ISPM 32

Categorization of commodities according to their pest risk

المعيار الدولي

رقم 32

المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
المعيار الدولي رقم 32

تصنيف السلع تبعا ً لمخاطر اآلفات
التي تنطوي عليها
()2009

صادر عن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

© FAO 2011

تاريخ المطبوع

هذا ليس جزء ًا رسمي ًا من المعيار

تاريخ هذا المطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط ،وللحصول على
لمحة تاريخية شاملة ،يرجى اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية
للمعيار.
[مارس/آذار –  ]2009هيئة تدابير الصحة النباتية – [الدورة الرابعة] اعتماد
المعيار.
[ المعيار الدولي رقم  .2009 .32تصنيف السلع تبع ًا لمخاطر اآلفات التي
تنطوي عليها .روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،الفاو.].
أعادت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في ديسمبر/كانون األول  2012تنسيق المعيار
(على أفضل وجه باللغة العربية) لالتساق في معلومات االعتماد ،والمراجع ،والتعاريف
مع
النسخة اإلنكليزية للمعيار.
 12-2015صححت االمانة خطأ تحريري في عنوان الملحق .2
آخر تحديث لتاريخ المطبوع[ :ديسمبر/كانون األول –.]201 5

تصنيف السلع تبعا ً لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها

المعيار الدولي رقم

32

المحتويات
الموافقة -325..........................................................................................................

مقدمة

-325 ............................................................................................................

النطاق -325 ...........................................................................................................

المراجع

-325.........................................................................................................

تعاريف -325..........................................................................................................

عرض عام

للمتطلبات -326 ........................................................................................

الخلفية -327 ...........................................................................................................
المتطلبات -328 .......................................................................................................

 .1عناصر تصنيف السلع تبعا لمخاطر اآلفات التي تنطوي
1.1
2.1

 .2فئات

طريقة ودرجة التجهيز قبل
االستخدام المقصود

عليها -329 ..................................

التصدير -329......................................................

للسلعة -329..................................................................

السلع -3210 ..............................................................................................

الملحق  :1طرائق التجهيز التجاري الذي تنتج عنه سلع ال تظل عرضة لإلصابة باآلفات
الحجرية -3212 .................................................................................................
الملحق  :2طرائق التجهيز التجاري الذي تنتج عنه سلع ال تظل عرضة لإلصابة باآلفات
الحجرية -3214 .................................................................................................
المرفق  :1مخطط لتسلسل اإلجراءات يوضح تصنيف السلع تبعا لمخاطر اآلفات التي تنطوي
عليها -3216 .....................................................................................................
المرفق  :2أمثلة على سلع ضمن الفئة

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

-3217 ................................................................. 1

المعيار رقم 3 -32

المعيار الدولي رقم

المعيار رقم 4 -32

32

تصنيف السلع تبعا ً لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

المعيار الدولي رقم

32

تصنيف السلع تبعا ً لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها

الموافقة
وافقت هيئة تدابير الصحة النباتية على هذا المعيار في مارس/آذار .2009

مقدمة
النطاق
يوفر هذا المعيار توجيها ً للمنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان المستوردة عن كيفية تصنيف
السلع تبعا ً لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها عند النظر في شروط االستيراد .وينبغي أن يكون هذا
التصنيف مفيداً في تحديد ما إذا كان ينبغي أم ال إجراء تحليل إضافي لمخاطر اآلفات وما إذا كان
من الضروري إصدار شهادة للصحة النباتية.
ترتكز المرحلة األولى من التصنيف على ما إذا كانت السلعة قد جهزت وإذا كان األمر كذلك ،على
طريقة ودرجة التجهيز التي تعرّضت لها السلعة قبل التصدير .وترتكز المرحلة الثانية من تصنيف
المقصود
االستخدام
على
السلع
بعد االستيراد.
وال يتناول هذا المعيار اآلفات الملوثة أو آفات التخزين التي قد تصاحب السلعة عقب التصنيع.

المراجع
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997 ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.
اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح :المفهوم والتطبيق .2002 ،المعيار الدولي رقم  ،16منظمة
األغذية والزراعة ،روما.
تحليل مخاطر اآلفات الحجرية ،بما في ذلك المخاطر على البيئة وعلى الكائنات الحية المحورة
وراثياً .2004 ،المعيار الدولي رقم  ،11منظمة األغذية والزراعة ،روما.
تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح .2004 ،المعيار الدولي رقم
 ،21منظمة األغذية والزراعة ،روما.
قائمة مصطلحات الصحة النباتية .2008 ،المعيار الدولي رقم  ،5منظمة األغذية والزراعة ،روما.
الخطوط التوجيهية للتفتيش .2005 ،المعيار الدولي رقم  ،23منظمة األغذية والزراعة ،روما.
الخطوط التوجيهية للوائح مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية .2002 ،المعيار الدولي رقم ،15
منظمة األغذية والزراعة ،روما.
الخطوط التوجيهية إلصدار شهادات الصحة النباتية .2001 ،المعيار الدولي رقم  ،12منظمة
األغذية والزراعة ،روما.
الخطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات .2004 ،المعيار الدولي رقم
 ،20منظمة األغذية والزراعة ،روما.

تعاريف
إن تعاريف الصحة النباتية المستعملة في هذا المعيار ترد في المعيار الدولي رقم
مصطلحات الصحة النباتية).
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عرض عام للمتطلبات
يراعي مفهوم تصنيف السلع تبعا لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها ما إذا كان المنتج قد ت ّم
تجهيزه ،كما يراعي ،إذا كان األمر كذلك ،طريقة ودرجة التجهيز التي تعرض لها واالستخدام
المقصود للسلعة واحتمال دخول وانتشار آفات خاضعة للوائح نتيجة لذلك.
وهذا يسمح بإدراج مخاطر اآلفات المقترنة بسلع محددة في فئات .والهدف من مثل هذا التصنيف
هو تزويد البلدان المستوردة معايير لتحسين تحديد الحاجة للبدء بتحليل مخاطر اآلفات ولتسهيل
عملية اتخاذ القرار المتعلق بإمكانية وضع متطلبات لالستيراد.
وقد تم تحديد أربع فئات تجمع السلع وفقا لمستوى مخاطر اآلفات التي تنطوي عليها (اثنتان للسلع
المجهزة ،واثنتان للسلع غير المجهزة) .كما جرى تقديم قوائم لطرائق التجهيز والسلع الناتجة عن
طرائق التجهيز هذه.
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الخلفية
نتيجة لطريقة التجهيز التي تعرضت لها بعض السلع المتداولة في التجارة الدولية ،انتفى احتمال
دخول آفات ولذلك ينبغي عدم إخضاعها للوائح ( أي ال تكون تدابير الصحة النباتية وشهادات
الصحة النباتية مطلوبة بالنسبة لها) .إال أن سلعا ً أخرى ،قد تظل تمثل ،بعد التجهيز ،مخاطر آفات،
وبالتالي يجوز إخضاعها لتدبير صحة نباتية مالئم.
تؤدي بعض االستخدامات المقصودة للسلع (كالغرس مثالً) إلى احتمال أعلى إلدخال آفات خاضعة
للوائح مقارنة باستخدامات مقصودة أخرى (التجهيز مثالً) (يرد مزيد من المعلومات في المعيار
الدولي رقم  :11تحليل مخاطر اآلفات الحجرية ،بما في ذلك المخاطر على البيئة وعلى الكائنات
الحية المحورة وراثي ًا ،2004 ،القسم .)5-1-2-2
إن مفهوم تصنيف السلع تبعا لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها يراعي بالدرجة األولى ما إذا كان
المنتج قد ت ّم تجهيزه أم ال وفي حال تجهيزه ،تأثير طريقة ودرجة التجهيز التي تعرّضت لها السلعة.
وهو يراعي في مرحلة ثانية االستخدام المقصود للسلعة وما يترتب على ذلك من إمكانية أن تكون
ممرا إلدخال آفات خاضعة للوائح.
وهدف هذا المعيار هو تصنيف السلع تبعا ً لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها وذلك بقصد تزويد
المنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان المستوردة بمعايير للتوصل إلى تحديد دقيق لمدى
الحاجة إلى الشروع في تحليل لمخاطر اآلفات على أساس وجود ممرات لدخولها وتسهيل عملية
اتخاذ القرارات.
تنص المادة السادسة 1 -ب من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على أنه يجوز" :لألطراف المتعاقدة

أن تشترط تدابير للصحة النباتية آلفات الحجر الزراعي واآلفات غير ال َحجْ رية الخاضعة للوائح،
شريطة أن تكون هذه التدابير ...قاصرة على ما هو ضروري لوقاية الصحة النباتية و/أو تأمين
االستخدام المقصود " ....ويرتكز هذا المعيار على مفاهيم االستخدام المقصود لسلعة ما وطريقة

ودرجة تجهيزها ،التي تعالجها أيضا معايير دولية أخرى كما هو معروض أدناه.
طريقة ودرجة التصنيع:
 -المعيار الدولي رقم ( 12خطوط توجيهية إلصدار شهادات الصحة النباتية ،)2001 ،القسم -1

-

 ،1ينص على أنه "ينبغي أن تكتفي البلدان المستوردة بطلب شهادات صحة نباتية للمواد
الخاضعة للوائح فقط .ويجوز أيض ًا استخدام شهادات الصحة النباتية بالنسبة لمنتجات نباتية
معينة مرت بمراحل للتصنيع ويمكن ،بحكم طبيعتها أو تصنيعها ،أن تمثل خطر ًا بدخول
اآلفات وانتشارها (مثل الخشب والقطن).
"وال ينبغي للبلدان المستوردة أن تطلب شهادات صحة نباتية للمنتجات النباتية التي تم
بطريقة
تصنيعها
ال تجعل من المحتمل أن تؤدي إلى دخول آفات خاضعة للوائح ،أو بالنسبة للمواد األخرى
الخاضعة للوائح التي ال تتطلب تدابير للصحة النباتية"
المعيار الدولي رقم ( 15الخطوط التوجيهية لوضع اللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية في
التجارة الدولية )2002 ،القسم  ،2ينص على "مواد التعبئة التي تصنع بأكملها من منتجات
خشبية مثل الخشب الرقائقي واأللواح ذات التجزيعات موحـدة االتجـاه أو القشرة كل هذه
المواد إذا كانت قد صُنعت باستخدام الغراء والحرارة والضغط أو مزيج من هذه الطرق
ُتعتبر مجهزة بما فيه الكفاية الستبعاد مخاطر األخشاب الخام .وليس من المحتمل أن تكون
مصابة بآفات األخشاب الخام أثناء استخدامها ولهذا فال يجب إخضاعها لتنظيم للكشف عن
تلك اآلفات".
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المعيار الدولي رقم ( 23الخطوط التوجيهية للتفتيش ،)2005 ،القسم  ،2-3-2ينص على أنه
يمكن استعمال التفتيش للتحقق من االمتثال لبعض شروط الصحة النباتية .وتتضمن األمثلة
درجة التجهيز.
االستخدام المقصود:
 المعيار الدولي رقم ( 11تحليل مخاطر اآلفات الحجرية ،بما في ذلك المخاطر على البيئةوعلى الكائنات الحية المحورة وراثي ًا ،)2004 ،القسمان  5-1-2-2و .3-2-2عند تحليل
احتماالت انتقال اآلفات إلى عائل مالئم وانتشارها بعد التوطن ،فإن االستخدام المقصود
للسلعة هو أحد العوامل التي تجب مراعاتها.
المعيار الدولي رقم ( 12خطوط توجيهية إلصدار شهادات الصحة النباتية ،)2001 ،القسم -2
 .1قد يتم تطبيق شروط صحة نباتية مختلفة الستخدامات مقصودة مختلفة كما هو مبين في
شهادة الصحة النباتية.
المعيار الدولي رقم ( 16اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح :المفهوم والتطبيق،)2002 ،
القسم  .2-4تختلف أخطار حدوث تأثير اقتصادي غير مقبول بحسب اختالف اآلفات والسلع
واالستخدام المقصود.
 المعيار الدولي رقم  ( 21تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاضعةللوائح )2004 ،الذي يستعمل مفهوم االستخدام المقصود بشكل واسع.
طريقة ودرجة التجهيز جنبا إلى جنب مع االستخدام المقصود:
 لمعيار الدولي رقم ( 20خطوط توجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات،،)2004
القسم  ، 4-1-5يبين أنه :يمكن إجراء تحليل مخاطر اآلفات على آفة بعينها أو على جميع
اآلفات المرتبطة بممر معين (سلعة على سبيل المثال) ويمكن تصنيف السلعة بحسب درجة
تجهيزها و/أو استخدامها المقصود.
المعيار الدولي رقم ( 23الخطوط التوجيهية للتفتيش ،)2005 ،القسم  .5-1يوضح أن أحد
العوامل إلقرار استخدام التفتيش كتدبير صحة نباتي ،هو ضمن عوامل أخرى ،نوع السلعة
واالستخدام المقصود.

المتطلبات
ينبغي للمنظمات القطرية لوقاية النباتات عند استعمالها للفئات المذكورة في تحديد أية لوائح صحة
نباتية أن تراعي ،على نحو خاص ،مبادئ المبررات الفنية وتحليل مخاطر اآلفات ،والمخاطر
الخاضعة لإلدارة ،والتأثير األدنى ،والتنسيق والسيادة.
عند تحديد متطلبات استيراد سلعة ما ،يمكن للبلد المستورد تصنيف السلعة تبعا لمخاطر اآلفات
التي تنطوي عليها ،ويمكن استخدام هذا التصنيف لتمييز مجموعات السلع التي تحتاج إلى تحليل
إضافي عن تلك التي ليست لديها إمكانية إدخال ونشر اآلفات الخاضعة للوائح .وينبغي مراعاة
االعتبارات التالية عند تصنيف السلعة:
طريقة ودرجة التجهيز
االستخدام المقصود للسلعة.
وبعد تقييم طريقة ودرجة التجهيز مع مراعاة االستخدام المقصود ،تتخذ المنظمة القطرية لوقاية
النباتات قرارا بشأن متطلبات االستيراد بالنسبة للسلعة.
وال يتناول هذا المعيار حاالت االنحراف عن االستخدام المقصود بعد االستيراد (مثل استخدام
الحبوب المخصصة للطحن كحبوب للبذر).
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عناصر تصنيف السلع تبعا لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها
.1
لتحديد مخا طر اآلفات التي تنطوي عليها سلعة ما ،ينبغي النظر في طريقة ودرجة التجهيز التي
تعرّضت لها السلعة .فطريقة ودرجة التجهيز  ،قد تؤدي بحد ذاتها ،إلى تغيير كبير في طبيعة
السلعة بحيث ال تظل عرضة لإلصابة باآلفة .وال ينبغي أن تطلب المنظمات القطرية لوقاية
النباتات أن تكون سلعة كهذه مشفوعة بشهادة للصحة النباتية.1
إال أنه يمكن أن تظل سلعة ما ،بعد التجهيز ،السلعة تمثل خطر إيواء آفات خاضعة للوائح ،يتعين
عندئ ٍذ اعتبار االستخدام المقصود.
 1.1طريقة ودرجة التجهيز قبل التصدير
إن الهدف األساسي لعمليات التجهيز التي يتناولها هذا المعيار هو تعديل السلعة ألغراض أخرى
غير أغراض الصحة النباتية ،إال أنه قد يكون للتجهيز أيضا تأثير في أي آفة مصاحبة ،ومن ثم فقد
يؤثر على احتمال إصابة السلعة باآلفات الحجرية.
يجوز للمنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان المستوردة أن تطلب معلومات ،لغرض تصنيف
سلعة ما ،عن طريقة التجهيز الذي خضعت له من المنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان
المص ّدرة .ومن الضروري في بعض الحاالت أيضا ً معرفة درجة التجهيز (على سبيل المثال درجة
الحرارة المعالجة بها) الذي يؤثر على الخواص الفيزيائية والكيميائية للسلعة.
يمكن عموما ً تقسيم السلع ،بنا ًء على طريقة ودرجة التجهيز ،إلى ثالثة أنواع على النحو التالي:
مجهزة لدرجة أنها ال تبقى عرضة لإلصابة باآلفات الحجرية
مجهزة لدرجة تبقى فيها السلعة عرضة لإلصابة باآلفات الحجرية
غير مجهزة.
وإذا ما توصل تقييم طريقة ودرجة التجهيز ،إلى أن السلعة لم تعد عرضة لإلصابة باآلفات
الحجرية ،ال تكون هناك حاجة إلى النظر في االستخدام المقصود ،وينبغي عدم إخضاع السلعة
للوائح .على أنه في حالة توصل تقدير طريقة ودرجة التجهيز إلى أن السلعة تظل عرضة لإلصابة
باآلفات الحجرية ،فإنه ينبغي النظر ،عندئذ ،في االستخدام المقصود.
أما بالنسبة للسلع غير المجهزة فينبغي النظر دائما في االستخدام المقصود.
 2.1االستخدام المقصود للسلعة
يعرّف االستخدام المقصود بأنه الغرض المعلن الستيراد أو إنتاج أو استخدام النباتات أو المنتجات
النباتية أو البنود األخرى (المعيار الدولي رقم  :5قائمة مصطلحات الصحة النباتية .)2009 ،وقد
المقصود
االستخدام
يكون
للسلعة بغرض:
الغرس
االستهالك واستعماالت أخرى (مثال ذلك المصنوعات اليدوية ومنتجات الزينة ،والزهور
المقطوعة).
التجهيز.
 1إن عملية تصنيف اآلفات المعروضة في هذا المعيار ال تنظر في وجود آفات ملوثة ،وفقا لتعريف المعيار الدولي رقم
(قائمة مصطلحات الصحة النباتية )2008 ،أو أن في اإلصابة بآفات أخرى مصاحبة للسلعة بعد تجهيزها (مثل آفات
المخازن) .على أنه من المهم مالحظة أن طرائق التجهيز الموصوفة في هذا المعيار سوف تجعل ،في معظم الحاالت،
السلعة خالية من اآلفات في أثناء التجهيز ،ولكن قد يكون لبعض من هذه السلع القدرة على التلوث أو اإلصابة فيما بعد.
ويمكن أن يتم الكشف عن اآلفات الملوثة الشائعة أثناء التفتيش.
5
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قد يؤثر االستخدام المقصود على مخاطر اآلفات التي تنطوي عليها السلعة ،إذ أن بعض
االستخدامات المقصودة قد تتيح توطن اآلفات الخاضعة للوائح وانتشارها .وتقترن بعض
االستخدامات المقصودة للسلعة (مثل الغرس) باحتمال أعلى من استخدامات مقصودة أخرى لتوطن
آفات خاضعة للوائح (كالتجهيز مثال) .وقد يؤدي ذلك إلى تطبيق تدابير صحة نباتية مختلفة على
سلعة ما بنا ًء على االستخدام المقصود (على سبيل المثال بذور فول الصويا المخصصة للبذر
وحبوب فول الصويا المخصصة لالستهالك اإلنساني) .وينبغي أن تكون أية تدابير صحة نباتية
مطبقة ،متناسبة مع مخاطر اآلفات التي يتم تحديدها.
فئات السلع
.2
يمكن للمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن تصنف سلعة ما عبر مراعاة ما إذا كانت قد جهزت أم
ال ،وطريقة ودرجة التجهيز واالستخدام المقصود منها ،حسب المقتضى.
يرد أدناه عرض لكل فئة سلعية ،ومعه إرشادات بشأن الحاجة إلى اتخاذ تدابير للصحة النباتية.
تم توضيح العملية التحليلية المعروضة في هذا المعيار الدولي في مخطط تسلسل اإلجراءات الوارد
في المرفق .1
الفئة  -1سلع جهزت لدرجة أنها لم تعد عرضة لإلصابة باآلفات الحجرية .لذلك ال ضرورة إلى
اتخاذ تدابير للصحة النباتية وال ينبغي اعتبار ّ
أن ثمة حاجة إلى إصدار شهادة للصحة النباتية لتلك
السلع بالنسبة إلى اآلفات التي لربما كانت موجودة في السلعة قبل تجهيزها .ويوفر الملحق  1أمثلة
لعمليات التجهيز والسلع الناتجة عن ذلك والتي يمكن أن تفي بمعايير الفئة  .1فضال عن ذلك ،يوفر
المرفق  2أمثلة توضيحية للسلع التي تفي بمعايير الفئة .1
الفئة  -2سلع تعرضت للتجهيز لكنها ما زالت عرضة لإلصابة ببعض اآلفات الحجرية .وقد يكون
االستخدام المقصود هو ،على سبيل المثال ،االستهالك أو التجهيز اإلضافي .ويمكن للمنظمة
القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد أن تقرر ضرورة إجراء تحليل لمخاطر اآلفات .ويوفر
ملحق  2أمثلة لعمليات التجهيز والسلع الناتجة عنه والتي تفي بمعايير
الفئة .2
بالرغم من أن السلع من الفئة  2قد تعرضت للتجهيز ،فإن طريقة التجهيز قد ال تؤدي إلى التخلص
تماما من جميع اآلفات الخاضعة للوائح الحجرية .وإذا ما تم تحديد أن طريقة ودرجة التجهيز ال
تؤدي إلى إزالة مخاطر اآلفات الحجرية ،فإنه ينبغي عندئذ النظر في االستخدام المقصود للسلعة
لتحديد احتمال توطّن اآلفة الحجرية وانتشارها .وفي هذه الحالة ،قد يلزم إجراء تحليل لمخاطر
اآلفات لتحديد ذلك.
تيسيراً لعملية التصنيف ينبغي للدول المصدرة  ،أن توفر عند الطلب ،معلومات تفصيلية عن طريقة
ودرجة التجهيز (مثل درجة الحرارة ،وفترة التعرض لها وحجم الجسيمات) بغية مساعدة البلدان
المستوردة في تحديد الفئة التي تدرج فيها السلعة.
في الحاالت التي يحدد فيها تقييم آثار طريقة ودرجة التجهيز أن السلعة المجهزة ال تمثل أي مخاطر
آفات ،وبالتالي يجب أن ال تخضع لتدابير صحة نباتية ،ينبغي إعادة تصنيف السلعة في الفئة .1
الفئة  -3سلع لم يتم تجهيزها واالستخدام المقصود هو ،لغرض غير اإلكثار ،على سبيل المثال،
االستهالك أو التجهيز .ومن الالزم إجراء تحليل لمخاطر اآلفات بغية تحديد مخاطر اآلفات
المتصلة بهذا الممر.
وتضم أمثلة عن السلع الداخلة في هذه الفئة الفاكهة والخضراوات الطازجة لالستهالك وأزهار
القطف.
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ونظراً ألن السلع الداخلة في الفئتين  2و 3يمكنها إدخال ونشر اآلفات الحجرية ،فإن تحديد تدابير
للصحة نباتية قد يكون مطلوبا ً تبعا لنتيجة تحليل مخاطر اآلفات .وقد تختلف تدابير الصحة النباتية
المحددة من خالل تحليل مخاطر اآلفات تبعا لالستخدام المقصود للسلعة (االستهالك أو التجهيز
مثال).
الفئة  -4سلع لم يتم تجهيزها واالستخدام المقصود منها هو الغرس .يتعيّن تنفيذ تحليل لمخاطر
اآلفات بغية تحديد مخاطر اآلفات المتصلة بهذا الممر.
وتضم أمثلة السلع في هذه الفئة مواد اإلكثار(مثل العقل ،والبذور ،بذور البطاطس والنباتات
المتكاثرة في المختبر ،ومواد استزراع النباتات باألنسجة و أي نباتات أخرى مخصصة للغرس).
ونظراً ألن السلع الداخلة في الفئة  4تكون غير مجهزة وأن استخدامها المقصود هو اإلكثار أو
الغرس ،فإن إمكانية إدخالها آلفات خاضعة للوائح أو نشرها يفوق االستخدامات المقصودة
األخرى.
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هذا المرفق هو جزء ملزم من المعيار.

الملحق  : 1طرائق التجهيز التجاري الذي تنتج عنه سلع ال تظل عرضة لإلصابة باآلفات
الحجرية
التجهيز التجاري

الوصف

أمثلة سلعة ناتجة

عمليةةةة حةةةرق فةةةي أوضةةةاع الفحم النباتي
التفحيم
خاليةةةة مةةةن األكسةةةجين لمةةةادة
عضوية إلى أن تتفحم
الطهي (الغليةان ،والتعةريض إعةةةةةةةداد البنةةةةةةةةود الغذائيةةةةةةةةة مواد مطبوخة
للحةةةةةرارة ،والتجهيةةةةةز فةةةةةي لالسةةةةةةةةةتهالك بتعريضةةةةةةةةةها
أفةةةران الميكرويةةةف بمةةةا فةةةي للحةةةةرارة ،ممةةةةا يحةةةةول فةةةةي
المقةةةام األول البنيةةةة الماديةةةة
ذلك األرز المعالج بالبخار
لهذه البنود
تلوين ألياف النسةيج وغيرهةا األلبةةةةان النباتيةةةةة واألنسةةةةجة
الصباغة
مةةةةن المةةةةواد بحيةةةةث يصةةةةبح المصبوغة
اللةةةون جةةةزءا ال يتجةةةزأ مةةةن
األلياف أو المواد تحت تةأثير
التغييةةةةةةةرات فةةةةةةةي درجةةةةةةةة
الحموضةةة والحةةرارة إضةةافة
إلةةةةةى التفاعةةةةةل مةةةةةع المةةةةةواد
الكيميائية
عمليةةةة فيزيائيةةةة أو كيميائيةةةة الزيةةةةةةةةةةةةوت ،والكحةةةةةةةةةةةةول،
استخالص
للحصةةةةةول علةةةةةى مكونةةةةةات والمستخرجات
محددة من المواد الخام نباتية
األصةةل ،عةةادة بعمليةةات نقةةل
كثيفة.
عمليةةة خاليةةة مةةن الهةةواء أو النبيةةةةةةةةةةةذ ،والمشةةةةةةةةةةةروبات
التخمير
األكسةةةةةجين تحةةةةةول المةةةةةواد والكحوليةةةةةةةةةةةةة ،والبيةةةةةةةةةةةةرة
الغذائية/النباتيةةةةةةةة كيميائيةةةةةةةةا والمشةةةةةةةةروبات الكحوليةةةةةةةةة
وتنطةةةةةوي فةةةةةي كثيةةةةةر مةةةةةن األخةةةةةةةرى ،والخضةةةةةةةروات
األحةةوال علةةى كائنةةات دقيقةةة المخمرة
(البكتريةةةةةا أو الفطريةةةةةات أو
الخمةةةةائر) كتحويةةةةل السةةةةكر
مةةثال إلةةى كحةةول أو أحمةةاض
عضوية.
سلسةةلة مةةن العمليةةات تسةةمح الشعير المنقوع
التحويل إلى مالت
بإنبةةات بةةذور الحبةةوب بغيةةةة
تطةةةةوير نشةةةةاطها اإلنزيمةةةةي
لهضةةةةةةةم المةةةةةةةواد النشةةةةةةةوية
وتحويلهةةةةةا إلةةةةةةى سةةةةةةكريات
ووقةةةةةف النشةةةةةاط األنزيمةةةةةي
بواسطة التسخين.
خلةةط مةةن أنةةواع متعةةددة مةةن الخشةةةب الرقةةةائقي ،األلةةةواح
التجهيز متعدد الطرائق
عمليةةةةةةةات التجهيةةةةةةةز مثةةةةةةةل الحبيبية ،األلواح الرقائقية
التعريض للحةرارة والضةغط
المرتفع
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كيميائيةاً للغ ةذاء ،مغيةةراً بةةذلك
نكهتةه ،أو قوامةةه ،أو مظهةةره
أو خواصه الغذائية

تنفةةذ عةةادة فةةي أوضةةاع ذات
حرارة عالية

ممكن جمعها مع البسترة
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أمثلة سلعة ناتجة

التجهيز التجاري

الوصف

البسترة

تجهيةةةةةز حةةةةةراري لألغذيةةةةةة العصةةةةةةةةةةةةائر المبسةةةةةةةةةةةةترة،
بغرض قتةل الكائنةات الدقيقةة المشةةةةةةةةةةروبات الكحوليةةةةةةةةةةة
(البيرة ،النبيذ)
غيةةةةةةر المرغةةةةةةوب فيهةةةةةةا أو
الضارة.

عمليةةة لحفةةظ المةةواد النباتيةةة ثمةةةةةةةار فاكهةةةةةةةة محفو ةةةةةةةة،
الحفظ في سائل
في وسط سائل مناسةب (مثةل خضةةةر ،جوزيةةةات ،درنةةةات،
الشةةراب المركةةز ،أو السةةائل أبصال
الملحةي ،أو الزيةت ،أو الخةل
أو الكحةةةةةةةةةةةةول) للسةةةةةةةةةةةةماح
بالمحافظةةةةة عليهةةةةا لفتةةةةرات
طويلة بدون تلف أو تحلل.
التحويل إلى عصائر (بما في جعةةةةل أنسةةةةجة الفاكهةةةةة و/أو مةةةواد محولةةةة إلةةةى عصةةةائر
الخضةةةةةر متجانسةةةةةة وقابلةةةةةة (فاكهة ،خضر)
ذلك الخلط)
للفةةر  ،علةةةى سةةةبيل المثةةةال
عن طريق الخلط السريع ،أو
الغربلةةةةةة خةةةةةالل مصةةةةةفاة أو
باستخدام خالط.
عمليةةةةةةة تجفيةةةةةةف األغذيةةةةةةة فول سوداني مح ّمةص ،قهةوة
التحميص
وتحويل لونها إلى لون داكةن ومكسرات
بالتعريض لحرارة جافة.
عمليةةةةة التعةةةةريض للحةةةةرارة المواد المعقمة ،العصائر
التعقيم
(بخةةةار ،حةةةرارة جافةةةة ،مةةةاء
مغلةةةةةةةةةي) ،أو التشةةةةةةةةةعيع أو
المعالجات الكيميائية للقضةاء
على الكائنات الحيّة الدقيقة
تجهيز حراري لألغذية يقةود خضروات معلبة ،شةوربات
التعقيم (الصناعي)
إلةةةةةى منتجةةةةةات ثابتةةةةةة فةةةةةي عصةةةةائر معالجةةةةة بةةةةدرجات
حرارة فائقة االرتفاع
الحاويةةةةةةات بالقضةةةةةةاء كةةةةةةل
الكائنات الممرضة ،المشةكلة
للسموم والمحدثة للفساد.
النقع بالسكر

عمليةةة تغليةةف ونقةةع الفاكهةةة
بالسكر.

التطرية

عمليةةة إعةةادة ترطيةةب مةةةواد
جافةةة أو منزوعةةة المةةاء عةةن
طريةةةةةةةق اسةةةةةةةتخدام بخةةةةةةةار
مضةةةغوط أو التغطةةةةيس فةةةةي
ماء ساخن.
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معلومات إضافية
كثيةةةرا مةةةا يةةةةتم الجمةةةع بةةةةين
البسترة والتخميةر ،ثةم يعقبهةا
التبريةةد (عنةةد  )°4مةةع تعبئةةة
ومناولةةة مناسةةبتين .وتتوقةةف
مدة التجهيز ودرجة الحرارة
على نوع المنتج
ينبغي المحافظة على شةروط
مناسبة من درجة الحموضة،
الملوحة الخ

عادة تخلةط بلبةات الفاكهةة أو
الخضةةةةةةر وبطةةةةةةرق لحفةةةةةةظ
العصةةةةةةائر (مثةةةةةةل البسةةةةةةترة
والتعبئة)

قد ال يغيّر التعقيم مةن طبيعةة
السةةةةلعة بصةةةةورة واضةةةةحة،
لكنةةةه يزيةةةل الكائنةةةات الحيّةةةة
الدقيقة

تتوقةةف مةةدة التجهيةةز ودرجةةة
الحةةةرارة للمنتجةةةات المعلبةةةة
على نوع المنتج ،والمعالجة،
وهندسةةةةة الحاويةةةةة .ويشةةةةمل
التجهيةةز والتعبئةةة المطهةةوين
تعقيم ةاً صةةناعيا لمنةةتج سةةائب
ثةةم تعبئتةةه فةةي بيئةةات وعلةةب
معقمة.
الفاكهةةةةةة المبلةةةةةورة ،فاكهةةةةةة عةةةادة مةةةا تةةةتم بةةةاالقتران مةةةع
منقوعةةة بالسةةكر ،الجوزيةةات اسةةةةةةتخراج لبةةةةةةاب الثمةةةةةةار،
والغليان ،والتجفيف
المغلفة بالسكر
عةةادة مةةا تطبةةق علةةى سةةلعة
فاكهة مطراة
جافةةةةةة .ويمكةةةةةن أن تقتةةةةةرن
بالنقع بالسكر.
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تصنيف السلع تبعا ً لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها – الملحق

2

هذا المرفق هو جزء ملزم من المعيار.

الملحق  :2طرائق التجهيز التجاري الذي تنتج عنه سلع تظل عرضة لإلصابة باآلفات
الحجرية
التجهيز التجاري
نشر (الخشب)

أمثلة للسلع الناتجة
الوصف
تحويةةةل الخشةةةب إلةةةى قطةةةةع خشب مكسر
صغيرة.

معلومات إضافية
تختلةةةةةف إمكانيةةةةةة اإلصةةةةةابة
بآفات باختالف نةوع الخشةب
ووجود قشور وحجم الرقائق
الخشبية

فاكهةةةةةة مفرومة،مكسةةةةةرات،
التقطيع لقطع صغيرة
الفرم
حبوب ،خضر مفرومة
عادة ما تطبق على المنتجات
تجزيئةةي المةةادة النباتيةةة إلةةى األعشاب ،المكسرات
السحق
الجافة
قطع باستخدام قوة ميكانيكية.
تجفيةةةةةف/نزع المةةةةةاء (مةةةةةةن نةةةةةزع الرطوبةةةةةة للحفةةةةةظ أو فاكهةةة وخضةةروات منزوعةةة
الماء
تخفيض الوزن والكتلة
الفاكهة والخضر)
الخشةةب والعصةةي واألليةةاف
الطالء ( بما في ذلةك الطةالء الكسوة بطالء
المطليّة
بالك والورنيش)
إزالةةةةةةةةة أنسةةةةةةةةجة القشةةةةةةةةرة فاكهةةةةةةةةةةةةةةةةة مقشةةةةةةةةةةةةةةةةةورة،
التقشير ونزع الغالف
الخارجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وخضةةةةةةةةروات ،وحبةةةةةةةةوب،
وجوزات
أو القرون
جعل الحبةوب ناعمةة وبراقةة حبيبةةةةةةةات األر ّز أو حبّةةةةةةةات
تلميع (الحبوب)
عةةةن طريةةةق الحةةةك أو بفعةةةل الكاكاو الملمعة
كيميةةةةةائي إلزالةةةةةة الطبقةةةةةات
الخارجية من الحبوب
المناولةةةةة مةةةةا بعةةةةد الحصةةةةاد عمليةةةة تةةةدريج ،أو فةةةرز ،أو ثمار فاكهة وخضةر مدرجةة ،عةةادة مةةا يةةتم ذلةةك فةةي أمةةاكن
التعبئة
غسةةةةةةةةل أو تفةةةةةةةةةريش ،و/أو
(للفاكهة والخضر)
تشميع ثمار الفاكهة والخضر أو مغةةروزة ،أو مغسةةولة ،أو
مفرشة ،و/أو مشمعة

المعيار رقم 14 -32

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تصنيف السلع تبعا ً لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها – الملحق

المعيار الدولي رقم

2

32

تابع الملحق .2
التجهيز التجاري

الوصف

التجميد السريع

التبريةةةد بسةةةرعة ،مةةةع كفالةةةة فاكهة وخضر مجمدة
تخطي نطاق درجةة الحةرارة
القصوى للتبلةور فةي صةورة
ثلةةةةةةج بأسةةةةةةرع مةةةةةةا يمكةةةةةةن
للمحافظة على جودة الفاكهةة
والخضر التبريد بسرعة ،مع
كفالةةةة تخطةةةي نطةةةاق درجةةةة
الحرارة القصوى للتبلور في
صورة ثلةج بأسةرع مةا يمكةن
للمحافظة على جودة الفاكهةة
والخضر

 1توصى البلدان بعدم إخضاع الفاكهة والخضر المج ّمدة

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

أمثلة سلعة ناتجة

معلومات إضافية
تتنةةةةاول مدونةةةةة الممارسةةةةات
الدولية الموصى بهةا لتجهيةز
ومناولةةةةة األغذيةةةةة السةةةةريعة
التجميةةةةةةد والصةةةةةةادرة عةةةةةةام
،CAC/RCP 8-1976 ،1976
هيئةةةةةةة الدسةةةةةةتور الغةةةةةةذائي،
منظمةةة األغذيةةة والزراعةةةة،
رومةةةةةةةةا ،األغذيةةةةةةةةة التةةةةةةةةي
أُخضةةةةةعت لعمليةةةةةة تجهيةةةةةز
بالتجميةةةةد السةةةةريع وحُفظةةةةت
بدرجةةة حةةرارة قةةدرها °18-
أو بدرجة حرارة أكثر برودة
فةةي مختلةةف مراحةةل سلسةةلة
التبريةةةةةد ،بحسةةةةةب درجةةةةةات
الحرارة القادرة على تح ّملها.
والتجميةةةةد السةةةةريع للفاكهةةةةة
والخضةةةةةةر يقضةةةةةةي علةةةةةةى
الحشرات بنوع خاص .وتعة ّد
الفاكهةةةة والخضةةةر المج ّمةةةدة
لالسةةةتهالك المباشةةةرة وهةةةي
مع ّرضةةة للتلةةف السةةريع بعةةد
ذوبان الجليد عنهةا .لةذاّ ،
فةإن
مخةةةةاطر اآلفةةةةات المرتبطةةةةة
بهةةةذا النةةةوع مةةةن المنتجةةةات
ضئيلة للغاية.1

للوائح.
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الفئة
االسةةةةةةةتخدام المقصةةةةةةةود هةةةةةةةو
الغةةةةرس الةةةةذي ينطةةةةوي علةةةةى
مخةةاطر عاليةةة لةةدخول اآلفةةات
الحجريةةةةةةةة أو نشةةةةةةةرها .يةةةةةةةتم
إخضةةةةاع هةةةةذه السةةةةلع للةةةةوائح
عةةةةةادة علةةةةةى أسةةةةةاس تحليةةةةةل
مخاطر اآلفات.

4

للغرس

الفئة

االسةةةةةةةتخدام المقصةةةةةةةود هةةةةةةةو
االسةةتهالك أو التجهيةةز .يجةةوز
إخضةةةةةةةةاع السةةةةةةةةلعة للةةةةةةةةوائح
باالسةةةتناد إلةةةى تحليةةةل مخةةةاطر
اآلفةات ،لآلفةةات الحجريةةة التةةي
تبقةةى علةةى قيةةد الحيةةاة فةةي ةةل
االستخدام المقصود.

3

لالستهالك أو للتجهيز

غير مجهزة
لم تحول طبيعة المادة

الفئة

الفئة

فئات السلع

1

ال ينطبق

طريقة ودرجة التجهيز

االستخدام المقصود

سلع تعرضت للتجهيز لدرجة
أنه ينبغي عدم إخضاعها
للوائح.

يمكن إعادة التصنيف

سةةةلع تعرضةةةت للتجهيةةةز لكنهةةةا
يجةةةةةةةةوز إخضةةةةةةةةاعها للةةةةةةةةوائح
باالسةةةتناد إلةةةى تحليةةةل مخةةةاطر
اآلفات بالنسبة لآلفةات الحجريةة
التةةةي قةةةد ال يكةةةون التجهيةةةز قةةةد
قضى عليها.

2

لالستهالك أو التجهيز
اإلضافي

مجهزة لدرجة يمكن للسلعة
فيها التعرض لبعض اآلفات

مجهزة لدرجة يمكن للسلعة
فيها التعرض لبعض اآلفات

مخطط لتسلسل اإلجراءات يوضح تصنيف السلع تبعا لمخاطر اآلفات التي تنطوي
عليها

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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المرفق  : 1مخطط لتسلسل اإلجراءات يوضح تصنيف السلع تبعا لمخاطر اآلفات التي
تنطوي عليها
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