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نرحب بجميع الوفود المشاركة في اجتماع هيئة التدابير الصحة النباتية لالنضمام إلى هذه الدورة التدريبية قبل اجتماع هيئة التدابير
الصحة النباتية

النطاق للمنظمات
يوفر تصنيف السلع تبعا لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليه توجيهات للمنظمات القطرية
لوقاية النباتات في البلدان المستوردة عن كيفية تصنيف السلع لمخاطر اآلفات التي تنطوي
عليها عند النظر في شروط االستيراد.
يساعد هذا التصنيف في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من تحليل مخاطر اآلفات،
وإذا كانت هناك حاجة لشهادة الصحة النباتية .وتستند المرحلة األولى من التصنيف على ما
إذا كانت السلعة قد جهزت وإذا كان األمر كذلك ،وطريقة ودرجة التجهيز التي تعرضت
للسلعة قبل التصدير .ويستند المرحلة الثانية من تصنيف السلع على استخدام المقصود بعد
االستيراد.
تلويث اآلفات آفات التخزين التي قد تصبح المرتبطة بالسلعة بعد ال تعتبر معالجة وفق
المعايير.
ويمكن تصنيف السلع إلى سلع أربع مجموعات وفقا لمستوى مخاطر اآلفات ،وهما للسلع
المصنعة واثنين للسلع غير المجهزة ،على النحو التالي:
 1.في المرفق  -سلع جهزت لدرجة أنها لم تعد عرضة لإلصابة باآلفات الحجرية .لذلك ال
ضرورة إلى 1الفئة اتخاذ تدابير للصحة النباتية وال ينبغي ثمة حاجة إلى إصدار شهادة
للصحة النباتية لتلك ّ اعتبار أن أمثلة  1السلع بالنسبة إلى اآلفات التي لربما كانت موجودة
في السلعة قبل تجهيزها .ويوفر الملحق  .فضال عن ذلك ،يوفر 1لعمليات التجهيز والسلع
الناتجة عن ذلك والتي يمكن أن تفي بمعايير الفئة  1.أمثلة توضيحية للسلع التي تفي
بمعايير الفئة  2المرفق  -سلع تعرضت للتجهيز لكنها ما زالت عرضة لإلصابة ببعض
اآلفات الحجرية .وقد يكون 2الفئة 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 أمثلة لعمليات التجهيز والسلع الناتجة عنه والتي تفي
بمعايير 2ملحق 2.الفئة قد تعرضت للتجهيز ،فإن طريقة التجهيز قد ال تؤدي إلى التخلص

 2بالرغم من أن السلع من الفئة 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 ن اآلفة الحجرية وانتشارها .وفي هذه الحالة ،قد
يلزم إجراء تحليل لمخاطر ّ لتحديد احتمال توط اآلفات لتحديد ذلك ً .تيسيرا 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 1.آفات ،وبالتالي يجب
أن ال تخضع لتدابير صحة نباتية ،ينبغي إعادة تصنيف السلعة في الفئة  -سلع لم يتم
تجهيزها واالستخدام المقصود هو ،لغرض غير اإلكثار ،على سبيل المثال 3 ،الفئة
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.
 32لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها المعيار الدولي رقم ً تصنيف السلع تبعا
 11المعيار رقم  32-االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
يمكنها إدخال ونشر اآلفات الحجرية ،فإن تحديد تدابير  3و  2ألن السلع الداخلة في
الفئتين ً ونظرا تبعا لنتيجة تحليل مخاطر اآلفات .وقد تختلف تدابير الصحة النباتية ً للصحة
نباتية قد يكون مطلوبا المحددة من خالل تحليل مخاطر اآلفات تبعا لالستخدام المقصود
للسلعة (االستهالك أو التجهيز مثال)4- .الفئة ن تنفيذ تحليل لمخاطر ّ سلع لم يتم تجهيزها
واالستخدام المقصود منها هو الغرس .يتعي اآلفات بغية تحديد مخاطر اآلفات المتصلة بهذا
الممر .والبذور ،بذور البطاطس والنباتات  ،وتضم أمثلة السلع في هذه الفئة مواد
اإلكثار(مثل العقل المتكاثرة في المختبر ،ومواد استزراع النباتات باألنسجة و أي نباتات
أخرى مخصصة للغرس) .تكون غير مجهزة وأن استخدامها المقصود هو اإلكثار أو 4
ألن السلع الداخلة في الفئة ً ونظرا الغرس ،فإن إمكانية إدخالها آلفات خاضعة للوائح أو
نشرها يفوق االستخدامات المقصودة األخرى.
لفهم كيفية تصنيف السلع ،يرجى تحديث نفسك مع أقل من حيث االتفاقية على النحو المحدد في المعيار 5:

نوع من النباتات ،أو المنتجات النباتية ،أو
سلعة
بند آخر ينقل ألغراض التجارة أو ألي
غرض آخر
تحليل مخاطر اآلفات (التفسير المتفق عليه) عملية تقييم القرائن البيولوجية أو أية قرائن
علمية واقتصادية أخر لتحديد ما إذا كان

كائن حي يعتبر آفة ،وما إذا كان ينبغي
إخضاعه للقواعة ،ومدى قوة تدابير
الصحة النباتية التي ستتخذ حيالة

هداف دورة تدريبية:
•تحديد الفجوات والتحديات التي تواجه تنفيذ المعيار الدولي 32
•تبادل الخبرات بين األطراف المتعاقدة )(CPS
•تقديم توصيات لتحسين تنفيذ المعيار الدولي 32.

ويرجى طلب من المشاركين أن تقرأ بعناية الوثائق التالية وكذلك هذه النشرة قبل وصوله إلى االجتماع التحضيري للمؤتمر
 11دورة تدريبية قبل:
• المعيار الدولي  - 32تصنيف السلع تبعا لمخاطر اآلفات التي /https://www.ippc.int/en/publications/587
• دراسة  IRSSعلى تحويل من استخدام المقصود :النظر في مدى قضية
https://www.ippc.int/static/media/uploads/ippc-irss_diversion_from_intended_use.pdf
نشاط التي يتعين القيام بها قبل أن يأتي إلى االجتماع التحضيري للمؤتمر 11دورة تدريبية قبل:
يرجى مراجعة المعلومات من بلدك بشأن شهادات الصحة النباتية الصادرة للسلع تحت فئة  1و .2
ما هي السلع شهادات الصحة النباتية الصادرة في هذه الفئات؟
يرجى أن يكون على استعداد لتقاسم هذه المعلومات ومخاوفك بشأن تنفيذ المعيار الدولي 32مع زمالئك خالل العمل الجماعي في
11دورة تدريبية ل CPMقبل.

دمات اللوجستية
وخالل هذا الحدث التدريب سيكون هناك جلسة مجموعة ساعة واحدة لغات ) (5المنظمة .عندما تنعقد الجلسة العامة ،كل مجموعة
تقريرا نتائجها (كل مجموعة قد رشح مقررا ).وسوف يكون كل مجموعة بحد أقصى 7دقائق للتقرير .وسيعقب هذه التقارير مناقشة
عامة واالستنتاجات والتوصيات .وموظفي األمانة العامة أو خبير حددت مساعدة في هذه العملية لدعم كل مجموعة.
وسيتم توفير المخططات الوجه والمادية الالزمة لتوثيق النتائج والسماح عرض في الجلسة العامة.

شطة مجموعة العمل
يجب على كل مجموعة أن تنظر في المهام التالية.
 .1التمرين  :1تصنيف فهم من السلع وفقا لمخاطر اآلفات  15 -دقيقة
للنباتات والسلع المنتجات النباتية المدرجة أدناه ،تشير إلى )1( :فئة من السلع وفقا للمعيار  )2( ،32والتي تتطلب تحليل
مخاطر اآلفات واألساس المنطقي المرتبطة بها ،و ( )3ما هي المخاطر المقدرة (منخفضة ،متوسطة أو عالي).

سلعة

.تمرين  :2الثغرات والتحديات في تنفيذ المعيار  15-32دقيقة
•سوف يرد الرسم البياني لكل مجموعة التي تم تحديدها  3قضايا رئيسية لتنفيذ المعيار الدولي .32
•استخدام الرسم البياني ل
•مناقشة واالتفاق على األسباب الرئيسية للتحديات محددة مسبقا من تنفيذ المعيار الدولي .32
•مناقشة واالتفاق على العواقب المحتملة للتحديات محددة مسبقا من تنفيذ المعيار الدولي .32
•التعرف بسرعة تحديات إضافية لتنفيذ المعيار الدولي  32آخرين من تلك المدرجة على الرسم البياني.
3.التفاف ومتابعة أعمال مجموعة  10 -دقيقة
•تحديد ومناقشة التوصيات الممكنة لتحسين تنفيذ المعيار الدولي  32استنادا إلى نتائج من التمارين  1و .2
•مشروع توصيات لتقرير فريق.
4.انتقل إلى الجلسة العامة الختتام الدورة التدريبية  60 -دقيقة
•خمس مجموعات لتقديم تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها  35دقيقة
•المناقشات العامة  15دقائق
•االستنتاجات والتوصيات  10دقيقة

