malus domestica, Mangifera indica, Persea americana and Prunus avium), Cydia 
pomonella (Malus domestica and artificial diet) and Grapholita molesta (Malus domestica and 
artificial diet) (Bustos et al., 2004; Gould & von Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & 
Martinez, 2001; Jessup et al., 1992; Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & 

Ismail, 1987)جميع عوائل اآلفة المحتملة من الفاكھة . غير أنه لوحظ أن فعالية المعالجة لم تختبر بالنسبة ل
والخضر. وإذا توافرت قرائن تشير إلى أن استنتاج المعالجة بأنھا تغطي جميع عوائل ھذه اآلفة ھي قرائن 

 غير صحيحة سيعاد النظر عندئذ في ھذه المعالجة.
 Bustos, M. E., Enkerlin, W., Reyes, J. & Toledo, J. 2004. Irradiation of mangoes as a postharvest المراجع

quarantine treatment for fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of Economic Entomology, 
97: 286292.  

Follet P.A. & Armstrong, J. W. 2004. Revised irradiation doses to control melon fly, 
Mediterranean fruit fly, and Oriental fruit fly (Diptera: Tephritidae) and a general dose for 
tephritid fruit flies. Journal of Economic Entomology, 97: 1254-1262. 

Gould, W. P. & von Windeguth, D. L. 1991. Gamma irradiation as a quarantine treatment for 
carambolas infested with Caribbean fruit flies. Florida Entomologist, 74: 297300. 

Hallman, G. J. 2004. Ionizing irradiation quarantine treatment against Oriental fruit moth 
(Lepidoptera: Tortricidae) in ambient and hypoxic atmospheres. Journal of Economic 
Entomology, 97: 824827. 

Hallman, G.J. 2004. Irradiation disinfestation of apple maggot (Diptera: Tephritidae) in hypoxic 
and low-temperature storage. Journal of Economic Entomology, 97: 1245-1248. 

Hallman, G. J. & Martinez, L. R. 2001. Ionizing irradiation quarantine treatments against Mexican 
fruit fly (Diptera: Tephritidae) in citrus fruits. Postharvest Biology and Technology, 23: 7177. 

Hallman, G.J. & Thomas, D.B. 1999. Gamma irradiation quarantine treatment against blueberry 
maggot and apple maggot (Diptera: Tephritidae). Journal of Economic Entomology, 92: 1373-
1376. 

Hallman, G. J. & Worley, J. W. 1999. Gamma radiation doses to prevent adult emergence from 
immatures of Mexican and West Indian fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of Economic 
Entomology, 92: 967973. 

Heather, N.W., Corcoran, R.J. & Banos, C. 1991. Disinfestation of mangoes with gamma 
irradiation against two Australian fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of Economic 
Entomology, 84: 1304-1307. 

Jessup, A. J., Rigney, C. J., Millar, A., Sloggett, R. F., & Quinn, N. M. 1992. Gamma irradiation 
as a commodity treatment against the Queensland fruit fly in fresh fruit. Proceedings of the 
Research Coordination Meeting on Use of Irradiation as a Quarantine Treatment of Food and 
Agricultural Commodities, 1990: 1342. 

Mansour, M. 2003. Gamma irradiation as a quarantine treatment for apples infested by codling 
moth (Lepidoptera: Tortricidae). Journal of Applied Entomology, 127: 137141. 

von Windeguth, D. L. 1986. Gamma irradiation as a quarantine treatment for Caribbean fruit fly 
infested mangoes. Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 99: 131134. 

von Windeguth, D. L. & Ismail, M. A. 1987. Gamma irradiation as a quarantine treatment for 
Florida grapefruit infested with Caribbean fruit fly, Anastrepha suspensa (Loew). Proceedings of 
the Florida State Horticultural Society, 100: 57.
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  8 الملحق

  باإلشعاع Rhagoletis pomonella معالجة آفة
 ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من المعيار

 
  

  المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
  د)للقواعخاضعة لية لتدابير الصحة النباتية (معالجات الصحة النباتية لآلفات المن المعايير الدو 28ملحق بالمعيار رقم 

 
(2009)  

  
  

  الموافقة
  .2009في مارس/آذار معالجة الصحة النباتية ھذه من جانب ھيئة تدابير الصحة النباتية  وافقت

  
  نطاق المعالجة

ةاآلفة  تشرنقغي لمنع  60ة ممتصة دنيا قدرھا طبق ھذه المعالجة على استخدام اإلشعاع في الفاكھة والخضر بجرعنت  من اليافع
Rhagoletis pomonella   م ار رق ة في المعي ات المبين ا للمتطلب ذه المعالجة وفق ق ھ ة. وينبغي تطبي ة المبين ة الفعالي من  18في حال

  . 51)تدابير الصحة النباتيةالخطوط التوجيھية الستخدام اإلشعاع كتدبير من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (
  

 وصف المعالجة
Rhagoletis pomonellaالمعالجة باإلشعاع آلفة   اسم المعالجة

غير متوافرة المكونات الفعالة
اإلشعاع نوع المعالجة

  Rhagoletis pomonella (Walsh) (Diptera: Tephritidae) اآلفة المستھدفة
  Rhagoletis pomonellaلفاكھة والخضر التي تعولجميع أنواع ا السلع المنظمة المستھدفة

 
  Rhagoletis pomonellaغي لمنع ظھور اآلفات البالغة من60الجرعة الممتصة الدنيا البالغة  مخطط المعالجة

  
  ثقة في المائة من مستوى ال 95عند  99.9921EDمستوى الفعالية والثقة في المعالجة يبلغ 

  
بير الصحة من المعايير الدولية لتدا 18لمتطلبات المعيار رقم ينبغي تطبيق المعالجة وفقا 

  ). ةالخطوط التوجيھية الستخدام اإلشعاع كتدبير من تدابير الصحة النباتيالنباتية (
  

  حورةمينبغي عدم تطبيق المعالجة باإلشعاع ھذه على الفاكھة والخضر المخزنة في أجواء 

                                                           
األخرى الخاصة ال يتضمن نطاق المعامالت المنصوص عليھا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات القضايا المتصلة بتسجيل المبيدات أو الشروط المحلية  51 

بغي لتي ينا وھى القضايا قة على المعامالت. كذلك ال تتضمن المعامالت معلومات عن اآلثار المحددة بالنسبة للصحة البشرية أو سالمة األغذية،بالمواف
مالت على تلك المعااد بل اعتمقالتعامل معھا وفقا لإلجراءات المحلية قبل الموافقة على المعاملة. وعالوة على ذلك، ُينظر في التأثيرات على جودة المنتج 
 ضيه.في أرا المستوى الدولي. وال يوجد إلزام على طرف متعاقد في ما يتصل بالموافقة على المعامالت، أو تسجيلھا أو اعتمادھا لالستخدام
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معلومات أخرى ذات 

  صلة
 Rhagoletisاع قد ال يسفر عن نفوق كامل لآلفة، قد يواجه المفتشون ھذه اآلفة نظرا ألن اإلشع

pomonella  حية وإن لم تكن سليمة (اليرقات و/أو اآلفة اليافعة) خالل عملية التفتيش. غير أن ذلك
  ال يعني فشل المعالجة.

  
 لى أعمالجة إذه المعالاستند فريق الخبراء المختص المعني بمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لھ

) التي حددت فعالية 2004( Hallman & Thomas ) وHallman )2004البحوث التي اضطلع بھا 
  .Mangifera indicaاإلشعاع كمعالجة لھذه اآلفة في 

  
أنظمة  ت بأنوكان استنتاج فعالية المعالجة في جميع الفاكھة والخضر يستند إلى المعارف والخبرا

لة منفص ع تقيس جرعة اإلشعاع الفعلية التي تمتصھا اآلفة المستھدفة بصورةقياس جرعة اإلشعا
 يشمل ذلكلع. وعن السلعة العائلة، وإلى القرائن من الدراسات البحثية بشأن طائفة من اآلفات والس

  دراسات عن اآلفات والعوامل التالية:
Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangifera indica), A. suspensa (Averrhoa 
carambola, Citrus paradisi and Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, 
Lycopersicon lycopersicum, Malus domestica, Mangifera indica, Persea americana and 
Prunus avium), Cydia pomonella (Malus domestica and artificial diet) and Grapholita 
molesta (Malus domestica and artificial diet) (Bustos et al., 2004; Gould & von Windeguth, 
1991; Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; Jessup et al., 1992; Mansour, 2003; von 

Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987).  
اكھة ن الفن فعالية المعالجة لم تختبر بالنسبة لجميع عوائل اآلفة المحتملة مغير أنه لوحظ أ

فة ھي ذه اآلھوالخضر. وإذا توافرت قرائن تشير إلى أن استنتاج المعالجة بأنھا تغطي جميع عوائل 
  قرائن غير صحيحة سيعاد النظر عندئذ في ھذه المعالجة.

 
 Bustos, M. E., Enkerlin, W., Reyes, J. & Toledo, J. 2004. Irradiation of mangoes as a المراجع

postharvest quarantine treatment for fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of 
Economic Entomology, 97: 286292.  

Gould, W. P. & von Windeguth, D. L. 1991. Gamma irradiation as a quarantine treatment 
for carambolas infested with Caribbean fruit flies. Florida Entomologist, 74: 297300. 

Hallman, G. J. 2004. Ionizing irradiation quarantine treatment against Oriental fruit moth 
(Lepidoptera: Tortricidae) in ambient and hypoxic atmospheres. Journal of Economic 
Entomology, 97: 824827. 

Hallman, G.J. 2004. Irradiation disinfestations of apple maggot (Diptera: Tephritidae) in 
hypoxic and low-temperature storage. Journal of Economic Entomology, 97: 1245-1248. 

Hallman, G. J. & Martinez, L. R. 2001. Ionizing irradiation quarantine treatments against 
Mexican fruit fly (Diptera: Tephritidae) in citrus fruits. Postharvest Biology and 
Technology, 23: 7177. 

Hallman, G.J. & Thomas, D.B. 1999. Gamma irradiation quarantine treatment against 
blueberry maggot and apple maggot (Diptera: Tephritidae). Journal of Economic 
Entomology, 92: 1373-1376. 

Jessup, A. J., Rigney, C. J., Millar, A., Sloggett, R. F., & Quinn, N. M. 1992. Gamma 
irradiation as a commodity treatment against the Queensland fruit fly in fresh fruit. 
Proceedings of the Research Coordination Meeting on Use of Irradiation as a 
Quarantine Treatment of Food and Agricultural Commodities, 1990: 1342. 

Mansour, M. 2003. Gamma irradiation as a quarantine treatment for apples infested by 
codling moth (Lepidoptera: Tortricidae). Journal of Applied Entomology, 127: 137141. 

von Windeguth, D. L. 1986. Gamma irradiation as a quarantine treatment for Caribbean 
fruit fly infested mangoes. Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 99: 
131134. 

von Windeguth, D. L. & Ismail, M. A. 1987. Gamma irradiation as a quarantine treatment 
for Florida grapefruit infested with Caribbean fruit fly, Anastrepha suspensa (Loew). 
Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 100: 57.
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  :9الملحق 
  Conotrachelus nenuphar شرةمعاملة تشعيع لح

 
  ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من المعيار

  

  المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
  د)للقواعخاضعة من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (معالجات الصحة النباتية لآلفات ال 28ملحق بالمعيار رقم 

  
)2010(  

  
  2010ابير الصحة النباتية ھذا الملحق في آذار/مارس وافقت ھيئة تدالموافقة: 

 
 نطاق المعاملة

غراي لمنع تكاثر بالغات حشرة  92ق ھذه المعاملة على تشعيع ثمار الفاكھة والخضار عند جرعة ممتصة دنيا مقدارھا تطبّ 
 Conotrachelus nenuphar ع المتطلبات المبينة في المعيار الدولي عند الفعالية المبينة. ويتعّين تطبيق ھذه المعاملة انسجاماً م

18 :522003.  
 وصف المعاملة

 اسم المعاملة Conotrachelus nenupharمعاملة تشعيع لحشرة
غير متوافر   الالمكّون الفعّ 

تشعيع  نمط المعاملة
Conotrachelus nenuphar (Herbst) (Coleoptera : Curculionidae) اآلفة المستھدفة 

البنود الخاضعة للوائح Conotrachelus nenupharفاكھة والخضار التي تكون عوائل لحشرة جميع ثمار ال
 المستھدفة

  Conotrachelus nenupharبالغات تكاثرغراي لمنع 92جرعة ممتصة دنيا مقدارھا
  .%95عند مستوى ثقة  99.9880EDمستوى الفعالية والثقة للمعاملة 
   2003: 18مع متطلبات المعيار الدولي يتعّين تطبيق المعاملة انسجاماً 

ء أجوا ال يتعّين تطبيق معاملة التشعيع ھذه على ثمار الفاكھة والخضار المخزنة في
 محورة.

  الجدول الزمني للمعاملة

                                                           
ا ال تؤّمن المعامالت معلومات مسائل مرتبطة بتسجيل مبيدات اآلفات أو أية متطلبات محلية لمعامالت معتمدة. كم الصحة النباتيةاليشمل نطاق معامالت  52

وعالوة على  ملة ما.عن تأثيرات محددة في صحة اإلنسان أو سالمة األغذية، التي يتعّين معالجتھا باستخدام إجراءات محلية قبل المصادقة على معا
ودة المنتج قد املة ما في جرات لمعلى أن تقويم أية تأثيذلك، ُينظر في التأثيرات الممكنة للمعامالت في جودة المنتج لبعض سلع العائل قبل اعتمادھا دوليا. ع

 اضيه.يحتاج إلى اعتبارات إضافية. وليس ھناك إلزام لطرف متعاقد بالموافقة على المعامالت، تسجيلھا واعتمادھا الستخدامھا في أر
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لتفتيش لية انظراً ألن التشعيع قد ال يسفر عن موت كامل لآلفة، قد يصادف المفتشون أثناء عم

 .أو بالغات) و/ حية ولكنھا غير حيوية (يرقات، عذارى Conotrachelus nenupharحشرات 
  .وھذا ال يعني إخفاق المعاملة

ياة حر في ورغم أن المعاملة قد تؤدي إلى وجود بالغات مشععة، فإن العوامل التالية قد تؤث
  :البالغلت الموجودة في المصائد في البلدان المستوردة

لى ل إ(تتحوار المشحونة ألن الحشرة تتعّذرالبالغات (إن وجدت) تكون نادرة في الثم -
 ؛خارج الثمرة عذراء)

حتماالً قل اأاليحتمل مثابرة البالغات المشععة ألكثر من أسبوع، بعد التشعيع، وھي لذلك  -
 .ألن تنتشر مقارنة بالبالغات غير المشععة

العمل  على لةارتكز تقويم الفريق الفني عن معامالت الصحة النباتية عند تقويمه لھذه المعام
لتفاح ا يفالذي حدد فعالية التشعيع لھذه الحشرة  )Hallman )2003البحثي المنفذ من قبل

Malus domestica. 
ارتكز استقراء كفاءة المعاملة على جميع الثمار والخضار على معرفة وتجربة أن نظم جرعات 

شكل مستقل عن سلعة اإلشعاع تقيس جرعة اإلشعاع الفعلي التي تمتصھا األفة المستھدفة ب
مل ھذه دراسات تقرائن من دراسات بحثية على طائفة من اآلفات والسلع. وتشعلى العائل، و

  على اآلفات والعوائل التالية:
Anastrepha ludens (Citrus uspense and Mangifera indica), A. uspense (Averrhoa 
carambola, Citrus uspense and Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, 
Lycopersicon lycopersicum, Malus domestica, )Malus domestica وتغذية اصطناعية  ( 
Mangifera indica, Persea uspense  and Prunus avium), Cydia pomonella and 
Grapholita molesta (وتغذية اصطناعية Malus domestica) (Bustos et al., 2004; Gould & 
von Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; Jessup et al., 1992; 
Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987). 

 حتملة منالم لومن المعترف به مع ذلك، أّنه لم يتم اختبار فاعلية المعاملة على جميع العوائ 
ية لة لتغطلمعامتوافر قرائن إلظھار أن استقراء ا دثمار الفاكھة والخضار لآلفة المستھدفة. وعن

  كافة عوائل  ھذه اآلفة غير صحيح، سيتم إعادة النظر في ھذه المعاملة.
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  :10الملحق 
  Grapholita molesta شرةمعاملة تشعيع لح 
  

 ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من المعيار
 

  المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
  د)للقواعخاضعة من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (معالجات الصحة النباتية لآلفات ال 28ملحق بالمعيار رقم 

  
)2010(  

  
  

  2010ير الصحة النباتية ھذا الملحق في آذار/مارس وافقت ھيئة تدابالموافقة: 
  

 نطاق المعاملة
بالغات حشرة  ظھورغراي لمنع  232تطبق ھذه المعاملة على تشعيع ثمار الفاكھة والخضار عند جرعة ممتصة دنيا مقدارھا 

Grapholita molesta   مع المت ً طلبات المبينة في المعيار الدولي الدولي عند الفعالية المبينة. ويتعّين تطبيق ھذه المعاملة انسجاما
18 :532003.  
  

 وصف المعاملة
 اسم المعاملة  Grapholita molestaمعاملة تشعيع لحشرة 

غير متوافر   الالمكّون الفعّ 
تشعيع  نمط المعاملة

Grapholita molesta  (Busck) (Lepidoptera: Torticidae)  اآلفة المستھدفة
Grapholita molesta  لخضار التي تكون عوائل لحشرةجميع ثمار الفاكھة وا البنود الخاضعة للوائح 

 المستھدفة
   Grapholita molestaغراي لمنع ظھور بالغات232جرعة ممتصة دنيا مقدارھا

  %.95عند مستوى ثقة  99.9949ED.مستوى الفعالية والثقة للمعاملة 
  2003:18معيار الدولي رقم يتعّين تطبيق المعاملة انسجاماً مع متطلبات ال

 جواءأال يتعّين تطبيق معاملة التشعيع ھذه على ثمار الفاكھة والخضار المخزنة في 
 محورة.

 
  الجدول الزمني للمعاملة

                                                           
ات محلية لمعامالت معتمدة. كما ال تؤّمن المعامالت معلومات مسائل مرتبطة بتسجيل مبيدات اآلفات أو أية متطلب الصحة النباتيةاليشمل نطاق معامالت  53

وعالوة على  ملة ما.عن تأثيرات محددة في صحة اإلنسان أو سالمة األغذية، التي يتعّين معالجتھا باستخدام إجراءات محلية قبل المصادقة على معا
دة المنتج قد ملة ما في جورات لمعاالعائل قبل اعتمادھا دوليا. على أن تقويم أية تأثيذلك، ُينظر في التأثيرات الممكنة للمعامالت في جودة المنتج لبعض سلع 

 اضيه.يحتاج إلى اعتبارات إضافية. وليس ھناك إلزام لطرف متعاقد بالموافقة على المعامالت، تسجيلھا واعتمادھا الستخدامھا في أر
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لتفتيش املية نظراً ألن التشعيع قد ال يسفر عن موت كامل لآلفة، قد يصادف المفتشون أثناء ع

ي ا غير حيوية ( يرقات و/أو عذارى). وھذا ال يعنحية ولكنھ Grapholita molestaحشرات 
  إخفاق المعاملة.

 ى العمللة علارتكز تقويم الفريق الفني عن معامالت الصحة النباتية عند تقويمه لھذه المعام
لتفاح االذي حدد فعالية التشعيع لھذه الحشرة في  )(Hallman 2004البحثي المنفذ من قبل 

Malus domestica 
راء كفاءة المعاملة على جميع الثمار والخضار على معرفة وتجربة أن نظم ارتكز استق

جرعات اإلشعاع تقيس جرعة اإلشعاع الفعلي التي تمتصھا األفة المستھدفة بشكل مستقل عن 
سلعة العائل، وعلى قرائن من دراسات بحثية على طائفة من اآلفات والسلع. وتششمل ھذه 

تالية:دراسات على اآلفات والعوائل ال  Anastrepha ludens (Citrus uspense and 
Mangifera indica), A. uspense (Averrhoa carambola, Citrus uspense and 
Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, Lycopersicon lycopersicum, 
Malus domestica, Mangifera indica, Persea uspense  and Prunus avium), Cydia 
pomonella (Malus domestica وتغذية اصطناعية) and Grapholita molesta (Malus 
domestica وتغذية اصطناعية) (Bustos et al., 2004; Gould & von Windeguth, 1991; 
Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; Jessup et al., 1992; Mansour, 2003; von 
Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987).  

ن حتملة مل المومن المعترف به مع ذلك، أّنه لم يتم اختبار فاعلية المعاملة على جميع العوائ
ية لة لتغطلمعاماثمار الفاكھة والخضار لآلفة المستھدفة. وعند توافر قرائن إلظھار أن استقراء 

  .المعالجةيتم إعادة النظر في ھذهكافة عوائل  ھذه اآلفة غير صحيح، س

 
  معلومات أخرى ذات صلة
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Gould, W.P. & von Windeguth, D.L. 1991. Gamma irradiation as a quarantine 
treatment for carambolas infested with Caribbean fruit flies. Florida Entomologist, 
74: 297300. 

Hallman, G.J. 2004. Ionizing irradiation quarantine treatment against Oriental fruit 
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Biology and Technology, 23: 7177. 

Jessup, A.J., Rigney, C.J., Millar, A., Sloggett, R.F. & Quinn, N.M. 1992. Gamma 
irradiation as a commodity treatment against the Queensland fruit fly in fresh fruit. 
Proceedings of the Research Coordination Meeting on Use of Irradiation as a 
Quarantine Treatment of Food and Agricultural Commodities, 1990: 1342. 

Mansour, M. 2003. Gamma irradiation as a quarantine treatment for apples infested by 
codling moth (Lepidoptera: Tortricidae). Journal of Applied Entomology, 127: 
137141. 

Von Windeguth, D.L. 1986. Gamma irradiation as a quarantine treatment for 
Caribbean fruit fly infested mangoes. Proceedings of the Florida State 
Horticultural Society, 99: 131134. 

Von Windeguth, D.L. & Ismail, M.A. 1987. Gamma irradiation as a quarantine 
treatment for Florida grapefruit infested with Caribbean fruit fly, Anastrepha 

uspense (Loew). Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 100: 57.
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:11ملحق ال  

  ظروف نقص األوكسجين في Grapholita molesta معاملة تشعيع لحشرة
 

  
 ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من المعيار

 
  المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

  د)للقواعخاضعة من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (معالجات الصحة النباتية لآلفات ال 28ملحق بالمعيار رقم 
 

)2010(  
  
  

  2010الصحة النباتية ھذا الملحق في آذار/مارس وافقت ھيئة تدابير الموافقة: 
  

 نطاق المعاملة
غراي لمنع تبويض بالغات  232تطبق ھذه المعاملة على تشعيع ثمار الفاكھة والخضار عند جرعة ممتصة دنيا مقدارھا 

ً مع المتطلب   Grapholita molestaحشرة ات المبينة في المعيار الدولي عند الفعالية المبينة. ويتعّين تطبيق ھذه المعاملة انسجاما
18 :542003.  

  
  
  

 وصف المعاملة
 اسم المعاملة في ظروف نقص األوكسجين  .Grapholita molestaمعاملة تشعيع لحشرة

غير متوافر   الالمكّون الفعّ 
تشعيع  نمط المعاملة

Grapholita molesta  (Busck) (Lepidoptera: Torticidae)  اآلفة المستھدفة
Grapholita molesta  ثمار الفاكھة والخضار التي تكون عوائل لحشرةجميع البنود الخاضعة للوائح 

 المستھدفة
   Grapholita molesta حشرة بالغات تبويضغراي لمنع 232جرعة ممتصة دنيا مقدارھا

  .%95عند مستوى ثقة  99.9932ED.مستوى الفعالية والثقة للمعاملة 
  .2003: 18نسجاماً مع متطلبات المعيار الدولي يتعّين تطبيق المعاملة ا

  الجدول الزمني للمعاملة

                                                           
يل مبيدات اآلفات أو أية متطلبات محلية لمعامالت معتمدة. كما ال تؤّمن المعامالت معلومات مسائل مرتبطة بتسج الصحة النباتيةاليشمل نطاق معامالت  54

وعالوة على  ملة ما.عن تأثيرات محددة في صحة اإلنسان أو سالمة األغذية، التي يتعّين معالجتھا باستخدام إجراءات محلية قبل المصادقة على معا
ودة المنتج قد املة ما في جرات لمعمالت في جودة المنتج لبعض سلع العائل قبل اعتمادھا دوليا. على أن تقويم أية تأثيذلك، ُينظر في التأثيرات الممكنة للمعا

 اضيه.يحتاج إلى اعتبارات إضافية. وليس ھناك إلزام لطرف متعاقد بالموافقة على المعامالت، تسجيلھا واعتمادھا الستخدامھا في أر
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 مليةعنظراً ألن التشعيع قد ال يسفر عن موت كامل لآلفة، قد يصادف المفتشون أثناء 

حية ولكنھا غير حيوية ( يرقات، عذارى و/أو  Grapholita molestaالتفتيش حشرات 
 .لةوھذا ال يعني إخفاق المعام .بالغات)

ي حياة فؤثر ورغم أن المعاملة قد تؤدي إلى وجود بالغات مشععة، فإن العوامل التالية قد ت
  :الموجودة في المصائد في البلدان المستوردة البالغات

 ؛صغيرة جداً من البالغات بعد التشعيع مئوية تنبثق نسبة -

ل أق ي لذلكاليحتمل مثابرة البالغات المشععة ألكثر من أسبوع، بعد التشعيع، وھ -
 .تنتشر مقارنة بالبالغات غير المشععة احتماالً ألن

ل لى العمعملة ارتكز تقويم الفريق الفني عن معامالت الصحة النباتية عند تقويمه لھذه المعا
التفاح  ) الذي حدد فعالية التشعيع لھذه الحشرة في(Hallman 2004البحثي المنفذ من قبل 

Malus domestica 
 نظم ء كفاءة المعاملة على جميع الثمار والخضار على معرفة وتجربة أنارتكز استقرا

 ستقلمجرعات اإلشعاع تقيس جرعة اإلشعاع الفعلي التي تمتصھا األفة المستھدفة بشكل 
 تششملقرائن من دراسات بحثية على طائفة من اآلفات والسلع. وعلى عن سلعة العائل، و

 لية:ھذه دراسات على اآلفات والعوائل التا
 Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangifera indica), A. suspensa (Averrhoa 
carambola, Citrus paradisi and Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus 
sinensis, Lycopersicon lycopersicum, Malus domestica, Mangifera indica, Persea 
americana and Prunus avium), Cydia pomonella (Malus domestica وتغذية اططناعبة) 
and Grapholita molesta (Malus domestica وتغذية اططناعبة) (Bustos et al., 2004; 
Gould & von Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; Jessup 
et al., 1992; Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987). 
  

ن ملمحتملة ئل اومن المعترف به مع ذلك، أّنه لم يتم اختبار فاعلية المعاملة على جميع العوا
عاملة الم توافر قرائن إلظھار أن استقراء دثمار الفاكھة والخضار لآلفة المستھدفة. وعن

  .سيتم إعادة النظر في ھذه المعاملة لتغطية كافة عوائل  ھذه اآلفة غير صحيح، 
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  الموافقة
  

  .2007يار في مارس/آذار وافقت ھيئة تدابير الصحة النباتية على ھذا المع
  
  مقدمة

  النطاق
آلفات. ا انتشار افض فيھيوفر ھذا المعيار توجيھاً ويصف إجراء لالعتراف الثنائي بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ينخ
ن اآلفات الخالية م نتاجإلاوال يتضمن ھذا المعيار حدوداً زمنية محددة إلجراء االعتراف. كما ُيعنى ھذا المعيار إلى حد ما بأماكن 

  ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات.
  

  المراجع
  ارة العالمية، جنيف.منظمة التج .1994اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية لعام .  1994. منظمة التجارة العالمية

ات، اقية الدولية لوقاية النباتروما، االتف .طقة ماتحديد حالة اآلفات في من. 1998. 8 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  منظمة األغذية والزراعة.

لفاكھة (فصيلة إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار ا. 2006. 26 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
Tephritidae(روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة ..  
يھية الخطوط التوج. 2004. 20 قمر لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي. 2006. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  لزراعة.غذية واروما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األلنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات. 
 ا، االتفاقية الدولية لوقايةروم. خطوط توجيھية بشأنبرامج استئصال اآلفات. 1998. 9 رقم الصحة النباتية لتدابير المعيار الدولي

  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
روما، االتفاقية الدولية . خطوط توجيھية إلصدار شھادات الصحة النباتية. 2001. 12المعيار الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم 

  ة النباتات، منظمة األغذية والزراعة.لوقاي
لدولية لوقاية االتفاقية ا روما،. الخطوط التوجيھية بشأن مراقبة اآلفات. 1997. 6 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
. بذلك واالعتراف النباتية ةالصح لتحديد تعادل تدابير ةالخطوط التوجيھي. 2005. 24 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
د باشتراطات الصحة خطوط توجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيّ . 2001. 13 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. .النباتية واإلجراءات الطارئة
 يق تدابير الصحة النباتية فيمبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطب. 2006 .1 لتدابير الصحة النباتية رقم المعيار الدولي
  .ة والزراعةروما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذي التجارة الدولية.

ة نظمة األغذيلدولية لوقاية النباتات، ماروما، االتفاقية  .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.  1997  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
  .والزراعة

النباتات، منظمة ية لوقاية روما، االتفاقية الدولاإلبالغ عن اآلفات. . 2002. 17 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  األغذية والزراعة.

روما، االتفاقية الدولية . تشروط إنشاء مناطق ينخفض فيھا انتشار اآلفا. 2005. 22 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

اية وما، االتفاقية الدولية لوقر. اء المناطق الخالية من اآلفـاتمتطلبات إنش. 1996. 4 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة

ن فات ومواقع لإلنتاج خالية ممتطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآل. 1999. 10المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم .
  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.روما، االتفاقية الدولية لوقاية اآلفات. 

. نظم إلدارة مخاطر اآلفاتمنھج ال إطارفى  استخدام التدابير المتكاملة. 2002. 14المعيار الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم 
  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

  
  تعاريف

  ).مسرد مصطلحات الصحة النباتية(:5تعملة في المعيار الدولي رقم ترد مصطلحات الصحة النباتية المس
  

 خالصة الشروط
ول حالة ل إلى قبصّ ة للتويّعد االعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات عملية فنية وإداري

من  ناطق خاليةنشاء مابير الصحة النباتية بالشروط الفنية إلالصحة النباتية لمنطقة محددة. وقد اھتمت معايير دولية أخرى لتد
فإن  وة على ذلك. وعالوالمناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات، باإلضافة لعناصر معينة ترتبط باالعتراف بھذه المناطق تاآلفا

  لة بھذه المسألة.) وثيق الص1997ھناك الكثير من مبادئ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية، 
  

تمييز  لعملية دوناطبيق تن وعلى األطراف المتعاقدة في االتفاقية مراعاة التقّدم في عملية االعتراف دون تأخير ال مبرر له ويتعيّ 
  بين األطراف المتعاقدة. وعلى ھذه األخيرة أن تسعى للمحافظة على الشفافية في كل نواحي عملية االعتراف.

  
لوارد في ھذا المعيار ھذه الحاالت حيثما توجد حاجة إلى معلومات أكثر تفصيالً ودقة، مثلما الحال بالنسبة ويتناول اإلجراء ا

ً إلى استئصال أو خفض إحدى اآلفات. ويتضمن ھذا اإلجراء الخطوات التالية لألطراف للمناطق التي تّم التوصّ  ل فيھا حديثا
 تبادلب وحزمة المعلومات المرافقة؛ وصف العملية؛ تقييم المعلومات المقدمة؛ المتعاقدة: طلب لالعتراف؛ االعتراف بوصول الطل

نتائج التقييم؛ وتقديم االعتراف الرسمي. غير أنه قد ال تكون ھناك حاجة في الحاالت التي يحدد فيھا عدم وجود اآلفة في المنطقة 
ال تكون ھناك حاجة إلجراء االعتراف الوارد في ھذا  وكذلك في الحاالت التي يتبين بسھولة أن المنطقة خالية من اآلفات قد
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  )  أو ال تكون ھناك حاجة إالّ لمعلومات مؤيدة قليلة للغاية.4المعيار (القسم 
  

تي المناطق الفات وويقع على كل من األطراف المصّدرة والمستوردة مسؤوليات محددة متعلقة باالعتراف بالمناطق الخالية من اآل
  ر اآلفات.ينخفض فيھا انتشا

  
  ن أن تقوم األطراف المتعاقدة بتوثيق عملية االعتراف بشكل كاف.ويتعيّ 

  
  م بعض االعتبارات عن أماكن اإلنتاج الخالية من اآلفات ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات.كما تقدّ 
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  الخلفية
ب أخرى، من أسباانتشار اآلفات، وذلك، ضقد تنشئ األطراف المتعاقدة المصّدرة مناطق خالية من اآلفات ومناطق ينخفض فيھا 

لية مناطق الخايھا الللوصول إلى األسواق والمحافظة عليھا أو تحسين فرص الوصول إليھا. وفي أّي من ھذه الحاالت، التي تنشأ ف
 ً االعتراف  لصلة، يكتسياذات  للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية من اآلفات أو المناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات، وفقا

  بھذه المناطق دون تأخير ال مبرر له أھمية كبيرة لألطراف المتعاقدة المصّدرة.
  

عتبر لفني، أن تبرير ايمكن لألطراف المتعاقدة المستوردة، في معرض تحقيق المستوى المناسب لھا من الحماية، وفقا لمتطلبات الت
لبلد افي مصلحة  د يكونقينخفض فيھا انتشار اآلفات تدابير صحة نباتية فعالة. ولذا  المناطق الخالية من اآلفات أو المناطق التي

  لصلة.اتية ذات اة النبالمستورد أيضاً أن يقّدم اعترافاً سريعاً بھذه المناطق حيثما يتم إنشاؤھا وفقا للمعايير الدولية للصح
  

ية لوقاية اقية الدولن االتففيھا انتشار اآلفات، فإن المواد التالية مولالعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ينخفض 
  النبات ذات صلة:

  
المسؤوليات تشمل منظمة وقاية النباتات الوطنية الرسمية لحماية المناطق المھددة ...، وكذلك تحديد وصيانة ورصد "  

ً المناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي يكون انتشار اآلفات فيھا م   ھـ)؛ 2" (المادة الرابعة الفقرة نخفضا
  

  (المادة الثامنة). تتعاون األطراف المتعاقدة فيما بينھا إلى أقصى حد عملي ممكن لبلوغ أھداف ھذه االتفاقية ..""  
  

التكّيف مع الظروف اإلقليمية، بما في ذلك المناطق الخالية من اآلفات واألمراض كما تناولت المادة السادسة ("  
اتية الصحة النبلصحة وا) من اتفاقية التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير ناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات أو األمراضوالم

  مسألة االعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات.
  

  الشروط
  اعتبارات عامة  .1

فات وما انتشار اآل ض فيھاصحة النباتية إنشاء المناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ينخفتتناول عدة معايير دولية لتدابير ال
اطق نشاء المنإللفنية ايتصل بذلك من مسائل. وترتبط طائفة من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية بصورة مباشرة بالشروط 

عملية امھا في الاستخد اآلفات؛ بينما يحتوي عدد آخر منھا على أحكام يمكن الخالية من اآلفات والمناطق التي ينخفض فيھا انتشار
  الرسمية لالعتراف بمثل ھذه المناطق. 

  
ّمن مبادئ يتض الدولية) (مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق مبادئ الصحة النباتية في التجارة:1المعيار الدولي رقم 

  ).14-2و  3-2الية من اآلفات والمناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات (القسمان تنفيذية لالعتراف بالمناطق الخ
  

فات الخالية من اآل إلى أنه، بما أن بعض المناطق (متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات) :4ويشير المعيار الدولي رقم 
ً اتفاق، على األرجح يشمل، ت ية النباتاظمة وقاجانب من تنفيذھا الستعراض وتقييم من ن أن يخضعيتعيّ بين الشركاء التجاريين،  ا
 ).4-3-2(الفقرة  في البلد المستورد. الوطنية

  
ً بشأن استخدام عبارة "منطقة معل (تحديد حالة اآلفات في منطقة ما): 8ويقدم المعيار الدولي رقم  فة" في نة خالية من اآلتوجيھا

  ).2-1-3سجالت اآلفة (القسم 
  

ت إنشاء متطلبا )آلفاتامتطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من ( :10ر الدولي رقم ويصف المعيا
لخاصة االنباتية  الصحة أماكن اإلنتاج ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات واستعمالھا كخيارات إلدارة المخاطر الستيفاء متطلبات

  النباتية وغيرھا من المواد الخاضعة للوائح. تباستيراد النباتات، والمنتجا
  

نشاء مناطق متطلبات وإجراءات إ (شروط إنشاء المناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات): 22ويصف المعيار الدولي رقم 
بل واعد من ققضعة للينخفض فيھا انتشار اآلفات فيما يتعلق باآلفات الخاضعة للقواعد في منطقة ما ولتيسير التصدير، آلفات خا

  ا.ة عليھق منھا والمحافظالبلد المستورد فقط. ويشمل ذلك تحديد المناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات، والتحقّ 
  

من اآلفات  متطلبات إنشاء مناطق خالية )إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب الفاكھة(: 26ويصف المعيار الدولي رقم 
  .Tephritidaeاع ذات األھمية االقتصادية من عائلة والمحافظة عليھا بالنسبة لألنو

  
 ً بادل ثنائية لت عملية ورغم أن االعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات قد يكون عموما

طراف وافقت األ ذا مامفّصلة إ المعلومات، ما بين األطراف المتعاقدة المستوردة والمصّدرة ، فإن االعتراف قد يحدث بدون عملية
  ق).على ذلك (على سبيل المثال بدون مفاوضات ثنائية أو أنشطة تحقُّ 

  
ار ھذا المعي بار فياإلنتاج الخالية من اآلفات، عادة، عملية اعتراف ومن ثم، ال يولي سوى بعض االعت عال تتطلب أماكن ومواق

  الستخدام اإلجراءات في حاالت خاصة.
  
  ات الصلةالمبادئ ذ  .2

  االعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات  1.2
)، على أنه مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابير الصحة النباتية في التجارة الدولية(: 1رقم الدولي ينّص المعيار 
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ابيرھا للصحة النباتية بخصوص الشحنات التي تدخل أراضيھا، حالة المناطق يتعين على األطراف المتعاقدة ضمان أن تراعي تد"
كما تحددھا المنظمات القطرية لوقاية النباتات التابعة للبلدان المصدرة. وقد تكون مناطق ال توجد فيھا آفات خاضعة للوائح أو 

  إنتاج خالية من اآلفات".تنتشر فيھا بشكل منخفض أو قد تكون مواقع إنتاج خالية من اآلفات أو أماكن 
  

  السيادة والتعاون  2.2
لتحديد ن حدودھا ودھا ضملألطراف المتعاقدة سلطة سيادية، وفقا لالتفاقيات الدولية السارية، لوضع تدابير الصحة النباتية واعتما
يرھا لنباتية وغجات ا، والمنتالمستوى المالئم من الوقاية لصحة النبات. وللطرف المتعاقد سلطة سيادية في تنظيم دخول النباتات

اتخاذ قرارات تتعلق  من االتفاقية). وعليه فإن للطرف المتعاقد الحق في 1(المادة السابعة الفقرة للوائح من البنود الخاضعة 
  باالعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات. 

  
 ً ). وعليه، ة النباتاتة لوقايواجبات ومسؤوليات، مثل التعاون (المادة الثامنة من االتفاقية الدوليغير أنه يتعين على البلدان أيضا

ناطق التي ة والمن على الطرف المتعاقد المستورد أن ينظر في طلبات االعتراف بالمناطق الخاليوبغية تشجيع التعاون، يتعيّ 
  ينخفض فيھا انتشار اآلفات.

  
  عدم التمييز   3.2
دمھا التي يستخ لعمليةعند االعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات، أن تطبق ا ن،يتعيّ 

  الطرف المتعاقد المستورد لتقييم ھذه الطلبات من أطراف متعاقدة مصدرة مختلفة بطريقة غير تمييزية.
  

  تجنب التأخيرات دون مبرر  4.2
أية  آلفات وحلّ انتشار المتعاقدة إلى االعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ينخفض فيھا يتعين أن تسعى األطراف ا

  اختالفات مرتبطة باالعتراف دون تأخير بال مبرر.
  

  الشفافية  5.2
سم لشرح في القمن اد ينبغي تقديم معلومات مستكملة لجھات االتصال المعينة عن التقّدم بين األطراف المستوردة والمصّدرة (مزي

  )، حسب مقتضى الحال، أو بناء على طلب، لضمان أن تجري عملية االعتراف بطريقة منفتحة وشفافة.3-1
  

 يأو في أراض دراسة،وبالصورة المالئمة عن أي تغيير في حالة اآلفة الخاضعة للقواعد في المنطقة قيد ال يتعين اإلبالغ فوراّ 
معايير الدولية ذات الصلة (أ)) وال 1المادة الثامنة الفقرة (باالعتراف حسبما تقتضيه االتفاقية  الطرف المتعاقد المستورد، تتعلق

  ).اإلبالغ عن اآلفات: 17(مثل المعيار الدولي رقم 
  

ھا يفلتي ينخفض ناطق اولتحسين الشفافية، ُتشّجع األطراف المتعاقدة على إتاحة القرارات بشأن المناطق الخالية من اآلفات والم
  اجة).عت الحانتشار اآلفات الُمعترف بھا على البوابة الدولية للصحة النباتية (على أن يجري تحديث المعلومات كلما د

  
  مبادئ أخرى ذات صلة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومعاييرھا الدولية لتدابير الصحة النباتية  6.2
انتشار  ض فيھاعترافھا بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ينخفن على األطراف المتعاقدة أن تراعي، عند ايتعيّ 

  اآلفات،الحقوق وااللتزامات التالية لألطراف المتعاقدة ومبادئ االتفاقية الدولية:
  
  (ز) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات) 2أدنى قدر من التأثير (المادة السابعة الفقرة 
 (ح) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات) 2لفقرة تعديل (المادة السابعة ا 
  من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات) 4توحيد (المادة العاشرة الفقرة 
  تات)(ب) من االتفاقية الدولية لوقاية النبا1تحليل المخاطر (المادة الثانية والمادة الرابعة الفقرة 
  (ز) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات) 2) و (أ 2إدارة المخاطر (المادة السابعة الفقرة 
 (المادة الثامنة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات) التعاون 
 (المادة عشرين من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات) المساعدة الفنية 
  1من المعيار الدولي رقم  10-1التكافؤ (القسم.( 
  
  ية من اآلفات والمناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفاتشروط االعتراف بالمناطق الخال  .3

ھا ي ينخفض فيطق التتتولى منظمات وقاية النباتات الوطنية مسؤولية تحديد وصيانة ومراقبة المناطق الخالية من اآلفات والمنا
فات نشاء مناطق خالية من اآلاتات). وإل(ھـ) من االتفاقية الدولية لوقاية النب 2انتشار اآلفات داخل حدودھا (المادة الرابعة الفقرة 

م توجيھاً ة التي تقدّ لمناسبومناطق ينخفض فيھا انتشار اآلفات، ينبغي لمنظمات وقاية النباتات الوطنية أن تراعي المعايير الدولية ا
ً مثل المعيار الدولي رقم  لدولي آلفات، والمعيار اامن بشأن المناطق الخالية  (متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات) :4فنيا

ار الدولي ، والمعيبشأن المناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات (متطلبات إنشاء مناطق ينخفض فيھا انتشار اآلفات) :22رقم 
  .(تحديد حالة اآلفات في منطقة ما) :8رقم 

  
ً أي توجيه فّني آخر قد يتم وضعه بشأن إنشاء المناطق الخ خفض فيھا لتي يناالية من اآلفات والمناطق ويجوز أن تراعي أيضا

  بالنسبة آلفات محددة خاضعة للقواعد أو لمجموعات من ھذه اآلفات. انتشار اآلفات
  

ويتولى الطرف المتعاقد المستورد مسؤولية تحديد نمط المعلومات التي ستطلب لالعتراف بمنطقة خالية من اآلفات أو بمنطقة 
العتماد على نمط المنطقة وجغرافيتھا، والطريقة المستخدمة لتحديد حالة اآلفات في المنظمة ينخفض فيھا انتشار اآلفات، با

(منطقة خالية من اآلفات أو منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات)، المستوى المناسب للوقاية للطرف المتعاقد والعوامل األخرى التي 
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  لھا مبررات فنية.
  

تم فيھا التي لم ي لمناطقسھولة في إحدى المناطق، وحالة المنطقة الخالية من اآلفة (كما في اوحيثما يمكن تحديد عدم وجود اآلفة ب
ً عدم وجود اآلفة فيھا لفترة طويلة، أو تأكد عدم وجود اآلفة من خالل عمليات ال  ، قد تنتفيمراقبةعمل سجالت لآلفة، وأيضا

ت مؤيدة قليلة للغاية. ) أو ربما أن األمر يقتضي توفير معلوما4قسم الحاجة إلى عملية االعتراف الواردة في ھذا المعيار (في ال
(تحديد حالة  :8لي رقم من المعيار الدو 2-1-3ن االعتراف بعدم وجود اآلفة وفقا للفقرة األولى من القسم وفي ھذه الحاالت يتعيّ 
  دونما حاجة إلى معلومات مفصلة أو إجراءات معقدة. اآلفات في منطقة ما)

  
بشأن برامج  خطوط توجيھية: 9االت أخرى، مثل المناطق التي تّم فيھا مؤخراً استئصال اآلفة (المعيار الدولي رقم وفي ح

ة في القسم نود الواردلك الب) أو القضاء عليھا، فإن األمر قد يتطلب توفير معلومات أكثر تفصيالً وتدقيقاً، بما في ذاستئصال اآلفات
  من ھذا المعيار. 4-1
  

  ؤوليات األطراف المتعاقدةمس  1.3
  يكون الطرف المتعاقد المصّدر مسؤوالً عن:  

 طلب االعتراف بالمنطقة المنشأة الخالية من اآلفات والمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات 
 تقديم معلومات مناسبة بشأن المنطقة الخالية من اآلفات والمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات 
 تصال لعملية االعترافتعيين جھة اال 
 تقديم معلومات مناسبة إضافية إذا اقتضت ذلك عملية االعتراف 
  ّق في المواقع، إذا طلب ذلك.التعاون في تنظيم زيارات التحق 
  

  ويكون الطرف المتعاقد المستورد مسؤوالً عن:
 االعتراف بتسليم الطلب والمعلومات المرفقة به 
 وصف العملية التي ستستخدم لعملية ا ً  ييم للتقالعتراف متضمنة، إذا كان ذلك مناسباً، إطاراً زمنياً تقديريا
 تعيين جھة اتصال لعملية االعتراف 
  ً  تقييم المعلومات فنيا
  ّق في المواقع الطبيعية والتعاون في تنظيمھا اإلبالغ، وتبرير الحاجة إلجراء عمليات تحق 
 :توصيل نتائج التقييم للطرف المتعاقد المصّدر و  

  باً؛تم االعتراف بالمنطقة، تعديل أية قواعد صحة نباتية ًعلى وجه السرعة، إذا كان ذلك مناسإذا 
  ،ًلمتعاقد لطرف الوإذا لم يتم االعتراف بالمنطقة، تقديم شرح، بما يشمل المسّوغ الفني إذا كان ذلك مناسبا

 المصّدر.
  

ى تلك عتراف، علييم االمات أو الطلبات أو البيانات المرتبطة بتقينبغي أن تقتصر األطراف المتعاقدة المستوردة في طلبھا للمعلو
  الضرورية.

  
  التوثيق  2.3

مكن اف، بحيث يكبشكل  يتعين أن تقوم األطراف المتعاقدة بتوثيق كامل العملية بدءاً من الطلب األولي وانتھاء بالقرار النھائي
  القرار وبيانھا بشكل واضح.ل إلى تحديد مصادر المعلومات والمسوغات المستخدمة للتوصّ 

  
  إجراء االعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات  .4

فض ق التي ينخالمناطويوصى بالخطوات الواردة أدناه لألطراف المتعاقدة المستوردة بغية االعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات 
د ال ق، 3القسم  لثة مناف المتعاقدة المصّدرة. على أنه في حاالت معينة، كما يرد في الفقرة الثافيھا انتشار اآلفات لدى األطر

  ُيطلب االستعانة بعملية اعتراف حسبما جاء في ھذا المعيار. 
  

  تراف.العملية اعوعادة قد يرغب الطرف المتعاقد المصّدر التشاور مع الطرف المتعاقد المستورد قبل تقديم طلب بھدف تسھيل 
  

 1-4ألقسام يوضح الخطوات التالية. وتنفذ الخطوات الموصى بھا على النحو الوارد في ا 1وھناك رسم توضيحي في المرفق 
  .6-4وحتى 

  
  طلب اعتراف من منظمة وقاية النباتات الوطنية للطرف المتعاقد المّصدر  1.4

لطرف اآلفات إلى نتشار اامن اآلفات أو المنطقة التي ينخفض فيھا يقّدم الطرف المتعاقد المصّدر طلبه لالعتراف بالمنطقة الخالية 
 :4م الدولي رق لمعيارالمتعاقد المستورد. ولدعم ھذا الطلب، يقدم الطرف المتعاقد المصّدر حزمة معلومات فنية باالستناد إلى ا

) على نتشار اآلفاتء مناطق ينخفض فيھا اشروط إنشا( :22، والمعيار الدولي رقم (متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات)
ق خالية ل مناطنحو مناسب. ويتعين أن تحتوي حزمة المعلومات تفاصيل كافية لكي تبين بصورة موضوعية أن المناطق ھي بالفع
 زمةحتشمل  من اآلفات أو مناطق ينخفض فيھا انتشار اآلفات حسب مقتضى الحال أو أنھا ستظل كذلك في الغالب. ويمكن أن

  المعلومات مايلي:
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 آلفات أو لمنطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفاتنمط االعتراف المطلوب، إما لمنطقة خالية من ا 
 موقع ووصف المنطقة التي سيتم االعتراف بھا، مع خرائط مؤيدة، حسب مقتضى الحال 
 و أ 4ولي رقم ار الديرد في المعي اآلفة/اآلفات قيد االعتبار. وبيولوجيتھا والتوزيع المعروف ذو الصلة بالمنطقة (كما

 حسب مقتضى الحال) 22المعيار الدولي رقم 
 السلعة/السلع أو المواد األخرى الخاضعة للقواعد التي يراد تصديرھا 
 معلومات عامة عن العوائل ومدى انتشارھا على نطاق واسع في المنطقة المعينة 
 ات نتشار اآلفافيھا  طقة الخالية من اآلفات والمنطقة التي ينخفضتدابير وإجراءات الصحة النباتية المطبقة إلنشاء المن

 ونتائج ھذه التدابير
 ار فيھا انتش ينخفض تدابير وإجراءات الصحة النباتية المطبقة للمحافظة على المنطقة الخالية من اآلفات والمناطق التي

 اآلفات ونتائج ھذه التدابير
 تاآلفا ة الخالية من اآلفات أو المنطقة التي ينخفض فيھا انتشارقواعد الصحة النباتية ذات الصلة بالمنطق 
 ترتيبات حفظ السجالت المرتبطة بالمنطقة، إعماال للمعايير ذات الصلة 
  ُلوطنية اباتات نية والمصادر المتاحة لمنظمة وقاية النمعلومات ذات صلة ومرتبطة مباشرة مع طلب االعتراف عن الب

 في البلد المصّدر
 اإلجراءات التصحيحية، متضمنا،ً ترتيبات االتصاالت المرتبطة مع البلد المستورد المعني وصف لخطط 
 محتملةأية معلومات أخرى ذات صلة (كاالعتراف بالمنطقة قيد النظر من أطراف متعاقدة أخرى، ونھج النظم ال 

 المرتبطة بالمناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات).
  

  متعاقد المصّدر بتعيين جھة اتصال لعمليات االتصال المباشرة مع الطلب باالعتراف.ويتعين أن يقوم الطرف ال  
  

  اعتراف الطرف المتعاقد المستورد باستالم حزمة المعلومات واإلشارة إلى اكتمالھا ألغراض التقييم  2.4
ف المتعاقد باتات للطرية النة القطرية لوقايتعين أن تبلغ منظمة وقاية النباتات الوطنية على الفور للطرف المتعاقد المستورد للمنظم

 ل بشأنالمصّدر طلب االعتراف وحزمة المعلومات المقترنة به. ويراعى أن يعين الطرف المتعاقد المستورد جھة اتصا
  االتصاالت المرتبطة بطلب االعتراف.

  
صر مھمة ي نقص لعناأھناك  قوم بتحديد ما إذا كانولدى البدء بالتقييم، ينبغي للطرف المتعاقد المستورد، إذا كان ذلك ممكناً، أن ي

بلد طنية في الات الوفي حزمة المعلومات أو إذا كانت ھناك حاجة لمعلومات مھمة أخرى لتقييم الطلب وإبالغ منظمة وقاية النبات
  المصّدر.

  
الوطنية  ة النباتاتة وقايات ناقصة لمنظمم أية معلومن على منظمة وقاية النباتات الوطنية للطرف المتعاقد المستورد أن تقدّ ويتعيّ 

  لعدم توافرھا. م تفسيراً للطرف المتعاقد المصّدر، أو قد تقدّ 
  

 شار اآلفاتيھا انتفبالمنطقة الخالية من اآلفات أو المنطقة التي ينخفض وحيثما يعيد طرف متعاقد مصّدر تقديم طلب لالعتراف 
راعي كافة يرد أن ن على الطرف المتعاقد المستوتطبيق إجراءات جديدة)، يتعيّ  (مثال عند الحصول على بيانات إضافية، أو عند

كانت  الحة. وإذاالت صزما  تق الذي أجراه الطرف المتعاقد المصّدر أن المعلوماالتي سبق تقديمھا، إذا ما أظھر التحقّ  تالمعلوما
لمقابل ير الفني االتفس ن يؤخذ كذلك أية تفاصيل ذات صلة فيإعادة التقديم ترجع إلى عدم القبول السابق لطلب االعتراف، ُتراعى أ

ار فيھا انتش ينخفض المتعلق بالتقييم السابق. وعلى نحو مماثل عندما يقوم طرف متعاقد بسحب منطقة خالية من اآلفات أو منطقة
الناحية  ت مجدية مناآلفا ض فيھا انتشاراآلفات (مثالً إذا لم تعد المحافظة على المنطقة الخالية من اآلفات أو المنطقة التي ينخف

له،  ير ال مبررون تأخالسابقة. وينبغي أن تستكمل عملية التقييم د تن مراعاة المعلومااالقتصادية) ثم يرغب في إعادتھا، يتعيّ 
  بالتركيز على المعلومات المراجعة أو اإلضافية و/أو أية بيانات متاحة، حسب مقتضى الحال.

  
  لتقييم التي سيستخدمھا الطرف المتعاقد المستوردوصف عملية ا  3.4
لمنطقة العتراف باالتالي ن على الطرف المتعاقد المستورد تحديد العملية التي يعتزم استعمالھا في تقييم حزمة المعلومات وبايتعيّ 

ية دارية ضرورإة أو ات تشريعيالخالية من اآلفات أو المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات، بما في ذلك أية خطوات أو متطلب
ة تمام عمليإله ذلك ع الطرف المتعاقد المستورد على تقديم إطار زمني مسبق إذا أمكنشجّ يتعين استكمالھا. وعالوة على ذلك، يُ 

  االعتراف.
  

  تقييم المعلومات الفنية  4.4
ً م كافة المعلومات، تجري منظمة وقاية النباتات الوطنية للطرف المتعابعد تسلُّ    لحزمة المعلومات من  قد المستورد تقييما

  الناحية الفنية، آخذة بعين االعتبار:
 الدولي يار فات (المعمن اآل أحكام المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ذات الصلة والتي تعالج تحديداً المناطق الخالية

شروط  :22رقم ي الدولانتشار اآلفات (المعيار  مناطق ينخفض فيھا ) أومتطلبات إنشاء مناطق خالية من اآلفات: 4رقم 
 )، بما في ذلك المعلومات التالية:إنشاء مناطق ينخفض فيھا انتشار اآلفات

  ُآلفاتم المستخدمة إلنشاء المنطقة الخالية من اآلفات أو المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اظُ الن 
  آلفاتنتشار اامن اآلفات والمنطقة التي ينخفض فيھا تدابير الصحة النباتية للمحافظة على المنطقة الخالية 
 آلفات تشار االمراجعة للتأّكد من المحافظة على المنطقة الخالية من اآلفات والمنطقة التي ينخفض فيھا ان  
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  مطلوب ) باالستناد إلى نمط االعتراف ال1أية معايير دولية أخرى ذات صلة (وبخاصة تلك الواردة في القسم 
 فة في أراضي كال الطرفين المتعاقدين.حالة اآل 
  

لث أو انب بلد ثاجھا من بقد يتم اعتبار المناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات التي سبق االعتراف 
  أي طرف متعاقد آخر كمرجع لعملية التقييم.

  
قوم ين أن يتعيّ ييم. وقد المستورد معلومات إضافية الستكمال التقمة أو قد يطلب الطرف المتعاوقد يطلب تفسير للمعلومات المقدّ 

سير ات صلة لتيومات ذالطرف المتعاقد المصّدر باإلجابة على المسائل الفنية التي أثارھا الطرف المتعاقد المستورد بتقديم معل
  استكمال التقييم.

  
لى االستناد إببرراً مشغيل في المواقع الطبيعية متى كان ذلك ق في المواقع الطبيعية أو استعراض إجراءات التويمكن طلب التحقّ 

، فوسجالت الكش نتائج التقييم الجاري، والسجالت السابقة للتجارة بين الطرفين (وبخاصة إذا كان ھناك نقص في المعلومات،
لى عق الطرفين ن اتفاأخرى. ويتعيّ وعدم االمتثال لمتطلبات االستيراد) أو االعتراف السابق بالمناطق بين الطرفين أو من أطراف 

قتضى مه حسب ق والجدول الزمني والمحتوى أو المراجعة ذات الصلة في المواقع الطبيعية وإتاحة الوصول إليعملية التحقّ 
  الحال.

  
في  لمسبق،ني ار الزمن استكمال التقييم دون أي تأخيرات ال مبرر لھا. وإذا لم يحدث تقّدم عند أية مرحلة في ضوء اإلطاويتعيّ 

ب اب، إذا طلاألسب ن أن يقوم  الطرف المتعاقد المستورد بإبالغ الطرف المتعاقد المصّدر بذلك. وينبغي عرضحالة وضعه، يتعيّ 
ورد للطرف المست ر ذلك، وإعداد إطار زمني جديد (إذا كان ذلك مناسباً) وإتاحته من الطرف المتعاقدالطرف المتعاقد المصدّ 

  المتعاقد المصّدر.
  

م، قد جاء التقييصدر إروقد يطلب الطرف المتعاقد المصّدر إلغاء التقييم أو تأجيله في أي وقت. وفي حال طلب الطرف المتعاقد الم
ضحي ورد، فقد يُ المست يحدث ھذا تغييرات في اإلطار الزمني المسبق. وإذا تغّيرت حالة اآلفة أو قواعد الصحة النباتية في البلد

  ذ.تقييم عندئملية العالخالية من اآلفات أو المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات غير مطلوب وقد تتوقف االعتراف بالمنطقة 
  

  اإلخطار بنتائج التقييم  5.4
ل إلى قرار بشأن الطلب وعليه إخطار الطرف ن على الطرف المتعاقد المستورد عقب االنتھاء من التقييم التوصّ يتعيّ   

ار اآلفات فيھا انتش ينخفض ج التقييم؛ وفي حالة عدم االعتراف بالمنطقة الخالية من اآلفات أو المنطقة التيالمتعاقد المصّدر بنتائ
  سباً.لك مناذن أن يقوم الطرف المتعاقد المستورد بتقديم توضيح لھذا القرار، بما يشمل المسّوغ الفني، إذا كان يتعيّ 

  
ي المقام فن تعيّ ية خالية من اآلفات أو منطقة ينخفض فيھا انتشار اآلفات، وعند حدوث خالف يتعلق برفض طلب االعتراف بمنطق

  ھذه االختالفات. األول أن يبذل الطرفان جھوداً لحلّ 
  

  االعتراف الرسمي  6.4
يود وأوامر قة، االشتراطات والتنشر األطراف المتعاقد(ب) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات " 2إعماال مع المادة السابعة الفقرة 

". لتدابيرااشرة بھذه ة مبيّ طرف متعاقد أو أطراف متعاقدة ترى أنھا معن الحظر المتعلقة بالصحة النباتية فور إقرارھا، وتبلغھا أليّ 
غ ھذا ن إبالتعيّ يفات، إذا اعترف الطرف المتعاقد المستورد بالمنطقة الخالية من اآلفات أو المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآل

ً للطرف المتعاقد المصّدر، مؤكداً بوضوح نمط المنطقة المعترف بھا ومحدداً ھوية اآلفة/اا لتي ينطبق اآلفات العتراف رسميا
عاقد ف المتعليھا ھذا االعتراف. ويجري تعديل شروط شھادة الصحة النباتية لالستيراد وأية إجراءات ذات صلة لدى الطر

  يام بذلك على وجه السرعة.المستورد حسب مقتضى الحال ويراعى الق
  

  مدة االعتراف  7.4
  ينبغي أن يظل االعتراف بالمنطقة الخالية من اآلفات والمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات ساري المفعول إال إذا:  

  ّيھا فنخفض طقة يأو من ة ولم يعد باإلمكان اعتبارھا منطقة خالية من اآلفاتحدث تغيير في حالة اآلفة في المنطقة المعني
 انتشار اآلفات

  ھية لإلبالغ خطوط توجي:"13 الدولي رقم من المعيار 1- 4حدوث حاالت مھمة من عدم االمتثال (حسب المبين في القسم
تفاق رتبطة باالأو م ة" المرتبطة بالمناطق المعنيّ عن حاالت عدم التقّيد باشتراطات الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة

  ي أشار إليھا الطرف المتعاقد المستورد.ثنائي الطرف والت
  
  اعتبارات بشأن مناطق اإلنتاج الخالية من اآلفات ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات   .5

أعاله  ات المبينةإلجراءاال داعي عادة لالعتراف بمناطق اإلنتاج الخالية من اآلفات ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات باستعمال 
لإلنتاج خالية من  متطلبات إنشاء أماكن خالية من اآلفات ومواقع( :10رقم الدولي ي ھذا اإلطار، ينص المعيار ). وف4(القسم 
 بت استيفاءطنية يثأن استصدار شھادة صحة نباتية للشحنة لمثل ھذه األماكن والمواقع من منظمة وقاية النباتات الو") اآلفات

ً مناسباً إضاموقع لإلنتاج خال من اآلفات. وقد يطلب البلد المستورد إقرار من اآلفات أو اشتراطات مكان لإلنتاج خالٍ  ً على فيا ا
  ).10من المعيار الدولي رقم  2-3(القسم  "شھادة الصحة النباتية بھذا الصدد



 إلعتراف بالمناطق الخالية من االفات والمناطق التي ينخفض فيھاإنتشار االفاتا  29المعيار رقم 
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ً إلى أنه" 3-3(في القسم  10غير أّن المعيار الدولي رقم  البلد المصدر أن  فيالوطنية لمنظمة وقاية النباتات ينبغي ) يشير أيضا
الخالية من  اإلنتاجفي إنشاء أماكن  اإليھ المسوغات التي استندفي البلد المستورد الوطنية لمنظمة وقاية النباتات  ر، عند الطلب،توفّ 

أن تبادر في البلد المصّدر الوطنية لمنظمة وقاية النباتات  وينبغيالخالية من اآلفات والمحافظة عليھا.  اإلنتاجاآلفات أو مواقع 
الخالية من اآلفات أو سحب  اإلنتاجالخالية من اآلفات أو مواقع  اإلنتاجتوفير معلومات عن إنشاء أماكن  إلىعلى وجه السرعة 

في البلد المستورد إذا كانت ھناك ترتيبات أو  الوطنيةحالة الخلو من اآلفات من ھذه األماكن أو تلك المواقع لمنظمة وقاية النباتات 
  "ثنائية تنص على ذلك. اتفاقات

  
لإلنتاج اآلفات أو موقع ً "إذا كان من المتعين اتخاذ تدابير مركبة إلنشاء مكان إنتاج خال من 10وكما يرد في المعيار الدولي رقم 

 ضع خطةون تعيّ يخال من اآلفات و المحافظة عليھا، ألن اآلفة المعنية تتطلب درجة عالية من الضمانات الصحة النباتية قد 
وبة دّدة المطلت المحتنفيذية. وينبغي أن تستند ھذه الخطة، حسب مقتضى الحال، إلى اتفاقات أو ترتيبات ثنائية تتضمن التفصيال

راف رتكز االعتت قد ي". وفي مثل ھذه الحاال(أو التجار) المعنيين في تشغيل النظام، بما في ذلك دور ومسؤوليات المنتج والتاجر
  من ھذا المعيار أو إجراًء آخر متفق عليه ثنائياً. 4ه في القسم على اإلجراء الموصى ب
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  1المرفق 
  آلفاتانتشار امخطط تفصيلي يبين إجراءات االعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات أو المناطق التي ينخفض فيھا 

1)4(وفقا للقسم  

                                                           
 مياً من المعيار. وأتيح للعلم فقطھذا المرفق ليس جزءاً رس  1

تصل منظمة وقاية النباتات 
طنية للطرف المتعاقد الو

المستورد إلى قرار وتعلن 
الفني التقييم نتائج

تقدم منظمة وقاية النباتات
الوطنية للطرف المصّدر 

باالعتراف طلباً

تتحقق منظمة وقاية النباتات
الوطنية للطرف المتعاقد 

المستلمة للمعلومات المستورد

تقوم منظمة وقاية النباتات
الوطنية للطرف المتعاقد 

ة الفن ات ل ال تق د ت ال

تمّد منظمة وقاية النباتات 
الوطنية للطرف المتعاقد 
المصّدر أية توضيحات 

إض أو أوضرورية افات

تقوم منظمة وقاية النباتات
الوطنية للطرف المتعاقد 

المستورد بالتحقق أو استعراض 
ضرورياً ذلك كان إن الموقع

باتاتتعترف منظمة وقاية الن
الوطنية للطرف المتعاقد المستورد 

باستالم الطلب وتسّمي نقطة

تقّدم منظمة وقاية النباتات 
الوطنية للطرف المتعاقد 

المصّدر المعلومات الناقصة  أو 
تقدم تفسيرا لھذا النقص إلى  

تبلغ منظمة وقاية النباتات
المتعاقد الوطنية للطرف 

المستورد نظيرتھا في الطرف 
المتعاقد المصدر فيما إذا كان 

تصف منظمة وقاية النباتات
الوطنية للطرف المتعاقد 

المستورد عملية التقييم التي سيتم 
استخدامھا

 
قد تلغي منظمة وقاية 
النباتات الوطنية  

للطرف المتعاقد المصّدر 
 طلب االعتراف

 لم يتم االعتراف بالمنطقة
 تقدم منظمة وقاية النباتات

الوطنية  للبلد المصّدر  شرحاً 
فّني تبرير مع

 تّم االعتراف بالمنطقة
توصل منظمة وقاية النباتات الوطنية  

للطرف المتعاقد المستورد رسمياً 
االعتراف وتعديالت متطلبات الصحة
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  الموافقة
  

  2008على المعيار التالي في أبريل/نيسان  تدابير الصحة النباتيةلقد وافقت ھيئة 
  المقدمة

  
  النطاق

بل منظمة قيھا من والمحافظة عل ذباب ثمار الفاكھةيوفر ھذا المعيار خطوطا توجيھية إلنشاء مناطق ينخفض فيھا انتشار آفات 
ً كتدابير إلدارة مخاطر اآلفات فحسب، أو مثل لنباتات. ويمكن استعمال قطرية لوقاية ا ھج النظم، جزء من نكھذه المناطق رسميا

وينطبق ھذا  نطقة ما.مالخاضع للوائح في  ذباب ثمار الفاكھة، أو لتقليل انتشار ذباب ثمار الفاكھةلتسھيل تجارة منتجات عوائل 
  ) ذي األھمية االقتصادية.Tephritidae( ذباب ثمار الفاكھةالمعيار على 

  
  المراجع

  مية، جنيف.. منظمة التجارة العالاتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية. 1994.  منظمة التجارة العالمية
ت، ة النباتااقية الدولية لوقايروما، االتف .تحديد حالة اآلفات في منطقة ما. 1998. 8 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
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  األغذية والزراعة.
لدولية لوقاية االتفاقية ا روما،. الخطوط التوجيھية بشأن مراقبة اآلفات. 1997. 6 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
ة نظمة األغذيلدولية لوقاية النباتات، مروما، االتفاقية ا. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997  التفاقية الدولية لوقاية النباتاتا

  والزراعة.
ة ية لوقاية النباتات، منظمروما، االتفاقية الدولاإلبالغ عن اآلفات. . 2002. 17 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  األغذية والزراعة.
مناطق التي ينخفض فيھاإنتشار اإلعتراف بالمناطق الخالية من االفات وال. 2007. 29 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.االفات. 
روما، االتفاقية الدولية . تشروط إنشاء مناطق ينخفض فيھا انتشار اآلفا. 2005. 22 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
. نظم إلدارة مخاطر اآلفاتمنھج ال إطارفى  استخدام التدابير المتكاملة. 2002. 14المعيار الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم 

  ة لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.روما، االتفاقية الدولي
  

  تعاريف
  ).لنباتيةاقائمة مصطلحات الصحة ( 5تعاريف مصطلحات الصحة النباتية المستعملة في ھذا المعيار ترد في المعيار رقم 

  
  اإلطار العام للشروط

  محافظة عليھا:وال ذباب ثمار الفاكھةتشمل الشروط العامة إلنشاء منطقة ينخفض فيھا انتشار آفات 
  فاكھةذباب ثمار التأكيد إمكانية التنفيذ التشغيلية واالقتصادية للمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات  
 وصف الغرض من المنطقة 
  مار الفاكھةذباب ث للمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات ذباب ثمار الفاكھةوضع قائمة بالنوع/األنواع المستھدفة من 
 ليةالخطط التشغي 
  ذباب ثمار الفاكھةتحديد المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات 
 التوثيق وحفظ السجالت 
 .أنشطة المراقبة 
  

نتشار ير مستوى افي تقد ن تحديد البارامترات المستخدمة، يتعيّ ذباب ثمار الفاكھةوإلنشاء المناطق التي ينخفض فيھا انتشار آفات 
اآلفات، . ومراقبة 1جھزة االصطياد ألغراض المراقبة على النحو المبّين في الملحق رقم وتحديد فّعالية أ ذباب ثمار الفاكھة

لعمل اتخطيط لوتدابير المكافحة وتخطيط العمل التصحيحي أمور مطلوبة إلنشاء ھذه المناطق والمحافظة عليھا. وھناك وصف 
  .2التصحيحي في الملحق 

  
تشار آفات يھا انفحة النباتية، باإلضافة إلى تعطيل صفة المنطقة التي ينخفض وتشمل المتطلبات النوعية األخرى إجراءات الص

  وفقدان ھذه الصفة وإعادتھا. ذباب ثمار الفاكھة
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  الخلفية

لصحة النباتية لمنظمة تطبيق تدابير الصحة وا ) كما تتضمن اتفاقية1997تتضمن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية، 
ً بشأن المناطق التي لمنظمة التجارة العالمية) أح SPS–المية (المادة السادسة من اتفاقية الصحة والصحة النباتيةالتجارة الع كاما

) ا انتشار اآلفاتشروط إنشاء مناطق ينخفض فيھ( 22رقم  :. ويصف المعيار الدوليذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات 
ً حول ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات  التياألنماط المختلفة من المناطق  ً عاما  التيلمناطق اإنشاء  ويوفر توجيھا

 كجزء فاكھةب ثمار الذباالتي ينخفض فيھا انتشار آفات المناطق . كما يمكن استخدام ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات 
  .)فاتالمتكاملة في إطار نھج النظم إلدارة مخاطر اآل استخدام التدابير :14رقم :من نھج النظم (المعيار الدولي

  
لتجارة اھة وتقييد ر للفاكمجموعة مھّمة من اآلفات لعديد من البلدان نظراً لما له من إمكانية إحداث أضرا ذباب ثمار الفاكھةيمثل 

  .ذباب ثمار الفاكھةالقطرية والعالمية للمنتجات النباتية التي تعيل 
  

البلدان  عديد منالمترافق مع طائفة واسعة من العوائل إلى قيود تضعھا ال ذباب ثمار الفاكھةماالت دخول ويؤدي ارتفاع احت
ود لة أو البنالعائ المستوردة وحاجة البلدان المصدرة إلى تطبيق تدابير إدارة مخاطر الصحة النباتية المرتبطة بحركة المواد

  ُخفِّف بشكل سليم.الخاضعة للوائح لضمان أن يكون خطر الدخول قد 
  

ً إلنشاء المناطق التي ينخفض فيھا انتشار آفات  رية منظمة القطقبل ال وإدارتھا من ذباب ثمار الفاكھةيوفر ھذا المعيار توجيھا
  الخاضع للوائح. ذباب ثمار الفاكھةلوقاية النباتات بقصد تيسير التجارة عن طريق خفض خطر دخول وانتشار 

ة من آفات ق خاليمناطكمنطقة واقية حامية ل ذباب ثمار الفاكھةام المناطق التي ينخفض فيھا انتشار يجري، بصفة عامة، استخد
ن عملية أو كجزء م ة دائمة. (إما كمنطقة واقيذباب ثمار الفاكھة، أو أماكن لإلنتاج أو مواقع لإلنتاج خالية من ذباب ثمار الفاكھة

المنطقة  شمل كليع تدابير أخرى مخففة للخطر كمكّون من نھج النظم (وھذا قد استئصال)، أو ألغراض التصدير، باتصال عادة م
  منھا يعمل كمنطقة واقية). اً زءأو ج ذباب ثمار الفاكھةالتي ينخفض فيھا انتشار آفات 

  
ات تيجة ممارسنتحدث  ق فيما بعد، ويتم اإلعالن عنھا ورصدھا أو إدارتھا)؛ كما قدوقد تحدث ھذه المناطق طبيعياً (على أن تدقّ 

ول؛ أو قد ي المحصفي منطقة ما للحّد من تأثيرھا ف ذباب ثمار الفاكھةمكافحة اآلفات أثناء إنتاج المحصول لتقليص مجتمعات 
  في المنطقة إلى مستوى منخفض معين. ذباب ثمار الفاكھةتنشأ نتيجة ممارسات للمكافحة تخفض عدد 

  
ً وثيق ذباب ثمار الفاكھةفيھا انتشار آفات إن اتخاذ قرار بإنشاء المناطق التي ينخفض  واق ل إلى األسا بالوصوقد يرتبط ارتباطا

  فضالً عن الجدوى االقتصادية واإلمكانية التشغيلية.
  

رات إنشاء ديد بارامتّين تح، يتعذباب ثمار الفاكھةلتصدير السلع العائلة ل ذباب ثمار الفاكھةإذا ما تم إنشاء منطقة خالية من آفات 
ھذا  لموضوعة فيجيھية اواالتفاق عليھا مع البلد المستورد ومع مراعاة الخطوط التو ذباب ثمار الفاكھةنطقة الخالية من آفات الم

  .ا انتشار اآلفات)(االعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ينخفض فيھ :29المعيار ووفقا للمعيار الدولي رقم 
  

ار ة نقل الثملى عمليعالمعروضة في ھذا المعيار أن تطبق أيضاً  ذباب ثمار الفاكھةالخالية من آفات  يمكن لشروط إنشاء المناطق
  داخل بلد ما. ذباب ثمار الفاكھةفي ما بين مناطق ينخفض فيھا انتشار آفات 

  
ن األنواع ، ومTephritidaeومن عائلة  ،Dipteraتشمل اآلفات المستھدفة التي وضع ھذا المعيار من أجلھا الحشرات من نوع 

Anastrepha ،Bactrocera ،Ceratitis ،Dacus ،Rhagoletisو ،Toxotrypana.  
  

  الشروط
  شروط عامة  .1

المناطق التي  )، على إنشاءتشروط إنشاء مناطق ينخفض فيھا انتشار اآلفا( :22تنطبق مفاھيم وأحكام المعيار الدولي رقم 
ء على ، وبنااكھةار الفذباب ثمھا بالنسبة آلفة معينة أو لمجموعة من اآلفات، بما في ذلك ينخفض فيھا انتشار اآلفات والحفاظ علي

  باالقتران مع المعيار الحالي. 22ذلك ينبغي الرجوع إلى المعيار الدولي رقم 
  

ً  ذباب ثمار الفاكھةوقد يتم إنشاء المناطق التي ينخفض فيھا انتشار آفات  قد وت مختلفة،  حااللّ ظلھذا المعيار الدولي في  وفقا
عض من طبيق بيتطلب بعضھا تطبيق المجموعة الكاملة من العناصر التي يوفرھا ھذا المعيار، في حين يتطلب البعض اآلخر ت

  تلك العناصر فقط.
  

قة اء منطة إلنشوقد تكون تدابير الصحة النباتية واإلجراءات النوعية الخاضعة كما ھي موصوفة أكثر في ھذا المعيار مطلوب
ر ستند القرايمكن أن والحفاظ عليھا من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات. وي ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات 

يار، ي ھذا المعفمقّدمة إلى كل أو بعض العوامل الفنية ال ذباب ثمار الفاكھةالخاص بإنشاء منطقة رسمية ينخفض فيھا انتشار آفات 
ر ذباب ثماع اً لنوشمل ھذه العوامل مكّونات ضرورية مثل بيولوجية اآلفة وطرائق المكافحة، التي تختلف تبعحسب االقتضاء. وت

  من أجله. ذباب ثمار الفاكھةالذي تنشأ المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات  الفاكھة
  

الجدوى شغيلية وعلى أساس اإلمكانية الت ذباب ثمار الفاكھةيتعّين النظر في إنشاء منطقة رسمية ينخفض فيھا انتشار آفات 
ا المنطقة ن أجلھماالقتصادية الشاملة إلنشاء برنامج للوصول إلى مستوى منخفض لآلفة والمحافظة عليه واألغراض التي أنشئت 

  . ذباب ثمار الفاكھةالتي ينخفض فيھا انتشار آفات 
من منطقة  ذباب ثمار الفاكھةلتيسير حركة منتجات عوائل  ذباب ثمار الفاكھةيمكن إنشاء منطقة ينخفض فيھا انتشار آفات 
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 ذباب ثمار الفاكھةإلى منطقة أخرى لھا الوضع ذاته لآلفة لحماية مناطق مھددة بآفة  ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات 
  خاضعة للوائح.
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 بيعياً، أووجودة طھو أن تكون المنطقة م الفاكھة ذباب ثمارإن الشرط األساس الرئيس إلنشاء منطقة ينخفض فيھا انتشار آفات 

ستوى محدد ذات م ق من خصائصھا من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات كي تكونيمكن إنشاؤھا، وتحديدھا، ورصدھا والتحقّ 
و أي مستدام، محصول اج. ويمكن أن تكون المنطقة موجودة لحماية منطقة خالية من اآلفات أو لدعم إنتذباب ثمار الفاكھةالنتشار 

ً نتيجة عوامل مناخية  يولوجية أو، أو بقد تم تطويرھا استجابة ألعمال تقليص أو استئصال. وقد تكون المنطقة موجودة طبيعيا
  أو تحّدھا أثناء كل العام أو جزءا منه. ذباب ثمار الفاكھةجغرافية تخفض أعداد 

اب ذبستھدفة لواع الملنوع أو أكثر من األن ذباب ثمار الفاكھةانتشار آفات  ويمكن تعريف منطقة ما على أنھا منطقة ينخفض فيھا
ً  ذباب ثمار الفاكھة. على أنه يتعين بالنسبة لمنطقة ينخفض فيھا انتشار آفات ثمار الفاكھة اب ذبديدة من عستھدفة متغطي أنواعا
ً تحديد مستويات االنتشا، تحديد أجھزة االصطياد وكثافة استخدامھا ومواقعھا، وأن ثمار الفاكھة كل فض لآلفة لر المنخيتم أيضا

  .ذباب ثمار الفاكھةنوع مستھدف من 
  

ي القسم فلموضحة برامج توعية ذات طبيعة مماثلة لتلك ا ذباب ثمار الفاكھةيجب أن تتضمن المناطق التي ينخفض فيھا انتشار 
 )).Tephritidae( باب الفاكھةذإنشاء مناطق خالية من آفات ( :26من المعيار الدولي رقم  1-1
  

  الخطط التشغيلية  1.1
ض فيھا ة ينخففي معظم الحاالت، ھناك حاجة إلى خطة تشغيل رسمية لتحديد إجراءات الصحة النباتية المطلوبة إلنشاء منطق

  والمحافظة عليھا. ذباب ثمار الفاكھةانتشار آفات 
  

المستوى  ظة علىواجب تنفيذھا مثل أنشطة المراقبة، وإجراءات المحافويجدر أن تصف الخطة التشغيلية اإلجراءات الرئيسة ال
طقة التي ء المنالمعين لالنتشار المنخفض لآلفة، وخطة العمل التصحيحية وأية إجراءات أخرى مطلوبة لتحقيق الغرض من إنشا

  .ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات 
  
   ذباب ثمار الفاكھة منطقة ينخفض فيھا انتشار آفات تحديد  1-2

  لتالي:ھي على النحو ا ذباب ثمار الفاكھةإن العناصر الواجب النظر فيھا لتحديد منطقة ينخفض فيھا انتشار آفات 
ً للحدود، أو إحداثيات النظام العالمي لتحديد الموقع   - ً دقيقا تحديد المنطقة (حجم المنطقة، خرائط تفصيلية متضمنة وصفا

)GPSرية، حسب التجا دود، والحواجز الطبيعية، ونقاط الدخول، ومواقع العوائل التجارية والعوائل غير) التي تظھر الح
  المستھدف، والمناطق الحضرية) ذباب ثمار الفاكھة، لاإلقتضاء

  المستھدف وتوّزعه/توزعھا الموسمي والمكاني في المنطقة ذباب ثمار الفاكھةنوع/أنواع   -
  ، على أن يشمل ذلك، حيثما أمكن ذلك، العوائل األولية (المفضلة بيولوجياً) والثانوية موقع ووفرة وموسمية العوائل  -
  السمات المناخية، بما في ذلك معدل ھطل األمطار، والرطوبة النسبية، ودرجة الحرارة وسرعة الرياح السائدة واتجاھھا  -
  ند مستويات منخفضة.وتبقيھا ع ذباب ثمار الفاكھةمن مجموعات  تحديد العوامل التي تحدّ   -
  

ً  ذباب ثمار الفاكھةوفي المناطق التي يكون فيھا انتشار  اب ية أو ألسبو جغرافأنظراً ألسباب مناخية،  عند مستوى منخفض طبيعيا
نى ن أددفة قد يكوالمستھ ذباب ثمار الفاكھةأخرى (مثل األعداء الطبيعيين، توافر العوائل المناسبين، موسمية العائل)، فإن تعداد 

ات قيام بعمليجدر المن المستوى المحّدد لالنتشار المنخفض لآلفة بدون استعمال أية إجراءات مكافحة. وفي مثل ھذه الحاالت، ي
ي القسم المدرجة ف ألمثلةمراقبة على مدى فترة زمنية مالئمة إلثبات حالة االنتشار المنخفض وقد يتم االعتراف بھذه الحالة وفقا ل

وى بمست ر الفاكھةذباب ثما). ومع ذلك، إذا تم كشف وجود تحديد حالة اآلفات في منطقة مـا( :8رقم الدولي  من المعيار 3-1-1
ال يق أعميفوق المستوى المحدد لالنتشار المنخفض لآلفة (بسبب ظروف مناخية استثنائية على سبيل المثال) ينبغي تطب

  مل التصحيحية. خطوطاً توجيھية لخطط الع 2تصحيحية. ويوفر الملحق رقم 
  

  التوثيق وحفظ السجالت  3.1
لمحافظة خفض واق من خصائص منطقة اإلنتشار المنيجدر توثيق إجراءات الصحة النباتية المستعملة لتحديد، وإنشاء، والتحقّ 

طلب األمر تة إذا عليھا على نحو كاف. كما يجدر مراجعة ھذه اإلجراءات وتحديثھا بشكل منتظم، بما في ذلك األعمال التصحيحي
بأن يتم  ). ويوصىشروط إنشاء مناطق ينخفض فيھا انتشار اآلفات: 22ذلك (على النحو الموصوف في المعيار الدولي رقم 

  .ذباب ثمار الفاكھةتحضير دليل لإلجراءات المرتبطة بخطة التشغيل للمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات 
  

 وقد تشمل وثائق تحديد المنطقة وإنشائھا:
المعروف وجودھا في المنطقة، متضمنة الموسمية واإلنتاج التجاري لثمار العائل في  ذباب ثمار الفاكھةقائمة بعوائل   -

  المنطقة
ظھر الحدود، والحواجز الطبيعية والنقاط التي يمكن للثمار دخول المنطقة منھا؛ ووصف سجالت التحديد: خرائط مفصلة تُ   -

لمستھدف، ا فاكھةذباب ثمار اللزراعية مثل نمط التربة، وموقع مناطق العائل الرئيسي لا البيئية (اإليكولوجية)السمات 
رة وسرعة الحرا ومناطق العائل الھامشية والحضرية؛ واألحوال المناخية كمعدل ھطل األمطار، والرطوبة النسبية، ودرجة

  الرياح السائدة واتجاھھا
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 سجالت المراقبة:  -

 نمط ائد، و، وعدد المصائد والطعوم ونمطھا، ووتيرة تفتيش المصائد، وكثافة المصاالصطياد: أنماط المسوحات
ً  ذباب ثمار الفاكھةترتيب المصائد، ووقت االصطياد ومدته، وعدد  ، في كل  للنوعالمستھدف الذي تم اصطياده تبعا

 مصيدة، وخدمة المصائد
 والنتيجة أخذ عينات الثمار: النمط والنوعية والكمية والتاريخ والترّدد 

ذباب ثمار مجموعات في واآلفات األخرى التي قد يكون لھا تأثير  ذباب ثمار الفاكھةسجالت تدابير المكافحة المستعملة ل  -
 : النمط/ األنماط والمواقع.الفاكھة

بة الفاكھة ذبااع ق والمحافظة، البيانات المسجلة إلظھار أن مستويات مجموعات أنووينبغي أن يتضمن التوثيق بالنسبة للتحقّ 
تشغيلية ءات الالمستھدفة ھي دون المستوى المحّدد لالنتشار المنخفض. ويتعّين االحتفاظ بسجالت المسوحات ونتائج اإلجرا

لتصدير، ألغراض ا ةذباب ثمار الفاكھشھراً على األقل. وإذا استخدمت المناطق التي ينخفض فيھا انتشار آفات  24األخرى لمدة 
ق عند حقّ عمليات للتقيام ب، إتاحة الوثائق للمنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المستورد المعني ويجوز الينبغي، عند الطلب

  االقتضاء.
  

  )4-2ويتعّين أيضاً إعداد خطط عمل تصحيحية والمحافظة عليھا (أنظر القسم 
  

 أنشطة المراقبة   4.1
جراءات لمطبقة، وإمحلية ابما في ذلك اللوائح ال ذباب ثمار الفاكھةشار آفات يتعّين أن يكون برنامج المناطق التي ينخفض فيھا انت

تمدة ت المعالمراقبة (من ذلك على سبيل المثال االصطياد وجمع عينات الفاكھة) وخطط العمل التصحيحي مطابقا لإلجراءا
  ثل:رسمياً. وقد تتضّمن ھذه اإلجراءات تفويضاً رسمياً بالمسؤولية لكبار الموظفين، م

 شخص يتمتع بسلطة محدّدة ومسؤولية لضمان تنفيذ النظم/اإلجراءات والمحافظة عليھا بشكل مناسب  -
 إلى مستوى النوع. ذباب ثمار الفاكھةإخصائي/ إخصائيون في مجال علم الحشرات لتحديد   -
  

ذباب ات انتشار آف فض فيھاالمنطقة التي ينخينبغي أن تقّوم المنظمة القطرية لوقاية النباتات و/أو تراجع تنفيذ اإلجراءات إلنشاء 
لقطرية المنظمة ا ة خارجلضمان المحافظة على اإلدارة الفّعالة، حتى عندما يتم تفويض المسؤولية لتنفيذ أنشطة معين ثمار الفاكھة

  لوقاية النباتات. ويشمل اإلشراف على إجراءات التشغيل ما يلي:
  تنفيذ إجـراءات المراقبة  -
  لى المراقبةالقدرة ع  -
  مواد االصطياد (المصائد والمواد الجاذبة) واإلجراءات  -
  القدرة على تحديد الھوية  -
  تطبيق تدابير المكافحة  -
  التوثيق وحفظ السجالت  -
 تطبيق األعمال التصحيحية.  -
  
  شروط محددة  .2

 ذباب ثمار الفاكھةإنشاء منطقة ينخفض فيھا انتشار آفات   1.2
))، العناصر Tephritidaeإنشاء مناطق خالية من آفات ذباب الفاكھة (( :26رقم الدولي من المعيار  2-2و  1-2يصف القسمان 

ً ، والتي قد يمكن تطبيقھا أذباب ثمار الفاكھةالواجب أخذھا في االعتبار عند إنشاء منطقة خالية من آفات  فض منطقة ينخ في يضا
 و محدد في األقسام الفرعية التالية:وفقاً لما ھ ذباب ثمار الفاكھةفيھا انتشار آفات 

  
 تحديد المستوى المعّين لالنتشار المنخفض لآلفة  1.1.2

ذباب ف من لمستھدتتوقف المستويات المعينة لالنتشار المنخفض لآلفة على مستوى المخاطر المرتبطة بالتفاعل ما بين النوع ا
نتشار طقة ذات االه المنطرية لوقاية النباتات في البلد الذي تقع فيوالعائل والمنطقة. ويجدر أن تقوم المنظمة الق ثمار الفاكھة

ا كافية برتوكوالتھراقبة وبتحديد ھذه المستويات بالدقة الكافية لتقدير ما إذا كانت بيانات الم ذباب ثمار الفاكھةالمنخفض آلفات 
  لتحديد أن انتشار اآلفة يدنو من ھذه المستويات.

  
اسب مستوى المنقيق للظمات القطرية لوقاية النباتات االعتماد على عدة عوامل مختلفة عند التحديد الدويمكن لكل منظمة من المن

مكن يائعة التي امل الش. وفيما يلي بعض العوذباب ثمار الفاكھةمن انتشار اآلفة الواجب تحديده لمنطقة االنتشار المنخفض آلفات 
  أخذھا في االعتبار:

  ا األطراف التجارية كي تسير التجارةالمستويات التي اشترطتھ  -
أو لنوع مماثل، والعوائل  ذباب ثمار الفاكھةالمستويات المستخدمة من منظمات قطرية أخرى لوقاية النباتات للنوع ذاته من   -

 ناطقعمل م يھا منل علالجغرافية (بما في ذلك الخبرة و/أو البيانات التاريخية المتحصّ -)اإليكولوجيةالبيئية (والظروف 
ن الية مأخرى ينخفض فيھا انتشار اآلفات لمعرفة ما ھي المستويات المطلوب المحافظة عليھا للوصول إلى ثمار خ

  اآلفات).
  

  .ذباب ثمار الفاكھةوصف للمعايير المستعملة في تقدير مستوى انتشار  1ويوجد في الملحق 
  

 الوصف الجغرافي  2.1.2
. وال يكون العزل ذباب ثمار الفاكھةات حدود منطقة االنتشار المنخفض المقترحة آلفات تعيِّن المنظمة القطرية لوقاية النبات



  (Tephritidae)إنشاء مناطق ينحفض فيھا إنتشار افات ذباب الفاكھة   30ر الدولي رقم ا. المعي
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  .ذباب ثمار الفاكھة(الطبيعي أو الجغرافي) مطلوباً بالضرورة إلنشاء منطقة انتشار منخفض آلفات 
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ع ألولية لنواعوائل جود النسبي للوينبغي أن يكن رسم الحدود المستعملة لوصف تحديد منطقة االنتشار المنخفض وثيق الصلة بالو

  المستھدف أو أن تجرى مواءمته لحدود يمكن التعرف عليھا بسھولة. ذباب ثمار الفاكھة
  

  المراقبة قبل اإلنشاء أنشطة  3.1.2
نوع جود الوير مدى ، القيام بأعمال مراقبة لتقدذباب ثمار الفاكھةينبغي، قبل إنشاء المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات 

ر طقة، وتوافية للمنالنوع، وسلوكه، والسمات المناخ ةومستوى انتشاره لفترة تحّددھا بيولوجي ذباب ثمار الفاكھةالمستھدف من 
  شھراً متتالية على األقل. 12العائل واعتبارات فنية مناسبة. وينبغي أن تستمر ھذه المراقبة لمدة 

  
  إجراءات الصحة النباتية  2.2

 اقبةأنشطة المر  1.2.2
منطقة عملة في الالمست تكون نظم المراقبة المعتمدة على االصطياد متماثلة في أي منطقة لالنتشار المنخفض. وقد تتضّمن المراقبة

توجيھية لمراقبة الخطوط ال( :6األساليب الواردة في المعيار الدولي رقم  ذباب ثمار الفاكھةالتي ينخفض فيھا انتشار آفات 
ت ذباب الفاكھة إنشاء مناطق خالية من آفا( :26بشأن إجراءات االصطياد في المعيار الدولي رقم  1-2-2-2)، والقسم اآلفات

)Tephritidae.وأية معلومات علمية أخرى ذات صلة (  
 ةھثمار الفاك ذبابد وال يتعّين استخدام عمليات جمع عينات ثمار الفاكھة، بوصفھا طريقة روتينية للمراقبة، على نحو واسع لرص

  سية.داة الرئيھي األ في منطقة انتشار منخفض باستثناء المناطق التي تستخدم فيھا تقنية الذكور العقيمة حيث تكون ھذه التقنية
  

د يكون ليرقات. وقاقبة اوقد تكمل المنظمة القطرية لوقاية النباتات عملية اصطياد الحشرات البالغة مع جمع عينات من الفاكھة لمر
 ت في عيناتشفت يرقاكفي حالة عدم توافر المصائد. وإذا  ذباب ثمار الفاكھةالفاكھة مفيدا بصفة خاصة لمراقبة أخذ العينات من 

ة ك بصفة خاصام بذل، فقد يكون من الضروري تربية اليرقات إلى أن تصل إلى سن البلوغ لتحديد نوعھا. ويلزم القيثمار الفاكھة
ة ح دقة كافيدھا لن يتيالفاكھة بمفرثمار . على أن جمع عينات ذباب ثمار الفاكھةدة من فيھا أنواع متعدتوجد في الحاالت التي قد 

باب ذشار آفات ھا انتحالة المنطقة التي ينخفض في حديدلتحديد حجم مجموعة الذباب الموجودة، ويجدر عدم االعتداد به بمفرده لت
ات جمع عينات ثمار بشأن إجراء 2-2-2-2تلك الواردة في القسم ق منھا. وقد تتضّمن إجراءات المراقبة أو التحقّ  ثمار الفاكھة

  )).Tephritidae(إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب الفاكھة  ( :26الفاكھة في المعيار الدولي رقم 
ة. اريير التجغوتوزعھا بصورة منفصلة وتحديد العوائل التجارية والعوائل  ذباب ثمار الفاكھةويتعّين تسجيل وجود عوائل 

وبة و الصعوتساعد ھذه المعلومات في تخطيط أنشطة عملية االصطياد وجمع عينات العائل وقد تساعد في تقدير السھولة أ
  المحتملة لتحديد حالة الصحة النباتية في المنطقة والمحافظة عليھا.

  
 مار الفاكھةثذباب  لنوع المستھدف منوينبغي أن يكون لدى المنظمة القطرية لوقاية النباتات القدرات المناسبة لتحديد ھوية ا

ذه ن ھوويجدر أن تك المكتشف أثناء المسوحات (سواء كان حشرة بالغة أو يرقة) أو أن تتمتع بإمكانية النفاذ إلى ھذه القدرات.
ً بالنسبة لعمليات التحّقق المستمرة من حالة المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات فيما  ار الفاكھةمثذباب  القدرات موجودة أيضا

  .ذباب ثمار الفاكھةيخص النوع المستھدف من 
  

  من النوع المستھدف والمحافظة عليه  ذباب ثمار الفاكھةخفض عدد   2.2.2
 دونه. وفي آلفة أولإلى مستوى االنتشار المنخفض المحّدد  ذباب ثمار الفاكھةيمكن استخدام تدابير مكافحة محددة لخفض أعداد 

بير ذه التدااستعمال أكثر من خيار مكافحة واحد؛ وبعض من ھ ذباب ثمار الفاكھةيتضمن تقليص مجتمعات معظم الحاالت قد 
بالمعيار  1لحق ) والمشروط إنشاء مناطق ينخفض فيھا انتشار اآلفات( :22من المعيار الدولي رقم  2-4-1-3موصوفة في القسم 

  )).Tephritidaeاكھة إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب الف( :26الدولي رقم 
باب ذقاء أعداد ئية إلبمتوّطن أو مستقر في المنطقة، فإن تدابير المكافحة الوقا ذباب ثمار الفاكھةوبما أن النوع المستھدف من 

لتي ينخفض امناطق عند المستوى المحّدد لالنتشار المنخفض أو دونه ضرورية في مجملھا دائماً (قد تحدث بعض ال ثمار الفاكھة
تي تلحق أدنى لتدابير الاختيار طبيعياً). ويتعّين أن تبذل المنظمات القطرية لوقاية النباتات جھوداً ال ذباب ثمار الفاكھةا انتشار فيھ

  تأثير بالبيئة.
  

  وقد تشمل الطرائق المتاحة:
 وتقنية إبادة الذكور)المكافحة الكيميائية (مثل طعم من مبيد حشرات انتخابي، والرش الجوي واألرضي، ومحطات الطعوم   -
 الفاكھة بأكياس)ثمار المكافحة الفيـزيـائيـة (مثل إحاطة   -
 استخدام الكائنات المفيدة/النافعة (مثال األعداء الطبيعيين، تقنية الحشرات العقيمة)  -
ئلة بنباتات غير عائلة المكافحة الزراعية (مثل فصل الثمار الناضجة والساقطة وإتالفھا، استبعاد أو استبدال النباتات العا  -

ل فترة التقليم قب، وفاكھةذباب ثمار الالزراعة البينية بنباتات عائلة لعلى  حيثما كان ذلك مناسباً، والقطاف المبكر، والحضّ 
  اإلثمار، واستعمال العوائل الصائدة على الحدود الخارجية).

  
 و البنود الخاضعة للوائحتدابير الصحة النباتية المرتبطة بحركة المواد العائلة أ  3.2.2

باب ذشار آفات ھا انتقد تكون تدابير الصحة النباتية مطلوبة للحّد من مخاطر دخول اآلفات المحددة إلى المنطقة التي ينخفض في
نخفض فيھا انتشار شروط إنشاء مناطق ي( :22من المعيار الدولي رقم  3-4-1-3. وھذه التدابير معروضة في القسم ثمار الفاكھة

  )).Tephritidaeإنشاء مناطق خالية من آفات ذباب الفاكھة ( :26من المعيار الدولي رقم  3- 2-2و) آلفاتا
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  ذباب ثمار الفاكھةاإلعالن محلياً عن منطقة ينخفض فيھا انتشار   2-2-4

ً للمعي( فاكھةار الذباب ثمينخفض فيھا انتشار  يجدر بالمنظمات القطرية لوقاية النباتات التحّقق من حالة المنطقة التي ار وفقا
راقبة معيار (الم) وبخاصة تأكيد االمتثال لإلجراءات المنشأة بموجب ھذا التحديد حالة اآلفات في منطقة ما :8الدولي رقم 

 مار الفاكھةثذباب  علن عن إنشاء منطقة ينخفض فيھا انتشار آفاتوالمكافحة). وينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تُ 
  اإلبالغ عنھا حسب مقتضى الحال.و
  

ق من عّين التحقّ لية، يتوألغراض اإلدارة الداخ ذباب ثمار الفاكھةق من حالة المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات وبغية التحقّ 
  ة عليھا.ظللمحاف بعد إنشائھا ووضع أية تدابير صحة نباتية ذباب ثمار الفاكھةحالة المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات 

 
  ذباب ثمار الفاكھةالمحافظة على المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات   3.2

، على ھةثمار الفاك ذبابت يتعّين على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تحافظ، عقب إنشاء المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفا
ي فو المعروض ى النحوأن تستمر في تطبيق تدابير الصحة النباتية عل إجراءات التوثيق والتحّقق ذات الصلة (القابلة للتدقيق)،

 من ھذا المعيار. 2-2القسم 
  

  المراقبة  1.3.2
، لفاكھةباب ثمار اذآفات  يتعّين على المنظمة القطرية لوقاية النباتات، بغية المحافظة على حالة المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار

  من ھذا المعيار. 1-2-2الوارد في القسم أن تواصل المراقبة على النحو 
  

  ذباب ثمار الفاكھةتدابير للمحافظة على مستويات منخفضة من انتشار األنواع  المستھدفة من   2.3.2
خفض فيھا انتشار آفات للمحافظة على المنطقة التي ين 2-2-2في معظم الحاالت، قد يتم تطبيق تدابير المكافحة المحددة في القسم 

  ة.ما زال موجوداً في المنطقة المنشأ  ذباب ثمار الفاكھة، طالما أن النوع المستھدف من ار الفاكھةذباب ثم
 قة) قد يتمد للمنطالخاضع للرصد يتزايد (ولكنه ما زال دون المستوى المحدّ  ذباب ثمار الفاكھةانتشار وعند مالحظة أن مستوى 

تطلب  النقطة قد ند ھذهوقاية النباتات لتطبيق تدابير المكافحة اإلضافية. وعالوصول إلى العتبة التي تحددھا المنظمة القطرية ل
 :22ر الدولي رقم من المعيا  2-4- 1-3المنظمة القطرية لوقاية النباتات تنفيذ ھذه التدابير (على النحو الموصوف في القسم 

 حّد المعيناوز الفير تحذير كاف من إمكانية تج). وينبغي وضع ھذه العتبة لتوشروط إنشاء مناطق ينخفض فيھا انتشار اآلفات(
  لالنتشار المنخفض لآلفة وتفادي التعليق.

  
 خطط العمل التصحيحية  4.2

 ھةثمار الفاك ذبابت يتعّين أن تطبق المنظمة القطرية لوقاية النباتات خطة عمل تصحيحية للمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفا
وطاً توجيھية خط 2قم المستھدف المستوى المحدد لالنتشار المنخفض لآلفة. ويوفر الملحق ر كھةذباب ثمار الفاعندما يتجاوز عدد 

  .ذباب ثمار الفاكھةلخطط العمل التصحيحية للمناطق التي ينخفض فيھا انتشار آفات 
  

  ا، وإعادة ھذه الصفة وفقدانھذباب ثمار الفاكھةالمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات  وضعتعطيل   5.2
 ذباب ثمار الفاكھةالمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات  وضعتعطيل   1.5.2

ھا ي ينخفض فيقة التإذا تم تجاوز للمستوى المنخفض المحّدد النتشار آفات النوع المستھدف من ذبابة الفاكھة إما في كل المنط
د كانية تحديه عند إمبالنسبة لكامل المنطقة. على أنأو ضمن جزء منھا، يتم عادة تعطيل الصفة  ذباب ثمار الفاكھةانتشار آفات 

ينخفض  ة التيالمنطقة المصابة ضمن منطقة االنتشار المنخفض وتعيين حدودھا بشكل واضح، يمكن حينئذ إعادة تحديد المنطق
  لتعطيل الصفة بالنسبة لتلك المنطقة فقط.  ذباب ثمار الفاكھةفيھا انتشار آفات 

  
: 17ي رقم الدول القطرية في البلدان المستوردة بھذه اإلجراءات دون تأخير غير مبرر(يوفر المعيار وينبغي إخطار المنظمات

  معلومات إضافية عن متطلبات اإلبالغ عن اآلفات). اإلبالغ عن اآلفات
  

ً عند وجود أخطاء في تطبيق اإلجراءات (كعدم كفاية تدابير االصطياد أو تدابير م آلفة أو افحة كاوقد يطّبق التعطيل أيضا
  التوثيق).

  
ات البدء اية النباترية لوق، يتعّين على المنظمة القطذباب ثمار الفاكھةوإذا تّم تعطيل صفة المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات 

  بتحقيق لتحديد سبب ھذا اإلخفاق واتخاذ تدابير لمنع حدوث مثل ھذه اإلخفاقات.
  

  لصفة.اينبغي توضيح معايير إعادة ھذه  ذباب ثمار الفاكھةھا انتشار آفات وعندما يتم تعطيل صفة منطقة ينخفض في
  

 ذباب ثمار الفاكھةالمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات  وضعإعادة   2.5.2
وز إعادة فقط ويج إال على المناطق التي عطلت ذباب ثمار الفاكھةالمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات ال تطبق إعادة صفة 

  صفة عندما:ال
ال يتجاوز عدد الذباب المستوى المعّين لالنتشار المنخفض لآلفة وأن تتم المحافظة عليه لفترة تحّددھا بيولوجية النوع   -

  والظروف البيئية السائدة. ذباب ثمار الفاكھةالمستھدف من 
  ق من ذلك.و/أو يتم تصحيح اإلجـراءات الخاطئة والتحقّ   -
  

لمستوى المنخفض المعّين والمحافظة عليه كما ھو مطلوب أعاله أو عندما يتم تصحيح األخطاء وعندما يتم الوصول إلى ا
ذباب ثمار اإلجرائية من خالل تطبيق أعمال تصحيحية موجودة في الخطة، يمكن إعادة صفة المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار 
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لتصدير الثمار العائلة، ينبغي إتاحة السجالت الخاصة  الفاكھةذباب ثمار . وعند إنشاء المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار الفاكھة
ة) عند الطلب، ويجوز القيام بإعادة الصفة للمنظمة القطرية لوقاية النباتات (للبلد المستورد المعني والبلدان المستوردة المعنيّ 

  ق عند االقتضاء.بعمليات للتحقّ 
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 ذباب ثمار الفاكھةار آفات المنطقة التي ينخفض فيھا انتش وضعفقدان    3.5.2

دة فاق في إعاالة اإلخبعد تعطيل الصفة في ح ذباب ثمار الفاكھةالمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات ينبغي أن يقع فقدان صفة 
 لمنظماتاإعالم  المستھدفة. وينبغي ذباب ثمار الفاكھةھذه الصفة ضمن إطار زمني يمكن تبريره، مع مراعاة بيولوجية أنواع 

يھا فلتي ينخفض نطقة االقطرية لوقاية النباتات في البلدان المستوردة ذات الصلة وبدون تأخير ال موجب له بالتغيير في صفة الم
بالغ عن اإل: 17 (وتتوافر معلومات إضافية حول اإلبالغ عن اآلفات في المعيار الدولي رقم ذباب ثمار الفاكھةانتشار آفات 

  ).اآلفات
  

ة في فظة المبينّ والمحا ، ينبغي إتباع إجراءات اإلنشاءذباب ثمار الفاكھةالمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات  وعند فقدان صفة
علومات افة الممرة أخرى، ومراعاة ك ذباب ثمار الفاكھةھذا المعيار الكتساب صفة المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات 

  األساسية المتعلقة بالمنطقة.
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 1الملحق 

  1 ذباب ثمار الفاكھةالبارامترات المستخدمة لتقدير مستوى انتشار 
  

ي لمنطقة التفي ا ھةذباب ثمار الفاكتحّدد المنظمة القطرية لوقاية النباتات البارامترات المستخدمة في تحديد مستوى انتشار 
ً ھو عدد ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات  ). ويمكن FTDيوم (الذباب للمصيدة في ال. وأكثر البارامترات استخداما

ً لكل مص جودة في يدة موعرض بيانات مكانية أكثر دقة على أساس كثافة المصائد (أي عدد المصائد لوحدة المساحة) أو زمنيا
  منطقة على مرور الوقت.

  
باب دد الذعسط على أساس وعدد الذباب للمصيدة في اليوم مؤشر يستخدم في تقدير مجموع عدد الذباب عن طريق حساب المتو

في  ھةثمار الفاك ذبابن الممسوك في المصيدة الواحدة في اليوم. ويقّدر على أساس ھذا البارامتر العدد النسبي للحشرات البالغة م
  لفة.في أماكن و/أو أوقات مخت ذباب ثمار الفاكھةوقت ومكان معينين، وھو يوفر معلومات أساسية لمقارنة أعداد 

  
التي تم  لمصائدب للمصيدة في اليوم ھو حاصل قسمة العدد الكلي للحشرات الممسوكة على حاصل ضرب العدد الكلي لوعدد الذبا

  تفتيشھا بالعدد المتوسط لأليام الذي كانت فيه المصائد معرضة. والمعادلة ھي كما يلي:
  
 
 
  

  حيث
F =  العدد الكلي من الذباب الممسوك  
T =  اعدد المصائد التي تم تفتيشھ  
D =  .عدد األيام الذي عرضت فيه المصائد في الحقل  
  

مراقبة ليات العلى أساس أسبوعي  بشكل منتظم، أو على فترات أطول في حالة عم المصائدوفي الحاالت التي يتم فيھا تفتيش 
مصيدة واحدة  في . وھو يقّدر عدد الذباب الممسوك)FTW(الشتوية، قد يكون المعيار ھو "عدد الذباب للمصيدة في األسبوع" 

ً من عدد الذباب وك في الممس خالل أسبوع. وعليه، يمكن الحصول على قيمة عدد الذباب الواقع في المصيدة الواحدة يوميا
ً بقسمة قيمة األخيرة على  ھم في حالة أي م. وينبغي، حسب االقتضاء، استعراض وتصحيح أي تغّير 7المصيدة الواحدة أسبوعيا

  .ذباب ثمار الفاكھةة المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار بارامتر حيوي لفعالي
  

ار التي يزمع حمايتھا  عن )، في عالقتھا بمخاطر إصابة الثمFTDينبغي تحديد المستويات المعينة لالنتشار لآلفة معبراً عنھا بقيم (
طة بالمنطقة أغراض محددة مرتب ، وفي عالقتھا بأيةFF-ALPP، في ذباب ثمار الفاكھةطريق منطقة االنتشار المنخفض آلفات 

ھا منطقة حتوي في). وفي الحاالت التي تذباب ثمار الفاكھةالتي ينخفض فيھا انتشار اآلفات (مثل، سلع التصدير الخالية من 
ذباب حد لائل وااالنتشار المنخفض على أكثر من نوع عائل واحد (أي حينما يقصد بمنطقة االنتشار المنخفض حماية أكثر من ع

بطة بكل ية مرتالمستھدف)، يجب أن يكون المستوى المعين لالنتشار المنخفض لآلفة مرتكزاً على معلومات علم ار الفاكھةثم
. ل المختلفةللعوائ ةذباب ثمار الفاكھ، ومخاطر اإلصابة، والتفضيل النسبي للنوع المستھدف من ذباب ثمار الفاكھةعائل ألنواع 

يجدر  ن العوائل،مواحد  لحماية نمط  ذباب ثمار الفاكھةاء المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات على أنه في حالة إذا مـا تم إنش
فة أقـل لمنخفض لآلتشار اع للعائل. وفي مثل ھذه الحاالت،  يتم إنشاء مستويات معينة لالنإيالء االعتبار لمستوى اإلصابة المتوقّ 

  انوية.ومستويات أعلى نسبياً للعوائل الث ذباب ثمار الفاكھةمن عادة  للعائل/العوائل األولية للنوع المستھدف 
  

ع ئلة، وأنواات العا(بما في ذلك عدد األجيال في العام، ونطاق النبات ذباب ثمار الفاكھةوتسھم بيولوجية النوع المستھدف من 
ت ديد مستويافي تح التشتتية) بدور مھمالعوائل الموجودة في المنطقة، وعتبات درجة الحرارة، والسلوك، والمقدرة التكاثرية و

تعكس  دة، يجب أنئل عدياالنتشار المنخفض المعينة لآلفة. وبالنسبة للمنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات التي توجد فيھا عوا
وع عوائل لكل نالتيب ائل ووفرتھا، والعائل المفضل بترومستويات االنتشار المنخفض المعينة التي يتم تحديدھا لآلفة تنّوع الع

ض لكل نوع المنخف الموجودة في المنطقة. وأنه يجوز تحديد مستويات مختلفة من االنتشار ذباب ثمار الفاكھةمستھدف من أنواع 
ة لكامل ظل ثابتتالمستھدفة في منطقة االنتشار المنخفض فإن ھذه المستويات ينبغي أن  ذباب ثمار الفاكھةذي صلة من أنواع 

  عملية المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار اآلفات. المنطقة وطوال
  

ار. عين االعتبلمصائد باأنماط المصائد والجاذبات المستعملة في تقدير أعداد اآلفة واإلجراءات المتبعة في خدمة تؤخذ وينبغي أن 
ما من الذباب.  ه لمجموعةفي الموقع ذات FTDومبررات ذلك ھي أن اختالفات كفاءات المصايد قد تؤدي إلى نتائج مختلفة لقيم 

ند تعيين عيجدر، . وذباب ثمار الفاكھةوعليه فإن لھا تأثيراً من حيث الداللة في قياس مستوى االنتشار للنوع المستھدف من 
  ، اإلعالن أيضاً عن فاعلية نظام االصطياد.FTDمستوى االنتشار المنخفض المقبول تبعاً لقيم 

  
و تعديله أالجاذب /لحالة ما باستعمال طعم/جاذب نوعي، ينبغي عدم تغيير الطعمشار المنخفض تحديد مستوى معّين من االنتوبعد 
باب ثمار ذآلفات  مناسب للصيغة الجديدة. وبالنسبة لمناطق االنتشار المنخفض تحديد مستوى معّين من االنتشار المنخفضلحين 
راعي وضع غي أن يالتي تنجذب لطعوم/جاذبات مختلفة، ينب كھةذباب ثمار الفاالتي توجد فيھا عدة أنواع مستھدفة من  الفاكھة

  المصائد اآلثار التفاعلية الممكنة ما بين الطعوم/الجاذبات.

                                                           
 يعّد ھذا الملحق جزءاً رسمياً من ھذا المعيار. 1
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ب ثمار ذباات ويمكن أن يستخدم أخذ عينات الثمار كطريقة مراقبة مكملة للمصائد لتقدير المالمح العامة لمستويات مجموع

ة أن اوينبغي مراع معروفة.متاحة لألنواع المستھدفة. وينبغي أخذ العينات من الثمار العائلة ال، خاصة إذا لم تكن المصائد الفاكھة
كھة بتربية الفامار ثالفاكھة تتوقف على حجم العينات ووتيرة وتوقيت أخذھا. ويجوز أن يشمل أخذ عينات ثمار فعالية أخذ عينات 

ت أخذ عينان إالعين. حالة قطف الثمار، النظر في فعالية كشف اليرقات ب . وينبغي، فيذباب ثمار الفاكھةاليرقات لتحديد أنواع 
التي  لمنطقةاالثمار لن يوّفر الدقة الكافية لوصف حجم المجموعات، ويجدر عدم االعتماد عليه بمفرده للتصديق على صفة 

  ق من خصائصھا.أو التحقّ  ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات 
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  2الملحق 
   في المناطق التي ذباب ثمار الفاكھةتوجيھية بشأن خطط العمل التصحيحية لخطوط 

  2ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات 

  
) أو كشف لتوثيقينبغي أن يؤدي وجود أخطاء في اإلجراءات أو تطبيقھا (كعدم كفاية تدابير االصطياد أو مكافحة اآلفة أو ا

التي  ةقالمنط في ذباب ثمار الفاكھةحّدد لالنتشار المنخفض آلفات النوع المستھدف من مجموعة  يتجاوز عددھا المستوى الم
ان ة ھو ضم، إلى تطبيق خطة عمل تصحيحية. والھدف من خطة العمل التصحيحيذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات 

النتشار لالمحدد  ممكن إلى ما يدنو إلى المستوىفي أقرب وقت  ذباب ثمار الفاكھةكفاية التدابير وتطبيقھا، وتقليص مجموعة 
ي تطبيق  ينبغالمنخفض. وتقع على عاتق المنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولية ضمان إعداد خطط العمل التصحيحية. وال
ب ثمار ذباات خطط العمل التصحيحية على نحو متكرر ألن ذلك قد يؤدي إلى فقدان صفة المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آف

  والحاجة إلى إعادة إنشاء المنطقة وفقا للخطوط التوجيھية لھذا المعيار. الفاكھة
  

قة التي المنط ، وجغرافيةذباب ثمار الفاكھةويتعّين إعداد خطة العمل التصحيحية مع مراعاة بيولوجية النوع المستھدف من 
  العائل ووفرته وتوزيعه في المنطقة. )لوجيةفينومظھرية (ينخفض فيھا انتشار اآلفات، والظروف المناخية، و

  
  وتشمل العناصر المطلوبة لتطبيق خطة عمل تصحيحية:

ً  ذباب ثمار الفاكھةاإلعالن عن تعطيل صفة المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات   -   حيثما كان ذلك مناسبا
  اإلطار القانوني الذي يمكن بموجبه تطبيق خطة العمل التصحيحية  -
  الزمنية لالستجابة األولية وأنشطة المتابعة األطر  -
  مسح تعيين الحدود (االصطياد وجمع العينات) وتطبيق أعمال التقليص  -
  المقدرة على تحديد الھوية  -
  توافر موارد تشغيلية كافية  -
النباتات في البلد/ البلدان االتصاالت الفّعالة داخل المنظمة القطرية لوقاية النباتات ومع المنظمة/المنظمات القطرية لوقاية   -

  المستوردة المعنّية، بما في ذلك توفير تفاصيل االتصال الخاصة بجميع األطراف المعنية
  خارطة مفصلة وتعريف للمنطقة التي عطلت صفتھا  -
  إعادة النظر في التدابير التنفيذية وتعديلھا، أو  -
  نطاق تدابير المكافحة المتوافرة، مبيدات اآلفات مثال.  -
  

  التصحيحية تطبيق خطة العمل
  اإلشعار بتطبيق خطة األعمال التصحيحية  .1
د شروعھا الصلة، عن دة ذاتر المنظمة القطرية لوقاية النباتات أصحاب الشأن واألطراف المعنّية، بما في ذلك البلدان المستورعِ شْ تُ 

  ة.تصحيحياإلشراف على تنفيذ التدابير ال في خطة عمل تصحيحية. وتكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن
تشار د لالنوينبغي أن يتضمن اإلشعار السبب في الشروع في الخطة، أي وجود خطأ في اإلجراءات أو تجاوز المستوى المحد

  المنخفض لآلفة.
  
  تحديد حالـة الصحة النباتية   .2

ذي قد ود (المنخفض مباشرة، تطبيق مسح لتعيين الحديتعّين، بعد كشف مجموعة يتجاوز عددھا المستوى المعين لالنتشار ال
دق ة، وبشكل ألمتأثرايتضمن نشر مصائد إضافية وجمع عينات الثمار العائلة وزيادة وتيرة تفتيش المصائد)  لتحديد حجم المنطقة 

  .ذباب ثمار الفاكھةمستوى انتشار 
  
  ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات  ةتعليق وضع منطق  .3

 ار المنخفضلالنتش إذا تم تجاوز المستوى المعين ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات  ة التيينبغي تعليق وضع المنطق
  ار.من ھذا المعي 1- 5-2أو وجدت إجراءات معيبة كما ھو مقرر في القسم  ذباب ثمار الفاكھةللنوع المستھدف من 

  
  تصحيح األخطاء اإلجرائية  .4

ق مصدر ي توثياض اإلجراءات المعيبة والوثائق المتصلة بھا على الفور لتحديد مصدر الخطأ (األخطاء). وينبغينبغي استعر
ر ذباب ثماة شار آفالخطأ واإلجراء التصحيحي ورصد اإلجراءات المعدلة لكفالة االلتزام بأھداف المنطقة التي ينخفض فيھا انت

  .الفاكھة
  
  طقة المتأثرةتنفيذ تدابير المكافحة في المن  .5

  ن تطبيق أعمال تقليص محددة في المنطقة/المناطق المتأثرة مباشرة. وتشمل األساليب المتاحة:يتعيّ 
  المعالجة بطعوم انتخابية من مبيد للحشرات (رش جوي و/أو أرضي ومحطات الطعوم)  -
  تقنية الحشرات العقيمة  -
  تقنية إبادة الذكور  -
  جمع الثمار المصابة وإتالفھا  -

                                                           
 يعّد ھذا الملحق جزءاً رسمياً من ھذا المعيار. 2
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-   ً   انتزاع الثمار العائلة الرئيسية وإتالفھا، إذا كان ذلك ممكنا
  المعالجة بالمبيدات الحشرية (أرضي، تغطية).  -
  
  إشعار الوكاالت ذات الصلة  .6

ر اويوفر المعي حيحية.ينبغي إشعار المنظمات القطرية لوقاية النباتات وغيرھا من الوكاالت ذات الصلة أوال بأول باألعمال التص
  تات.وقاية النبا) معلومات عن متطلبات اإلبالغ عن اآلفات بموجب االتفاقية الدولية لاإلبالغ عن اآلفات(: 17ولي رقم الد
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  1المرفق 

  3خطوط توجيھية بشأن إجراءات االصطياد

  

   في المطبوع التالي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تتوافر المعلومات عن االصطياد
 Trapping Guidelines for area-wide fruit fly programmes, IAEA/FAO-TG/FFP, 2003. IAEA, Vienna.  

  
 يتوافر ھذا المطبوع على نطاق واسع، ويمكن الحصول عليه بسھولة وھو مطبوع معترف به عموماً معتمد.

  

                                                           
 ھذا المرفق ليس جزءاً رسمياً من المعيار وھو متاح للعلم فقط. 3
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  2المرفق 
  4لفاكھةذباب ثمار ااالستخدامات النمطية للمناطق التي ينخفض فيھا انتشار آفات 

  
  كمنطقة واقية ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات  المنطقة التي  .1

صابة إلى نطقة مقد يكون من الضروري في الحاالت التي ترّجح فيھا بيولوجية النوع المستھدف لذبابة الفاكھة انتشاره من م
: 26رقم  الدولي (كما جاء وصفھا في المعيار لفاكھةذباب ثمار امنطقة محمية، تحديد منطقة واقية ينخفض فيھا انتشار آفات 

ذباب ثمار فات . وينبغي إنشاء المناطق التي ينخفض فيھا انتشار آ))Tephritidae(إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب الفاكھة 
ة غراض حمايألمنخفض ر ال، مما يتيح تحديد منطقة االنتشاذاته في الوقت ذباب ثمار الفاكھةوالمناطق الخالية من آفات  الفاكھة

  المنطقة الخالية من اآلفات.
  

  كمنطقة واقية ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات تحديد منطقة    1.1
دى تحديد المنطقة لمن ھذا المعيار. وباإلضافة إلى ذلك، يجوز،  2-1تقوم إجراءات التحديد، على أساس تلك المدرجة في القسم 

 لونقاط الدخو حضرية،مفصلة تبّين حدود المنطقة المقصود حمايتھا، وتوزع العوائل ومواقعھا، والمناطق ال الواقية،إدراج خرائط
ً إدراج  بيانات تتعلق بالسمات الجغرافية الحيوية مثل انتشار العوائل ، وموقع ى، والمناخاألخر ونقاط المراقبة. ومن المفيد أيضا

يتوقف حجم عية. ووالبحيرات والبحار، إضافة للمناطق األخرى التي تشكل حواجز طبي الوديان، والسھول، والصحارى، واألنھار،
 بما في ذلك( فاكھةذباب ثمار الالمنطقة الواقية بالنسبة لحجم المنطقة التي تجرى حمايتھا على بيولوجية النوع المستھدف من 

نطقة منشاء إلة المحمية وعلى الجدوى االقتصادية السلوك، والقدرة على التكاثر واالنتشار)، والخصائص الجوھرية للمنطق
  وإمكانية تشغيلھا. ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات 

  
  كمنطقة واقية  ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات إنشاء منطقة   2.1

نطقة ذي صلة إلى الم ذباب ثمار الفاكھةلمن ھذا المعيار. وقد يحتاج نقل السلع العائلة  1-2يرد وصف إجراءات اإلنشاء بالقسم 
إنشاء ( :26قم رمن المعيار الدولي  3-2-2إلى لوائح تنظيمية. ويمكن العثور على معلومات إضافية في ھذا الصدد في القسم 

  .)Tephritidae(مناطق خالية من آفات ذباب الفاكھة 
  

  كمنطقة واقية  لفاكھةذباب ثمار اينخفض فيھا انتشار آفات المحافظة على منطقة   3.1
اقية سمات مماثلة من ھذا المعيار. ونظراً ألن للمنطقة الو 3-2تشمل إجراءات المحافظة على المنطقة تلك المدرجة في القسم 

 كھةب ثمار الفاذباات لمنطقة أو مكان اإلنتاج الذي تحميه، فقد تتضمن إجراءات المحافظة تلك المتعلقة بالمنطقة الخالية من آف
)). Tephritidae(إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب الفاكھة ( :26من المعيار الدولي رقم  3-2النحو الوارد في القسم  على

). كما ر اآلفاتشروط إنشاء مناطق ينخفض فيھا انتشا( :22من المعيار الدولي رقم  4-4-1-3و  3-4-1-3، و2-4-1-3واألقسام 
  ة واقية.كمنطق ھةذباب ثمار الفاكينخفض فيھا انتشار آفات ت في المحافظة على منطقة يمكن أيضاً إيالء أھمية نشر المعلوما

  
  ألغراض التصدير ذباب ثمار الفاكھةمناطق التي ينخفض فيھا انتشار آفات الإنشاء   .2

عّد ھذه نطقة. وتملتيسير تصدير الفاكھة والخضر من ال ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات المناطق التي قد تستخدم 
ابير و/أو ل التدالمناطق، في معظم الحاالت، المكّون الرئيس لنھج النظم الذي يتبع كتدبير للتخفيف من مخاطر اآلفة. وتشم

  العوامل المستعملة باالقتران مع مناطق االنتشار المنخفض:
  معالجات ما قبل وما بعد الحصاد  -
  العائلة على إنتاج العوائل األساسية تفضيل إنتاج العوائل الثانوية أو المواد  -
  تصدير المادة العائلة إلى المناطق غير المعرضة للمخاطر أثناء مواسم معينة  -
  الحواجز الفيزيائية (مثل إحاطة الثمار بأكياس قبل الحصاد، والبنيات المانعة للحشرات).  -
  

  اض التصديرألغر ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات تحديد منطقة   1.2
اصر التالية لتحديد من ھذا المعيار. وعالوة على ذلك ينبغي مراعاة العن 2-1قد تشمل إجراءات التحديد تلك المدرجة في القسم 

  :ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات منطقة 
  قائمة بالمنتجات (العوائل) ذات األھمية  -
الموجودة وإن لم تكن موجھة  ذباب ثمار الفاكھةألخرى للنوع المستھدف من قائمة بالعوائل التجارية وغير التجارية ا  -

  للتصدير ومستوى وجودھا، حسب مقتضى الحال
ووجوده ومكافحته أو  ذباب ثمار الفاكھةمعلومات إضافية مثل أية سجالت تاريخية تتعلق ببيولوجية النوع المستھدف من   -

  .فاكھةثمار ال ذبابتكون موجودة في المنطقة التي ينخفض فيھا انتشار آفات قد  ذباب ثمار الفاكھةأية أنواع أخرى من 
  

  ألغراض التصدير ذباب ثمار الفاكھةينخفض فيھا انتشار آفات منطقة المحافظة على   2.2
توافرة. وقد من ھذا المعيار. وينبغي تطبيقھا إذا كانت العوائل م 2-3-2يجوز أن تشمل إجراءات المحافظة تلك المدرجة في القسم 

تستمر المراقبة بوتيرة منخفضة خارج موسم اإلثمار، حسب مقتضى الحال. ويتوقف ذلك على بيولوجية النوع المستھدف من 
وعالقته بالعوائل الموجودة خارج الموسم. ذباب ثمار الفاكھة

                                                           
 ھذا المرفق ليس جزءاً رسمياً من المعيار وھو متاح للعلم فقط. 4
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  الموافقة
  2008وافقت ھيئة تدابير الصحة النباتية على ھذا المعيار في أبريل/نيسان 
 المقدمـة

  
  النطاق

بارھا نات أو اختفتيش الشحلتخذ العينات أل اختيار منھجيات مناسبةتوجيھاً للمنظمات القطرية لوقاية النباتات في يوفر ھذا المعيار 
  متطلبات الصحة النباتية.لاالمتثال للتحقق من 

  
  .ال يعطي ھذا المعيار توجيھاً ألخذ العينات من الحقل (كما ھو مطلوب من أجل المسوحات، على سبيل المثال)

  
  جعالمرا

Cochran, W.G. 1977. Sampling techniques. 3rd edn. New York, John Wiley & Sons. 428 pp.  
قية الدولية لوقاية النباتات، روما، االتفا .مصطلحات الصحة النباتيةمسرد . 2008. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  .منظمة األغذية والزراعة
ة الدولية لوقاية النباتات، روما، االتفاقي. لتفتيشلالخطوط التوجيھية . 2005. 23 رقم ر الصحة النباتيةلتدابي المعيار الدولي

  منظمة األغذية والزراعة.
النباتية على الواردات.  الخطوط التوجيھية لنظام تطبيق لوائح الصحة. 2004. 20 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

  دولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.روما، االتفاقية ال
وعلى  على البيئة لمخاطرتحليل مخاطر اآلفات الحجرية، بما في ذلك ا .2004. 11 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي

 ً  .ةروما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراع. الكائنات الحية المحورة وراثيا
. ر الحجرية الخاضعة للوائحتحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى اآلفات غي. 2004. 21 رقم لتدابير الصحة النباتية لمعيار الدوليا

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
 يق تدابير الصحة النباتية فية لوقاية النباتات وتطبمبادئ الصحة النباتي. 2006 .1 لتدابير الصحة النباتية رقم المعيار الدولي
  .روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة التجارة الدولية.

  
  تعاريف

 مسرد( 5 ية رقمتعاريف مصطلحات الصحة النباتية المستعملة في ھذا المعيار ترد في المعيار الدولي لتدابير الصحة النبات
  ).حات الصحة النباتيةمصطل

  
 اإلطار العام للشروط

ولة في لسلع المنقحنات اشتقوم منھجيات أخذ العينات التي تستخدمھا المنظمات القطرية لوقاية النباتات في اختيار العينات لتفتيش 
ى كشف، ومستووى الومست التجارة الدولية على عدد من مفاھيم أخذ العينات. وتشمل ھذه المفاھيم بارامترات مثل مستوى القبول،

  الثقة، وكفاءة التفتيش، وحجم العينة.
  

نتظم، لعينات الماو أخذ أويوّفر تطبيق الطرائق المعتمدة على األساليب اإلحصائية، مثل أخذ العينات باألسلوب بالعشوائي البسيط، 
نفس وثوق بھا بمكن اللوب العنقودي، نتائج يأو أخذ العينات باألسلوب الطبقي، أو أخذ العينات بالتتالي أو أخذ العينات باألس

العينات  ثل أخذممستوى النتائج االحصائية. وقد تعطي الطرائق األخرى ألخذ العينات غير المعتمدة على األسلوب اإلحصائي، 
صل يمكن التو لكن الالميسرة أو العارضة، أو بطريقة انتقائية، نتائج صالحة في تحديد وجود أو غياب آفة/آفات خاضعة للوائح و

  .المستخدمة لطريقةاإلى استدالل إحصائي على أساسھا. وللقيود التشغيلية تأثيرھا على الجانب العملي ألخذ العينات أيا كانت 
  

كشف  مكانية عدمل في إوتقبل المنظمات القطرية لوقاية النباتات، عند استعمال منھجيات أخذ العينات، بقدر من المخاطرة، المتمث
ئج يمكن لى نتاإت غير الممتثلة. ويسمح التفتيش الذي يستخدم الطرائق المعتمدة على األساليب اإلحصائية بالتوصل الرساال

  الوثوق بھا في حدود معينة وال يمكنه إثبات عدم وجود آفة ما من رسالة ما.
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  الخلفية

ح الصحة النباتية على التوجيھية لنظام تطبيق لوائالخطوط ويكمله ( 20يوّفر ھذا المعيار األسس اإلحصائية للمعيار الدولي رقم 
حنات البنود الخاضعة ). ويعّد تفتيش شالخطوط التوجيھية للتفتيش( 23) والمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم الواردات

ً للوائح المنقولة في التجارة أداة أساسية إلدارة مخاطر اآلفة وھو إجراء الصحة النباتية األكثر اس ي لتحديد نطاق عالم  علىتخداما
  .ما إذا كانت اآلفات موجودة و/أو اإلمتثال لمتطلبات الصحة النباتية لالستيراد

  
ى شكل رئيسي علبالصحة النباتية ألغراض تفتيش لذلك يجري ال، بأكملھا تفتيش الشحناتأن يكون من الممكن  المعتادومن غير 

ت الصحة إجراءاى علأيضاً قد تطبق  المعيار امفاھيم أخذ العينات المعروضة في ھذ الحظ أنيالعينات المأخوذة من شحنة ما. و
  ، وبخاصة اختيار الوحدات لالختبار.النباتية األخرى

  
راد أو قطة االستينو عند أوقد يتم أخذ العينات من النباتات، والمنتجات النباتية وغيرھا من البنود الخاضعة للوائح قبل التصدير، 

  النقاط كما تحددھا المنظمات القطرية لوقاية النباتات. غيرھا من
  

 تراعي مبدأووشفافة،  تستعملھا موثقةوالمنظمات القطرية لوقاية النباتات تضعھا ومن المھم أن تكون إجراءات أخذ العينات التي 
ي ق تدابير الصحة النباتية فلنباتات وتطبي: أسس الصحة النباتية لوقاية ا1المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم أدنى تأثير (

)التجارة الدولية

 

فض دخول ر وأ، نباتيـة على أخذ العينات قد يقود إلى رفض إصدار شھادة صحة لقائموبخاصة ألن التفتيش ا
  الشحنة، أو معاملتھا أو إتالفھا كلياً أو جزئياً.

  
تبار، عينات لالخأخذ الية لوقاية النباتات على أغراض أخذ العينات (وتتوقف منھجيات أخذ العينات التي تستعملھا المنظمات القطر

 تؤدي الصة. وقد تشغيلية خا قيودفقط أو يتم تطويرھا بمالحظة  ئيةاإلحصااألساليب ة على عتمدعلى سبيل المثال) وقد تكون م
فس مستوى صائيا بنيمكن الوثوق فيھا إحالتي توضع لتحقيق أھداف أخذ العينات، في حدود قيود التشغيل، إلى نتائح  المنھجيات

 يقستمر في تحقتقد  ائقالطر، على أن مثل ھذه ئيةاإلحصااألساليب ة كلياً على مدتعالم الثقة في النتائج التي تسفر عنھا الطرائق
ً حة النتائج ص  فة ما، فإنآثور على لعاوإذا كان الھدف الوحيد ألخذ العينات ھو زيادة فرصة  أخذ العينات.من  للھدف المنشود تبعا

  أخذ العينات بالطريقة االنتخابية أو الموجھة يكون صالحا أيضا.
  
  لشحناتمن اعينات الأخذ  ھدافأ

  :للتفتيش و/أو االختبار بغيةمن الشحنات العينات يتم أخذ 
 كشف آفات خاضعة للوائح 
  لآلفة ينمعالتحّمل الجاوز مستوى أو الوحدات المصابة في شحنة ما ال يتالخاضعة للوائح أن عدد اآلفات ضمان 
 من حيث الصحة النباتية لشحنة ماالعام  ضمان الوضع 
 كشف كائنات لم يتم بعد تحديد مخاطرھا بالنسبة للصحة النباتية 
 خاضعة للوائح كشف آفات معينة توفير الظروف المثلى الحتمال 
 تعظيم استعمال الموارد المتاحة ألخذ العينات 
  تلك الالزمة لرصد طريق النتشار اآلفاتأخرى كجمع معلومات 
 متطلبات الصحة النباتيةلاالمتثال  التحقق من 
 تحديد النسبة المصابة من الشحنة. 
  

ً على أخذ العينات  عتمدالمو/أو االختبار وتجدر مالحظة أن التفتيش  ن االحتمال مبقدر بول قوالعلى درجة من الخطأ.  ينطوي دائما
 تبارو/أو اإلخ لتفتيش. وقد يوفر او/أو اإلختبار استعمال إجراءات أخذ العينات للتفتيشو قبول يالزم ھ ن اآلفات موجودةألن تكو

يثبت   الن، ولكنه ثقة بأن حدوث آفة ما ھو دون مستوى معيدرجة من الألخذ العينات  ءاإلحصاالمعتمدة على باستخدام الطرائق 
  مطلقاً أن آفة ما غائبة فعلياً من شحنة ما.

  
  روطالش

  تحديد ھوية الرسالة  -1
ل ثال قد يشميد االمتواحدة، فإن التفتيش لتحد رسالةواحدة أو أكثر. وعندما تتضمن الشحنة أكثر من  رسالةقد تتألف الشحنة من 

ن فصل ت، يتعيّ وفي مثل ھذه الحاالبشكل منفصل.  الرساالتمن أخذ العينات من  فحوصات بصرية متعددة منفصلة، وعليه ال بدّ 
متثال التالي عدم اختبار لعينات المرتبطة لكل رسالة وتحديدھا بغية تحديد الرسالة المناسبة بشكل واضح إذا أظھر التفتيش أو اإلا

بير لدولي لتدالمعيار اباستعمال العوامل المعلنة في ا رسالةتحديد ما إذا كان ينبغي تفتيش  تعّينويلمتطلبات الصحة النباتية. 
  ).5-1، القسم الخطوط التوجيھية للتفتيش( 23م الصحة النباتية رق

 عوامل مثل:بيمكن تحديدھا، لتجانسھا، عدد من الوحدات من سلعة من التي ستؤخذ منھا العينات  تتألف الرسالةويجدر أن 
  

 المنشأ 
 المزارع 
 مرفق التعبئة 
 النوع، الصنف، أو درجة النضج  
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  ُرصدِّ الم 
 منطقة اإلنتاج  
  خصائصھاو ئحالخاضعة للوااآلفات  
 ة في المنشأجالمعال 
 .نمط التجھيز 

  
  .المتماثلة لشحناتاويجدر تطبيق المعايير المستعملة من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات لتمييز الرساالت باتساق على 

  
ذ ن نتائج أخمائية ت إحصإن معاملة سلع متعددة على أنھا رسالة واحدة توخيا للسھولة قد يحول دون التوصل إلى استنتاج تداخال

  .العينات
  
  وحدة العينة  -2
أو  كيسأو وزن،  وحدةأو باقة، أو ساق، أو تحديد وحدة مناسبة ألخذ العينات (مثل، ثمرة،  ،بدايةفي ال ،أخذ العينات يضقتي

فة مستقرة انت اآلكإذا ما بفي كامل السلعة، و اتويتأثر تحديد وحدة العينة بمسائل مرتبطة بتجانس توزيع اآلف .كرتون)صندوق 
 دإذا تم تحدي المثال، تشغيلية. فعلى سبيلالعتبارات الوا ، واالستخدام المقصودھا تغليف الشحنةبأو متحركة، والطريقة التي تم 

ً وحدة المناسبة نباتاً القد تكون و، وحدھابيولوجية اآلفة أساس على وحدة العينة  ، في لتنقلليلة اقفة اآلاً في حالة  أو منتجاً نباتيمعينا
أن ا يراد نه، عندمأ. على المتنقلةفة اآلكرتون أو غيرھا من حاويات السلعة في حالة ناسبة علبة حين قد تكون وحدة العينة الم

على  ةة مختلفاستخدام وحدات عين إمكانية تطبيقأكثر من نمط واحد لآلفة، يمكن تطبيق اعتبارات أخرى ( عنالتفتيش  يكشف
وقاية لقطرية وينبغي تحديد وحدات العّينات بشكل متسق وبمعزل عن بعضھا البعض. ويمّكن ھذا المنظمات ال ).سبيل المثال

  النباتات من تبسيط عملية حدوث تداخالت من العّينة إلى الرسالة أو الشحنة التي اختيرت منھا العّينة.
  
  أخذ العينات بالطرائق اإلحصائية وغير اإلحصائية  -3

العينات ھي العملية التي صادقت عليھا المنظمة القطرية لوقاية النباتات الختيار الوحدات للتفتيش و/أو اإلختبار. إن طريقة أخذ 
ويتم القيام بأخذ العينات لتفتيش الصحة النباتية للشحنات أو الرساالت بأخذ وحدات من الشحنة أو الرسالة بدون إستبدال الوحدات 

  القطرية لوقاية النباتات إما منھجيات معتمدة أو غير معتمدة على اإلحصاء ألخذ العينات. . وقد تختار المنظمات61المختارة
  أو رسالة.حنة و/ويتم تصميم أخذ العينات المعتمدة على األساليب اإلحصائية لتيسير الكشف عن آفة/آفات خاضعة للوائح في ش

  
  أخذ العينات المعتمدة المرتكز على األساليب اإلحصائية  3-1
 اإلحصائية لطريقةامل طرائق أخذ العينات المعتمدة على األساليب اإلحصائية تحديد عدد من البارامترات المرتبطة واختيار تش

    األكثر مناسبة ألخذ العينات.
  
  البارامترات والمفاھيم ذات الصلة  3-1-1

 ثقة،من ال محددمستوى بإصابة من  ينأو معدل معلكشف نسبة مئوية المعتمد على األساليب اإلحصائية م أخذ العينات يصمّ 
لكشف، امستوى ول، المقبو التالية: العدد البارامترات المترابطةد المنظمة القطرية لوقاية النباتات يتطلب أن تحدّ  هوبالتالي فإن

ً وحجم العينة.  ،كفاءة الكشفو، في النتائج مستوى الثقةو  حّمل آلفاتتتوى  مسوقد تنشئ المنظمة القطرية لوقاية النباتات أيضا
  معينة (مثل اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح).

  
  العدد المقبول  3-1-1-1

صحة راء خاذ إجإتن قبل العدد المقبول ھو عدد الوحدات المصابة أو عدد اآلفات الفردية المسموح بھا في عينة من حجم معيّ 
ان العدد فإذا ك .عير الزرالآلفات الخاضعـة للحج صفرقيمة ا العدد بالعديد من المنظمات القطرية لوقاية النباتات ھذ يحّددنباتي. و

 عتراف بأنمھم اإلالمقبول صفراً، على سبيل المثال، وتم كشف وحدة مصابة في العينة عندما يتم اتخاذ إجراء تصحيحي. ومن ال
ف عن آفات م الكشة ككل. وحتى إذا لم يتالقيمة صفر للرقم المطلوب ضمن عينة ال يعني أن تكون القيمة صفراً لمستوى الرسال

  في العينة فھناك احتمال ألن تكون اآلفة موجودة في  ما تبقى من الشحنة، حتى عند مستوى منخفض جداً.
في حين  ي الرسالة،بھا ف والعدد المقبول يرتبط بالعينة. والعدد المقبول ھو عدد الوحدات المصابة أو عدد اآلفات الفردية المسموح

 ) بحالة كامل الشحنة.6-1-1-3ق مستوى التحّمل (أنظر القسم يتعل
  
  مستوى الكشف  3-1-1-2

ف كفاءة الكشلمحدد لستكشفھا طريقة أخذ العينات بالمستوى اي تإن مستوى الكشف ھو النسبة المئوية الدنيا أو نسبة اإلصابة ال
  في شحنة ما. افھالمنظمة القطرية لوقاية النباتات كش نويتوالثقة في النتائج التي 

                                                           
ل ال يعني لعينات بدون استبدال ھو اختيار وحدة من الشحنة أو الرسالة دون إعادة الوحدة قبل اختيار الوحدات التالية. وأخذ العينات بدون استبداأخذ ا 61

بل اختيار بقية فتش العينة قعيد المأن البند المختار ال يمكن إعادته إلى الشحنة (باستثناء أسلوب أخذ العينات التى تم تدميرھا)؛ ولكنه يعني أنه يجدر أال ي
  العينات.
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على مستوى الكشف تحديد فئة من اآلفات، أو آلفات غير محددة. ويمكن لمجموعة أو أو لآلفة،  يمكن أن يحدد مستوى الكشفو
  :أساس

  صابات (اإلصابة تشكل خطراً غير مقبولمستوى معّين من اإللى تحليل مخاطر اآلفة لكشف إقرار يستند( 
 اتية المستخدمة قبل التفتيشالصحة النب تدابيريم فاعلية يتق 
  ةالتفتيش فوق مستوى محدد غير عمليحّدة أن يحدد قرار مستند إلى التشغيل. 
 

  مستوى الثقة  3.1.1.3
م استخدا الشائع منمستوى الكشف. وفيھا صابة اإل التي يتجاوز مستوى اتشحنال كشفإلى احتمال في النتائج الثقة  مستوىشير ي

عاً ختلف تبتثقة لل تمستويالوقاية النباتات أن تطلب  لقطرية. وقد تختار المنظمة افي المائة 95بلغ في النتائج يثقة لل مستوى
مطلوبة ن الدرجة المللسلع الموجھة للغرس أكثر للكشف بالنسبة أعلى ثقة درجة  بطل . فقد يتم مثالً للسلعة المقصودلالستعمال 

يخية عن عدم نات التاروالبيّ  ثقة أيضاً تبعا لشدة تدابير الصحة النباتية المستخدمةكما قد يتباين مستوى ال للسلع الموجھة لالستھالك
تخاذ الة بالنسبة داللقل القيم األدنى أ صبحبسرعة، كما قد ت منال صعبة اللمستوى الثقة ً القيم العالية جدا صبح. وقد تاإلمتثال
لة، ثتت غير المماالرستكشف السمن نتائج أخذ العينات  ستخلصةالم عني أن االستنتاجاتي في المائة 95 يبلغ ثقةال فمستوىقرار. 

   ثلة.تغير المم الرساالتمن  في المائة 5لن يمكن كشف  هأن، وعليه يمكن االفتراض 100مرة من  95سط، توبم
  

  كفاءة الكشف  4.1.1.3
ن أ م االفتراضعدينبغي بشكل عام ما. وآفة عن أن يكشف تفتيش أو اختبار وحدة/وحدات مصابة  في احتمال لكشفكفاءة ا تتمثل
ً  فاتاآلمن الصعب، على سبيل المثال، كشف كون ي. فقد في المائة 100 ستبلغ الكفاءة ن ر النباتات عكما قد ال تعبّ  ،بصريا

كشف  كونتن كأ( أدنى للكفاءةقيم  دراج. ومن الممكن إ(إصابة ساكنة، أو قد تنخفض الكفاءة نتيجة خطأ إنساني أعراض المرض
  تحديد حجم العينة. عندعند تفتيش وحدة مصابة) في المائة  80بنسبة اآلفة 

  
  حجم العينة  5.1.1.3

وجيھات عن كيفية ت 5ويتضّمن القسم  أو شحنة يزمع تفتيشھا أو اختبارھا. رسالةيمثل حجم العينة عدد الوحدات المختارة من 
  تحديد حجم العّينة.

  
  لمستوى التحمّ   6.1.1.3

إجراء صحة  التخاذيام العتبة االقتصادية للق أو الرسالة وھيشحنة كامل الل إلى النسبة المئوية لإلصابة في التحمّ وى مست يشير
  .نباتي

  
النباتية  بير الصحةالمعيار الدولي لتدا (كما ھو موصوف فيالحجرية الخاضعة للوائح غير آلفات يمكن إنشاء مستويات التحّمل ل

ً لظروف مرتبطة ويمكن إنشاؤه أيض )4-4، القسم لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائحبالنسبة  فاتتحليل مخاطر اآل: 21رقم  ا
  ل).بمتطلبات صحة نباتية أخرى لالستيراد (وجود قشرة على الخشب أو تربة على جذور النباتات، على سبيل المثا

  
 ماالت وجودلك احتري لكافة اآلفات الحجرية، مراعية بذوتعتمد معظم المنظمات القطرية لوقاية النباتات مستوى التحّمل الصف

نظمة قطرية لوقاية م. ومع ذلك، قد تحّدد 1-1-1-3اآلفة في الوحدات التي لم تؤخذ منھا العينات على النحو الموصوف في القسم 
تدابير لدولي لمعيار الالنباتات إنشاء مستوى تحّمل آلفة خاضعة للحجر على أساس تحليل مخاطر اآلفة (كما ھو موصوف في ا

 القسمياً، لمحورة وراثاتحليل مخاطر اآلفات الحجرية، بما في ذلك المخاطر على البيئة وعلى الكائنات الحية  :11الصحة النباتية 
 ، على سبيللنباتات) ومن ثّم تحديد معدالت جمع العينات بناء على ھذا التحليل. فقد تحّدد المنظمات القطرية لوقاية ا3-4-1

 وّطن لآلفةية التالمثال، مستوى تحّمل بقيمة أعلى من الصفر إلمكانية قبول أعداد صغيرة من اآلفة الحجرية إذا كانت إمكان
مكانية  من إمنخفضة أو إذا كان االستعمال المقصود للمنتج (ثمار وخضر طازجة مستوردة للتصنيع، على سبيل المثال) يحدّ 

  دخول اآلفة إلى مناطق مھددة. 

 

  
ً بينھا ارتب فيمانة) وحجم العي ،كفاءة الكشفو، في النتائج الثقة ومستوىمستوى الكشف، و(العدد المقبول،  خمسةال لبارامتراتا   اطا

عملة فتيش المستيقة التد المنظمة القطرية لوقاية النباتات كفاءة طريجدر أن تحدّ مع مراعاة مستوى التحّمل المحدد، إحصائياً. و
ً اختيار أي العدد التقّرر و القيم  من باقيال تم تحديدالباقية، وي الثالثة بارامترين من البارامتراتمقبول في العينة؛ ويمكن أيضا

  األخرى. للبارامتراتالمختارة 
  

إذا كان ( هقل منأأو  مستوى التحمل، ينبغي أن يكون مستوى الكشف المختار مساٍو لأعلى من صفرل لتحمّ مستوى ل تحديد وإذا تم
قة لمعّين للثالمستوى اسيتم كشفھا بل التحمّ الرساالت التي يفوق اإلصابة فيھا مستوى دد المقبول أكبر من الصفر)، لضمان أن الع

  .في النتائج
  

دون مستوى  أنھا تقع بأكثر من ةالرسالاإلصابة في  فإنه ال يمكن اإلعالن عن نسبةالعينة، وحدة وإذا لم يتم الكشف عن آفات في 
ج في النتائ الثقة ستوىممناسب للعينة، فإن الحجم على أساس ال. وإذا لم يتم كشف اآلفة المعلن للثقة في النتائج مستوىبالالكشف 

  . يسفر عن احتمال عدم تجاوز مستوى التحّمل
  

  طرائق أخذ العينات المعتمد على أساليب اإلحصائية  3.1.3
  أخذ العينات باألسلوب العشوائي البسيط  1.3.1.3
ألخذ العينات باألسلوب العشوائي البسيط، تكون احتماالت اختيار الوحدات التي تؤخذ منھا العينات من الرسالة أو الشحنة  نتيجة

متساوية لجميع الوحدات. وينطوي أخذ العينات باألسلوب العشوائي البسيط على سحب وحدات العينات وفقا ألداة كجدول لألرقام 
) ھو استعمال عملية محددة مسبقاً 2-2-3يقة عن طريقة أخذ العينات بالصدفة (الموصوفة في القسم العشوائية. وما يمّيز ھذه الطر
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  للتوزيع العشوائي.
لعينات أخذ ا وتستخدم ھذه الطريقة عندما ال يعرف إال القليل عن توزيع اآلفة أو معدل اإلصابة. وقد يصعب تطبيق عملية

احتمال  ل وحدةيح في حاالت عملية. والستعمال ھذه الطريقة، ينبغي أن يكون لكباألسلوب العشوائي البسيط على النحو الصح
مثلى. ريقة ھي الذه الطھمتكافئ الختيارھا. وفي الحاالت التي ال تكون فيھا اآلفة موزعة عشوائياً في كامل الرسالة، قد ال تكون 

على نوع  لتطبيقه من طرق أخذ العينات. وقد يعتمد اوقد يتطلب أخذ العينات باألسلوب العشوائي البسيط موارد أكثر من غير
 الرسالة و/أو تشكيلھا.
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  أخذ العينات بشكل منتظم  2.3.1.3
ن يكون ، يجب أسحب عينة من وحدات في  الرسالة وفق فواصل ثابتة مسبقة التحديد. ومع ذلك أخذ العينات بشكل منتظميتضمن 

ً في كامل الرسالة. ومن ال ً أول اختيار عشوائيا ة التي ترة الفاصل بالفممكن أن تكون النتائج متحيزة إذا كان توزيع اآلفات شبيھا
  اختيرت ألخذ العينات.

 يار الوحدةند اختعولھذه الطريقة ميزتان إحداھما أنه قد يمكن أتمته العملية عن طريق اآلالت، وأنھا تتطلب عملية عشوائية 
  األولى فقط.

  
  لطبقيةبالطريقة اأخذ العينات   3.3.1.3

 التي تؤخذ لوحداتاينطوي أخذ العينات بالطريقة الطبقية، فصل الرسالة إلى أقسام فرعية منفصلة (أي إلى طبقات) ومن ثم سحب 
ئية). و عشوامنھا العينات من كل قسم فرعي. ويتم أخذ وحدات العينات ضمن كل قسم فرعي باستعمال طريقة خاصة (منتظمة أ

ات بمعنى أن يكون عدد وحد –أخذ أعداد مختلفة من وحدات العينات من كل قسم فرعي ويمكن، في ظل بعض الظروف، 
 ة.العينات متناسباً مع حجم األقسام الفرعية، أو معتمداً على معرفة مسبقة فيما يخص إصابة األقسام الفرعي

  
ن مك أن الحد با. ذلي كل الحاالت تقريويؤدي أخذ العينات بالطريقة الطبقية، إذا كان تطبيقه ممكناً، إلى تحسين دقة الكشف ف

ً بصفة خاصة إذا قدر لمستو تباين صابة أن تيات اإلالتباين المقترن بأخذ العينات يعطي نتائج أكثر دقة. ويصبح ھذا األمر حقيقيا
ً إلجراءات التعبئة أو أوضاع التخزين. ويعّد أخذ العينات من المجموعات الفرعية الخيا  ضل في حالةمفر العبر الرسالة تبعا

  افتراض المعرفة بتوزيع اآلفة وسماح االعتبارات التشغيلية بإجرائه.
  

 أخذ العينات بالتتالي  4.3.1.3
ب كل عقب سحويتضمن أخذ العينات بالتتالي سحب مجموعة من وحدات العينات باستعمال واحدة من الطرائق المذكورة أعاله. 

  ينات.عة أخذ العو متابأرنتھا بنطاقات محددة مسبقاً لتقرير قبول الرسالة، أو رفضھا عينة (أو مجموعة) يتم تجميع البيانات ومقا
  

وحدات  ولى منويمكن استعمال ھذه الطريقة عندما يتم تحديد مستوى تحّمل أعلى من الصفر، وعندما ال توّفر المجموعة األ
لعدد إذا كان ا لطريقةالتحّمل أم ال. وال تستخدم ھذه ا العينات معلومات كافية للسماح بالبت فيما إذا كان قد تم تجاوز مستوى

نية يقلل إمكا رار أوقالمقبول في أي عينة من أي حجم ھو الصفر. وقد يخفض أخذ العينات بالتتالي عدد العينات المطلوبة التخاذ 
  رفض رسالة مطابقة.

  
  أخذ العينات بالطريقة العنقودية  5.3.1.3

ً يتضمن أخذ العينات بالطريقة  ناديق من ص (مثل العنقودية اختيار مجموعات من الوحدات استناداً إلى حجم عنقودي محدد مسبقا
عنقودية الطريقة الينات بالفاكھة، وباقات من الزھور) لتحديد العدد الكلي من وحدات العينة المطلوبة من الرسالة. وتقييم أخذ الع

 خذ العيناتاحة ألدية ھو نفسه. والطريقة مفيدة إذا كانت الموارد المتأسھل وموضع ثقة أكبر إذا كان حجم المجموعات العنقو
  محدودة وھي تعمل جيداً إذا كان يتوّقع أن يكون توزيع اآلفات متجانساً.

  
. ومن المجموعات ختيارالويمكن أن يتم أخذ العينات بالطريقة العنقودية الطبقية، ويمكن استعمال الطرائق المنتظمة أو العشوائية 

  نفيذ.ين الطرائق المعتمدة على اإلحصاء، تعّد ھذه الطريقة في كثير من األحيان أكثر طريقة عملية من حيث التب
  

  خذ العينات بنسبة ثابتةأ  6.3.1.3
ي مستوى الكشف أو في المائة مثالً) يؤدي إلى مستويات غير متساوقة ف 2إن أخذ عينات بنسبة ثابتة من الوحدات من الرسالة (

ر في مستويات الثقة ، يؤدي أخذ العينات بنسبة ثابتة إلى تغيّ 5لثقة عند تغّير حجم الرسالة. وكما ھو موضح في المرفق مستوى ا
  عند مستوى كشف معلوم، أو في تغيرات لمستويات الكشف عند مستوى ثقة معلوم.

  
  اإلحصائية طرائق أخذ العينات غير المعتمدة على األساليب  2.3

ذ العينات ق، وأخعمال طرائق أخرى غير معتمدة على األساليب اإلحصائية، كأخذ العينات باالتفاق/ التوافيمكن أن يوّفر است
استعمال  . يمكنبالصدفة أو بالطريقة اإلنتقائية أو الموجھة نتائج صحيحة في تحديد وجود أو غياب آفة/آفات خاضعة للوائح

  أو عندما يكون الھدف ھو كشف اآلفات فقط.الطرائق التالية على أساس اعتبارات تشغيلية معينة 
  

  أخذ العينات الميسرة  1.2.3
ى سبيل رع، علينطوي أخذ العينات الميسرة على اختيار الوحدات األكثر مالءمة (التي يسھل الحصول عليھا، واألرخص واألس

  المثال) من الرسالة، دون اختيار الوحدات بأسلوب عشوائي أو منتظم.
  

  ات العارضةأخذ العين  2.2.3
ً كأنھا ذه غالينطوي أخذ العينات العارضة على اختيار الوحدات جزافيا بدون استعمال عملية عشوائية حقيقية. وقد تبدو ھ با

 بير العينةرجة تعدعشوائية ذلك أن المفتش ال يشعر بأي تحّيز في االختيار. على أنه قد يحصل تحّيز الإرادي، بحيث ال تكون 
  .عن الرسالة معروفة

  
  أخذ العينات بالطريقة االنتقائية أو الموجھة  3.2.3

ينطوى أخذ العينات بالطريقة االنتقائية على اختيار متعمد للعينات من أجزاء الرسالة التي يفترض أن تكون مصابة، أو من 
على المفتشين  العينات المصابة بشكل واضح، بغية زيادة فرصة كشف آفة معينة خاضعة للوائح. وقد تعتمد ھذه الطريقة

المتمرسين مع السلعة والملمين ببيولوجية اآلفة. وقد يبدأ استعمال ھذه الطريقة من خالل تحليل المسار المحدد لقسم معين من 
الرسالة باحتمال أكبر ألن يكون مصاباً (مثال ذلك أن الجزء الرطب من الخشب قد يؤوي الخيطيات على األغلب). ونظراً لكون 



  31المعيار رقم   عينات من الشحناتالمنھجيات أخذ 
 

483      )2010(إصدار34إلى 1رقم  الصحة النباتية تدابيرل المعايير الدولية 

وعليه متحّيزة إحصائياً، فإنه ال يمكن وضع بيان عن احتماالت مستوى اإلصابة في الرسالة، رغم أنه إذا كانت العينة موجھة 
الغاية الوحيدة من أخذ العينات ھى زيادة فرصة العثور على آفة ما خاضعة للوائح، فإن ھذه الطريقة تكون صالحة. وقد يتطلب 

لثقة العامة في إمكانية كشف آفات أخرى خاضعة للوائح. وأخذ العينات بطريقة األمر أخذ عينات منفصلة من السلعة تحقيقا ل
انتقائية أو موجھة قد يحّد من فرص استخالص المعلومات عن الحالة اإلجمالية لآلفات في الرسالة أو الشحنة، ذلك أّن عملية أخذ 

  ة للوائح وليس على ما تبقى من الرسالة أو الشحنة.العينات تترّكز على المكان الذي يمكن فيه العثور على آفات معّينة خاضع
  
  اختيار طريقة أخذ العينات  .4

ث اآلفة ول حدوحوفي معظم الحاالت يكون اختيار طريقة مناسبة ألخذ العينات معتمدا بالضرورة ، على المعلومات المتوافرة 
يقات ي معظم تطبحث. وفمقترنة بحالة التفتيش موضوع البوتوزيعھا في الشحنة أو الرسالة باإلضافة إلى البارامترات التشغيلية ال

ة حديد القيمتن شأن الصحة النباتية، تحدد القيود التشغيلية إمكانية أخذ العينات باستعمال طريقة أو أخرى. وبالتالي، فإن م
  اإلحصائية للطرائق العملية تضييق حقل البدائل.

  
ً وأنجاز تا المنظمة القطرية لوقاية النباتات في النھاية ممكنة اإليجدر أن تكون طريقة أخذ العينات التي اختارتھ ن تكون شغيليا

القرارات ية بوضوح بلتشغيلاالطريقة المناسبة فنياً لتحقيق الغرض وأن تكون موثقة جيداً لتحقيق الشفافية. وترتبط إمكانية اإلنجاز 
  تسق.المتعلقة بعوامل الحالة القائمة، ولكن يجدر تطبيقھا بشكل م

  
) الخيار 3-2-3م وإذا ما تم أخذ العينات لزيادة فرصة كشف آفة معينة، قد يكون أخذ العينات المستھدفة (الموصوفة في القس
بدون ھذه ابة. والمفضل، طالما أن المفتشين يستطيعون تحديد القسم/األقسام من الرسالة ذات االحتمال األعلى ألن تكون مص

مدة غير المعت لعيناتاالطرائق المعتمدة على األساليب اإلحصائية أكثر مناسبة.  وال تسفر طرق أخذ  المعرفة، قد تكون واحدة من
ھا التوصل ن خاللعلى األساليب اإلحصائية عن احتماالت متساوية ألن تكون كل وحدة من الوحدات مشمولة بالعينة، وال يمكن م

 إلى تحديد كمي لمستوى التحمل أو الكشف. 
  

عن  علوماتملعينات المعتمدة على األساليب اإلحصائية ھي األنسب إذا كان الغرض من أخذ العينات ھو إعطاء وطرق أخذ ا
  لنباتية.لصحة ااالظرف العام للصحة النباتية لرسالة ما، أو لكشف عديد من اآلفات الحجرية أو لتدقيق االمتثال لمتطلبات 

  
فرز لحصاد، والامليات الحصائية، قد يولي االعتبار لكيفية معاملة الرسالة في عوفي أثناء اختيار طريقة معتمدة على األساليب ا

ي انتقاء ال، قد يجرل المثوالتعبئة، وللتوزيع المحتمل لآلفة/اآلفات في الرسالة. وقد يتم الجمع بين طرائق أخذ العينات: فعلى سبي
  ر العشوائي أو المنتظم ضمن الطبقات.الوحدات (أو المجموعات الفرعية) في عينة طبقية عن طريق االختيا

يقة تتالي الطرات بالوإذا ما تم أخذ العينات لتحديد ما إذا كان قد تم تجاوز مستوى تحّمل غير صفري محدد، قد يكون أخذ العين
  المناسبة.

  
يكون غير  تلفة،جة مخوبعد اختيار طريقة ألخذ العينات وتطبيقھا بشكل صحيح، فإن إعادة أخذ العينات، بغية الوصول إلى نتي
ً ألسباب فنية معينة (كاإلرتياب في استخد خذ ئ لطريقة أام خاطمقبول. إذ ال يجوز إعادة أخذ العينات إال عند اعتباره ضروريا

  العينات).
  
  تحديد حجم العينة  .5

لمائة في ا 95ج (لنتائثقة في ا بغية تحديد عدد العينات الواجب أخذھا، ينبغي أن تختار المنظمة القطرية لوقاية النباتات مستوى
ة مثالً). ويمكن من ھذه في المائ 80في المائة مثالً) وعدداً مقبوالً (صفر مثالً)، وتحديد كفاءة الكشف ( 5مثالً) ومستوى كشف (

من  3-1-3قسم األسس الرياضية لتحديد حجم العينة. ويعطي ال 5-2القيم وحجم الرسالة حساب حجم العينة. وتعرض المرفقات 
 ع اآلفة فيي توزيفھذا المعيار توجيھات عن أفضل طريقة ألخذ العينات غير المعتمدة على األساليب اإلحصائية في حالة النظر 

  الرسالة.
  

   توزيع اآلفات  غير معروف في الرسالة   1.5
عينة. ديد حجم الي لتحع فوق الھندسنظراً ألن أخذ العينات يتم بدون إحالل وألن حجم المجتمع محدود، فإنه ينبغي استعمال التوزي

بحجم  ويعطي ھذا التوزيع احتماالً لكشف عدد محدد من الوحدات المصابة في عينة ذات حجم معروف مسحوبة من رسالة
مصابة في ). ويتم تقدير عدد الوحدات ال2(انظر المرفق  معروف، عند وجود عدد معين من الوحدات المصابة في الرسالة

  ه حاصل ضرب مستوى الكشف في العدد الكلي للوحدات في الرسالة.الرسالة على أن
  

ب من الحد القترااومع ازدياد حجم الرسالة، فإن حجم العينة المطلوب لمستوى معين من الكشف ومن الثقة في النتائج يبدأ في 
مة لتوزيع ثنائي القيينة باستخدام افي المائة من حجم الرسالة، يمكن حساب حجم الع 5األعلى. وعندما يكون حجم العينة أقل من 

) عن أحجام متماثلة Poisson). وتسفر التوزيعات الثالثة كلھا (فوق الھندسي، وثنائي القيمة و 3(انظر المرفق  Poissonأو توزيع 
 Poisson مة و ة القيتقريبا للعينات فيما يخص مستويات الثقة والكشف في حالة الرساالت الكبيرة الحجم. ولكن التوزيعات ثنائي

  أكثر سھولة في الحساب.
  

  توزع اآلفة في الرسالة بصورة مجمعة  2.5
تتسم معظم مجتمعات اآلفات بقدر من التجمع عند تواجدھا في الحقول. ونظراً ألنه قد يتم حصاد السلع وتعبئتھا في الحقل بدون 

لة في صورة عنقودية أو تجمعية. ويؤدي تجّمع الوحدات تحديد رتبھا أو فرزھا، فإن توزيع الوحدات المصابة قد تتوزع في الرسا
المصابة دائماً إلى خفض احتمال العثور على اصابة. ومع ذلك، فإن تفتيشات الصحة النباتية ترمي إلى كشف وحدات مصابة أو 

ب للعينة يكون صغيراً آفة/آفات عند مستوى منخفض. وتأثير تجّمع الوحدات المصابة في كفاءة تفتيش عينة ما وفي الحجم المطلو
ً لوجود تجّمع للوحدات المصابة في  في معظم الحاالت. وعندما تحّدد المنظمات القطرية لوقاية النباتات أن ھناك احتماالً عاليا
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  رسالة ما، فقد يساعد استخدام الطريقة الطبقية ألخذ العينات في زيادة فرصة كشف إصابة تجمعية.
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" (انظر قيمة "بيتاائي الينبغي، من الناحية المثالية، أن يتم حساب حجم العينة باستعمال التوزيع ثن وعندما تكون اآلفات متجمعة،

 يع قد يكونذا التوزھ). على أن ھذا الحساب يتطلب معرفة درجة التجّمع، التي تكون عموماً غير معروفة، وبالتالي فإن 4المرفق 
)؛ على أن Poisson من التوزيعات األخرى (فوق الھندسي، ثنائي القيمة أو غير عملي لالستعمال العام. ويمكن استخدام واحدٍ 

  مستوى الثقة يتراجع مع ازدياد درجة التجمع.
  
  تنـوع مستوى الكشف  .6

تغّير حجم ظراً لنقد يؤدي اختيار مستوى ثابت من الكشف إلى تغّير في عدد الوحدات المصابة الداخلة مع الشحنات المستوردة 
أن مستوى إصابة  وحدات مصابة، في حين 10وحدة، على سبيل المثال، يناظر  1000في المائة لـ  1مستوى إصابة يبلغ العينة (ف

دد الوحدات عوحدة مصابة). وعلى نحو مثالي، يعكس اختيار مستوى الكشف جزئياً  100وحدة يناظر  10 000في المائة لـ  1
ير عدد أن تد ية خاصة. وإذا رغبت المنظمات القطرية لوقاية النباتات فيالمصابة الداخلة مع كل الشحنات خالل فترة زمن

يث عدد ل من حالوحدات المصابة الداخلة مع كل شحنة أيضاً، يمكن استخدام مستوى كشف متغّير. ويمكن تعيين مستوى التحمّ 
  المطلوبين. البنود المصابة في الشحنة، وتحديد حجم العينة بغية تعيين مستوى الكشف ومستوى الثقة

  
  نتائج أخذ العينات   .7

يار ية في المعت إضافقد تؤدي نتائج األنشطة والتقنيات المرتبطة بأخذ العينات إلى إجراء صحة نباتي (يمكن العثور على تفصيال
 ).5-2، القسم الخطوط التوجيھية للتفتيش: 23الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
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 1المرفق 
  62 5-2ة في المرفقات  المعادالت المستخدم

  
  رقم المرفق الغرض  رقم المعادلة

  2 وحدات مصابة في عينةiاحتمال كشف 1
  2  ةالتقريب الذي يمكن استعماله لحساب احتمال عدم العثور على وحدات مصاب 2
 5ن وحدة (يقل حجم العينة عnمؤلفة من وحدة مصابة في عينةiاحتمال كشف 3

 الة)في المائة من حجم الرس
3  

محسوبا على وحدة  nاحتمال عدم مالحظة وحدة مصابة في عينة مؤلفة من  4
 أساس التوزيع ثنائي القيمة.

3  

احتمال مالحظة وحدة مصابة على األقل محسوبا على أساس التوزيع ثنائي  5
 القيمة.

3  

ديد حبھما لتالمعتمدتان على التوزيع ثنائي القيمة بعد إعادة ترتي6و5الصيغتان 6
.nقيمة 

3  

  3  ة.، المعتمدة على التوزيع  ثنائي القيم6للصيغةPoissonالمقابل بتوزيع 7
  Poisson  3 عدم العثور على وحدات مصابة محسوب على أساس توزيعاحتمال 8
  Poisson  3ة على األقل محسوبا على أساس توزيعالعثور على وحدة مصاباحتمال 9

  n 3لتحديد حجم العينة للقيمةPoissonاستخدام توزيع 10
ع لتوزاأخذ العينات المرتكز على أساس التوزيع ثنائي القيمة "بيتا" فى حالة  11

 المكاني التجمعي.
4  

تيش احتمال عدم مالحظة وحدة مصابة بعد تف–ثنائي القيمة "بيتا"التوزيع 12
 رساالت عدة (في رسالة واحدة)

4  

  4  احتمال مالحظة وحدة أو أكثر مصابة–اثنائي القيمة بيتالتوزيع 13
عادة المعتمدتان على التوزيع ثنائي القيمة "بيتا" بعد إ13و12الصيغتان 14

 .mترتيبھما  لتحديد قيمة
4  

  

                                                           
  ال يعّد ھذا المرفق جزءا رسمياً من المعيار الدولي للصحة النباتية، وھو متاح للعلم فقط. 62
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  2المرفق 
  

  حساب أحجام العينة للرساالت الصغيرة: أخذ العينات على أساس 
  63)سيطالتوزيع فوق الھندسي (أخذ العينات العشوائي الب

  
ً لوصف احتمالية العثور على آفة ما في رسالة صغيرة نسبياً. وتعّد الر  غيرة عندماسالة صيعًد التوزيع فوق الھندسي مناسبا

ثور على ي احتمال العففي المائة من حجم الرسالة. وفي ھذه الحالة، فإن أخذ عينة واحدة من الرسالة يؤثر  5يتجاوز حجم العينة 
 نات من دونذ العيحدة الثانية المختارة. وأخذ العينات باالعتماد على األسلوب فوق الھندسي يقوم على أخوحدة مصابة في الو

  استبدال.
  

ً أن توزيع اآلفة في الرسالة غير مجّمع وأنه تم استعمال الطريقة العشوائية في أخذ العينات ن مّد ھذه . ويمكويفترض أيضا
  ).Cochran ،1977الطريقة الطبقية (يمكن العثور على معلومات إضافية في المنھجية إلى خطط أخرى كأخذ العينات ب

  
  في وحدة مصابة في عينة باستخدام الصيغة التالية: iيمكن حساب احتمال كشف 

  

 

1الصيغة   P(X = i) = 

0!=1 and2)….. 1 -1)(a-a!= a(a where

 )!(!

!

bab

a


 = 

                           
  حيث:

  
P(X=i)   ھو احتمال مالحظةi وحدات مصابة في العينة، حيث  i ,0 =..,. n  

  P(X = i) -1ومستوى الثقة يناظر: 

  
Aل= عدد الوحدات المصابة في الرسالة التي يمكن كشفھا إذا ما تم تفتيش أو اختبار كل وحدة في الرسالة، ت ً ة كفاءة طريقبعا

  ة، مختصرة إلى العدد الصحيح)الكفاء×  N× الكشف (مستوى الكشف 
iعدد الوحدات المصابة في العينة =  

N(حجم الرسالة) = عدد الوحدات في الرسالة  
n(حجم العينة) عدد الوحدات في العينة =  
  

  وبخاصة يكون التقريب الذي يمكن استعماله في حساب احتمال عدم العثور على وحدات مصابة ھو 
  

  2الصيغة 

 

P(X=0) =  
 

  
  u = (n-1)/2 (from Cochran, 1977)حيث 

  
  صعب حسابياً ولكن يمكن عمله بالتقريب أو من خالل تقدير االحتماالت القصوى. nإن حّل المعادلة لتحديد 

  
 لعدد المقبولاأحجام العينات محسوبة ألحجام رساالت مختلفة، ومستوى ثقة ومستوى كشف عندما يكون  2و  1ويبين الجدوالن 

  صفرا.
  
  

في المائة عند مستويات كشف متغيرة تبعاً  99في المائة و  95. جدول لألحجام الدنيا للعينات لمستويي ثقة يبلغان 1 الجدول

                                                           
  .المعيار وھو متاح للعلم فقطال يعّد ھذا المرفق جزءا رسمياً من   63
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  لحجم الرسالة، التوزيع فوق الھندسي
 

عدد 
الوحدات 

في 
  الرسالة

P =95 الثقة)(مستوىفي المائة 
 الكشفكفاءة×الكشفمستوىفي المائة 

P=99 ) لثقة)ا مستوىفي المائة  
  الكشفكفاءة × الكشف  مستوىفي المائة 

5 210.50.152 10.5 0.1 

2524* ----25* - -- - 
5039* 48---45* 50 -- - 

100 45 7895--5990 99 - - 
200 51 105155190-73136 180 198 - 
300 54 117189285*-78160 235 297* - 
400 55 124211311-81174 273 360 - 
500 56 129225388*-83183 300 450* - 
600 56 132235379-84190 321 470 - 
700 57 134243442*-85195 336 549* - 
800 57 136249421-85199 349 546 - 
900 57 137254474*-86202 359 615* - 

1 000 57 13825845095086204 368 601 990 
2 000 58 143277517155388216 410 737 1800
3 000 58 145284542189589220 425 792 2353
4 000 58 146288556210889222 433 821 2735
5 000 59 147290564225389223 438 840 3009
6 000 59 147291569235890 224 442 852 3214
7 000 59 147292573243790225 444 861 3373
8 000 59 147293576249890225 446 868 3500
9 000 59 148294579254890226 447 874 3604

10 000 59 148294581258890226 448 878 3689
20 000 59 148296589278190227 453 898 4112
30 000 59 148297592285090228 455 905 4268
40 000 59 149297594288590228 456 909 4348
50 000 59 149298595290790228 457 911 4398
60 000 59 149298595292190228 457 912 4431
70 000 59 149298596293290228 457 913 4455
80 000 59 149298596293990228 457 914 4473
90 000 59 149298596294590228 458 915 4488

100 000 59 149298596295090228 458 915 4499
200000+59 149298597297290228 458 917 4551

  
نه من ور أل) أمام بعضھا جرى تدويرھا إلى رقم أدنى للحصول على رقم دون كس*التي وضعت العالمة ( 1القيم في الجدول 

لمائة توافق في ا 0.5وحدة بإصابة  300غير الممكن أن تسفر بعض السيناريوھات عن كون أجزاء من الوحدات مصابة (مثال، 
قريب عدد تنة تم وحدة مصابة في الشحنة). وھذا يعني أن كثافة التفتيش ترتفع قليالً، وقد تكون أكبر بالنسبة لحجم شح 1.5

. (قارن لمصابةدد األدنى مقارنة مع الشحنات األكبر حيث يتم حساب عدد أكبر من الوحدات االوحدات المصابة فيھا إلى الع
مصابة قد ن الوحدات الوحدة في الرسالة على سبيل المثال). وھذا يعني أيضاً أن النسبة التي يتم كشفھا م 800و  700النتائج لـ 

  ي الجدول. موضح فتمل كشف ھذه اإلصابة أكثر من مستوى الثقة التكون أقل قليالً من النسبة الموجودة في الجدول، أو أنه يح
  

أقل من وحدة () أمام بعضھا إلى سيناريوھات معروضة غير ممكنة - التي وضعت العالمة ( 1وتشير القيم الواردة في الجدول 
  .واحدة مصابة)
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مستويات كشف متغيرة تبعاً  في المائة عند 90و في المائة 80. جدول بأحجام العينات لدرجات لمستويي الثقة يبلغان 2الجدول 

  لحجم الرسالة، التوزيع فوق الھندسي
  

عدد 
الوحدات 

في 
  الرسالة

P =80 ) الثقة)مستوىفي المائة 
  

 الكشفكفاءة×الكشفمستوىفي المائة 

P=90 ) الثقة) مستوىفي المائة  
  

  الكشفكفاءة × الكشف  مستوىفي المائة 
5 210.50.152 10.5 0.1 

10027 5680--3769 90 - - 
20030 66111160-4187 137 180 - 
30030 70125240*-4295 161 270* - 
40031 73133221-43100 175 274 - 
50031 74138277*-43102 184 342* - 
60031 75141249-44104 191 321 - 
70031 76144291*-44 106 196 375* - 
80031 76146265-44107 200 350 - 
90031 77147298*-44108 203 394* - 

1 000 31 7714827580044108 205 369 900 
2 000 32 79154297110645111 217 411 1368 
3 000 32 79156305124645112 221 426 1607 
4 000 32 79157309132545113 223 434 1750 
5 000 32 80158311137645113 224 439 1845 
6 000 32 80159313141245113 225 443 1912 
7 000 32 80159314143845114 226 445 1962 
8 000 32 80159315145845114 226 447 2000 
9 000 32 80159316147445114 227 448 2031 

10 000 32 80159316148645114 227 449 2056 
20 000 32 80160319154645114 228 455 2114 
30 000 32 80160320156745114 229 456 2216 
40 000 32 80160320157745114 229 457 2237 
50 000 32 80160321158445114 229 458 2250 
60 000 32 80160321158845114 229 458 2258 
70 000 32 80160321159145114 229 458 2265 
80 000 32 80160321159345114 229 459 2269 
90 000 32 80160321159545114 229 459 2273 

100 000 32 80160321159645114 229 459 2276 
200 000 32 80160321160345114 229 459 2289 

 
ور ألنه من ) أمام بعضھا جرى تدويرھا إلى رقم أدنى للحصول على رقم دون كس*التي وضعت العالمة ( 2القيم في الجدول 

لمائة توافق في ا 0.5وحدة بإصابة  300غير الممكن أن تسفر بعض السيناريوھات عن كون أجزاء من الوحدات مصابة (مثال، 
قريب عدد تنة تم ي أن كثافة التفتيش ترتفع قليالً، وقد تكون أكبر بالنسبة لحجم شحوحدة مصابة في الشحنة). وھذا يعن 1.5

. (قارن لمصابةالوحدات المصابة فيھا إلى العدد األدنى مقارنة مع الشحنات األكبر حيث يتم حساب عدد أكبر من الوحدات ا
مصابة قد ن الوحدات الضاً أن النسبة التي يتم كشفھا موحدة في الرسالة على سبيل المثال). وھذا يعني أي 800و  700النتائج لـ 

  ي الجدول. موضح فتكون أقل قليالً من النسبة الموجودة في الجدول، أو أنه يحتمل كشف ھذه اإلصابة أكثر من مستوى الثقة ال
  

أقل من وحدة ممكنة ( ) أمام بعضھا إلى سيناريوھات معروضة غير- التي وضعت العالمة ( 2وتشير القيم الواردة في الجدول 
  .واحدة مصابة)
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  3المرفق 
  

  أخذ العينات من الرساالت الكبيرة: أخذ العينات على أساس 
  Poisson64التوزيع ثنائي القيم أو توزيع 

  
مة نائية القيريقة ثإن احتمال العثور على وحدة مصابة، في الرساالت الكبيرة المخلوطة بشكل كاف، يحسب التقريب باستخدام الط

 nينة مؤلفة من عوحدة مصابة في  iفي المائة من حجم الرسالة. ويحسب احتمال مالحظة  5لبسيطة. ويكون حجم العينة أقل من ا
  وحدة على أساس المعادلة اآلتية:

  
  

  3الصيغة 

 
i-n )pɸ(1− i pɸ






 n

i

=  P(X=i)  

  
تيش مقسومة على نسبة المئوية لكفاءة التفال ɸھو المعدل المتوسط للوحدات المصابة (مستوى اإلصابة) في رسالة وتمثل  pو 

100.  
P (X=i)  ھو احتمال مالحظةi   :1وحدة مصابة في العينة. ويناظر مستوى الثقة لـ- P(X = i), i = 0, 1, 2, …, n  

  
 مصابة وألغراض الصحة النباتية، يحدد احتمال عدم مالحظة عينة آفة أو عرض مرضي. ويحسب احتمال عدم مالحظة وحدة

  وحدة على أساس المعادلة اآلتية: nعينة مؤلفة من في 
  

  

  4 الصيغة

 
n)pɸ P(X=0) = (1 −  

  
  وعليه يكون احتمال مالحظة وحدة مصابة على األقل ھو:

  
  

  5الصيغة 

 
n)pɸP(X>0) = 1 − (1 −   

  
  

  nويمكن إعادة ترتيب المعادلة لتحديد قيمة 
  

  
  6الصيغة 

   
n =  

  
) P (X > 0)1 -ى الثقــــة () ومستـــــو�)، الكفاءة (pبھذه المعادلة عندما تكون قيم مستوى اإلصابة ( nيمكن تحديد حجـــم العينة 

  محددة من المنظمة القطرية لوقاية النباتات.
  

واردة يع ثنائي القيمة ال، فإن معادلة التوزpوتقل قيمة  n. وعندما تزداد قيمة Poissonويمكن تقريب التوزيع ثنائي القيمة بتوزيع 
  الواردة أدناه. Poissonأعاله تميل لمعادلة توزيع 

  
  

  7الصيغة 
   

P(X=i) =  

  
  ھى قيمة األساس للوغاريتم الطبيعي. eحيث 

  
  ويمكن تبسيط احتمال عدم العثور على وحدات غير مصابة إلى 
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   = pɸn-eP(X=0)  8الصيغة 

  
  جة الثقة) على أنهويحسب احتمال العثور على وحدة مصابة واحدة على األقل (در

  

   − pɸn-eP(X>0) = 1  9الصيغة 

  
  عن المعادلة التالية، التي يمكن استخدامھا لتحديد حجم العينة:  nوتسفر المعادلة لقيمة 

  

  n = − ln[1 − P(X>0)]/ɸp  10الصيغة 

  
ً لمستويات مخت 4و  3ويظھر الجدوالن  ستويي الكشف، وم لفة من كفاءةأحجام العينة عندما يكون العدد المقبول صفراً، محسوبا

نسبة في المائة بال 100تبلغ  ، على التتالي. وتبّين مقارنة حالة تحقيق كفاءةPoissonالكفاءة والثقة مع التوزيع ثنائي القيمة وتوزيع 
للتوزيع فوق ثلة يعطيان نتائج مما Poisson) أن التوزيع ثنائي القيمة وتوزيع 2(انظر المرفق  1ألحجام العينات في الجدول 

  صغيرة. pكبيرة وقيمة   nالھندسي عندما تكون قيمة 
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ً لقيم الكفاءة حيث يكون  99و 95: جدول أحجام العينات لمستويي ثقة 3الجدول  في المائة عند مستويات كشف متغيرة، تبعا
  حجم العينة كبيراً، وتكون العينة مخلوطة على نحو كاف، التوزيع ثنائي القيمة

  
  الكفاءة

  المائةفي 
P=95 (درجة الثقة) في المائة 

 الكشفمستوىفي المائة 
P=99 (درجة الثقة) في المائة  

  الكشف  مستوىفي المائة 
5 210.50.152 10.5 0.1 

10059 149299598299590228 459 919 4603 
9960 150302604302591231 463 929 4650 
9562 157314630315295 241 483 968 4846 
9066 1653326653328101254 510 1022 5115 
8569 1753517043523107269 540 1082 5416 
8074 1863737483744113286 574 1149 5755 
7579 1993987983993121305 612 1226 6138 
50119 29959811975990182459 919 1840 9209 
25239 5981197239611982367919 1840 3682 18419 
10598 149729955990299569192301 4603 9209 46050 

  
ً  99و 95: جدول بأحجام العينات لمستويي ثقة 4الجدول  ن لقيم الكفاءة حيث يكو في المائة عند مستويات كشف متغيرة، تبعا

 Poissonنحو كاف، توزيع حجم الرسالة كبيراً، وتكون الرسالة مخلوطة على 
  

  الكفاءة
  في المائة

P=95 (درجة الثقة) في المائة 
 الكشفمستوىفي المائة 

P=99 (درجة الثقة) في المائة  
  الكشف  مستوىفي المائة 

5 210.50.152 10.5 0.1 
10060 150300600299693231 461 922 4606 
9961 152303606302694233 466 931 4652 
9564 158316631315497243 485 970 4848 
9067 1673336663329103 256 512 1024 5117 
8571 1773537053525109 271 542 1084 5418 
8075 1883757493745116 288 576 1152 5757 
7580 2004007993995123 308 615 1229 6141 
50120 30060011995992185 461 922 1843 9211 
25240 6001199239711983369 922 1843 3685 18421 
10600 14982996599229958922 2303 4606 9211 46052 
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1

0

1

0

1

0

1

1

n

j

in

j

i

j

j

jfjf





  4المرفق 
  

  65: أخذ العينات على أساس التوزيع ثنائي القيم "بيتا"التجميعيأخذ العينات لآلفات ذات التوزيع 
  

ذ تراض أن أخجدر افني التجمعي، يمكن تعديل أخذ العينات للتعويض عن التجّمع. ولتطبيق ھذا التعديل، يفي حالة التوزع المكا
لطريقة نات باالعينات السلعة قد تم في عناقيد (صناديق مثالً) وأنه تم فحص كل وحدة مختارة في عنقود منتخب (أخذ العي

  تبع عامل كثافة بيتا.، لن تظل ثابتة عبر كل العناقيد ولكنھا ست fبة، العنقودية). وفي ھذه الحاالت، فإن نسبة الوحدات المصا
  

  
  
  
  

  11الصيغة 

 







 n

i

=  P(X=i)  

  
f .ھو المعدل المتوسط للوحدات المصابة (مستوى اإلصابة) في الرسالة  

P(X=i)  ھو احتمال مالحظةi   وحدة مصابة في رسالة ما  
n.عدد الوحدات في رسالة ما =  
  
  

 تج ھو دالة المن  
 

  توفر قياساً للتجّمع في الرسالة التي يبلغ ترتيبھاj  حيث 1 ھى<<0.  

.  
  

إن عة مفردة ف. ولدفوكثيراً ما يھتم أخذ العينات للصحة النباتية أكثر باحتمال عدم مالحظة وحدة مصابة بعد تفتيش عدة دفعات
  ھو  X>0احتمال أن تكون 

  
 
 

12الصيغة   

 
 
 

P(X>0) = 1− 
 




1

0
)1/()1(

n

j
jjf 

 

  

االت. ھو عدد الرس m ، حيث m(X=0) Pأن تكون كل رسالة من عدة رساالت خالية من الوحدات المصابة يعادل   واحتمال
  عن طريق 1منخفضة يمكن تقدير المعادلة  f وعندما تكون قيمة 

  
  
  

  13الصيغة 

 
  
  

)/mf(-)n+1( Pr (X=0)  

  
  Pr (X=0) -1ويستخرج احتمال مالحظة وحدة مصابة أو أكثر عن طريق المعادلة 

  m ويمكن إعادة ترتيب ھذه المعادلة لتحديد قيمة 
  

14الصيغة   
m=

 f



 











)1ln(

)0(1ln(

n

xP
 

  
ً لتقليل تأثير التجّمع. ويجدر اختيار الطبقات بطريقة تقلّل التجّمع ضمن الطبقات إلى  ويقّدم أخذ العينات بالطريقة الطبقية طريقا
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  الحدود الدنيا.
  

  لعينة.اد حجم ين، يمكن تحديد حجم العينة. وبدون درجة التجّمع، ال يمكن تحديوعندما يكون مستويا التجّمع والثقة ثابت
  

  في المعادلة.  fمحل  fفي المائة بإحالل  ألقل من  ويمكن تضمين قيم الكفاءة 
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  5المرفق 
 مقارنة بين نتائج أخذ العينات بالطريقة فوق الھندسية

 66وطريقة النسب الثابتة
  

 في المائة 10نتائج الخطط المختلفة ألخذ العينات عند مستوى كشف قدره : الثقة في 5الجدول 
 أخذ العينات بالطريقة فوق الھندسية 

 (أخذ العينات بالطريقة العشوائية)
  في المائة) 2( أخذ العينات بالنسب الثابتة

  مستوى الثقة  حجم العينة مستوى الثقة حجم العينة  حجم الرسالة
101011  0.100 
50220.9541 0.100 

100250.9522 0.191 
200270.9534 0.346 
300280.9556 0.472 
400280.9538 0.573 
500280.95210 0.655 

1 000 280.95020 0.881 
1 500 290.95430 0.959 
3 000 290.95460 0.998 

  
  لمختلفة ألخذ العيناتفي المائة باستعمال الخطط ا 95ة قدره : المستويات الدنيا التي يمكن كشفھا بمستوى ثق6الجدول 

 أخذ العينات بالطريقة فوق الھندسية 
 (أخذ العينات بالطريقة العشوائية)

  في المائة) 2(أخذ العينات بالنسب الثابتة 

  المستوى األدنى للكشف  حجم العينة المستوى األدنى للكشف حجم العينة  حجم الرسالة
10 100.101 1.00 
50 220.101 0.96 

100 250.102 0.78 
200 270.104 0.53 
300 280.106 0.39 
400 280.108 0.31 
500 280.1010 0.26 

1 000 280.1020 0.14 
1 500 290.1030 0.09 
3 000 290.1060 0.05 
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 الموافقة
 

  .2009على ھذا المعيار في مارس/آذار وافقت ھيئة تدابير الصحة النباتية 
   

  مقدمة
  

  النطاق
  

ة تصنيف السلع تب دان المستوردة عن كيفي اً لمخاطر يوفر ھذا المعيار توجيھاً للمنظمات القطرية لوقاية النباتات في البل ات اع آلف
ان يناالستيراد. وينبغي أن يكون ھذا التصنيف مفيداً في ت شروطالتي تنطوي عليھا عند النظر في  ا إذا ك د م راء بغي أم ال إجحدي

  تحليل إضافي لمخاطر اآلفات وما إذا كان من الضروري إصدار شھادة للصحة النباتية.
  

ة ودرجة  ى طريق ذلك، عل ياترتكز المرحلة األولى من التصنيف على ما إذا كانت السلعة قد ُجّھزت وإذا كان األمر ك ز الت  لتجھي
  اد.حلة الثانية من تصنيف السلع على االستخدام المقصود بعد االستيرر. وترتكز المتعّرضت لھا السلعة قبل التصدير

  
  .ال يتناول ھذا المعيار اآلفات الملوثة أو آفات التخزين التي قد تصاحب السلعة عقب التصنيع  

  
  المراجع

  
ة األغا، االتفاقية الدولروم. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997.  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ات، منظم ة ية لوقاية النبات ذي

  .والزراعة
ية روما، االتفاق. ھوم والتطبيقاآلفات غير الَحجرية الخاضعة للوائح: المف. 2002. 16المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

  الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
وعلى  على البيئة لمخاطرتحليل مخاطر اآلفات الحجرية، بما في ذلك ا .2004. 11 رقم الصحة النباتيةلتدابير  المعيار الدولي

 ً  .روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. الكائنات الحية المحورة وراثيا
. ير الحجرية الخاضعة للوائحفات بالنسبة إلى اآلفات غتحليل مخاطر اآل. 2004. 21 رقم لتدابير الصحة النباتية لمعيار الدوليا

  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.
ة تات، منظمة األغذيروما، االتفاقية الدولية لوقاية النبا. قائمة مصطلحات الصحة النباتية. 2008. 5المعيار الدولي رقم 

  والزراعة.
ية الدولية لوقاية النباتات، روما، االتفاق. لتفتيشلالخطوط التوجيھية . 2005. 23 رقم دابير الصحة النباتيةلت المعيار الدولي

  منظمة األغذية والزراعة.
روما، . لتجارة الدوليةامواد التعبئة الخشبية في للوائح  الخطوط التوجيھية. 2002. 15 رقم لتدابير الصحة النباتية الدولي

  ية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية الدول
روما، االتفاقية الدولية . خطوط توجيھية إلصدار شھادات الصحة النباتية. 2001. 12المعيار الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم 
  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

ة النباتية على الواردات. لخطوط التوجيھية لنظام تطبيق لوائح الصحا. 2004. 20 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

  
  تعاريف

  
  ).2008نباتية، قائمة مصطلحات الصحة ال: (5ترد في المعيار الدولي رقم  في ھذا المعيار إن تعاريف الصحة النباتية المستعملة

  
  رض عام للمتطلباتع
  

ا يراع زه، كم ّم تجھي ان يراعي مفھوم تصنيف السلع تبعاً لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليھا ما إذا كان المنتج قد ت ألمر اي، إذا ك
و ات خاضعة لل ال دخول وانتشار آف ائح نتيجة كذلك، طريقة ودرجة التجھيز التي تعّرض لھا واالستخدام المقصود للسلعة واحتم

  لذلك.
  

دان  د البل ذا التصنيف ھو تزوي ل ھ ات. والھدف من مث لمستوردة اوھذا يسمح بإدراج مخاطر اآلفات المقترنة بسلع محددة في فئ
  تيراد.تطلبات لالسمبمعايير لتحسين تحديد الحاجة للبدء بتحليل مخاطر اآلفات ولتسھيل عملية اتخاذ القرار المتعلق بإمكانية وضع 

  
زة،  وقد تم تحديد أربع فئات ان للسلع المجھ ا (اثنت ان للسلع اثوتجمع السلع وفقاً لمستوى مخاطر اآلفات التي تنطوي عليھ ر غنت ي

  المجھزة). كما جرى تقديم قوائم لطرائق التجھيز والسلع الناتجة عن طرائق التجھيز ھذه.
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  الخلفية
  

ةنتيجة لطريقة التجھيز التي تعرضت لھا بعض السلع المتداولة في التجارة ا ذ ،لدولي ات ول ال دخول آف م لك ينبغي عدانتفى احتم
ا). إال أن س د تظل قلعاً أخرى، إخضاعھا للوائح ( أي ال تكون تدابير الصحة النباتية وشھادات الصحة النباتية مطلوبة بالنسبة لھ

  تمثل، بعد التجھيز، مخاطر آفات، وبالتالي يجوز إخضاعھا لتدبير صحة نباتية مالئم.
  

ة باستؤدي بعض ا وائح مقارن ات خاضعة لل ى إلدخال آف ال أعل ى احتم ثالً) إل الغرس م تخدامات الستخدامات المقصودة للسلع (ك
م  مقصودة دولي رق ار ال ات): 2004( 11أخرى (التجھيز مثالً) (يرد مزيد من المعلومات في المعي ل مخاطر اآلف ة،  تحلي الحجري

ً بما في ذلك المخاطر على البيئة وعلى الكائنات    ).5-1-2-2، القسم الحية المحورة وراثيا
  

زه أم  إن مفھوم تصنيف السلع تبعا لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليھا يراعي بالدرجة األولى ما إذا كان المنتج قد تمّ   وفي التجھي
ا د للسلعة ومالمقصو . وھو يراعي في مرحلة ثانية االستخدامالسلعةحال تجھيزه، تأثير طريقة ودرجة التجھيز التي تعّرضت لھا 

  يترتب على ذلك من إمكانية أن تكون ممراً إلدخال آفات خاضعة للوائح.
  

 تاتالنباوقاية لوھدف ھذا المعيار ھو تصنيف السلع تبعاً لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليھا وذلك بقصد تزويد المنظمات القطرية 
ق ل ى في البلدان المستوردة بمعايير للتوصل إلى تحديد دقي ات عل ٍل لمخاطر اآلف ى الشروع في تحلي ساس وجود أمدى الحاجة إل

  ممرات لدخولھا وتسھيل عملية اتخاذ القرارات.
  

ه يجوز: " ب1 - تنص المادة السادسة ى أن ات عل ة النبات ة لوقاي ة الدولي دة أن تشترطمن االتفاقي دابير للصحة  لألطراف المتعاق ت
ات ات الحجر الزراعي واآلف ة آلف وائح النباتي ة الخاضعة لل ر الَحْجري دابير...غي ذه الت و عقاصرة  ، شريطة أن تكون ھ ا ھ ى م ل

ا لمقصود لسلعا." ويرتكز ھذا المعيار على مفاھيم االستخدام ...لوقاية الصحة النباتية و/أو تأمين االستخدام المقصود ضروري ة م
  ا ھو معروض أدناه.وطريقة ودرجة تجھيزھا، التي تعالجھا أيضا معايير دولية أخرى كم

  
  :التصنيعطريقة ودرجة   

  
ينبغي ، ينص على أنه "1-1خطوط توجيھية إلصدار شھادات الصحة النباتية)، القسم ): (2001( 12المعيار الدولي رقم   -

ط وائح فق واد الخاضعة لل ة للم ھادات صحة نباتي توردة بطلب ش دان المس ي البل تخدام. أن تكتف ھادات  ويجوز أيضاً اس ش
ا أو تصنيعھا، أالص م طبيعتھ ن، بحك ل خطراً حة النباتية بالنسبة لمنتجات نباتية معينة مرت بمراحل للتصنيع ويمك  ن تمث

  ).بدخول اآلفات وانتشارھا (مثل الخشب والقطن
  وال ينبغي للبلدان المستوردة أن تطلب شھادات صحة نباتية للمنتجات النباتية التي تم تصنيعھا بطريقة"

المحتمل أن تؤدي إلى دخول آفات خاضعة للوائح، أو بالنسبة للمواد األخرى الخاضعة للوائح التي ال ال تجعل من 
  "تتطلب تدابير للصحة النباتية

ة): (2002( 15المعيار الدولي رقم   - بية في التجارة الدولي ة الخش ) الخطوط التوجيھية لوضع اللوائح الخاصة بمواد التعبئ
واح ذاتمواد ، ينص على "2 القسم ائقي واألل التجزيعات  التعبئة التي تصنع بأكملھا من منتجات خشبية مثل الخشب الرق

زي راء والحرارة والضغط أو م تخدام الغ نعت باس د ُص واد إذا كانت ق ذه الم ـاه أو القشرة كل ھ ـدة االتج ذه موح ج من ھ
ام. ول اب الخ اطر األخش تبعاد مخ ة الس ه الكفاي ا في زة بم ر مجھ رق ُتعتب ابة بالط ون مص ل أن تك ن المحتم ات يس م آف

  ".األخشاب الخام أثناء استخدامھا ولھذا فال يجب إخضاعھا لتنظيم للكشف عن تلك اآلفات
  

يش): (2005( 23المعيار الدولي رقم   - ة للتفت يش 2-3-2)، القسم الخطوط التوجيھي ه يمكن استعمال التفت ى أن ، ينص عل
  ة النباتية. وتتضمن األمثلة درجة التجھيز.للتحّقق من االمتثال لبعض شروط الصح

  
  االستخدام المقصود:  

  
ة ): (2004( 11المعيار الدولي رقم   - تحليل مخاطر اآلفات الحجرية، بما في ذلك المخاطر على البيئة وعلى الكائنات الحي

ورة ً  المح ا مان وراثي ى عائ3-2-2و 5-1-2-2)، القس ات إل ال اآلف االت انتق ل احتم د تحلي ا. عن م وانتش د ل مالئ رھا بع
  التوّطن، فإن االستخدام المقصود للسلعة ھو أحد العوامل التي تجب مراعاتھا.

  
ق شروط 1-2)، القسم خطوط توجيھية إلصدار شھادات الصحة النباتية): (2001( 12المعيار الدولي رقم   - تم تطبي د ي . ق

  في شھادة الصحة النباتية.صحة نباتية مختلفة الستخدامات مقصودة مختلفة كما ھو مبين 
  

. تختلف أخطار 2-4)، القسم اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح: المفھوم والتطبيق): (2002( 16المعيار الدولي رقم   -
  حدوث تأثير اقتصادي غير مقبول بحسب اختالف اآلفات والسلع واالستخدام المقصود.

  
وائحتحليل مخاط): ( 2004( 21المعيار الدولي رقم   - ة الخاضعة لل ر الحجري ات غي ذي يستعمل ر اآلفات بالنسبة لآلف ) ال

  مفھوم االستخدام المقصود بشكل واسع.
  

  طريقة ودرجة التجھيز جنبا إلى جنب مع االستخدام المقصود:
  

واردات): (2004( 20المعيار الدولي رقم   - ى ال ة عل وائح الصحة النباتي ق ل ، 4-1-5)، القسم خطوط توجيھية لنظام تطبي
ى سبيل  لعة عل يبين أنه: يمكن إجراء تحليل مخاطر اآلفات على آفة بعينھا أو على جميع اآلفات المرتبطة بممر معين (س
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  المثال) ويمكن تصنيف السلعة بحسب درجة تجھيزھا و/أو استخدامھا المقصود.
  

م   - دولي رق ار ال يش): (2005( 23المعي ة للتفت م الخطوط التوجيھي تخدام . 5-1)، القس رار اس د العوامل إلق يوضح أن أح
  التفتيش كتدبير صحة نباتي، ھو ضمن عوامل أخرى، نوع السلعة واالستخدام المقصود.

  
  المتطلبات

  
ة أن  ھااستعمال عند ينبغي للمنظمات القطرية لوقاية النباتات وائح صحة نباتي ة ل د أي ذكورة في تحدي ات الم ى نتللفئ حو راعي، عل

  لسيادة.رات الفنية وتحليل مخاطر اآلفات، والمخاطر الخاضعة لإلدارة، والتأثير األدنى، والتنسيق واخاص، مبادئ المبر
  

ي تنطوي علي ات الت اطر اآلف اً لمخ لعة تبع تورد تصنيف الس د المس ن للبل ا، يمك لعة م تيراد س ات اس د متطلب د تحدي ن عن ا، ويمك ھ
فات ال ونشر اآلاج إلى تحليل إضافي عن تلك التي ليست لديھا إمكانية إدخاستخدام ھذا التصنيف لتمييز مجموعات السلع التي تحت

  الخاضعة للوائح. وينبغي مراعاة االعتبارات التالية عند تصنيف السلعة:
  

  طريقة ودرجة التجھيز  -
  .االستخدام المقصود للسلعة  -

  
اة االستخدام المقصود، تتخذ المن راراً وبعد تقييم طريقة ودرجة التجھيز مع مراع ات ق ة النبات ة لوقاي ة القطري ات  بشأن متطلظم ب

  االستيراد بالنسبة للسلعة.
  

لطحن كحبوب وال يتناول ھذا المعيار حاالت االنحراف عن االستخدام المقصود بعد االستيراد (مثل استخدام الحبوب المخصصة ل
  للبذر).

  
  عناصر تصنيف السلع تبعاً لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليھا  .1
  

ة  ا السلعة. فطريق ي تعّرضت لھ ز الت ة ودرجة التجھي ا، ينبغي النظر في طريق لتحديد مخاطر اآلفات التي تنطوي عليھا سلعة م
ودرجة التجھيز ، قد تؤدي بحد ذاتھا، إلى تغيير كبير في طبيعة السلعة بحيث ال تظل عرضة لإلصابة باآلفة. وال ينبغي أن تطلب 

  .1باتات أن تكون سلعة كھذه مشفوعة بشھادة للصحة النباتيةالمنظمات القطرية لوقاية الن
  

  .دام المقصودإال أنه يمكن أن تظل سلعة ما، بعد التجھيز، تمثل خطر إيواء آفات خاضعة للوائح، يتعين عندئٍذ اعتبار االستخ
  

  التجھيز قبل التصدير درجةطريقة و  1.1
ة، إالاا المعيار ھو تعديل السلعة ألغراض أخرى غير أغراض الصحة إن الھدف األساس لعمليات التجھيز التي يتناولھا ھذ  لنباتي

  ية.أنه قد يكون للتجھيز أيضاً تأثير في أي آفة مصاحبة، ومن ثم فقد يؤثر في احتمال إصابة السلعة باآلفات الحجر
  

ز تصنيف سلعة ما، عن طرييجوز للمنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان المستوردة أن تطلب معلومات، لغرض  ة التجھي ق
 ً دان المصّدرة. ومن الضروري في بعض الحاالت أيضا ات في البل ة النبات ة لوقاي ة  الذي خضعت له من المنظمات القطري معرف

  سلعة.درجة التجھيز (على سبيل المثال درجة الحرارة المعالجة بھا) التي تؤثر في الخواص الفيزيائية والكيميائية لل
  

  موماً تقسيم السلع ، بناًء على طريقة ودرجة التجھيز، إلى ثالثة أنواع على النحو التالي:يمكن ع
  
  مجھزة لدرجة أنھا ال تبقى عرضة لإلصابة باآلفات الحجرية  -
  مجھزة لدرجة تبقى فيھا السلعة عرضة لإلصابة باآلفات الحجرية  -
  .غير مجھزة  -
  

اوإذا ما توصل تقييم طريقة ودرجة التجھيز،  ة، ال تكون ھن ات الحجري د عرضة لإلصابة باآلف ى إلى أن السلعة لم تع ك حاجة إل
ى أنالنظر في االستخدام المقصود، وينبغي عدم إخضاع السلعة للوائح. على أنه في حالة توصل تقدير طريقة ودرجة الت ز إل  جھي

  االستخدام المقصود.السلعة تظل عرضة لإلصابة باآلفات الحجرية، فإنه ينبغي النظر، عندئذ، في 
  

  بالنسبة للسلع غير المجھزة فينبغي النظر دائما في االستخدام المقصود.أما   
  

  االستخدام المقصود للسلعة  2.1
ة أ ات النباتي ات أو المنتج تخدام النبات اج أو اس تيراد أو إنت ن الس ه الغرض المعل تخدام المقصود بأن ّرف االس ود األيع خرى و البن

  وقد يكون االستخدام المقصود للسلعة بغرض:قائمة مصطلحات الصحة النباتي): 2009( 5رقم (المعيار الدولي 
  

                                                           
 ة مصطلحات الصحةقائم( 5إن عملية تصنيف اآلفات المعروضة في ھذا المعيار ال تنظر في وجود آفات ملوثة، وفقا لتعريف المعيار الدولي رقم   1

ھيز ن طرائق التجأ) أو أن في اإلصابة بآفات أخرى مصاحبة للسلعة بعد تجھيزھا (مثل آفات المخازن). على أنه من المھم مالحظة 2008النباتية، 
 لقدرة علىع اذه السلالموصوفة في ھذا المعيار سوف تجعل، في معظم الحاالت، السلعة خالية من اآلفات في أثناء التجھيز، ولكن قد يكون لبعض من ھ

 التلوث أو اإلصابة فيما بعد. ويمكن أن يتم الكشف عن اآلفات الملوثة الشائعة أثناء التفتيش.



 تصنيف السلع تبعاً لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليھا    32الدولي المعيار 
 

504 ا)2010(إصدار34إلى 1رقم  الصحة النباتية لتدابير المعايير الدولية

  الغرس  -
  االستھالك واستعماالت أخرى (مثال ذلك المصنوعات اليدوية ومنتجات الزينة، أزھار القطف).  -
  التجھيز.  -
  

لعة، إ ا الس ي تنطوي عليھ ات الت د تقد يؤثر االستخدام المقصود في مخاطر اآلف وّطن ذ أن بعض االستخدامات المقصودة ق يح ت ت
ى من اس ال أعل ل الغرس) باحتم رن بعض االستخدامات المقصودة للسلعة (مث تخدامات اآلفات الخاضعة للوائح وانتشارھا. وتقت

ة  ا عمقصودة أخرى لتوّطن آفات خاضعة للوائح (كالتجھيز مثال). وقد يؤدي ذلك إلى تطبيق تدابير صحة نباتية مختلف لعة م ى س ل
ول الصويا المخصصة لال ستھالك بناًء على االستخدام المقصود (على سبيل المثال بذور فول الصويا المخصصة للبذر وحبوب ف

  اإلنساني). وينبغي أن تكون أية تدابير صحة نباتية مطبقة، متناسبة مع مخاطر اآلفات التي يتم تحديدھا.
  
  فئات السلع  .2
  

ة ودر يمكن للمنظمات القطرية د جھزت أم ال، وطريق ا إذا كانت ق اة م ر مراع ز لوقاية النباتات أن تصنف سلعة ما عب جة التجھي
  واالستخدام المقصود منھا، حسب المقتضى.

  
  يرد أدناه عرض لكل فئة سلعية، ومعه إرشادات بشأن الحاجة إلى اتخاذ تدابير للصحة النباتية.

  
  .1ي ھذا المعيار الدولي في مخطط تسلسل اإلجراءات الوارد في المرفق تم توضيح العملية التحليلية المعروضة ف

  
دابير للصحة ا .1الفئة  اذ ت ذلك ال ضرورة التخ ة. ل ات الحجري د عرضة لإلصابة باآلف م تع ة وال سلع جھزت لدرجة أنھا ل لنباتي

ا كانت موجينبغي اعتبار أّن ثمة حاجة إلى إصدار شھادة للصحة النباتية لتلك السلع بالنسبة ل ي لربم ل ودة في السلآلفات الت عة قب
ة  1تجھيزھا. ويوفر الملحق  ايير الفئ ي بمع ك والتي يمكن أن تف ك .1أمثلة لعمليات التجھيز والسلع الناتجة عن ذل ، فضال عن ذل

  .1أمثلة توضيحية للسلع التي تفي بمعايير الفئة  2يوفر المرفق 
  

ى  زالت عرضة لإلصابة ببعض اآلفات الحجرية. وقد يكون االستخدام المقصودسلع تعرضت للتجھيز لكنھا ما  .2الفئة  و، عل ھ
ر د المستورد أن تق ات للبل ة النبات ة لوقاي ة القطري ز اإلضافي. ويمكن للمنظم اء ر ضرورة إجرسبيل المثال، االستھالك أو التجھي

  .2اتجة عنه والتي تفي بمعايير الفئة أمثلة لعمليات التجھيز والسلع الن 2تحليل لمخاطر اآلفات. ويوفر ملحق 
  

ن الرغم م ة  ب ن الفئ لع م ن جمي 2أن الس اً م تخلّص تمام ى ال ؤدي إل د ال ت ز ق ة التجھي إن طريق ز، ف د تعرضت للتجھي ات ق ع اآلف
ة ات الحجري ة مخاطر اآلف ى إزال ؤدي إل ز ال ت ة ودرجة التجھي د أن طريق هالخاضعة للوائح الحجرية. وإذا ما تم تحدي ي ينبغ ، فإن

ل د يلزم إجراعندئذ النظر في االستخدام المقصود للسلعة لتحديد احتمال توّطن اآلفة الحجرية وانتشارھا. وفي ھذه الحالة، ق ء تحلي
  لمخاطر اآلفات لتحديد ذلك. 

  
ة ودرجة التجھي ل درجة ز (تيسيراً لعملية التصنيف ينبغي للدول المصدرة، أن توفر عند الطلب، معلومات تفصيلية عن طريق مث

  لسلعة.الحرارة، وفترة التعرض لھا وحجم الجسيمات) بغية مساعدة البلدان المستوردة في تحديد الفئة التي تدرج فيھا ا
  

ات، وبال ل أي مخاطر آف زة ال تمث ز أن السلعة المجھ ة ودرجة التجھي ار طريق يم آث ا تقي ي يحدد فيھ الي يجب أالفي الحاالت الت  ت
  .1اتية، ينبغي إعادة تصنيف السلعة في الفئة تخضع لتدابير صحة نب

  
ال، االستھالك أو ال .3الفئة  ى سبيل المث ار، عل ر اإلكث و، لغرض غي ا واالستخدام المقصود ھ تم تجھيزھ ز. ومن سلع لم ي تجھي

  الالزم إجراء تحليل لمخاطر اآلفات بغية تحديد مخاطر اآلفات المتصلة بھذا الممر.
  

  داخلة في ھذه الفئة الفاكھة والخضراوات الطازجة لالستھالك وأزھار القطف.وتضم أمثلة عن السلع ال
  

اً يمكنھا إدخال ونشر اآلفات الحجرية، فإن تحديد تدابير للصحة النب 3و 2ونظراً ألن السلع الداخلة في الفئتين  اتية قد يكون مطلوب
دابير الصحة النباتي د تختلف ت ات. وق ل مخاطر اآلف ة تحلي ا لنتيج ات تبعتبع ل مخاطر اآلف تخداة المحددة من خالل تحلي م اً لالس

  المقصود للسلعة (االستھالك أو التجھيز مثال). 
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ة ت .4الفئة  د مخاطر اآلسلع لم يتم تجھيزھا واالستخدام المقصود منھا ھو الغرس. يتعّين تنفيذ تحليل لمخاطر اآلفات بغي ات حدي ف

  المتصلة بھذا الممر.
  

ر، والنباتات المتكاثرالبطاطس البطاطا/البذور، بذور و، (مثل العقلاإلكثار مواد في ھذه الفئة وتضم أمثلة السلع واد وة في المختب م
  مخصصة للغرس).نباتات أخرى  أيو استزراع النباتات باألنسجة 

  
ات ، فإن إمكانتكون غير مجھزة وأن استخدامھا المقصود ھو اإلكثار أو الغرس 4ونظراً ألن السلع الداخلة في الفئة  ية إدخالھا آلف

  خاضعة للوائح أو نشرھا يفوق االستخدامات المقصودة األخرى.
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  1الملحق   

  
  طرائق التجھيز التجاري الذي تنتج عنه سلع ال تظل عرضة لإلصابة باآلفات الحجرية

  
 

 معلومات إضافية
 

 أمثلة سلعة ناتجة
  

الوصف
 

  التجھيز التجاري
  

ةعمل الفحم النباتي اع خالي ي أوض رق ف ة ح ي
ى  ادة عضوية إل من األكسجين لم

أن تتفحم

 التفحيم

كثيرا ما يتضمن ذلك تحويالً 
ذلك  راً ب ذاء، مغي اً للغ كيميائي
ره  ه، أو مظھ ه، أو قوام نكھت

  أو خواصه الغذائية

تھالك  مواد مطبوخة  ة لالس ود الغذائي داد البن إع
ول  ا يح رارة، مم ھا للح بتعريض

 البنية المادية لھذه في المقام األول
  البنود

ان،  ي (الغلي الطھ
والتعريض للحرارة، 
ران  ي أف ز ف والتجھي
ي  ا ف ف بم الميكروي
الج  ك األرز المع ذل

  بالبخار
جة   ة واألنس ان النباتي األلب

  المصبوغة
ا من اف النسيج وغيرھ وين ألي تل

ون جزءاً  واد بحيث يصبح الل الم
واد  اف أو الم ن األلي زأ م ال يتج

أثي ة تحت ت ي درج رات ف ر التغيي
ى  افة إل رارة إض ة والح الحموض

 التفاعل مع المواد الكيميائية

  الصباغة

اع ذات  ي أوض ادة ف ذ ع تنف
 حرارة عالية

ول،  وت، والكح الزي
 والمستخرجات

ة ة أو كيميائي ة فيزيائي عملي
ددة  ات مح ى مكون ول عل للحص
ل،  ة األص ام نباتي واد الخ ن الم م

.عادة بعمليات نقل كثيفة

 ستخالصاال

روبات  ممكن جمعھا مع البسترة ذ، والمش النبي
رة  ة، والبي والكحولي
ة  روبات الكحولي والمش
روات  رى، والخض األخ

 المخمرة

واء أو ن الھ ة م ة خالي عملي
واد  ول الم جين تح األكس
وي  اً وتنط ة كيميائي الغذائية/النباتي
في كثير من األحوال على كائنات 
ا أو  ة (البكتري دقيق

ائر) الفطور/الفط ات أو الخم ري
كتحويل السكر مثال إلى كحول أو 

أحماض عضوية.

 التخمير

ات الشعير المنقوع سلسلة من العمليات تسمح بإنب
وير  ة تط وب بغي ذور الحب ب
واد  م الم ي لھض اطھا اإلنزيم نش
كريات  ى س ا إل وية وتحويلھ النش
ووقف النشاط األنزيمي بواسطة 

التسخين.

 التحويل إلى مالت

واح الخشب  ائقي، األل الرق
  الحبيبية، األلواح الرقائقية

ن ددة م واع متع ن أن ط م خل
ريض  ل التع ز مث ات التجھي عملي

  للحرارة والضغط المرتفع

دد  ز متع التجھي
  الطرائق

ين  ع ب تم الجم ا ي را م كثي
ا  م يعقبھ ر، ث ترة والتخمي البس

د  د (عن ة ) °4التبري ع تعبئ م
ف  بتين. وتتوق ة مناس ومناول

ودرجة الحرارة مدة التجھيز 
 على نوع المنتج

ترة ائر المبس  ،العص
ة  روبات الكحولي المش

 (البيرة، النبيذ)

رض ة بغ راري لألغذي ز ح تجھي
ر  ة غي ات الدقيق ل الكائن قت

 .المرغوب فيھا أو الضارة

 البسترة

ى شروط  ينبغي المحافظة عل
مناسبة من درجة الحموضة، 

 الخ ةحوالمل

ة،  ة محفوظ ار فاكھ ثم
، درنات، خضر، جوزيات

 أبصال 

ي ة ف واد النباتي ظ الم ة لحف عملي
وسط سائل مناسب (مثل الشراب 
ي، أو  ائل الملح ز، أو الس المرّك
ول)  ل أو الكح ت، أو الخ الزي
رات  ا لفت ة عليھ ماح بالمحافظ للس

.طويلة بدون تلف أو تحلل

 الحفظ في سائل
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 معلومات إضافية

 
 أمثلة سلعة ناتجة

  
الوصف

 
  التجھيز التجاري

ة أو  ات الفاكھ ط بلب ادة تخل ع
ظ  ق لحف ر وبطرائ الخض

ل ائر (مث ترة  العص البس
  والتعبئة)

ى عصائر  ة إل واد محول م
  (فاكھة، خضر)

جعل أنسجة الفاكھة و/أو الخضر
ى  رش، عل ة للف ة وقابل متجانس
ط  ق الخل ن طري ال ع بيل المث س
ة خالل مصفاة  السريع، أو الغربل

 .أو باستخدام خالط

التحويل إلى عصائر 
  (بما في ذلك الخلط)

ص،  وداني محّم ول س ف
 قھوة ومكسرات 

لعمل ة وتحوي ف األغذي ة تجفي ي
التعريض  ن ب ون داك ى ل ا إل لونھ

 .لحرارة جافة

 التحميص

ة  يم من طبيع قد ال يغّير التعق
السلعة بصورة واضحة، لكنه 
 يزيل الكائنات الحّية الدقيقة

عملية التعريض للحرارة (بخار، المواد المعقمة، العصائر
اء  ة، م رارة جاف ي)، أو مح غل
ات عيع أو المعالج ة  التش الكيميائي

ة  ات الحّي ى الكائن اء عل للقض
الدقيقة

 التعقيم

ة  ز ودرج دة التجھي ف م تتوق
ة  ات المعلب رارة للمنتج الح
على نوع المنتج، والمعالجة، 
مل  ة. ويش ة الحاوي وھندس
وين  ة المطھ ز والتعبئ التجھي
ائب  تج س ناعياً لمن اً ص تعقيم
ب  ات وعل ي بيئ ه ف م تعبئت ث

  معقمة. 

ة،  روات معلب خض
بات؛ عصائر معالجة شور

ة  رارة فائق درجات ح ب
  االرتفاع

ى ود إل ة يق تجھيز حراري لألغذي
ات  ي الحاوي ة ف ات ثابت منتج
ات  ل الكائن ى ك اء عل بالقض
موم  كلة للس ة، المش الممرض

  .والمحدثة للفساد

  التعقيم (الصناعي)

ع  االقتران م تم ب ا ت ادة م ع
ار،  اب الثم تخراج لب اس

 والغليان، والتجفيف

ة ورةالفاكھ ار  ،المبل ثم
كر،  ة بالس ة منقوع فاكھ
 الجوزيات المغلفة بالسكر

ة ار الفاكھ ع ثم ف ونق ة تغلي عملي
 .بالسكر

 النقع بالسكر

لعة  ى س ق عل ا تطب ادة م ع
جافة. ويمكن أن تقترن بالنقع 

 بالسكر.

ة فاكھة مطراة واد جاف ب م ادة ترطي ة إع عملي
ق  ن طري اء ع ة الم أو منزوع
غوط أو ار مض تخدام بخ  اس

 .التغطيس في ماء ساخن

 التطرية
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  2الملحق     
  

  طرائق التجھيز التجاري الذي تنتج عنه سلع تظل عرضة لإلصابة باآلفات الحجرية
  

 
 التجھيز التجاري

  
 الوصف

 
أمثلة للسلع الناتجة

  
 معلومات إضافية

ع نشر (الخشب) ى قط ب إل ل الخش تحوي
.صغيرة

اتخشب مكسر وع  تختلف إمكانية اإلصابة بآف اختالف ن ب
 الخشب ووجود قشور وحجم الرقائق الخشبية

ة التقطيع لقطع صغيرة الفرم رات، مفرومةفاكھ ،مكس
 مفرومةحبوب، خضر

  

ى يتجزيئالسحق ة إل المادة النباتي
وة  تخدام ق ع باس قط

.ميكانيكية

 عادة ما تطبق على المنتجات الجافةاألعشاب، المكسرات

زع  ف /ن تجفي
كھة الماء (من الفا

 والخضر)

ظ أو ة للحف زع الرطوب ن
 تخفيض الوزن والكتلة

ة  ة وخضروات منزوع فاكھ
  الماء 

 

 الطالء
ك  ي ذل ا ف ( بم

الء  كالط  باال
 والورنيش)

اف الكسوة بطالء ي واأللي ب والعص الخش
 المطلّية

 

زع  ير ون التقش
  الغالف

رة جة القش ة أنس إزال
  الخارجية أو القرون 

ورة،  ة مقش فاكھ
روات، وح وب، وخض ب

 وجوزات

 

ة  تلميع (الحبوب) وب ناعم ل الحب جع
ك  ق الح ن طري ة ع وبراق
ة  ائي إلزال ل كيمي أو بفع
ن  ة م ات الخارجي الطبق

  الحبوب

ات  ات األرّز أو حّب حبيب
  الكاكاو الملمعة

  

د  ا بع ة م المناول
ة  اد (للفاكھ الحص

  والخضر)

رز، أو عملية تدريج، أو ف
ريش، و/أو  ل أو تف غس

ميع ثمارالفاكھ ة تش
 والخضر

ثمار فاكھة وخضر مدرجة، 
ولة، أو  روزة، أو مغس أو مغ

  مفرشة، و/أو مشمعة 

 عادة ما يتم ذلك في أماكن التعبئة 

ة  التجميد السريع التبريد بسرعة، مع كفال
ة  اق درج ي نط تخط
ور  رارة القصوى للتبل الح
ا  ج بأسرع م في صورة ثل
يمكن للمحافظة على جودة 

  الفاكھة والخضر

ى  ر مجمدةفاكھة وخض ة الموص ات الدولي ة الممارس اول مدون تتن
د  ة السريعة التجمي بھا لتجھيز ومناولة األغذي

ام  ، CAC/RCP 8-1976، 1976والصادرة ع
ة  ة األغذي ذائي، منظم تور الغ ة الدس ھيئ
عت  ي أُخض ة الت ا، األغذي ة، روم والزراع
ت  ريع وُحفظ د الس ز بالتجمي ة تجھي لعملي

و بدرجة حرارة أ °18-بدرجة حرارة قدرھا 
لة  ل سلس ف مراح ي مختل رودة ف ر ب أكث
ى  التبريد، بحسب درجات الحرارة القادرة عل

  تحّملھا. 
ي  ر يقض ة والخض ريع للفاكھ د الس والتجمي
ة  ّد الفاكھ اص. وتع وع خ رات بن ى الحش عل
ي  ر وھ تھالك المباش دة لالس والخضر المجّم
د  ان الجلي د ذوب ريع بع ف الس ة للتل معّرض

ذا عنھا. لذا، فإ ات المرتبطة بھ ّن مخاطر اآلف
  66النوع من المنتجات ضئيلة للغاية.
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  1المرفق   
  

  أدرج ھذا المرفق ألغراض مرجعية فقط وھو ليس جزءا واجب االتباع من المعيار
  

  مخطط لتسلسل اإلجراءات يوضح تصنيف السلع تبعا لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليھا
 

 التجھيز درجةطريقة و

مجھزة لدرجة ال يمكن للسلعة 
فيھا التعرض لإلصابة 

 باآلفات.

مجھزة لدرجة يمكن للسلعة
 فيھا التعرض لبعض اآلفات

غير مجھزة
 لم تحول طبيعة المادة.

1الفئة
سلع تعرضت للتجھيز لدرجة 
أنه ينبغي عدم إخضاعھا 
 للوائح.

2الفئة  
نھا سلع تعرضت للتجھيز لك

يجوز إخضاعھا للوائح 
باالستناد إلى تحليل مخاطر 
اآلفات بالنسبة لآلفات 
الحجرية التي قد ال يكون 
 التجھيز قد قضى عليھا.

 االستخدام المقصود

 فئات السلع

لالستھالك أو التجھيز  ال ينطبق

اإلضاف

 للغرس للتجھيزلالستھالك أو 

3الفئة  
االستخدام المقصود ھو 

ك أو التجھيز. يجوز االستھال
إخضاع السلعة للوائح 

اد إلى تحليل مخاطر نباالست
اآلفات، لآلفات الحجرية التي 
تبقى على قيد الحياة في ظل 
 االستخدام المقصود.

4الفئة  
االستخدام المقصود ھو 
الغرس الذي ينطوي على 

اآلفات  ولمخاطر عالية لدخ
أو نشرھا. يتم الحجرية 

ئح إخضاع ھذه السلع للوا
عادة على أساس تحليل 

 مخاطر اآلفات.

يمكن إعادة التصنيف
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  2المرفق    
  

  ألغراض مرجعية فقط وھو ليس جزءا واجب االتباع من المعيارأدرج ھذا المرفق 
  

  1أمثلة على سلع ضمن الفئة 
  

المواد الغذائيةاألليافالمستخلصات
الجاھزة لالستھالك

الفواكه
 والخضروات

الحبوب ومنتجات البذور
الزيتية

 سلع أخرىمنتجات األخشاب السكرياتالسوائل

المستخلصات (مثل
  الفانيليا)

  ين الفواكهبكت
مشتقات الفاصولياء 

  العنقودية
مستخلص حشيشة 

  الدينار
البروتين النباتي 

  المحلمأ
 المارغرين

مستخلصات النباتات 
  المعدنية

  ليستين فول الصويا
النشاء 

(البطاطا/البطاط
س، القمح، الذرة، 

  الكسافا)
 مستخلصات الخمائر

 

 الورق المقوى
سلع قطع القطن 

  السيلليوزي
  نيةاألقمشة القط
  تيلة القطن

  الورق
أقمشة وخيوط 

األلياف 
  النباتية

األلياف النباتية 
ألغراض 

اإلنتاج 
  الصناعي

األلياف النباتية 
شبه المجھزة 

والمواد 
المنتجة منھا 

(مثل 
السيزال، 
والكتان، 

والجوت، 
وقصب 
السكر، 

والبامبو، 
واألسل، 

والخيرزان، 
  نخيل الرافيا)

 

 مسحوق الكاكاو
  الكعك والبسكويت

  الكتشاب
  الشكوالته
  البھارات

 مسحوق صنع الحلوى
  سوائل الغمس
  ملونات األغذية
  منكھات األغذية
  متبالت األغذية
  مكمالت األغذية

شرائح 
البطاطا/البطاطس 

المعدة للقلي 
  (مجمدة)

  األغذية المجمدة
  صلصات الفواكه

اللزائج (المربى 
  والمرمالد)

البطاطا/البطاطس 
المھروسة 
  (المجففة)

  المكسرات زبدة
العجائن (مثل عجائن 

الكاكاو، 
والسفرجل، وزيدة 

  الفول السوداني)
  حشو الفطائر
  المشھيات

  صلصة السلطة
  دھان الشطائر

الصلصات وأخلطة

  المحلية بالسكر
  المعلبة

  المركزات
  المجففة بالتجميد
  فاكھةحشو فطائر ال

  المسكرة
  المحلمأة

الموضوعة في 
  شراب
  المخللة
  الثفل

المطھية جزئيا أو 
  المطھية

في صورة عجائن 
  ورقية

 

 الحبوب المجھزة للرضع
  مختلف منتجات المخابز

  منتجات الخبز
الحبوب المجھزة لوجبة 

  الفطور
قمح البرغل (معالج 
بالبخار ومجفف 

  ومجروش)
منتجات الكاسافا 
 (التبيوكة، مشتقات
مخمرة و/أو مقلية 

  للطعام)
  الحبوب المطبوخة

  رقائق الذرة
الدقيق والمنتجات 
الصناعية المصنوعة 
من الحبوب والبذور 
الزيتية (ومشتقات 
  البقول) للطعام والعلف

  شرائح الذرة 
  األرز (معالج بالبخار)

 خليط الصويا بالذرة،
ومصل دقيق الصويا، 
دقيق الصويا، رقائق 
الصويا، بروتينات 

  لصوياا
 

 الكحوليات
لبن جوز الھند 

  (المعبأ)
لبن الذرة 

  والصويا
مشروبات 
عصير 
الفواكه 

(الفواكه 
والخضروات

، بما في ذلك 
المركزات، 

والرحيق 
  المجمد)
  الزيوت

المشروبات غير 
  الروحية
  الشوربة
  الخل

 تربنتين الخشب

  سكر البنجر
جلوكوز نشاء 

  الذرة
  شراب الذرة
  الدكسترين
  الدكستروز

رات ھيدا
  الدكستروز

  الفركتوز
  بلورات (السكر)

  الجلوكوز
  المالتوز

  سكر القبقب
  شراب القبقب

  الموالس
  السكروز
  السكر

  مواد التحلية
  الشراب
 الدبس

 الفحم النباتي
العيدان الخشبية 

  لآليس كريم
العارضات 
  الرقائقية

  عيدان الكبريت
  ألواح التمليط

صناديق الخشب 
  الرقائقي

عيدان تنظيف 
  األسنان

  لباب الخشب
 راتنج الخشب

 خميرة البيرة
  مالت التخمير

  البن (المحمص)
مجموعات أغذية 

  الحمية
  األنزيمات

  تربنتين الصمغ
  الدبالي

المطاط (رقائق 
  جعدة، صمغ)

  الطيب
  الشالك
  الشاي

 الفيتامينات
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 الصلصات
المتبالت وخالئط 

  المتبالت
  الشوربة (مجففة)

نكھات الخضروات
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  : 1الملحق 
قيقة ودرينات مختبرات االختبار الرسمية  لمادة اإلكثار الدلمتطلبات عامة 

  487........................................................البطاطا/البطاطس
  : 2الملحق 

دقيق المتطلبات إضافية لمرافق اإلكثار 
 488..........................................................................................للبطاطا/البطاطس

  : 3ملحق ال
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.........................................................................................................489  
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  االعتماد
  .2010تم اعتماد ھذا المعيار من قبل ھيئة تدابير الصحة النباتية في آذار/مارس 

  
  مقدمة

  
  النطاق

لدرنات) ومادة لواألنواع المرتبطة المشكلة  Solanum tuberosum(البطاطا/البطاطس أنواع يؤمن ھذا المعيار إرشاداً عن إنتاج 
لخاصة االنباتية  الصحة اإلكثار الدقيقة والدرينات الخالية من اآلفات الموجھة للتجارة الدولية والمحافظة عليھا وإصدار شھادات

  بھا.
  

  ع.أو التصني ستھالكبطاطس الموجھة لالال ينطبق ھذا المعيار على مواد إكثارالبطاطا/البطاطس المزروعة حقلياً أو للبطاطا/ال
  

  المراجع
  

ت، اقية الدولية لوقاية النباتا. روما، االتفإطار عمل لتحليل مخاطر اآلفات. 2007. 2المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
  منظمة األغذية والزراعة.

 قية الدولية لوقاية النباتات،. روما، االتفاالصحة النباتيةمسرد مصطلحات . 2010. 5المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
  منظمة األغذية والزراعة.

ن فات ومواقع لإلنتاج خالية ممتطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآل. 1999. 10المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم .
  األغذية والزراعة. روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمةاآلفات. 

على البيئة وعلى الكائنات  اآلفات الحجرية بما في ذلك المخاطر تحليل مخاطر. 11المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم .
  . روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.2004الحية المحورة وراثياً، 

روما، االتفاقية الدولية . خطوط توجيھية إلصدار شھادات الصحة النباتية. 2009. 12حة النباتية رقم المعيار الدولي لتدابيرالص
  لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

. نظم إلدارة مخاطر اآلفاتمنھج ال إطارفى  استخدام التدابير المتكاملة. 2002. 14المعيار الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم 
  ، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.روما

ية روما، االتفاق. ھوم والتطبيقاآلفات غير الَحجرية الخاضعة للوائح: المف, 2002. 16المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
  الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

روما، االتفاقية  ائح.خطوط توجيھية عن قوائم اآلفات الخاضعة للو. 2003. 19لصحة النباتية رقم المعيار الدولي لتدابير ا
  الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

حجرية الخاضعة للوائح. تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غير ال. 2002. 21المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
  ، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.روما

  
  

  تعاريف
  .5إن تعاريف مصطلحات الصحة النباتية موجودة في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

  ي:بير الصحة النباتية الحالاالتعاريف التالية في المعيار الدولي لتدتسري  5في المعيار الدولي رقم  لواردةباإلضافة إلى التعاريف ا
  
  

  .Solanum sppألنواعنباتات  مستنبتة في أوعية مادة إكثار دقيقة للبطاطا/البطاطس
  مندرنة صغيرة منتجة من مادة إكثار دقيقة للبطاطا/البطاطس في وسط نمو خالٍ  درينة

  اآلفات في مرفق تحت ظروف محمية محددة 
واع ن أني ذلك الدرينات) ومواد اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس مدرنات (بما ف  بطاطا/بطاطس بذرية 

Solanum spp. المزروعة المشكلة للدرنات موجھة للغرس  
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  خالصة المتطلبات 

  
ً أو أذونة رن أن تكون المرافق المستعملة في إنتاج مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس ودرينات التصدير مأيتعيّ   ن تشّغلسميا

، الذي تنفذه )PRA(ت مباشرة من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المصّدر. ويتعّين أن يؤمن تحليل مخاطر اآلفا
ة ئح في تجارضعة للواالستيراد آلفات خالصحة نباتية  متطلباتالمنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد المبّرر لفرض 

  للبطاطا/البطاطس والدرينات.مادة اإلكثار الدقيقة 
للوائح  ات الخاضعة لآلفتتضمن تدابير الصحة النباتية إلدارة المخاطر المرتبطة بمادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس اختباراً 
ألفات في اة من خالي ن أنھامن قبل البلد المستورد، ونظم إدارٍة للمحافظة على مادة اإلكثار الدقيقة المستمدة من نباتات مرشحة تبي
 ً قيقة خالية دادة إكثار  من مشروط مغلقة ومعقمة وإكثار تلك المادة. أما بالنسبة إلنتاج الدرينات، فإن تلك التدابير تتضّمن اشتقاقا

  من اآلفات واإلنتاج في موقع لإلنتاج خاٍل من اآلفات.
  

 ون أومشّغلار مأذفحص المادة المرشحة في مختبر اختب وإلنشاء مادة إكثار دقيقة للبطاطا/البطاطس خالية من اآلفات، يتعّين
ة منقولة كون كل مادن أن تمباشرة من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات. ويتعّين أن يحقّق ھذا المختبر المتطلبات العامة لضما

  إلى مرفق المحافظة واإلكثار خالية من آفات خاضعة للوائح من قبل البلد المستورد.
  

ع صارمة لمن تطلباترافق إنشاء مادة إكثار دقيقة للبطاطا/البطاطس خالية من اآلفات واالختبار للخلو من اآلفات إلى متخضع م
طلبات نات إلى متالدري التلّّوث أو إصابة المادة. كما تخضع مرافق المحافظة على مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس وإنتاج

ر ادة اإلكثامظة على اآلفات. يتعّين أن يكون العاملون مدربين وأكفاء في تقنيات إنشاء والمحافصارمة للمحافظة على الخلو من 
متابعة  ب، وفيالدقيقة للبطاطا/البطاطس الخالية من اآلفات، إنتاج درينات خالية من اآلفات، اختبار تشخيصي حسب المطلو

 الختبار فيامختبر ن تعريف نظام اإلدارة، وإجراءات كل مرفق واإلجراءات اإلدارية، وإجراءات اإلدارة وحفظ السجالت. ويتعيّ 
  ق كاف.خالل توثي ؤھا مندليل (أدلة). وخالل كامل اإلنتاج وعمليات االختبار، يتعّين حفظ ھوية كل مادة إكثار، كما يتعّين اقتفا

  
ً للتأكد من أنھا التزال تستوفي المتطلبات. وب تفتيش عمليات ال ن تضمنأاإلضافة لذلك، يتعّين يتعّين مراجعة كافة المرافق رسميا

ويتعّين أن  المستورد. البلد استيفاء مادة اإلكثار الدقيقة ودرينات البطاطا/البطاطس لمتطلبات الصحة النباتية لالستيراد التي فرضھا
ة بشھادة صح رافقةمرة الدولية تكون مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس والدرينات الخالية من اآلفات المتحركة في التجا

 نباتية.
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  الخلفية 

  
لى مدى العالم. عواألنواع المرتبطة المشكلة للدرنات)  Solanum tuberosumيترافق عديد من اآلفات مع إنتاج البطاطا/البطاطس (

ل من خال وانتشارھاونظراً ألن البطاطا/البطاطس تتكاثر بوسائل خضرية بشكل رئيس، فإن ھناك خطر كبير لدخول اآلفات 
باستخدام  ادة مختبرةمقة من التجارة الدولية للبطاطا/البطاطس البذرية. ويتعين اعتبار مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس المشت

حق اج الالالخاضعة للوائح. ويقلل استخدام ھذه المادة كمادة بدء لإلنتخالية من اآلفات  تدابير صحة نباتية مناسبة
 لظالبطاطس في  البطاطس من خطر دخول آفات خاضعة للوائح وانتشارھا. يمكن إكثار مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا//للبطاطا

وف خالية ظل ظر ظروف محمّية محددة إلنتاج درينات. ويمكن االتجار بالدرينات أيضاً بأدنى خطر، شريطة أن يتم إنتاجھا في
  ية من اآلفات.من اآلفات باستخدام مادة إكثار دقيقة خال

  
ناسب ماء اختبار ت بإجرال يؤدي اإلكثار الدقيق التقليدي بالضرورة إلى مادة خالية من اآلفات. ويتم التحّقق من الخلو من اآلفا

  للمادة.
  

ً ب2002 1واستناداً للمعيار الدولي  ـ "خطط تصديق : فإن برامج تصديق نباتات الغرس للبطاطا/البطاطس (المعروفة أحيانا
باتية مثل حة النطاطا/البطاطس البذرية") تشمل على نحو متكّرر متطلبات محددة لآلفات إضافة لمتطلبات غير متعلقة بالصالب

قة من لدقيقة مشتكثار االنقاوة الصنفية، حجم المنتج إلخ. تتطلب عديد من خطط تصديق البطاطا/البطاطس البذرية أن تكون مادة اإل
البلد  لموجودة فيفات اا خالية من اآلفات التي تغطيھا الخطة. وُتصّمم ھذه الخطط عادة لمكافحة اآلنباتات تم اختبارھا ووجد أنھ

د ال قر المتخذة لتدابيالمنتج والتي تكون ھامة على صعيد اإلقتصاد الوطني. وعليه، فإن اآلفات التي تغطيھا خطة محددة أو قوة ا
ت، قد ھذه الحاال في مثلستيراد الخاصة بالصحة النباتية في البلدان المستوردة. وتفي دائماًً◌ بجميع متطلبات الصحة النباتية لال

  يستدعي األمر اتخاذ تدابير صحة نباتية إضافية.
  

ختبارھا البطاطس تم طاطا/اوفي ھذا المعيار، فإن مادة اإلكثار الدقيق للبطاطا/البطاطس الخالية من اآلفات ھي مادة إكثار دقيق للب
لتي خضعت لمواد اخالية من أي من اآلفات الخاضعة للوائح البلد المستورد، أو أنھا مستمدة من ھذا النوع من اوتبّين أنھا 

  لالختبار وتم االحتفاظ بھا في ظروف تمنع تلوثھا أو إصابتھا باآلفات. 
  

  المتطلبات 
  
  المسؤوليات  .1
  

ن، بناء على ويتعيّ ) PRA(سؤولة عن تحليل مخاطر اآلفات للبلد المستورد م )NPPO(تكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات 
في ي المرفق تاتية فطلب، أن يكون لھا إمكانية الوصول إلى الوثائق والمرافق لتمكينھا من التحّقّ◌ق من أن تدابير الصحة النب

  بمتطلبات الصحة النباتية لالستيراد.
  

ا/البطاطس يقة للبطاطثار دقنظمة قطرية لوقاية النباتات فقط إلنتاج مادة إكيتعّين استخدام المرافق المأذونة أو المشّغلة من قبل م
في  ة النباتاتلوقاي والدرينات المعّدة للتصدير على النحو الموصوف في ھذا المعيار والمحافظة عليھا. وتكون المنظمة القطرية

باتية الصحة الن تطلباتار البطاطا/البطاطس البذرية لمالبلد المصّدر مسؤولة عن ضمان استيفاء ھذه المرافق وأي نظام مرتبط إلكث
  تية.لصحة النبااھادات شلإلستيراد في البلد المعني.كما أن المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المصدر مسؤولة عن إصدار 

  
  تحليل مخاطر اآلفات  .2

  
ادة ستيراد لمتية لالة للوائح ولوضع متطلبات الصحة النبايؤمن تحليل مخاطر اآلفات المبّرر الفني لتحديد ھوية اآلفات الخاضع

اطر اآلفات د تحليل مخلمستوراإلكثار الدقيقة ودرينات البطاطا/البطاطس. ويتعّين أن تنفّذ المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد ا
ة للبطاطا/البطاطس" و مادة اإلكثار الدقيقلطرائق "   2004: 11رقم  والمعيار الدولي 2007: 2رقم  انسجاماً مع المعيار الدولي
ذ تعّين تنفي. كما ي. وقد يحّدد تحليل مخاطر اآلفات آفات حجرية محددة مترافقة مع ھذه الطرائقمعلومة"الدرينات " من مصادر 

ً مع المعيار الدولي رقم  رية خاضعة حج حسب المناسب، بغية تحديد ھوية آفات غير  2004: 21تحليل مخاطر اآلفات انسجاما
  للوائح.

  
  يتعّين على البلدان المستوردة إعالم المنظمات القطرية للبلدان المصدرة بنتائج تحليل مخاطر اآلفات. 

  
  قوائم بآفات البطاطا/البطاطس الخاضعة للوائح نوعية الطريق 1.2

   
ضعة بطاطس الخااطا/الوائم بآفات البطألغراض ھذا المعيار، ُتشّجع المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد إلنشاء ق

القطرية  م للمنظماته القوائطاطس، على التوالي ويتعّين إتاحة ھذبلمادة اإلكثار الدقيقة والدرينات للبطاطا/ال الطريق للوائح نوعية
  لوائح.توجيھات بخصوص قوائم اآلفات الخاضعة ل 2003: 19للبلدان المصدرة عند الطلب. ويعطي المعيار الدولي رقم 

  
  خيارات إدارة خطر اآلفة  2.2

نتاج ھج النظم إلفي من يتم تحديد تدابير إدارة الخطر باالرتكاز على تحليل مخاطر اآلفة. وقد يكون من المناسب مكاملة التدابير
المراحل وضح يرسم بياني  3). ويرد في المرفق 2002: 14مواد البطاطا / البطاطس (كما ھو موصوف في المعيار الدولي رقم 

  العادية إلنشاء مادة إكثار دقيقة للبطاطا / البطاطس والدرينات والمحافظة عليھا وإنتاجھا.
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  مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس  1.2.2

  لى:عتشمل تدابير الصحة النباتية  إلدارة مخاطر اآلفات المرتبطة مع مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس 
يق ة إكثار دقيس مادات الفردية (النباتات المرشحة) لآلفات الخاضعة للوائح من قبل البلد المستورد وتأساختبار النبات -

تغّير ة بنجاح (تت الصلللبطاطا/البطاطس في مرافق المنشأة. يتم التحقّق من الخلو من اآلفات بعد إتمام كل االختبارات ذا
  المرشحة إلى مادة إكثار دقيق خالية من اآلفات) حالة مادة اإلكثار الدقيقة المستمدة من النباتات

ن الخالية م لبطاطسالمحافظة على الخلو من اآلفات باستخدام نظم إدارة للمحافظة على مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/ا -
 اآلفات وإكثارھا في بيئة مغلقة ومعقمة في مرافق المحافظة و اإلكثار.

  
  الدرينات  2.2

ير خطر علومات تقدعلى م الصحة النباتية األولية إلدارة مخاطر اآلفات المرتبطة تحديداً بإنتاج الدرينات يتعين أن ترتكز تدابير
  مرتبط بمنطقة اإلنتاج وتشمل:الاآلفة 

  أن تكون الدرينات مستمدة من مادة إكثار دقيقة للبطاطا/البطاطس خالية من اآلفات  -
لدرينات للوائح موقع لإلنتاج خاٍل من اآلفات (ونواقلھا) خاضعة ل اإلنتاج في أوساط نمو تحت ظروف محمية محددة في -

  من قبل البلد المستورد.
  
  كثار دقيقة خالية من اآلفات للبطاطا/البطاطسإإنتاج مادة   .3
  

  إنشاء مادة إكثار دقيقة خالية من اآلفات للبطاطا/البطاطس 1.3
 وخاٍل من اً، مختبراً ت مفتشالدقيقة للبطاطا/البطاطس الخالية من اآلفا يتعّين أن يكون النبات المرشح، الذي تؤخذ منه مادة اإلكثار

من  بأنه خالٍ   ووجداآلفات الخاضعة للوائح. وقد يكون مطلوب أيضاً أن يكون نامياً خالل دورة خضرية كاملة، مفتشاً، ومختبراً 
الدقيقة  إلكثاراف أدناه، يتعين تفتيش مادة اآلفات. وباإلضافة إلجراء االختبار المختبري لآلفات الخاضعة للوائح الموصو

  للبطاطا/البطاطس وأن تكون خالية من كل اآلفات األخرى وأعراضھا ومن التلّوث الميكروبي العام.
  

 ائح،لخاضعة للواآلفات اوحيثما يتم تحديد نبتة مرشحة ما على أنھا مصابة يتم التخلّص منھا. على أنه، بالنسبة ألنماط محددة من 
رارة) في عالجة بالحي، الملمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تجيز استخدام تقنيات معترٍف بھا (مثل زراعة الميريستيم القمل يجوز

ثل ھذه عية. وفي مي األوفتوليفة مع اإلكثار الدقيق التقليدي إلزالة اآلفة من النبتة المرشحة، وقبل الشروع في برنامج المكائرة 
  تخدام االختبار المخبري لتأكيد نجاح ھذا المنھج قبل البدء بالمكائرة.الحاالت، ينبغي اس

  
  برنامج االختبار للتحّقق من الخلو من اآلفة  1.1.3

صى لعامة المواطلبات يتعّين تطبيق برنامج اختبار على النبات المرشح في مختبر اختبار رسمي. ويجدر أن يفي ھذا المختبر بالمت
ة رافق المحافظضمان أن تكون جميع مواد اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس المنقولة إلى م) ل1بھا (الموصوفة في الملحق 

آلفات، ثبات بعض ارورة بواإلكثار خالية من اآلفات الخاضعة للوائح في البلد المستورد. ال يستبعد اإلكثار الدقيق التقليدي بالض
ت التي قد تكون مصدر قلق قائمة باآلفا 1رقم  رفقا والبكتريا. ويتيح المالفيتوبالزم ،على سبيل المثال، الفيروسات، الفايروئيدات

  لمواد اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس.
  

  مرافق المنشأة  2.1.3
ً أو أندة مأذيتعّين أن يكون المرفق المستعمل إلنشاء مادة إكثار دقيقة للبطاطا/البطاطس بدءاً من نبتاتات مرشحة جدي يتم  ونا

نشاء يلة آمنة إلرفق وسمن قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات على نحو خاص لھذا الغرض. ويتعّين أن يؤّمن الم شرةمبا تشغيله
ئج انتظار نتابختبرة مادة إكثار دقيقة فردية خالية من اآلفات من نباتات مرشحة والحتجاز ھذه النباتات مفصولة عن المادة الم

مصابة ة الخ.) الي أوعينه يمكن مناولة كال من مادة اإلكثار الدقيقة (درنات، نباتات مستنبتة فاالختبارات المطلوبة. ونظراً أل
يتعّين أن اآلفات. و لية منباآلفات والخالية منھا في المرفق ذاته، يتعّين تطبيق إجراءات صارمة لمنع التلوث أو إصابة المادة الخا

  :اتاإلجراء تلكتتضمن 
 ظفين غير المأذونين ومراقبة دخول العاملين المأذونينحظر دخول العاملين والمو -
يدين غسل العمل احتياط الستعمال المالبس الواقية المخصصة (بما في ذلك األحذية المخصصة أو تطھير األحذية) و -

مرفق  أثناء الدخول (مع اتخاذ حرص خاص إذا كان العاملون يعملون في مناطق ذات خطر صحة نباتي أعلى، مثل
  ار)االختب

م تة إذا سجل زمني لألعمال في مناولة المادة بحيث يمكن فحص اإلنتاج بسھولة، عند الضرورة، للتلوث واإلصاب -
 الكشف عن آفات

ل) بين المثا تقنيات تطھير/تعقيم صارمة، بما في ذلك تطھير مناطق العمل وتعقيم األدوات (باألوتوكالف على سبيل -
  تية المختلفة.مناولة المواد ذات حالة الصحة النبا

  
  المحافظة على مرافق مادة اإلكثار الدقيقة الخالية من اآلفات للبطاطا/البطاطس وإكثارھا   2.3

ي تنتج لمرافق التازل عن يتعّين أن يتم تشغيل مرفق يحفظ مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس الخالية من اآلفات ويكاثرھا بمع
لقسم وصوفة في اائية معية وإنفاذ االختبار لآلفات الخاضعة للوائح (رغم أن الحاالت االستثننباتات بطاطا/بطاطس مستنبتة في أو

: 10باتية رقم حة الن). يتعّين تشغيل المرفق كموقع لإلنتاج خال من اآلفات (كما جاء وصفه في المعيار الدولي لتدابير الص3.3
قيقة ار الدتي يحددھا البلد المستورد بالنسبة لمادة اإلكث) فيما يخص آفات البطاطا/البطاطس الخاضعة للوائح ال1999

  للبطاطا/البطاطس. ويتعّين أن يتسم المرفق بـ:
مواد ماح فقط للط والسالمحافظة على وإكثار مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس الموثقة رسميا الخالية من اآلفات فق -

  الخالية من اآلفات بدخول المرفق
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 رسمياً وإذا: به نباتية أخرى فقط إذا كان ذلك مسموحزراعة أنواع  -

 ت أن النباتابيدھا، كان قد تم تقدير مخاطر اآلفة لمادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس ووجد، إذا ما تم تحد
 خالية من اآلفات الخاضعة للوائح قبل دخولھا إلى المرفق

 ن عن نباتات البطاطا/البطاطستم اتخاذ احتياطات كافية لعزلھا في المكان أو الزما 
 تنفيذ إجراءات تشغيلية معتمدة رسمياً لمنع دخول اآلفات الخاضعة للوائح -
رص خاص تخاذ حمراقبة دخول العاملين وتأمين استعمال مالبس واقية، تطھير األحذية وغسل اليدين عند الدخول (مع ا -

 مثل مرفق االختبار) إذا كان العاملون يعملون في مناطق ذات خطر صحة نباتي أعلى،
 استعمال إجراءات معقمة -
 تالمدير أو العامل المسؤول من الكادر وحفظ السجال لنظام اإلدارة بشكل منتظم من قبل تدقيقاتتنفيذ  -
 حظر دخول العاملين والموظفين غير المأذون لھم. -
 

  مرافق اإلنشاء والمحافظة المدمجة 3.3
 ً  اد إجراءاتة اعتم مادة إكثار دقيقة للبطاطا/البطاطس خالية من اآلفات شريطقد تحفظ مرافق اإلنشاء، بشكل استثنائي، أيضا

  صارمة وتطبيقھا لمنع اإلصابة للمادة المحفوظة من مادة ذات حالة صحة نباتية أخفض.
  

  :وتشمل ھذه اإلجراءات الصارمة
فظ لية من اآلفات وحطا/البطاطس الخالمنع إصابة مادة اإلكثار الدقيقة للبطا 2.3و  1.3اإلجراءات المدرجة في القسمين  -

 المادة ذات حالة الصحة النباتية المختلفة بشكل منفصل
صل حو منفاستخدام مقصورات غرف عزل وأدوات للمادة المحفوظة والمادة ذات حالة الصحة النباتية األخفض على ن -

  أو تطبيق إجراءات أكثر حزماً للفصل بين عمليات اإلنشاء والحفظ
 .اجعة دورية/ُمَجْدَولة على المادة المحفوظةاختبارات مر -
  

 مواصفات إضافية لمرافق اإلكثار الدقيق للبطاطا/البطاطس  4.3
ي ت الموجودة فمواصفات إضافية لمرافق اإلكثار الدقيق للبطاطا/البطاطس وقد تكون مطلوبة حسب اآلفا 2يؤّمن الملحق رقم 

  المنطقة ونتائج تحليل مخاطر اآلفات.
  

إلتجار بھا ات أو يمكن درينا ار مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس المنشأة والمحتفظ بھا في ھذه المرافق الحقاً إلنتاجيمكن إكث
  دولياً كما ھي.

  
  إنتاج درينات خالية من اآلفات  .4
  

ً على أجزاء من الدرينات التي يتم االتجار بھا د بتة براعم المنثل الولياً، متنطبق اإلرشادات التالية إلنتاج الدرينات أيضا
)sprouts.(  
  

  المادة المؤھلة 1.4
ة من بطاطس خالياطا/اليتعّين أن تكون مادة البطاطا/البطاطس المسموح بدخولھا إلى مرفق إنتاج الدرينات مادة إكثار دقيقة للبط

  اآلفات. يمكن السماح لنباتات من أنواع أخرى بالنمو في المرفق شريطة:
ت اع النباتاار أنور مخاطر الصحة النباتية للدرينات، وإذا ما تم تحديد ذلك، أن يكون قد تم اختبأن يكون قد تم تقدي -

  األخرى ووجد أنھا خالية من اآلفات قبل دخولھا إلى المرفق
 ث.تم اتخاذ احتياطات كافية لعزلھا في المكان و/أو الزمان عن نباتات البطاطا/البطاطس لمنع التلوّ     -

 
  دريناتمرافق ال   2.4

ية رقم صحة النباتبير اليتعّين تشغيل مرفق إنتاج الدرينات كموقع لإلنتاج خال من اآلفات (كما جاء وصفه في المعيار الدولي لتدا
تلك  صدر قلق) فيما يخص اآلفات الخاضعة للوائح للدرينات من قبل البلد المستورد. وتشمل اآلفات التي تشكل م1999: 10

أيضاً و) 1فق الدقيقة مثل الفيروسات، الفايروئيدات، الفيتوبالزما والبكتريا (المدرجة في المر الخاصة بمادة اإلكثار
  ).2، النيماتودا، مفصليات األرجل الخ. (المدرجة في المرفق الفطرياتالفطور/

  
ً ذكان  (إذا يتعين أن يتم اإلنتاج تحت ظروف محمية، كغرفة نمو، دفيئة زجاجية، نفق بالستيكي على سبيل المثال أو  لك مناسبا

لمرفق اإذ ما شمل وفات. باالستناد إلى الحالة المحلية لآلفة) بيتاً شبكياً بحجم فتحات مناسب، مرّكب ومحافظ عليه لمنع دخول اآل
لى أنه عافية. حمايات فيزيائية وتشغيلية كافية إزاء دخول اآلفات الخاضعة للوائح، لن يكون من الضروري فرض متطلبات إض

ً وي الحاالت التي يتعذر فيھا استيفاء شروط الحماية ھذه، ينبغي النظر في إمكانية فرض متطلبات إضافية. وف لظروف في لتبعا
  منطقة اإلنتاج، قد تشمل ھذه المتطلبات ما يلي:

  ائحلواضعة لموقع المرفق في منطقة خالية من اآلفات، أو في منطقة أو موقع معزولين جيداً عن مصادر اآلفات الخ -
 منطقة واقية حول المرفق لآلفات الخاضعة للوائح  -
  موقع المرفق في منطقة يكون ظھور اآلفة وناقلھا فيه منخفضاً  -
 اإلنتاج  في وقت من العام يكون ظھور اآلفة فيه وناقلھا منخفضاً. -
  

ً كما يتعّين اتخاذ احتياط الس تعمال األلبسة الواقية، تطھير األحذية، يتعّين أن يكون دخول العاملين المأذونين إلى المرفق مراقبا
ً أن يكون باإلمكان  وغسل اليدين عند الدخول لمنع التلوث عند االنتقال من المناطق القذرة إلى المناطق النظيفة. ويتعّين أيضا
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اتية المستخدمة في تطھير المرفق إذا كان ذلك مطلوباً. يتعّين أن يكون وسط النمو، اإلمداد المائي واألسمدة أو المضافات النب
  المرفق خالية من اآلفات.
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 ة لآلفةابير مكافحفاذ تديتعّين رصد المرفق لآلفات الخاضعة للوائح ونواقل اآلفة أثناء دورة اإلنتاج و، حسب الضرورة، يتعّين إن

  إنتاج.وتوثيقھا. ويتعّين المحافظة الجيدة على المرفق وتنظيفه بعد كل دورة  أو أية أعمال تصحيحية أخرى
  

  وائح.يتعّين مناولة الدرينات، تخزينھا، تعبئتھا ونقلھا تحت شروط تمنع اإلصابة والتلّوث باآلفات الخاضعة لل
  

ً باآلفات الموجودة ف 3ترد في الملحق رقم  بنتائج ي المنطقة ومتطلبات إضافية لمرافق إنتاج الدرينات وقد تكون ضرورية رھنا
  تحليل مخاطر اآلفات.

  
  عاملينكفاءة ال .5
  

  يتعين ان يكون العاملون مدربين وكفوئين في:
آلفات، الخالية من ابطاطس تقاني إلنشاء مادة إكثار دقيقة خالية من اآلفات، المحافظة على مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/ال -

  إنتاج درينات خالية من اآلفات واالختبار التشخيصي ذو الصلة 
 ات اإلدارة وحفظ السجالت.اتباع اإلجراءات اإلدارية، وإجراء -
 

دما تتغير اصة عنيتعّين أن تكون إجراءات المحافظة على كفاءة العاملين موجودة في المكان كما يتعّين تحديث التدريب، وبخ
  متطلبات الصحة النباتية لالستيراد.

  
  التوثيق وحفظ السجالت  .6
  

. ويتعّين ليل (أدلة)ر في دلكل مرفق كما يتّعين توثيق مختبر االختبا يتعّين تعريف نظام اإلدارة، اإلجراءات والتعليمات التشغيلية
  عند إنتاج مثل ھذا الدليل(ھذه األدلة)، معالجة األمور التالية:

 اص لتدابيرخھتمام اإنشاء، المحافظة على وإكثار مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس الخالية من اآلفات مع إيالء  -
ادة اطس وأية مطا/البطلمنع اإلصابة والتلوث ما بين مادة اإلكثار الدقيقة الخالية من اآلفات للبطاالمكافحة المستخدمة 

  ذات حالة صحة نباتية أخرى
فحة ابير المكااص لتدإنتاج درينات خالية من اآلفات، مغطية اإلدارة، اإلجراءات الفنية والتشغيلية، مع إيالء اھتمام خ -

 ھالى وجھتإة الدرينات وتلوثھا أثناء اإلنتاج، الحصاد والتخزين، وأثناء النقل إصاب العدوى،المستخدمة لمنع 
 جميع إجراءات أو عمليات االختبار في المختبر للتحّقق من الخلو من اآلفات. -
  

ت. لسجالكاف ل ا بحفظيتعّين المحافظة، خالل كل اإلنتاج واالختبار، على ھوية جميع مواد اإلكثار ويجدر المحافظة على اقتفائھ
ستورد للبلد الم ة تضمنويتعّين حفظ سجالت كافة االختبارات المنجزة على المادة، والنتائج والَنَسب وسجالت توزيع المادة بطريق
تعّين اآلفات، ي لية منأو المصّدر اقتفاءھا لمدة خمس سنوات على األقل. وبالنسبة لمادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس الخا

  لى السجالت التي تحّدد حالة خلّوھا من اآلفات طالما يتم المحافظة على مادة اإلكثارالدقيقة.المحافظة ع
  

شاور ناسب، بالتسب الميتعّين المحافظة على سجالت تدريب العاملين وكفاءاتھم كما تحدده المنظمة القطرية لوقاية النباتات و، ح
  .مع المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد

  
  المراجعة   .7
  

تية لصحة النبااطلبات يتعّين إخضاع جميع المرافق والنظم والسجالت للمراجعة الرسمية لضمان امتثالھا لإلجراءات واستيفائھا مت
  للبلد المستورد. لالستيراد

  
 .ئي األطرافتفاق ثنااإلى مراجعة باالستناد ال مثل ھذهقد تطلب المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد المشاركة في 

 
  إصدار شھادات الصحة النباتية   .8

  
 والنباتات الصلة يتعّين تطبيق إجراءات الصحة النباتية المالئمة على مرفق اإلكثار الدقيق للبطاطا/البطاطس والسجالت ذات

  للبلد المستورد. لضمان أن مادة اإلكثار الدقيقة تفي متطلبات الصحة النباتية لالستيراد
  
المحصول لصلة وتعّين تطبيق إجراءات الصحة النباتية المالئمة على مرفق إنتاج درينات البطاطا/البطاطس والسجالت ذات اي

  للبلد المستورد. النامي والدرينات لضمان أن الدرينات تفي بمتطلبات الصحة النباتية لالستيراد
  

ة بشھادة ولية مرافقرة الداآلفات للبطاطا/البطاطس المنقولة في التجا يتعًين أن تكون مادة اإلكثار الدقيقة والدرينات الخالية من
باتية رقم الصحة الن تدابيرصحة نباتية صادرة عن المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المصّدر إنسجاماً مع المعيار الدولي ل

في تحديد  ق البذوروقد يساعد استخدام لصاقات تصدي للبلد المستورد. وتمتثل مع متطلبات الصحة النباتية لالستيراد 2001: 12
ان ك، حيثما كفي ذل ، وبخاصة عندما تحّدد ھذه اللصاقات الرقم المرجعي لإلرسالية/للرسالة، بماالرسالة (لط)ھوية اإلرسالية/

 مناسباً، رقم تعريف المنتج.
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  2010اعتمدت ھيئة تدابير الصحة النباتية ھذا الملحق في آذار/مارس 
  ذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من المعيارھ

  
  البطاطس: متطلبات عامة لمختبرات االختبار الرسمية لمادة اإلكثار الدقيقة ودرينات البطاطا /1الملحق 

  
باتات الن رية لوقايةت القطتشمل المتطلبات للمختبرات الختبار مادة اإلكثار الدقيقة ودرينات البطاطا/البطاطس التي تديرھا المنظما

  أو تأذن بھا األمور التالية:
  عاملون أكفاء ذوي معرفة وتجربة كافيتين في طرق االختبار وتفسير النتائج -
سب حيوية، تجھيزات كافية ومناسبة إلجراء االختبارات الميكروبيولوجية، المصلية/السيرولوجية، الجزيئية والح -

 المقتضى
 رائن كافية على األقل لمالءمة االختبار المطّبق بيانات تصديق ذات صلة لالختبارات المنفذة أو ق -
 إجراءات لمنع تلّوث العينات -
 عزل كاٍف عن مرافق اإلنتاج -
 ارة الجودةات إلددليل (أدلة) يصف (تصف) السياسة، البنية التنظيمية، تعليمات العمل، ومعايير االختبار وأية إجراء -
 ئھا.حفظ مناسب لسجالت نتائج االختبار والقدرة على اقتف -
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  2010اعتمدت ھيئة تدابير الصحة النباتية ھذا الملحق في آذار/مارس 
  ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من المعيار

  
  : متطلبات إضافية لمرافق اإلكثار الدقيق للبطاطا/البطاطس2الملحق 

  
ل لمرافق ات وإجراءات التشغيلفيزيائية، التجھيز، يتعّين مراعاة المتطلبات التالية للبنية ا3باإلضافة للمتطلبات المبينة في القسم 

  اإلكثار الدقيق، حسب وجود اآلفات في المنطقة ونتائج تحليل مخاطر اآلفات.
   

  البنية الفيزيائية
  باب دخول مزدوج مع ستارة ھوائية ومنطقة تبديل ما بين البابين المزدوجين -
 عية ونمو النباتات غرف مناسبة للغسيل، لتحضير أوساط الزرع،  للمزارع الفر -

 
 التجھيزات

لزرع ، المزارع نظم ضغط ھواء إيجابية مفلترة أو ما يعادلھا لغرف أوساط ا -)HEPA(فلتر عالي األداء لذرات الھواء  -
 الفرعية وغرف النمو 

 غرف نمو مع تحكم مناسب باإلضاءة، الحرارة والرطوبة -
  (UV)نفسجيةلسيطرة على التلّوث (مثل مصابيح أشعة فوق بتجھيزات أو إجراءات كافية في غرفة المزارع الفرعية ل -

 قاتلة للجراثيم)
-  ً  مقصورات غرف عزل إلنتاج المزارع الفرعية، تتم خدمتھا دوريا
 مقصورات غرف عزل مزودة بمصابيح أشعة فوق بنفسجية قاتلة للجراثيم  -

  
 اإلجراءات التشغيلية

 برنامج للتطھير/التدخين الدوري للمرفق -
 الموظفين ألحذية مكّرسة/غير قابلة لالستعمال أكثر من مرة أو تطھير األحذية قبل الدخولاستعمال  -
اد ال يع ممارسات صحية مناسبة لمناولة المواد النباتية (مثل قطع نبيتات األوعية بمشرط معقم فوق سطح معقم -

 )استعماله
 موعة الفرعية ومقصورات غرفة النبرنامج رصد لفحص مستوى الملوثات المنقولة مع الھواء في غرفة الزرا -
 .إجراء تفتيش وتخلّص من مادة اإلكثار الدقيقة المصابة  للبطاطا/البطاطس -
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  2010اعتمدت ھيئة تدابير الصحة النباتية ھذا الملحق في آذار/مارس 
  ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من المعيار

  
  : متطلبات إضافية لمرافق إنتاج الدرينات3الملحق 

  
فات لى وجود اآلإستناد ومتى يتم  شملھا حسب الضرورة، باال ،يتعّين اعتبار المواصفات اإلضافية التالية لمرافق إنتاج الدرينات

  والنواقل في المنطقة ونتائج تحليل مخاطر اآلفات:
   

  البنية الفيزيائية
جب أن ية، ويالواق القفازات/والكفوفباب دخول مزدوج، مع منطقة تبديل لتغيير المالبس وارتداء الصداري/المعاطف  -

  تضم منطقة التبديل وسائد تطھيرلألقدام ومرفق للغسيل لغسل األيدي وتطھيرھا
اقل ية ونوتغطية أبواب الدخول والھواء وكل الفتحات بشبكات مانعة للحشرات ذات ثقوب تمنع دخول اآلفات المحل -

 اآلفات
 ليةإغالق الفجوات ما بين البيئة الخارجية والداخ -
 عزل اإلنتاج عن التربة (مثل أرضيات إسمنتية، أو أرضيات مغطاة بغشاء واقي) -
 مناطق مخصصة لغسيل الحاويات وتطھيرھا، وتنظيف، تدريج، تعبئة وتخزين الدرينات -
 نظام فلترة و/أو تعقيم الھواء -
 باء والماء.مرافق احتياطية للطوارئ في األماكن التي ال يكون فيھا مصدر يعتّد به إلمداد الكھر -

  
  إدارة  البيئة

  التحكم المناسب بدرجات الحرارة، اإلضاءة، دوران الھواء والرطوبة -
 تضبيب/ترذيذ ألقلمة الفسائل/الشتالت. -

  
  إدارة المحصول

  رصد منتظم لآلفات ونواقل اآلفات(مثل المصائد الالصقة للحشرات) على فترات محددة -
 باتيةممارسات صحية مناسبة لمناولة المواد الن -
 إجراءات تخلّص صحيحة -
 تحديد ھوية إرساليات اإلنتاج -
 فصل مناسب ما بين اإلرساليات/الرسائل -
 استخدام طاوالت مرتفعة. -

 
  أوساط النمو، السماد، الماء

  استعمال وسط نمو بدون تربة خاٍل من اآلفات -
 بطاطسطاطا/الالخلو من آفات البتدخين/تطھير/ تعقيم بالبخار لوسط النمو قبل الزراعة أو بأية طريقة أخرى تكفل  -
 نقل وتخزين وسط النمو تحت شروط تمنع التلّوث -
ظم آلفات ار منتاستعمال إمداد مائي خاٍل من آفات النبات ( إما مياه معالجة أو ماء ينبوع من بئر عميق)، مع اختب -

 البطاطا/البطاطس ، إذا تطلب األمر
  ه إلزالة اآلفات.استخدام سماد غير عضوي أوسماد عضوي تمت معالجت -

  
  المناولة ما بعد الحصاد

تم تنه لم من الدرينات لفحص الدرنات ما بعد الحصاد آلفات مشخّصة (آفات يدل وجودھا على أ ةأخذ عينات مناسب -
  المحافظة على حالة الخلو من اآلفات لمرفق إنتاج الدرينات)

 شروط تخزين مناسبة -
 طا/البطاطس البذرية، حسب المناسب)التدريج والتعبئة (تبعاً لخطة تصديق البطا -
 استعمال حاويات جديدة معقمة بشكل كاٍف لتعبئة الدرينات  -
 الحاويات المستعملة في الشحن كافية لمنع التلوث باآلفات ونواقل اآلفات -
 تنظيف كاٍف وتطھير تجھيزات المناولة ومرافق التخزين. -
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  2010ذار/مارس اعتمدت ھيئة تدابير الصحة النباتية ھذا الملحق في آ
  من المعيارأدرج ھذا المرفق ألغراض مرجعية فقط وھو ليس جزءا واجب االتباع 

  
  : اآلفات التي قد تشكل قلقاً فيما يخص مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس1المرفق 

  يرجى مالحظة أن القائمة التالية ال تشكل مبرراً فنياً إلخضاع ھذه اآلفات للوائح
 

ز الرم الجنس
 المختصر

الفيروسات

Alfamovirus AMV Alfalfa mosaic virus فيروس موزاييك الفصة/البرسيم الحجازي     ...............
            

Tymovirus APLV Andean potato latent virus فيروس                                            
األنديز الكامن للبطاطا/البطاطس

Comovirus  APMoV Andean potato mottle virus فيروس األنديز المبرقش للبطاطا/البطاطس
        ................

ب    ...............  -فيروس أراكاشا ساللة أوكا Cheravirus  AVB-O Arracacha virus B-oca strain (مبدئي)
       

Curtovirus BCTV Beet curly top virus                                                  .... فيروس  
تجعد القمة للشوندر السكري/البنجر

Tymovirus BeMV Belladonna mottle virus فيروس تبرقش البيلالدونا                    
        ...............

Cucumovirus CMV Cucumber mosaic virus ................                فيروس موزاييك الخيار   
          

Nucleorhabdovirus EMDV Eggplant mottled dwarf virus       فيروس التقّزم المبرقش للباذنجان
      ................

Tospovirus INSV Impatiens necrotic spot virus فيروس البقعة الميتة للمجزاعة        ...............
         

Potexvirus PAMV Potato aucuba mosaic virus                                ........ فيروس  
موزاييك أوكوبة للبطاطا/البطاطس 

Nepovirus PBRSV Potato black ringspot virus فيروس التبقع الحلقي األسود
للبطاطا/البطاطس...............   

Carlavirus PotLV Potato latent virus فيروس البطاطا/البطاطس الكامن                    
         ...............

Polerovirus PLRV Potato leaf roll virus فيروس التفاف أوراق البطاطا/ البطاطس   ...............  
             

Pomovirus PMTV Potato mop-top virus ة للبطاطا/البطاطس     ...............فيروس قمة الممسح
             

Carlavirus PRDV Potato rough dwarf virus (مبدئي) فيروس التقّزم الخشن للبطاطا/ البطاطس    
      ...............

Potyvirus PVA فيروسA ................        للبطاطا/ البطاطس
Potato virus A 

Carlavirus PVM فيروسM ................                    للبطاطا/ البطاطس
Potato virus M 

للبطاطا/ البطاطس             ............... Pفيروس Carlavirus PVP (مبدئي)
Potato virus P 

Carlavirus PVS يروسفS ................                 للبطاطا/ البطاطس
Potato virus S 

Trichovirus PVT فيروسT ................             للبطاطا/ البطاطس
Potato virus T 

Nepovirus PVU فيروسU              للبطاطا/ البطاطس      ...............
Potato virus U 

Potyvirus PVV  فيروسV ...............                      للبطاطا/ البطاطس    ز 
Potato virus V 

Potexvirus PVX فيروسX ...............             للبطاطا/ البطاطس
Potato virus X 
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ز الرم الجنس
 المختصر

الفيروسات

Potyvirus PVY  فيروسY      .............   (كل السالالت) للبطاطا/البطاطسPotato virus Y 
(all strains)

Nucleorhabdovirus PYDV Potato yellow dwarf virus فيروس تقّزم واصفرار البطاطا/الطاطس      
       ...............

Begomovirus PYMV Potato yellow mosaic virus فيروس الموزاييك األصفر للبطاطا/البطاطس
       ................

Crinivirus PYVV Potato yellow vein virus (مبدئي) فيروس العرق األصفر للبطاطا/البطاطس     
         ................

Alfamovirus PYV Potato yellowing virus البطاطس         ...............فيروس االصفرار للبطاطا/
            

Begomovirus SALCV Solanum apical leaf curling virus (مبدئي) فيروس تجعد الورقة القمية للباذنجان
   ...............

Sobemovirus SoMV Sowbane mosaic virus فيروس موزاييك ساوبين                 ................   
           

Tobamovirus TMV Tobacco mosaic virus                                                            فيروس موزاييك
 التبغ

Necrovirus TNV- A or 
TNV -D 

Tobacco mosaic virus A فيروس موزاييك التبغ أ      ...........                   
      or Tobacco necrosis D ............                   ...أو موت د         .....

                 
Tobravirus TRV Tobacco rattle virus فيروس خشخشة التبغ             ...............              

         
Ilarvirus TSV Tobacco streak virus ...............         فيروس تخطط التبغ                 
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الرمز  الجنس

المختصر
 الفيروسات

Nepovirus TBRV Tomato black ring virus فيروس الحلقة السوداء للبندورة/الطماطم       
      ............... 

Tospovirus TCSV Tomato chlorotic spot virus م   فيروس البقعة الشاحبة للبندورة/الطماط
     ............... 

Begomovirus ToLCNDV Tomato leaf curl New Delhi virus فيروس نيودلھي                         
اللتفاف أوراق  البندورة/الطماطم

Tobamovirus ToMV Tomato mosaic virus فيروس موزاييك البندورة/الطماطم            ...............
             

Begomovirus ToMoTV Tomato mottle Taino virus فيروس تبرقش تاينو للبندورة/الطماطم       
     ............... 

Tospovirus TSWV Tomato spotted wilt virus فيروس الذبول المتبقع للبندورة/الطماطم       
    ................ 

Begomovirus TYLCV Tomato yellow leaf curl virus فيروس اصفرار وتجعد اوراق
 البندورة/الطماطم...............  

Begomovirus ToYMV Tomato yellow mosaic virus فيروس الموزاييك األصفر للبندورة/الطماطم  
...............     

Geminivirus ToYVSV Tomato yellow vein streak virus فيروس تخطط العصب
...................... للبندورة/الطماطم األصفر......

Potyvirus WPMV Wild potato mosaic virus فيروس موزاييك البطاطا/البطاطس البرية      
     ............... 

الرمز  الجنس
المختصر

 الفايروئيات

Pospiviroid MPVd Mexican papita viroid           فيرويد بابيتا المكسيكي              
        ............... 

Pospiviroid PSTVd Potato spindle tuber viroid فيرويد الدرنة المغزلية للبطاطا البطاطس     
    ............... 

البكتيريا
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 

Dickeya spp. 

Pectobacterium. atrosepticum  

P. carotovorum subsp. carotovorum 

Ralstonia solanacearum 

 الفايتو بالزما 
e.g. purple top, stolbur                            مثل القمة األرجوانية، ستولبور
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  2010مارس اعتمدت ھيئة تدابير الصحة النباتية ھذا الملحق في آذار/
  من المعيارأدرج ھذا المرفق ألغراض مرجعية فقط وھو ليس جزءا واجب االتباع 

  
 : اآلفات التي قد تشكل قلقاً فيما يخص إنتاج درينات البطاطا/البطاطس2المرفق 

 
  .القائمة التالية ال تشكل مبرراً فنياً إلخضاع ھذه اآلفات للوائحيرجى مالحظة أن 

  
اإلنتاج المصّدق  ، تتطلب عديد من األطراف المتعاقدة أن يتم استبعاد اآلفات من1رجة في المرفق رقم باإلضافة لآلفات المد

مثلة ني. ومن األد المعلدرينات البطاطا/البطاطس إما كآفات حجرية أو كآفات غير حجرية خاضعة للوائح تبعاً لحالة اآلفة في البل
 على ذلك:
  البكتيريا

- Streptomyces spp.  
  يستاالكروم

- Phytophthora erythroseptica Pethybr. var. erythroseptica 
- P. infestans (Mont.) de Bary             

 
 الفطريات/الفطور

-  Angiosorus (Thecaphora) solani Thirumalachar & M.J. O'Brien) Mordue 
- Fusarium spp.  

Polyscytalum pustulans (M.N. Owen & Wakef.) M.B. Ellis            - 
-   Rhizoctonia solani J.G. Kühn 
-   Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival 
-  Verticillium dahliae Kleb  

V. albo-atrum Reinke & Berthold           - 
 الحشرات

- Epitrix tuberis Gentner 
- Leptinotarsa decemlineata (Say) 
-  Phthorimaea operculella (Zeller) 
- Premnotrypes spp. 
- Tecia solanivora 

 النيماتودا
-   Ditylenchus destructor (Thorne) 
- D. dipsaci (Kühn) Filipjev 
- Globodera pallida (Stone) Behrens 
- G. rostochiensis (Wollenweber) Skarbilovich 
- Meloidogyne spp. Göldi 
- Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen 

 األوالي
- Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. 
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نبات مرشح

مرفق اإلنشاء
(نمو النباتات وإكثارھا الدقيق؛ 
مناولة المادة المختبرة وغير 
المختبرة بحمايات كافية لمنع 

)إلصابة أو التلوث باآلفاتا  
استبعاد اآلفة وإعادة 

اإلختبار (إعادة التقديم 
 كنبات مرشح)

 

 تخلّص

بمتطلباتتصدير إذا كانت تفي
لبلد لالستيراد ل الصحة النباتية

 المستورد 

مرفق المحافظة 
 واإلكثار

(إكثار دقيق للمادة 
الخالية من اآلفات تحت 

 ظروف معقمة)
 

شروطتصدير إذا كانت تفي ب
لبلد الستيراد ل الصحة النباتية

 المستورد

 درينات خالية من اآلفات

 شروطتصدير إذا كانت تفي ب
لبلد الستيراد ل الصحة النباتية

 المستورد

 مرفق الدرينات
روف لمنع اإلصابة (إنتاج في ظل ظ

)باآلفات أو التلوث  
 

 عينة (عينات)

وجود آفة
 

نعم

2010اعتمدت ھيئة تدابير الصحة النباتية ھذا الملحق في آذار/مارس   
من المعيارأدرج ھذا المرفق ألغراض مرجعية فقط وھو ليس جزءا واجب االتباع   

لية من اآلفاتالبطاطس الخاء، المحافظة على وإنتاج مادة اإلكثار الدقيقة ودرينات البطاطا/: مخطط توضيحي للتسلسل الطبيعي إلنشا3المرفق    
 

  
  

 ال

 مادة إكثار دقيقة خالية من اآلفات

 مادة إكثار دقيقة خالية من اآلفات

مختبر اختبار 
رسمي (اختبار 
لآلفات الخاضعة 

 للوائح)
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  الموافقة
  .2010عتماد ھذا المعيار من قبل ھيئة تدابير الصحة النباتية في آذار/مارس تم ا
  

  مقدمة
  

  النطاق
ة  ة العام ار الخطوط التوجيھي ذا المعي دخول ( حجر تصميم محطاتليصف ھ د ال ا بع غيلھا لمسك شحنات النبات)PEQم ات، وتش

  . أم ال ة بآفات حجريةق فيما إذا كانت مصابفي االحتجاز بغية التحقّ  نباتات الغرس وبخاصة 
  

  المراجع
م المعيار الدولي د. 2006 .1 لتدابير الصحة النباتية رق ق ت ات وتطبي ة النبات ة لوقاي ادئ الصحة النباتي ة في مب ابير الصحة النباتي
  .روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة التجارة الدولية.
ة. إطار عمل لتحليل مخاطر اآلفات. 2007 .2 رقم الصحة النباتيةلتدابير  المعيار الدولي ا، االتفاقي ات،  روم ة النبات ة لوقاي الدولي

  .منظمة األغذية والزراعة
ة ا .مصطلحات الصحة النباتيةمسرد . 2010. 5 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ات، روما، االتفاقي ة النبات ة لوقاي لدولي
  .ة والزراعةمنظمة األغذي
ك المخاط .2004. 11 رقم لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي ا في ذل ة رتحليل مخاطر اآلفات الحجرية، بم ى البيئ ى  عل وعل

 ً  .روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. الكائنات الحية المحورة وراثيا
  

  تعاريف 
رقم  ةصحة النباتيلتدابير ال النباتية المستعملة في المعيار الدولي الحالي موجودة في المعيار الدولي إن تعاريف مصطلحات الصحة

5 :2009.  
  

   المتطلبات خالصة
ة لسلع محددة من PRAيتعّين القيام بتحليل مخاطر اآلفات ( دابير الصحة النباتي لٍع معال) لتحديد ت ات. ولس ّرر نبات د تق ذه، ق ة كھ ين

ّددھا ) مطلوب إلدارة مخاطر اآلPEQللبلد المستورد أن حجر ما بعد الدخول ( (NPPO) طرية لوقاية النباتاتالمنظمة الق ي ح فة الت
اتالتحليل مخاطر اآلفات. وقد يكون احتجاز شحنة  ة مناسب في  نبات دبير صحة نباتي دخول ت د ال ا بع االت حفي محطة حجر م

ا يكون االما صعبة الكشف، حيث يس يةتكون فيھا آفة حجر اً، أو حيثم م أو أعراض المرض وقت ر عن عالئ ار أو تغرق التعبي ختب
  مطلوباً. المعاملة

  
د تتراف ة ق ات حجري ة آف ا احتجاز أي ّين أن يضمن تصميمھا وإدارتھ دخول بنجاح، يتع د ال ا بع ق مع وحتى تعمل محطة حجر م

ات شحنات  ل أو تھرب من المحطة. كمالنبات بة وال تنتق ة مناس دخول أنبطريق د ال ا بع ّين أن تضمن محطة حجر م ون  ا يتع تك
  النباتات. معاملة ممسوكة بطريقة تيّسر المالحظة، البحث، التفتيش اإلضافي، االختبار أوالنباتات  شحنات

  
ياء أخ ةزجاجي ، دفيئة قد تتألف محطات حجر ما بعد الدخول من موقٍع حقلي، دفيئة بشباك ّين رى. يتعو/أو مختبر، من ضمن أش

  . ھاترافق المستوردة واآلفات الحجرية التي قدالنباتات  نمطبناًء على  تحديد نمط المرفق المراد استخدامه
  

ةيتعّين أن يكون موقع محطات حجر ما بعد الدخول مناسباً ويلّبي المتطلبات الفيزيائية والتشغيلية باالرتكاز ع ى بيولوجي ٍل من  ل ك
  كما يتعّين اعتبار تأثير مثل ھذه اآلفات.  .النباتاتقد يحتمل أن ترافق واآلفات الحجرية التي النباتات 

  
راءات  ات وإج دخول سياس د ال ا بع ر م غيلية لمحطات حج ات التش راءات ةتعلقمتتضمن المتطلب املين، اإلج ات الع ة  بمتطلب الفني

اً قائم دخول نظم د ال ا بع ر م ات حج ون لمحط ّين أن يك ظ السجالت. يتع غيلية، وحف ة وتعروالتش ات الحجري ا وة لكشف اآلف  يفھ
اية النباتات القطرية لوق النباتية وغيرھا من المواد التي قد تؤوي ھذه اآلفات. ويتعّين على المنظمة ادةالم ، إزالة أو إتالفمعالجتھا

  بشكل نظامي. مراجعةأن تضمن أن محطات حجر ما بعد الدخول 
  

ا خاليعد الدخول ما بحجر محطة النباتات من  اإلفراج عن يمكن دخول إذا وجدت أنھ د ال ا بع رة حجر م ات بعد إتمام فت ة من اآلف
  الحجرية. 
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  الخلفية

ت القطرية طّبق المنظمات، يتعّين أن السلع للنباتات المستوردة إمكانية إدخال آفات حجرية. وعند اعتبار تدابير الصحة النباتية لھذه 
ات ة النبات دابير  (NPPOs)لوقاي ةصحة نبا ت دولي تي ار ال دأ إدارة الخطر (المعي ى مب از عل دابير الصحة  باالرتك ةالت م  لنباتي : 1رق

ام بتحل2006 ّين القي ه، يتع ق بعين ة لطري دابير المناسبة للصحة النباتي د الت ة وتحدي ل مخاطر اآل). وبغية تقدير مخاطر اآلف ات. ي ف
د من ةللبلدان المستورد وتحّدد المنظمات القطرية لوقاية النباتات دابير إ السلع، لعدي اً، ت ا دولي اجر بھ ذي يخّفف دارة الخطر االمت ل

بعض ه، ول ات الغرس ، وبخاصةالسلع خطر اآلفة دون الحاجة إلى تطبيق حجر ما بعد الدخول. على أن ّدد انبات د تح لمنظمات ، ق
  أن فترة حجر تكون مطلوبة.  القطرية لوقاية النباتات

  
االت،  ي بعض الح ّرر وف د تق ة نق حنة معين ون ضرورية لش ر زراعي تك رة حج ات أن فت ة النبات ة لوقاي ات القطري راً المنظم ظ

الئم عبير عن العالستحالة تدقيق وجود آفات حجرية في تلك الشحنة عند الدخول. وھذا يسمح باختبار وجود آفات، الوقت الالزم للت
  المناسبة إذا كان ذلك ضرورياً.  المعاملةأو األعراض، و

  
ات.حجر ما بعد الدخول الحجز في إطار الغاية من إن  اء من ع ھو لمنع ھروب اآلفات المرافقة للنبات د االنتھ يش،وبع ات التفت  ملي

  سب المناسب. الشحنة، إتالفھا أو إبقاؤھا كمادة مرجعية ح اإلفراج عن ، وأنشطة التدقيق المطلوبة، يمكنالمعاملةاالختبار، 
  

ات حية لموصوفة في ھذا المعيار ذات صلة أيضاً لمسك كائناتقد تكون الخطوط التوجيھية ا ل آف ة،  أخرى في الحجر (مث حجري
  . أيضا قد يكون لھا متطلبات خاصة والتي )البيولوجيةكائنات حية مفيدة، عوامل المكافحة 

  
  تحديد الحاجة لحجر ما بعد الدخول كتدبير صحة نباتية

ات لتحد ل مخاطر اآلف ة يتعّين القيام بتحلي دابير الصحة النباتي د ت لعل ي ة من  س ات الغرسمعين ات أخ نبات  انسجاماً معرى أو نبات
دولي ار ال ة المعي دابير الصحة النباتي م  لت دولي 2007: 2رق ار ال ة والمعي دابير الصحة النباتي م  لت ل و .2004: 11رق ّدد تحلي يح

دابير الصح للنباتات كما يحدد مخاطر اآلفات خطر اآلفة المرافق دخوت د ال ا بع د تشمل حجر م ة، والتي ق رة معيّ  لة النباتي ةلفت ، ن
دّ  ذي تؤمن دإلدارة الخطر. وتح از ال توى االحتج دخول، مس د ال ا بع ة حجر م غيلية لمحط ة والتش ة، المواصفات الفيزيائي ه المحط

  بشكل كاف. متنوعة حجرية آفات ومقدرتھا على أن تحتجز
  

يّ  وبعد أن يتم تحديد تدابير حجر ما بعد د المستورد، يتع ات للبل ة النبات ة لوقاي ة القطري ل المنظم ة ان أن تحدد الدخول من قب لمنظم
  ھذا التدبير الوفاء بأي من التالي:لالقطرية لوقاية النباتات فيما إذا كان يمكن 

  
  محطة حجر ما بعد الدخول قائمة (قد تشمل مواقع حقلية معزولة) دون أي تعديل -
 دخول قائمةالالشروط التشغيلية لمحطة حجر ما بعد  تعديل لشروط الھيكل أو -
 دخول جديدة مصممة ومبنيةالمحطة حجر ما بعد  -
 الحجر في منطقة أو بلد آخر. -
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  المتطلبات 

  حجر ما بعد الدخول اتعامة لمحطالمتطلبات ال  .1
ات ولة بيولوجيلشحنات النباتات الخصائص ال يتعيّن أن تراعي متطلبات محطات حجر ما بعد الدخول ة الخصائص اللنبات بيولوجي

اترافق من المحتمل أن آلفات الحجر والخصائص البيولوجية ألي نواقل بھ تتھا وانتشارھا. ويتطل ة تش االحتجاز  ، وبخاصة طريق
ة في المالنباتات  الناجح لشحنات ات الحي ع الكائن ة من الھروب ومن ة مرافق ات حجري ة آف ة خارج في الحجر الزراعي منع أي نطق

  ونقل اآلفات الحجرية خارج المحطة.أحطة حجر ما بعد الدخول من دخول المحطة م
  
  حجر ما بعد الدخولمحطات خاصة لالمتطلبات ال  .2

ر، من ضمن ، دفيئة زجاجية، مختب دفيئة بشباكقد تتألف محطات حجر ما بعد الدخول من واحد أو أكثر من اآلتي: موقع حقلي، 
نمط  أخرى. ويتعّين أن يتم  أشياء ات الغرس تحديد مرافق المحطة المنوي استعمالھا ب ات ا نبات ي المستوردة واآلف ة الت د قلحجري

  ترافقھا. 
  

ا بع تويتعّين أن تراعي المنظمات القطرية لوقاية النباتا ات محطة حجر م د متطلب دخول (مكل المسائل المناسبة عند تحدي ل د ال ث
غيلية ة والتش ات الفيزيائي ع، المتطلب ق معاالموق ة، مراف خيص، ومعامل لج ف، التش ة للكش م كافي وافر نظ ات الفضالت، وت ة اآلف

ات ة النبات ة لوقاي ة القطري ى المنظم ّين عل ة). ويتع ن الحجري از ع ن االحتج توى المناسب م ى المس ة عل ق ضمان المحافظ  طري
  والمراجعات.  التفاتيش

  ت الحجرية. مختلفة من اآلفا أنماط خول باالستناد إلى بيولوجيةتوجيھاً حول متطلبات محطات حجر ما بعد الد 1يؤمن المرفق 
  

  الموقع  1.2
  التالية: األمور  لجةيتعّين أثناء تحديد موقع محطة حجر ما بعد الدخول معا

  مخاطر الھروب الَعَرضي لآلفات الحجرية  -
 إمكانية الكشف المبّكر لھروب ما  -
 ھروب.تدابير إدارة فاعلة في حالة التطبيق إمكانية  -

ى من التعّرض ألحداث منا ة أو جغرايتعّين أن تؤّمن محطات حجر ما بعد الدخول عزالً واستقراراً كافيين (مثل الحد األدن ة خي في
ع ل الموق ة المرتبطة (مث واع النباتي ة لإلصابة واألن ات القابل د عن أي شديدة). كما يتعّين اعتبار عزل مناسب عن النبات اج  بعي إنت

  ني، غابات أو مناطق ذات تنوع بيولوجي/حيوي عالي). زراعي أو بستا
  

 المتطلبات الفيزيائية  2.2
من المحتمل  ية آفات حجريةألبيولوجية الخصائص ال، النباتات يتعّين أن يراعي تصميم محطة لحجر ما بعد الدخول متطلبات نمو

يابيةأن ترافق الشحنة،  ة  انس ات الطوارئ النوعي اء أو اإلالعمل في المحطة ومتطلب ة انقطاع الكھرب ل في حال ائي)(مث داد الم . م
ا بعفي محطالنباتات  يتعّين توافر مرافق المكاتب والبنية التحتية للخدمات الداعمة حسب الطلب وأن تكون معزولة عن د ة حجر م

 الدخول.
  

  وتشمل المتطلبات الفيزيائية الواجب مراعاتھا:
  تحديد المحطة  -
 عزل المواقع الحقلية  -
 يز مناطق الوصول الداخلية بمستويات مختلفة من االحتجازتمي -
 )النوافذو مواد ھيكيلية (للجدران، األرضيات، األسقف، األبواب، والِشباك -
 الفاعل لمحطة حجر ما بعد الدخول واإلجراءات المرافقة) شغيلحجم المحطة (لضمان الت -
 مقصورات للفصل الداخلي للشحنات -
 لحجر)النباتات الخاضعة ل(الجتناب حركة المركبات في المنطقة التي يتم فيھا نمو وداخلھا الوصول إلى المحطة  -
 تصميم الفتحات (لألبواب، النوافذ، فتحات التھوية، والمصارف وقنوات أخرى) -
 (للھواء، الماء، والفضالت الصلبة والسائلة) المعاملة نظم -
 ألوتوكالفات)ا –التجھيزات (خزانات السالمة البيولوجية وأجھزة التعقيم  -
 إمكانية الوصول إلى إمدادات المياه والكھرباء، بما في ذلك المولدات اإلحتياطية -
 حوض لغسيل األقدام عند الدخول  -
 والمالبسغرفة إزالة التلّوث للعمال  -
 استعمال العالمات -
 تدابير أمان  -
 الوصول إلى مرافق التخلّص من النفايات.  -

  
  المتطلبات التشغيلية  3.2

دخول أو يتعّين أ د ال ا بع رخيصن يتم تشغيل محطات حجر م ة الت ل المنظم ا من قب ا و مراجعتھ ة بھ ة الن القطري دلوقاي ات للبل  بات
  المستورد.

  
ا بعد ة حجر مفي محطالنباتات ُيطلب القيام بإجراءات محددة في تشغيل المحطة إلدارة المخاطر المحددة المرافقة لشحنات 

ناسباً، من ذلك حيثما يكو من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات عليه ليل إجرائي، مصّدقالدخول. ويتعّين أن ُيفّصل د
  اإلجراءات التي تمّكن المحطة من تحقيق غاياتھا.
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، يب األفرادة، تدرتشمل المتطلبات التشغيلية المطلوبة سياسات وإجراءات مناسبة مرتبطة بمراجعة اإلدارة، المراجعة النظامي
  توثيق.ان، وال، التخطيط للطوارئ، الصحة واألمالنباتات العام لمحطة حجر ما بعد الدخول، حفظ السجالت واقتفاءالتشغيل 
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  متطلبات الموظفين   1.3.2

   :قد تشمل المتطلبات
  نشطتھامشرف مؤّھل مناسب تقع على عاتقه المسؤولية الكلية للمحافظة على محطة حجر ما بعد الدخول وكافة أ -
 المرافقة  ةنشطاألو ؤھلون مع مسؤوليات ُتعھد إليھم للمحافظة على محطة حجر ما بعد الدخولعاملون م -
 داعمون مؤھلون علمياً بشكل مناسب أو سھولة الوصول إليھم. موظفون  -
  

  اإلجراءات الفنية والتشغيلية  2.3.2
  يتعّين توثيق اإلجراءات الفنية والتشغيلية في دليل إجرائي وقد تشمل:

ة حطة بطريقبحيث ال يزيد عن طاقة المفي أي وقت الممسوكة في محطة حجر ما بعد الدخول النباتات  لعدد وضع حدّ  -
 قد تعيق التفتيش أو توقيف الحجر الزراعي

 الرسائل المختلفة ضمن المحطة/الحرص على وجود فصل مكاني كاٍف بين مختلف الشحنات أو اإلرساليات -
 آفة وجودأو في حالة  تاتنبانقل التطھير المحطة قبل  تأمين -
 تطھير جراءاتٍ إ عالوة على مالبس،الحذية واألقطع، الإجراءات مناولة وصحة تمنع انتشار اآلفات من األيدي، أدوات  -

 السطوح في محطة حجر ما بعد الدخول
ار اآلفات ختبال وصف للكيفية التي يجب مناولة النباتات بھا، اعتيانھا/أخذ العينات منھا ونقلھا لمختبرات التشخيص -

 الحجرية 
 استعمال أداة حجز محددة (مثل مقصورات األمان الحيوي، أقفاص) إذا احتاج األمر لذلك  -
 حيوي)مان الاحتياط للتقدير والمكافحة (مثل الصيانة والمعايرة) للجھاز (مثل المعقم "أوتوكالف" ومقصورات األ -
 امخاصة أو أحادية االستخداستخدام تجھيزات حماية شخصية  -
 عمل احتياط لرصد وجود اآلفة في محطة حجر ما بعد الدخول وما يجاورھا (مثل استعمال المصائد) -
 تفتيش و/أو اختبار مناسب لكشف اآلفات الحجرية -
محطة، ت من الالَعَرضي للنباتات أو اآلفا اإلفراجخطط طوارئ فاعلة الضطرابات أو إخفاقات الحجر (مثل الحرائق،  -

 )ربائي، أو طوارئ أخرىانقطاع التيار الكھ
ماذج ، وحفظ النت حجريةعدم االمتثال يتضمن المعاملة المناسبة أو إتالف المادة النباتية المصابة بآفا للتعامل معإجراء  -

 ً  إذا كان مطلوبا
ن مد حّدد وحيتفاء منظام يمّكن من االقتفاء الكامل للشحنات خالل محطة حجر ما بعد الدخول (يتعّين أن يستخدم نظام اق -

 الفھا)الشحنات المصابة أو إت اإلفراج عن المعاملة واالختبار وحتى وصول الشحنة النباتية إلى المناولة،
ً للحجر الزراعي ونظام إبالٍغ لضمان اإلبالغ عن أية خروقات والتدابي - تمدة إلى ر المعمعايير لتحديد ما يشكل خرقا

 المنظمة القطرية لوقاية النباتات دون تأخير
 ات لوصف الكيفية التي تتم لمراجعة الوثائق، تعديلھا أو مراقبتھاإجراء -
 لصحة)اطلبات ومت البنيويجدول زمني للمراجعات الداخلية والخارجية لتدقيق أن المحطة تحّقق المتطلبات (التكامل  -
 ميل الشحنات المصابةخاحتياط للتخلّص من وت -
 وسائل النموفي ذلك مواد التعبئة وإجراءات إلزالة التلّوث والتخلّص من الفضالت، بما  -
 تحديد اتصال الموظفين بالنباتات التي قد تمّثل خطراً خارج محطة حجر ما بعد الدخول -
 ر)جيل للزواّ ظام تسالزّوار، ن أماكن الزّوار، قيود على مرافقة الزّوار (مثل المصرح له ووسائل لمراقبة دخول الكادر  -
 لمناسب.حسب اواختبار للمؤھالت مؤھلين بشكل كاف، بما في ذلك التدريب  العاملين جميعإجراء لضمان أن يكون  -
 

  حفظ السجالت  3.3.2
  قد تكون ھناك حاجة للسجالت التالية: 

 لمحطةالمحطة على الموقع وكافة نقاط الدخول والوصول ل مكان مخطط لموقع محطة حجر ما بعد الدخول ُيظِھر -
فات، عن اآل الكشف، التفتيش ل المنفذة في المحطة (مثل أنشطة الموظفين،سجل لكافة أنشطة محطة حجر ما بعد الدخو -

 عنھا) اإلفراجالموجودة في الحجر والنباتات  التخلّص من شحنات المعالجات، االختبار،تحديد ھوية اآلفات، 
 سجل لكافة شحنات النباتات في محطة حجر ما بعد الدخول ومنشئھا -
 سجل بالتجھيزات -
 لھم بدخول المحطة (أو أجزاء محددة منھا) المصرح ة الحجر والموظفين اآلخرينقائمة بموظفي محط -
 سجالت التدريب ومھارات الموظفين -
 .الزّوار سجلّ  -
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  تشخيص اآلفات الحجرية أو النواقل وإزالتھا  4.2

ة ا إضافيجاورھيتعّين أن يكون لمحطات حجر ما بعد الدخول أنظمة لرصد وجود اآلفة في محطة حجر ما بعد الدخول وما 
جر ما بعد محطة حمن األھمية بمكان أن يكون للكشف اآلفات الحجرية وتحديد ھويتھا أو النواقل المحتملة لآلفات الحجرية. و

ر إن قرافإلى الخبرة التشخيصية إما من العاملين ضمن المحطة أو بوسائل أخرى. وفي أي حالة،  مقدرة الوصول الدخول
 المنظمة القطرية لوقاية النباتات. التشخيص النھائي يبقى مع

  
ف المادة و إتالبتعين أن يكون لمجطة حجر ما بعد الدخول إمكانية الوصول إلى الخبرة وتجھيزات المرافق لمعالجة، إزالة أ

   النباتية المصابة المكتشفة في محطة حجر ما بعد الدخول بأسرع ما يمكن.
  

  مراجعة محطات حجر ما بعد الدخول  5.2
أن  ظم لضمانبشكل منتلمراجعة رسمية محطة حجر ما بعد الدخول  إخضاعن أن تضمن المنظمة القطرية لوقاية النباتات يتعيّ 
  المحطة المتطلبات الفيزيائية والتشغيلية. تلبي

  
  إتمام عملية حجر ما بعد الدخول  .3

  .ن خالية من اآلفات الحجريةمن محطة حجر ما بعد الدخول فقط عندما تكوالنباتات  شحنات اإلفراج عن يتعّين
  

أي  طريقة تزيلبإلتالف . كما يتعّين أن يكون اأوبإتالفھا إزالتھابويتعّين معاملة النباتات التي وجد أنھا مصابة بآفات حجرية 
  .احتمال لھروب اآلفة من محطة حجر ما بعد الدخول ( مثل اإلتالف الكيميائي، الحرق، التعقيم باألوتوكالف)

  
  المصابة أو المحتملة اإلصابة النباتات  ات خاصة، قد تكونوفي مناسب

 مشحونة لمحطة حجر ما بعد دخول أخرى لمزيد من التفتيش، االختبار أو المعاملة -
 النباتية الصحة لشروطإلى بلد آخر تحت ظروف مقّيدة/أمينة إذا ما كانت مستوفية  مشحونة إلى بلد المنشأ أو ُمعادة  -

 تلم أو بموافقة المنظمة القطرية لوقاية النباتات التي جرت مراسلتھاللبلد المس لالستيراد
 .أن يحتفظ بھا كمادة مرجعية لعمل فني أو علمي في ظل الحجر -

  
  ة أية مخاطر لآلفة مترافقة مع نقل النباتات.لجوفي مثل ھذه المناسبات يتعّين معا

الملحق  نباتية ھذالصحة الاعتمدت ھيئة تدابير ا .حجر ما بعد الدخول ق المنظمة القطرية لوقاية النباتات عمليةكما يتعّين أن توثّ 
  2010في آذار/مارس 
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  .من المعيارأدرج ھذا المرفق ألغراض مرجعية فقط وھو ليس جزءا واجب االتباع 

  
  : متطلبات محطات حجر ما بعد الدخول 1المرفق 

بات تكز المتطل. وتراتالنباتلدخول النظر في األمور التالية لشحنات لمحطة حجر ما بعد ا يمكن للمنظمة القطرية لوقاية النباتات
لمخاطر من آفات ة االجوقد تكون ھناك متطلبات أخرى ضرورية لمع ترافق النباتات. نعلى بيولوجية اآلفات الحجرية المحتمل أ

  محددة.
متطلبات عامة لمحطات حجر ما بعد الدخول

 نوالموظف التي يستخدمھارى، بما في ذلك المكاتبعزل فيزيائي للنباتات عن مناطق أخ 
  دون بلدخول احمايات كافية لضمان أّنه ال يمكن الوصول إلى النباتات أو إزالتھا من محطة حجر ما بعد

 مناسب تصريح
 نمو النباتات في وسط نمو خالي من اآلفات (مثل خليط تأصيص معّقم أو وسط نمو غير ترابي( 
 ت مرتفعةنمو النباتات على طاوال  
 بة)والرطو ،عمل احتياط لظروف مناسبة للنمو للنباتات المستوردة (مثل درجة الحرارة، اإلضاءة 
 عمل احتياط لظروف مھّيئة لتطور عالئم اآلفات وأعراضھا والتعبير عنھا 
  ا بعد ممكافحة الحشرات المحلية (مثل القوارض، الذباب األبيض، النمل) واستبعادھا من محطة حجر

لمرافق اتثناء ول عن طريق إغالق كافة نقاط الدخول بإحكام، بما في ذلك قنوات الكھرباء والضخ (باسالدخ
 رضية)األمفتوحة 

 صابة) ات المنظام أو وسيلة للتعقيم، التطھير (إزالة التلّوث) أو إتالف الفضالت (بما في ذلك النبات
 والمعّدات (مثل أدوات القطع) قبل إزالتھا من المحطة

 ري مناسب لمنع نقل اآلفات نظام 
 غير ناعمة و ن مادةالشبكية، أن تكون السطوح القابلة للوصول مبنية م الدفيئاتبالنسبة للدفيئات الزجاجية و

 منفذة من أجل التنظيف والتطھير الفاعل
  شرات لحو ھجوم اأالشبكية من مواد مقاومة للتلف  الدفيئات الدفيئات الزجاجية ووجدران أن يتم بناء أسقف

 وغيرھا من مفصليات األرجل
  تم ياحدة) ومالبس حماية (مثل معطف مخبري وأحذية أو أغطية لألحذية وقفازات مكّرسة لالستعمال لمرة

 ارتداؤھا من كافة العاملين والزّوار ونزعھا عند الخروج من محطة حجر ما بعد الدخول
 خطرة .ادةً م خول تحتويحجر ما بعد الدمحطةإزالة تلّوث العاملين عند خروجھم من  

ات ة (لآلف فات البيولوجي المواص
 الحجرية) 

 متطلبات محطة حجر ما بعد الدخول 

ل اآلفات التي تنتقل بالتطعيم فقط (مث
ما ات أو الفيتوبالس ض الفيروس  بع

ر  ل غي اً أن النواق عندما يكون معروف
 )موجودة

 ً،ًة زجاجيدف دفيئة شبكية، قد تشمل مرافق المحطة موقعاً حقليا ة أو يئ
 مختبراً 

 محطة حجر ما بعد الدخول محددة بوضوح 
  عزل مناسب عن العوائل المحتملة 
  مادة العائل مقصورة على محطة حجر ما بعد الدخول فقط 

ة أو ل بوساطة الترب ي تنتق اآلفات الت
ي  ل ھ ل تنتق ع نواق ط، أو م اه فق المي
ط  اه. فق ة والمي اطة الترب ا بوس ذاتھ

اتودا ا ل نيم الت، (مث لحويص
 فيروسات نيبو)

 دفيئة شبكية،قد تشمل مرافق المحطة  ً  دفيئة زجاجية أو،نفقا
 ا، يت د فتحھ د عدم االستخدام وعن ا عن ّين يتعّين إغالق النوافذ وقفلھ ع

 أن تكون النوافذ مغطاة بشباك
 مغطس لألقدام 
 منفذة أرضية غير 
 د  معالجة اء (عن ى دخول المناسبة للفضالت والم ا  حجر محطةإل م

 والخروج منھا) للتخلّص من اآلفات الحجرية  بعد الدخول
 مناسبة للتربة للتخلّص من النواقل المنقولة مع التربة معاملة 
 عزل مناسب للنباتات عن التربة 
  ي تخدمة ف اه المس ى مصادر المي ن الوصول إل اء الصرف م ع م من

 سقاية نباتات العائل 
  مصائد لألتربة مركبة في المصارف 
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عاآل ة م ات المنقول ل اآلف ات أو نواق ف

الھواء أو المتحركة وحجمھا أكبر من 
 (مثل المّن) مم 0.2

 دخول د ال ا بع بكية يمكن أن تتضمن مرافق محطة حجر م ة ش ، دفيئ
 دفيئة زجاجية أو مختبر

 مع أقفال مناسبة وشباك اإلغالق أبواب تغلق ذاتياً محكمة ، 
 ة داخلية الدخول عبر بابين مفصولين بممر أو غرف 
 األيدي في الغرفة الداخليةيتم تشغيله عن طريق  ال حوض/مغطس 
 الغرفة الداخلية مرشوشة بمبيد للحشرات 
  ن ل م ات أق م ( 0.2فتح ة) ( 70م بيل ال فتح ى س دفيئات لامثعل  لل

دخوأغطية فتحات التھوية و شبكيةال ل أو ) لمنع اآلفة أو الناقل من ال
 الھروب

 ادة  ال يتعّين أن اتكون م ة ضمن المس ة الحجري ديل لآلف ل الب فة العائ
في المتوقعة النتشار اآلفة أو الناقل من محطة حجر ما بعد الدخول (

 أي اتجاه)
  برنامج رصد لآلفة يتضمن استخدام مصائد الصقة، مصائد ضوئية

 ةالحشر أو أي جھاز آخر لرصد
 ة و نظام تأمين تدفق الھواء باتجاه الداخل ضمن أنظمة التدفئة، التھوي

 التكييف الھوائي
  ى ة عل واء وللمحافظ ق الھ نظم دف اء ل داد الكھرب اطي إلم ام احتي نظ

 المعدات األخرى
  ة يم أو إزال ّوث  تعق لالفضالت تل ل أدوات القطع) قب دات (مث  والمع

 .إزالتھا من محطة حجر ما بعد الدخول
ة ات المنقول ل اآلف ات أو نواق اآلف
ن بالھواء أو المتحركة وحجمھا أقل م

م أو  0.2 واع الحل ال بعض أن م (مث م
 التربس)

  ،امي اج نظ ادة بزج ة مش ة زجاجي ة دفيئ ق المحط د تتضمن مراف ق
 رأو مختب ،بولي كاربونيت كتيم مقاوم أو من بالستيك ثنائي الطبقة

 أبواب تغلق ذاتياً محكمة اإلغالق، مع قفل مناسب وشباك 
 بممر أو غرفة داخلية الدخول عبر بابين مفصولين 
 األيدي في الغرفة الداخلية يتم تشغيله عن طريقال  حوض/غطسم 
 ا ة ضمن المس ة الحجري ديل لآلف ل الب ادة العائ فة يتعّين أن ال تكون م

في المتوقعة النتشار اآلفة أو الناقل من محطة حجر ما بعد الدخول (
 أي اتجاه)

  ضوئية  الصقة، مصائد مصائد برنامج رصد لآلفة يتضمن استخدام
 ھاز آخر لرصد الحشرةأو أي ج

  ة و الھواءتأمين تدفق نظام باتجاه الداخل ضمن أنظمة التدفئة، التھوي
 التكييف الھوائي

  ات ة للجزيئ ة الفعالي ةھواالتصفية بمرشحات عالي ا HEPA( ئي ) أو م
% من الجزيئات ذات قطر 99.97لحجز  HEPAيعادلھا (مرشحات 

 )ميكرون 0.3
 وث الفضالت وا ة تل يم أو إزال ل تعق ع) قب ل أدوات القط دات (مث لمع

 إزالتھا من محطة حجر ما بعد الدخول
  دريجات ى ت واء للمحافظة عل نظم الھ نظام إمداد كھربائي احتياطي ل

 سلبية لضغط الھواء وللمعدات األخرى
 في  قفل بيني لنظم إمداد الھواء وتصريفه لضمان الدفق باتجاه الداخل

كل األوقات
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ة  ة الحرك ات عالي تتاآلف ھلة التش أو س

ل فطور ات/(مث ا  فطري دأ، والبكتيري الص
 المنقولة بالھواء)

 اوم للكسر  قد تتضمن مرافق المحطة دفيئة زجاجية مبنّية من زجاج مق
 أو مختبر ،أو جدران ثنائية من بولي كاربونيت

  مغطس لألقدام 
 أبواب تغلق ذاتياً محكمة اإلغالق، مع أقفال مناسبة وشباك 
 ين مفصولين بممر أو غرفة داخليةباب الدخول عبر 
 لغرفة الداخليةفي ا األيدي يتم تشغيله عن طريقال حوض /مغطس 
 ا ة ضمن المس ات الحجري ديل لآلف ل الب واد العائ فة يتعّين أن ال تكون م

دخول (ف د ال ا بع ي المتوقعة النتشار اآلفة أو الناقل من محطة حجر م
 أي اتجاه)

 كييفع نظام التدفئة، التھوية أو التتامين دفق ھوائي باتجاه الداخل م 
  نظم اء ل داد الكھرب اطي إلم ام احتي يابنظ واء  انس اء الھ ل إبق ن أج م

 خرىاألمعدات تدريجات الضغط الجوي سلبية، فضالً عن إمداد ال
  مباشر إلى المحطة من خارج البناءال الوصولعدم 
 اتهأبواب للممر تقفل بالتبادل بحيث يتم فتح باب واحد في الوقت ذ 
  ات ة للجزيئ ة الفعالي حات عالي فية بمرش ةھواالتص ا HEPA( ئي ) أو م

ات بقطر 99.97لمسك  HEPAيعادلھا (مرشحات   0.3% من الجزيئ
 )ميكرون

  تصفية كل فضالت الھواء عبر مرشحاتHEPA 
 دوات تعقيم أو إزالة تلوث الفضالت الصلبة أو السائلة والمعدات (مثل أ

 حجر ما بعد الدخول القطع) قبل إزالتھا من محطة
  ل كقفل متبادل لنظم إمداد الھواء وسحبه لضمان دفق داخلي للھواء في

 األوقات
 تركيب إنذار أمان 
 (قد يكون مطلوباً للعاملين عند مغادرتھم المحطة) دوش مائي 
  اه ة مي غط ومعامل ات الض ل مفرق غيلية مث ات التش د للعملي م رص نظ

 الفضالت لمنع إخفاق النظم األساسية 
 
 

  


