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 هذا املعيار.
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 .، والتغريات املرتبطة به يف النص األساسي للمعايري11للمعيار  4 امللحقوافقت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها الثامنة على  04-2013

 الفاو. تفاقية الدولية لوقاية النباتات،. روما، االحتليل خماطر اآلفات احَلْجرية. 2013. 11املعيار الدولي رقم 

طبقًا إلجراءات ابطال املعايري املعتمدة من هيئة تدابري قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات برتمجة و ادراج التعديالت احلربية  12-2016

 (2015) 10الدورة  –الصحة النباتية 
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 ربية يف النّص.لوقاية النباتات هذه التعديالت احل
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ينبغي توجيه جميع طلبات الحصول على حقوق الترجمة والتصرف وإعادة البيع 

 وان التالي:باإلضافة إلى حقوق االستخدامات التجارية األخرى إلى العن

request-us/licence-www.fao.org/contact  :أو ارسالها إلى

copyright@fao.org. 

تتاح المنتجات اإلعالمية للمنظمة على موقعها التالي: 

www.fao.org/publications :ويمكن شراؤها بإرسال الطلبات إلى ،

sales@fao.org-publications. 

األوصاف المستخدمة في هذه المواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعبر عن أي رأي 

زراعة لألمم المتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو خاص لمنظمة األغذية وال

التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها 

وتخومها. وال تعبر اإلشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض المصنعين، سواء 

ألغذية والزراعة لألمم كانت مرخصة أم ال، عن دعم أو توصية من جانب منظمة ا

 .المتحدة أو تفضيلها على مثيالتها مما لم يرد ذكره

تمثل وجهات النظر الواردة في هذه المواد اإلعالمية الرؤية الشخصية للمؤلف 

 )المؤلفين(، وال تعكس بأي حال وجهات نظر منظمة األغذية والزراعة أو سياساتها.
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 تعتاا اإل

دورتها الثالثة  ( يفحتليل خماطر اآلفات احلجرية) 11رقم  املعيار الدولياهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية  اعتمدت

باملعيار على ملحق  2003. ووافقت اهليئة املؤقتة يف دورتها اخلامسة يف أبريل/نيسان 2001املعقودة يف أبريل/نيسان 

، 11رقم  املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةيتعلق بتحليل املخاطر البيئية ووافقت على إدراجه يف   11رقم  الدولي

حتليل خماطر اآلفات احلجرية، مبا يف ذلك املخاطر على ، التعديل األول )11رقم  املعيار الدوليوقد أفضى ذلك إىل 

لتدابري الصحة النباتية يف دورتها السادسة ملحقًا يتعلق بتحليل  ، أقّرت اهليئة املؤقتة2004(. ويف أبريل/نيسان البيئة

، التعديل األول. وقد مت 11رقم  املعيار الدوليخماطر اآلفات على الكائنات احلية احملورة ووافقت على إدراجه ضمن 

احلجرية، مبا يف ذلك حتليل خماطر اآلفات ) 11رقم  املعيار الدولياحلالي أي  ياراملعذلك بالفعل وأفضى إىل إصدار 

" وإىل 1. ويشار إىل امللحق عن املخاطر على البيئة بشعار "م(وراثيًا ورةعلى الكائنات احلية احملو املخاطر على البيئة

 ".2مامللحق عن املخاطر على الكائنات احلية احملورة بشعار "

لتنوع البيولوجي ودعمها، باإلضافة إىل مشاركة وتعرتف اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية بتعاون أمانة اتفاقية ا

 11عيار الدولي رقمباملخرباء تابعني لألطراف يف االتفاقية، حتضريًا للملحقني 

بشأن حتليل  4على امللحق  2013ووافقت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها الثامنة املعقودة يف أبريل/ نيسان 

 .تغريات املرتبطة به يف النص األساسي للمعايريخماطر النباتات كآفات حجرّية، وال

 مقدمة

 النطاق

تشرح هذه املعايري بالتفصيل طريقة حتليل خماطر اآلفات ملعرفة ما إذا كانت اآلفات من اآلفات احلجرية. وتصف 

 اإلجراءات املتكاملة املستخدمة يف تقدير املخاطر، فضاًل عن خيارات إدارة املخاطر.

تفاصيل تتعلق بتحليل خماطر آفات النباتات بالنسبة للبيئة والتنوع احليوي، مبا يف ذلك املخاطر ًا أيضوهي تتضمن   1م

اليت تؤثر على األنواع النباتية غري املزروعة/الطليقة، واحلياة النباتية الربية، واملواطن البيئية والنظم اإليكولوجية اليت 

بعض املالحظات اليت تشرح نطاق االتفاقية الدولية لوقاية  1يف امللحق  تضمها منطقة حتليل خماطر اآلفات املعنية. وترد

 النباتات بالنسبة إىل املخاطر البيئية.

هذا النص امللحق توجيهات بشأن تقييم خماطر الصحة النباتية احملتملة على النباتات واملنتجات النباتية اليت يتضّمن   2م

بل إّن الغرض منه هو  11بنطاق املعايري الدولية رقم تلك التوجيهات ّس متتتسبب بها الكائنات احلية احملورة. وال 

بعض املالحظات  2إيضاح املسائل املتعلقة بتحليل خماطر اآلفات بالنسبة إىل الكائنات احلية احملورة. وترد يف امللحق 

 احلية احملورة. اليت تشرح نطاق االتفاقية الدولية جلهة حتليل خماطر اآلفات بالنسبة إىل الكائنات

 توجيهات خاصة بشأن حتليل خماطر اآلفات بالنسبة إىل النباتات كآفات حجرّية 4ويتضّمن امللحق 
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 املراجع

على  يةالنباتلتدابري الصحة  شري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ميكن مراجعة املعايري الدوليةي

https://www.ippc.int/en/core-ية على اتالبوابة الدولية للصحة النب

setting/ispms-activities/standards/. 

 .ويبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع احلي، 2000 ،البيولوجي التنّوع اتفاقية

 مونرتيال، اتفاقية التنوع البيولوجي.

 6-2 روما، النباتية،لتدابري الصحة  الثالثة املؤقتة اهليئة تقرير ،2001 ،النباتية الصحة لتدابري املؤقتة اهليئة

 .منظمة األغذية والزراعة النباتات، لوقاية الدولية االتفاقية ،2001 نيسان/أبريل

 7-4النباتية، روما، ، تقرير اهليئة املؤقتة السابعة لتدابري الصحة 2005، نباتيةال الصحة لتدابري املؤقتة اهليئة

 .منظمة األغذية والزراعة ،التفاقية الدولية لوقاية النباتات، ا2005أبريل/نيسان 

 .عةمنظمة األغذية والزرا، روما، تباتاالتفاقية الدولية لوقاية النا، 1997، النباتات لوقاية الدولية االتفاقية

 التعريفات

 الصحة لتدابري الدولية املعايري يف نشرةال هذه يف املستخدمة النباتية الصحة طلحاتصم تعاريف على اإلطالع ميكن

 .(النباتية الصحة مصطلحاتمسرد ) 5 النباتية رقم

 للاتطلبات العام اإلطار

ت و/أو طريق انتقال العدوى اليت تبعث تنحصر أهداف حتليل خماطر اآلفات، بالنسبة ملنطقة حمددة، يف حتديد اآلفا

على القلق وتقييم أخطارها، وحتديد املناطق املهددة، وكذلك حتديد خيارات إدارة اآلفات، حسب مقتضى احلال. 

 وتشمل عملية حتليل خماطر اآلفات بالنسبة لآلفات احَلْجرية ثالث مراحل، هي:

انتقال العدوى اليت تبعث  مل حتديد اآلفة )أو اآلفات( وطريقاملرحلة األوىل )وهي مرحلة الشروع يف العملية( وتش -

على القلق، واليت ينبغي النظر فيها من أجل حتليل املخاطر فيما يتعلق باملنطقة احملددة لتحليل خماطر 

 اآلفات.

بق املرحلة الثانية )وهي مرحلة تقدير املخاطر( وتبدأ بتصنيف اآلفات كل على حدة لتحديد ما إذا كانت تنط -

عليها معايري اآلفات احَلْجرية.  وتستمر عملية تقدير املخاطر بتقييم احتمال دخول اآلفات، وتوطنها وانتشارها، 

 (.1م – ونتائجها االقتصادية احملتملة )مبا يف ذلك التأثريات على البيئة

لحد من املخاطر اليت مت واملرحلة الثالثة )وهي مرحلة إدارة املخاطر( وتشمل حتديد خيارات اإلدارة الالزمة ل -

حتديدها يف املرحلة الثانية، مع تقييم هذه اخليارات لتحديد مدى كفاءتها، وإمكانية تنفيذها وتأثريها توطئة 

 الختيار أنسبها.

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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 حتليل خماطر اآلفات احَلْجرية

 املرحلة األوىل: الشروع يف العالية .1

 النظر ينبغي واليت القلق، على تبعث اليت انتقال العدوى طريقو( اآلفات أو) اآلفة حتديداهلدف من مرحلة الشروع هو 

 تحليل خماطر اآلفات.ل احملددة باملنطقة يتعلق فيما املخاطر حتليل أجل من فيها

  قد تشكل بعض الكائنات احلية احملورة خطرًا على الصحة النباتية يستدعي بالتالي إجراء حتليل ملخاطر اآلفات. 2م

من فئات الكائنات احلية احملورة لن تشكل أي خطر على الصحة النباتية غري املخاطر اليت تتسبب بها إاّل أّن العديد 

غري الكائنات احلية احملورة ذات الصلة وال تستدعي بالتالي إجراء حتليل كامل ملخاطر اآلفات. فيكون اهلدف من 

الكائنات اليت تتمتع مبواصفات آفة حمتملة واليت مرحلة الشروع يف العملية يف حالة الكائنات احلية احملورة حتديد 

 .11حتتاج إىل املزيد من التقييم وتلك اليت ال حتتاج إىل املزيد من التقييم يف إطار املعايري الدولية رقم 

 الكائنات احلية احملورة هي كائنات مّت حتويرها بواسطة تقنيات التقانة احليوية احلديثة إلظهار مسة أو أكثر من  2م

السمات اجلديدة أو املغّيرة. ويف معظم احلاالت، ال يعترب عادة الكائن األصل آفة نباتية بل قد ينبغي إجراء تقييم ملعرفة 

ما إذا كان التحوير الوراثي )أي اجلينات أو تتابع اجلينات الذي ينّظم اجلينات األخرى أو اجلينات الناجتة( يؤدي 

 طرًا من خماطر اآلفات النباتية.إىل مسة أو مواصفة جديدة قد تشكل خ

 وقد تكون خماطر اآلفات النباتية النامجة عن الكائنات احلية احملورة:  2م

 كائنًا )كائنات( حيمل اجلينة )اجلينات( املضافة )أي الكائنات احلية احملورة(؛ أو -

 جينة مستخرجة من اآلفات النباتية كالفريوسات(؛ أو جمموعة مواد وراثية )مثاًل -

 ات انتقال املادة الوراثية إىل كائن آخر.تبع -

 نقطة البداية 1.1

 ميكن البدء يف عملية حتليل خماطر اآلفات نتيجة ملا يلي:

 ميثل خطرًا حمتماًل آلفة نتقال العدوىحتديد طريق ال -

 حتديد آفة قد تتطلب اختاذ تدابري للصحة النباتية -

 مراجعة أو تعديل سياسات وأولويات الصحة النباتية. -

كثريا ما تشري نقاط البداية إىل "اآلفات". وتعرف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اآلفة بأنها "أي نوع أو ساللة أو منط  1م

حيوي من الكائنات النباتية أو احليوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو املنتجات النباتية." ولدى تطبيق نقاط 

ديدًا، كآفات، فمن املهم مالحظة أن النباتات املعنية تفي بهذا التعريف. فاآلفات اليت البداية هذه على النباتات حت

تؤثر على النباتات بصورة مباشرة تفي بهذا التعريف. إضافة إىل ذلك، فالكثري من الكائنات اليت تؤثر على النباتات 

لغازية(. وميكن االستناد يف القول بأنها مؤذية بصورة غري مباشرة تفي أيضا بهذا التعريف )كاألعشاب الضارة/النباتات ا

إىل الدالئل اليت يتم احلصول عليها يف املنطقة اليت توجد فيها. ويف حالة الكائنات اليت توجد دالئل غري كافية على 

أنها تؤثر على النباتات بصورة مباشرة، فقد يكون من املناسب، مع ذلك، أن جيرى، على أساس ما هو متاح من 
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مات وثيقة الصلة باملوضوع، تقدير احتمال كونها مؤذية يف منطقة حتليل خماطر اآلفات باستخدام نظام موثق معلو

 بوضوح، ومطبق باتساق، ومتسم بالشفافية. وهلذا أهمية خاصة بالنسبة لألنواع أو األصناف النباتية املستوردة للغرس.

 على املنظمات القطرية لوقاية النباتات تقييمها لتحديد املخاطر على تشمل أنواع الكائنات احلية احملورة اليت قد يتعني  2م

 الصحة النباتية:

النباتات املستخدمة )أ( كمحاصيل زراعية أو للغذاء والعلف أو نباتات للزينة أو غابات تتّم  -

صناعية إدارتها؛ )ب( العالج احليوي )مثل الكائنات احلية اليت تتوىل التخلص من العدوى(؛ )ج( ألغراض 

 )مثاًل إنتاج األنزميات أو املواد البالستيكية العضوية(؛ )د( كعوامل عالجية )مثاًل إلنتاج املواد الصيدلية(؛

 عوامل املكافحة احليوية احملّورة ملساعدتها على تأدية ذلك الدور بشكل أفضل؛  -

فحة احليوية )أنظر اآلفات احملورة لتغيري مواصفاتها املمِرضة وجعلها مفيدة بالتالي يف املكا -

وغريها من  البيولوجية واسترياد واطالق عوامل املكافحة اخلطوط التوجيهية لتصدير وشحن) 3رقم  املعيار الدولي

 (؛(ة املفيدةاحلّي الكائنات

الكائنات احملورة وراثيًا لتحسني مواصفاتها الستخدامها كأمسدة حيوية أو ملعاجلات أخرى  -

 أو ألغراض صناعية.للرتبة ويف العالج احليوي 

ال تصّنف الكائنات احلية احملورة يف خانة اآلفات إال إذا كانت مؤذية أو ميكن أن تؤذي النباتات أو املنتجات النباتية  2م

يف ظروف معينة يف املنطقة اليت يشملها حتليل خماطر اآلفات. وقد يتخذ الضرر شكل تأثريات مباشرة على النباتات أو 

ة أو تأثريات غري مباشرة. وللمزيد من التوجيهات عن طريقة معرفة ما إذا كانت الكائنات احلية املنتجات النباتي

 يف امللحق الثالث.  احملورة قد تشكل آفة أم ال، يرجى العودة إىل حتديد إمكانية أن يشكل كائن حي حمور آفة

 انتقال العدوىحتليل خماطر اآلفات نتيجة لتحديد طريق  1.1.1

 اجة إىل حتليل جديد أو مننق  ملخاطر اآلفات على طريق حمدد النتقال العدوى يف احلاالت التالية:قد تنشأ احل

بدء التعامالت التجارية الدولية يف سلعة مل يكن البلد يستوردها من قبل )وهي عادة نبات أو  -

 جديدة أو من بلد منشأ جديد مننَتج نباتي، مبا يف ذلك النباتات امُلعدَّلة وراثيًا( أو يف سلعة من منطقة منشأ

 استرياد أنواع جديدة من النباتات ألغراض االنتخاب أو البحوث العلمية -

حتديد طريق آخر النتقال العدوى غري استرياد السلعة )االنتشار الطبيعي، أو عن طريق مواد  -

 التعبئة، أو الربيد، أو النفايات، أو أمتعة الركاب، وما إىل ذلك(.

مة باآلفات اليت من احملتمل أن ترتبط بهذا الطريق النتقال العدوى )كأن حتملها السلعة( باالستعانة وميكن إعداد قائ

باملصادر الرمسية، وقواعد البيانات، واملطبوعات العلمية أو األدبيات األخرى، أو مشاورات اخلرباء.  ومن املفضل 

توزيع اآلفات وأنواعها.  ويف حالة عدم حتديد آفات من  حتديد األولويات يف القائمة استنادًا إىل رأي اخلرباء بشأن

 احملتمل دخوهلا من هذا الطريق، ميكن أن تتوقف عملية حتليل خماطر اآلفات عند هذه النقطة.

 املقصود بعبارة "النباتات املعدلة وراثيًا" النباتات اليت يتم احلصول عليها بواسطة التقانة احليوية احلديثة.  2م
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 ل خماطر اآلفات نتيجة لتحديد اآلفةحتلي 2.1.1

 قد تنشأ احلاجة إىل حتليل جديد أو مننق  ملخاطر اآلفات بشأن آفة حمددة يف احلاالت التالية:

ظهور حالة طارئة بعد اكتشاف إصابة متوطنة أو بعد تفشي آفة جديدة داخل منطقة حتليل  -

 خماطر اآلفات

 عة مستوردةظهور حالة طارئة لدى اكتشاف آفة جديدة يف سل -

 حتديد وجود خطر ناتج عن آفة جديدة، عن طريق البحوث العلمية -

 دخول آفة إىل منطقة ما -

 وجود تقارير تدل على أن آفة تعد أشد ضررًا يف منطقة ما عما هي يف منطقة املنشأ -

 تكرار اكتشاف آفة -

 طلب استرياد كائن حي من اخلارج -

 التعرف على كائن حي يعد ناقاًل آلفات أخرى -

 ور كائن حي وراثيا بطريقة تدل بوضوح على أنه ميكن أن ميثل آفة نباتية.حت -

 املقصود بعبارة "احملورة وراثيًا" ما يتم احلصول عليه بواسطة التقانة احليوية احلديثة.  2م

 الشروع يف حتليل خماطر اآلفات نتيجة إلتعا ة النظر يف السياسة املطبقة أو تغيريها 3.1.1

 حتليل جديد أو مننق  ملخاطر اآلفات لدواعي ترتبط بالسياسة املطبقة يف احلاالت التالية:تنشأ احلاجة إىل 

 اختاذ قرار على املستوى القطري بإعادة النظر يف لوائ  أو شروط أو عمليات الصحة النباتية -

النظر يف اقرتاح مقدم من بلد آخر أو من منظمة دولية )منظمة إقليمية لوقاية النباتات، أو  -

 ظمة األغذية والزراعة(من

تأثري نظام جديد للمعاملة أو وقف العمل بنظام للمعاملة، أو تأثري عملية جديدة، أو معلومات  -

 جديدة على

 قرار سابق -

 ظهور نزاع بشأن تدابري الصحة النباتية -

 تغري حالة الصحة النباتية يف بلد ما، أو نشوء بلد جديد، أو تغري احلدود السياسية لبلد ما. -

 حتديد منطقة حتليل خماطر اآلفات 2.1

ينبغي حتديد منطقة حتليل خماطر اآلفات بأكرب قدر من الدقة لكي ميكن حتديد املنطقة اليت يلزم توفري معلومات 

 بشأنها.
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 املعلومات 3.1

اية حتى يعد مجع املعلومات من العناصر املهمة يف مجيع مراحل حتليل خماطر اآلفات.  ويعد ذلك مهمًا يف مرحلة البد

ميكن حتديد اآلفة أو اآلفات، وتوزيع وجودها وارتباطها بالنباتات العائلة، أو السلع، أو غري ذلك.  وتنجَمع املعلومات 

 األخرى كلما ظهرت احلاجة إليها للتوصل إىل القرارات الالزمة طاملا استمرت عملية حتليل خماطر اآلفات.

خماطر اآلفات من مصادر متعددة.  ويعد تقديم املعلومات الرمسية عن حالة وميكن أن تأتي املعلومات الالزمة لتحليل 

ج( على أن تقوم جهة االتصال 1-8اآلفات من االلتزامات اليت تنص عليها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )املادة 

 (.2-8الرمسية بتيسري ذلك )املادة 

 املخاطر البيئية، عموما، من تلك اليت كانت املنظمات القطرية لوقاية ستكون مصادر املعلومات أكثر تنوعا بالنسبة إىل  1م

النباتات تستخدمها تقليديا. وقد حيتاج األمر إىل مدخالت أوسع نطاقا. وقد تشمل هذه املصادر "تقديرات التأثري 

فات وأنها ال ميكن أن البيئي"، إال أنه جيب التسليم بأن هذه التقديرات ليس هلا عادة نفس الغرض لتحليل خماطر اآل

 تكون بديال عن هذا التحليل.

 من املعلومات املطلوبة بالنسبة إىل الكائنات احلية احملورة إلجراء حتليل كامل للمخاطر:  2م

اسم الكائنات احلية احملورة وهويتها وحالتها من حيث تصنيفها )مبا يف ذلك أية رموز  -

 ملطّبقة على تلك الكائنات يف البلد املصدِّر؛تعريف ذات الصلة( وتدابري إدارة املخاطر ا

 التصنيف، االسم الرائج، نقطة التجميع أو احلصول عليها، ومواصفات الكائن املان ؛ -

وصف احلمض النووي أو التحوير احلاصل )مبا يف ذلك الرتكيبة الوراثية( واملواصفات الوراثية  -

 احلية احملورة؛ النمطية النامجة عنه يف الكائنات النمطية واملظهرية

 تفاصيل عملية التحّول؛ -

 طرق الكشف والتحديد املالئمة وخصائصها ودقتها والقدرة على الوثوق بها؛ -

 االستخدام املقصود مبا يف ذلك االحتواء املقصود؛ -

 كمية الكائنات احلية الوراثية الواجب استريادها أو حجمها. -

ج( تقديم معلومات عن حالة اآلفات عن طريق نقاط اتصال 1-ادة الثامنةوتفرض االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )امل  2م

(. وقد يتعّين على أي بلد من البلدان تقديم معلومات عن الكائنات احلية احملورة مبوجب 2-رمسية )املادة الثامنة

(؛ 2000لتنوع احليوي )االتفاقات الدولية األخرى مثل بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية ا

بروتوكول قرطاجنة(. ويلحظ بروتوكول قرطاجنة إنشاء غرفة لتبادل املعلومات عن السالمة احليوية قد حتوي كافة 

املعلومات ذات الصلة. وقد تكون أحيانًا املعلومات اخلاصة بالكائنات احملورة وراثيًا ذات بعد جتاري أيضًا وجتدر 

 لق باإلفصاح عن املعلومات ومناولتها. عندها مراعاة أي واجبات تتع

 تعاليات حتليل خماطر اآلفات السابقة 1.3.1

، أو اآلفات أو السياسات قد أْخِضَعت بالفعل لتحليل خماطر نتقال العدوىينبغي التأكد أيضًا مما إذا كانت طرق ا

آلفات، ينبغي التأكد من سالمته ألن اآلفات، سواء على املستوى القطري أو الدولي.  فإذا ونِجد حتليل سابق ملخاطر ا
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الظروف واملعلومات رمبا تكون قد تغريت.  كذلك ينبغي حتري إمكانية االعتماد، جزئيًا أو كليًا، على حتليل خماطر 

 اآلفات من طريق مماثل أو عن آفة مماثلة، وبذلك تنتفي احلاجة إىل إجراء حتليل جديد ملخاطر اآلفات.

 ة األوىلاالنتهاء من املرحل 4.1

مع االنتهاء من املرحلة األوىل، نقطة البداية، تكون اآلفات وطرق انتقال العدوى اليت تثري القلق ومنطقة حتليل خماطر 

اآلفات قد حتددت، كما مت جتميع املعلومات املتصلة بها، ومت حتديد اآلفات املرشحة الختاذ تدابري الصحة النباتية، 

 بط مع طريق انتقال العدوى.إما على أساس منفرد أو يف ترا

لوقاية النباتات أن تقرر يف حالة الكائنات احلية احملورة يف نهاية املرحلة األوىل ما إذا كان الكائن  للمنظمة القطرية 2م

 احلي احملور املعين:

 يشكل آفة حمتملة وحيتاج إىل املزيد من التقييم يف املرحلة الثانية؛ أو -

)أنظر  11اج إىل املزيد من التحليل مبوجب املعايري الدولية رقم ال يشكل آفة حمتملة وال حيت -

 أيضًا الفقرة التالية(.

ال يتعلق حتليل خماطر اآلفات يف االتفاقية الدولية إال بتقدير املخاطر على الصحة النباتية وإدارتها. وكما هي احلال   2م

حدى املنظمات القطرية لوقاية النباتات، قد ترتّتب خماطر بالنسبة إىل الكائنات أو طرق انتقال العدوى اليت تستعرضها إ

أخرى أيضًا عن الكائنات احلية احملورة ال تقع ضمن نطاق االتفاقية الدولية. قد يشكل حتليل خماطر اآلفات يف حالة 

ن مثاًل أن تطلب الكائنات احلية احملورة جزءًا بسيطًا فقط من التحليل اإلمجالي املطلوب للمخاطر. إذ باستطاعة البلدا

تقدير املخاطر على صحة اإلنسان أو احليوان أو على البيئة، مبا يتعدى اجملاالت اليت تشملها االتفاقية الدولية لوقاية 

النباتات. ومن األصّ  على األرج  عندما تكتشف إحدى املنظمات القطرية لوقاية النباتات وجود خماطر حمتملة غري 

 ية إبالغ السلطات املختصة.املخاطر على الصحة النبات

 املرحلة الثانية: تقدير خماطر اآلفات .2

 ، تقسيم عملية تقدير خماطر اآلفات إىل ثالث خطوات مرتابطة، هي:عامةميكن، بصفة 

 تصنيف اآلفات -

 تقدير احتمال الدخول واالنتشار -

 تقدير النتائج االقتصادية احملتملة )مبا يف ذلك التأثريات البيئية(. -

ظم احلاالت، تطبق هذه اخلطوات بالتتابع يف عملية حتليل خماطر اآلفات، وإن مل يكن من الضروري أن تتقيد ويف مع

. برتتيب خاص. وال ينبغي أن تكون عملية تقدير خماطر اآلفات معقدة إاّل بقدر ما تربر الظروف ذلك من الناحية الفنية

 اطر اآلفات قياسًا على املباد  املتعلقة مبدى ضرورتها،ويسم  هذا املعيار باحلكم على عملية معينة لتحليل خم

وهي املباد   –، وإدارة املخاطر وعدم التمييز اآلفات واحلد األدنى لتأثريها، والشفافية، والتطابق، وحتليل خماطر

اتية يف التجارة مباد  الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابري الصحة النب) 1املعيار الدولي رقم  املبينة يف 

 .(الدولية



 حتليل خماطر اآلفات احَلْجرية 11 دولي لتدابري الصحة النباتيةالعيار امل

الدولية لوقاية النباتات االتفاقية  12   -11 دولي لتدابري الصحة النباتيةالعيار امل 

من املسّلم به اعتبارًا من هذه املرحلة يف حتليل خماطر اآلفات أنه جيري تقييم الكائنات احلية احملورة على اعتبارها   2م

آفة؛ فتعين بالتالي "الكائنات احلية احملورة" أي كائنات حية حمورة تشكل آفة حجرية حمتملة بسبب وجود 

يدة أو معّدلة نتيجة التحوير الوراثي. وجيب أن يتّم تقدير املخاطر بالنسبة إىل كل حالة على مواصفات أو خصائص جد

حدة. وينبغي تقييم الكائنات احلية احملورة اليت هلا خصائص آفات غري مرتبطة بالتحوير الوراثي بواسطة اإلجراءات 

 العادية.

 تصنيف اآلفات 1.2

أو أي اآلفات اليت مت حتديدها يف املرحلة األوىل تتطلب إجراء حتليل ملخاطر  يف البداية، قد ال يكون واضحًا أي آفة

اآلفات. وتتضمن عملية التصنيف حتديد ما إذا كانت معايري التحديد الواردة يف تعريف اآلفات اليت تطبق عليها تدابري 

 احلجر مستوفاة.

لعة معينة، إجراء عدد من عمليات حتليل خماطر املرتبطة بس نتقال العدوىوقد يكون من الالزم، لدى تقييم طرق ا

ومن اجلوانب اليت متيز عملية تصنيف . اآلفات املنفردة عن اآلفات املختلفة اليت من املمكن أن ترتبط بهذا الطريق

 اآلفات أنه ميكن استبعاد كائن حي أو كائنات حية من الدراسة قبل إجراء حبث متعمق.

أنه ميكن إجراؤها مبعلومات قليلة نسبيًا، وإن كان البد أن تكون كافية إلجراء عملية ومن مزايا عملية تصنيف اآلفات 

 التصنيف بطريقة وافية.

 تعناصر التصنيف 1.1.2

 من اآلفات احَلْجرية العناصر األساسية التالية: أنهاتشمل عملية تصنيف إحدى اآلفات على 

 هوية اآلفة -

 فاتوجود أو عدم وجود منطقة لتحليل خماطر اآل -

 وضع اآلفة من حيث خضوعها للوائ  الصحة النباتية -

 احتمال التوطن واالنتشار مبنطقة حتليل خماطر اآلفات -

 النتائج االقتصادية احملتملة )مبا يف ذلك النتائج البيئية( يف منطقة حتليل خماطر اآلفات. -

 هوية اآلفة 1.1.1.2

ى كائن حمدد، وكذلك لضمان كون املعلومات احليوية وغريها ينبغي حتديد هوية اآلفة بوضوح لضمان إجراء التقدير عل

العامل املسبب  من املعلومات املستخدمة يف التقدير وثيقة الصلة بالكائن حمل الدراسة.  وإذا مل يكن ذلك ممكنًا ألن

 لى االنتقال.مل يتم حتديده متامًا، عندئذ ينبغي التأكد من أنه يتسبب يف أعراض ثابتة وأنه قادر ع معينةألعراض 

وعمومًا تكون الوحدة التصنيفية لآلفة هي النوع.  وعند تصنيفها يف مستوى أعلى أو أدنى من النوع، ينبغي أن يستند ذلك 

يف مستوى أدنى من النوع، ينبغي أن يتضمن ذلك األدلة اليت توض  أن العوامل  تصنيفهاحالة  إىل أساس علمي سليم. ويف

مثل وجود اختالفات يف مدى ضراوة اآلفة، وجمال العوائل أو االرتباط بني اآلفة وناقل  - اليت يستند إليها التصنيف

 .خماطر اآلفةتنعد جوهرية بالدرجة اليت تكفي للتأثري على  -العدوى 
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 توجيهات خاصة بشأن حتديد هوية النبتة كآفة. 4ضّمن امللحق ويت

اعتبار الناقل آفة بقدر ارتباطه بالكائن احلي املسبب للعدوى وبقدر  ويف احلاالت اليت يوجد فيها ناقل للعدوى، ميكن أيضًا

 ضرورته لنقل اآلفة.

يتطّلب حتديد هوية الكائنات احلية احملورة توافر معلومات عن مواصفات الكائن املتلقي أو األصلي وعن الكائن املان    2م

حويـر الوراثي. وترد املعلومــات الواجب توافرهــا يف والرتكيبة الوراثية واجلينيــة أو ناقل اجلينات وعن طبيعة الت

 . 3-1القسم 

 وجو  أو تعدم وجو  منطقة لتحليل خماطر اآلفات 2.1.1.2

 حتليل خماطر اآلفات أو يف جزء حمدد منها. منطقةينبغي أاّل يكون لآلفة وجود يف مجيع أحناء 

 جود النباتات كآفات.توجيهات خاصة بشأن حتديد وجود أو عدم و 4ويتضّمن امللحق 

 تتعلق هذه النقطة يف حالة الكائنات احلية احملورة بالكائنات املثرية للقلق على مستوى الصحة النباتية.  2م

 الوضع من حيث خضوع اآلفة للوائح الصحة النباتية 3.1.1.2

فحة الرمسية أو من املتوقع نطاق واسع، ينبغي أن تكون خاضعة للمكا علىإذا كانت اآلفة موجودة ولكنها غري منتشرة 

 إخضاعها للمكافحة الرمسية يف املستقبل القريب.

ميكن أن تشمل املكافحة الرمسية لآلفات اليت متثل خماطر بالنسبة للبيئة وكاالت غري املنظمة القطرية لوقاية النباتات.   1م

 يتوجيهية لتفسري وتطبيق مفهومخطوط ) 1ضميمة  5ر الدولي رقم ياومن جهة أخرى جيب االعرتاف بانطباق املع

وال سيما أحكامه املتعلقة بسلطة املنظمة القطرية لوقاية  ،(" و"ليست موزعة على نطاق واسع"املكافحة الرمسية"

 .النباتات ومشاركتها يف الرقابة الرمسية

تية املطّبقة نظرًا إىل اآلفة اليت يف حالة الكائنات احلية احملورة، جيب أن ترتبط املكافحة الرمسية بتدابري الصحة النبا  2م

حيتمل أن تشكلها تلك الكائنات. وقد يكون من األنسب التوقف عند أية تدابري للمكافحة الرمسية خيضع هلا الكائن 

 األصلي أو الكائن املان  أو اجلينة أو ناقل اجلينات.

 احتاال التوطن واالنتشار مبنطقة حتليل خماطر اآلفات 4.1.1.2

د أدلة تعزز االستنتاج بأن اآلفة ميكن أن تصب  متوطنة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات أو أن تنتشر فيها.  ينبغي وجو

وينبغي أن تتوافر يف منطقة حتليل خماطر اآلفات الظروف اإليكولوجية/املناخية، مبا يف ذلك الظروف احملمية املناسبة 

وجود أنواع العوائل )أو أقرب أقاربها(، والعوائل  –مناسبًا  حيثما يكون ذلك– ينبغيلتوطن اآلفة وانتشارها، كما 

 البديلة والنواقل يف منطقة حتليل خماطر اآلفات.

 احلية احملورة: الكائناتال بد من مراعاة العناصر التالية أيضًا يف حالة   2م

توّطن تغّير مواصفات التكّيف نتيجة التحوير الوراثي واليت من شأنها أن تزيد احتماالت ال -

 واالنتشار؛
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 نقل اجلينات أو تدفقها مما قد يؤدي إىل توّطن اآلفات وانتشارها أو إىل ظهور آفات جديدة؛ -

عدم االستقرار الوراثي النمطي واملظهري النمطي الذي قد يؤدي إىل توّطن وانتشار كائنات تكون  -

 دون اإلخصاب اخللطي. لآلفات النامجة عنها مواصفات جديدة، مثل خسارة جينات العقم اليت حتول

 للمزيد من التوجيهات املفصلة عن تقييم هذه املواصفات. 3أنظر امللحق   2م

 إمكانية حدوث نتائج اقتصا ية يف منطقة حتليل خماطر اآلفات 5.1.1.2

 البيئي( يف ينبغي وجود دالئل واضحة على أن اآلفة من احملتمل أن يكون هلا تأثري اقتصادي غري مقبول )مبا يف ذلك التأثري

 منطقة حتليل خماطر اآلفات. 

 2الضميمة  ، قائمة مصطلحات الصحة النباتية، 5يرد عرض للتأثري االقتصادي غري املقبول يف املعايري الدولية رقم   1م

 .(ةاملتصلة بها مع اإلشارة إىل االعتبارات البيئي خطوط توجيهية بشأن فهم األهمية االقتصادية احملتملة واملصطلحات)

جيب أن يكون التأثري االقتصادي )مبا يف ذلك التأثري على البيئة( يف حالة الكائنات احلية احملورة متصاًل بصورة   2م

 مباشرة باحتمال أن تشكل الكائنات احلية احملورة آفة )مؤذية للنباتات وللمنتجات النباتية(.

 االنتهاء من تصنيف اآلفة 2.1.2

ة ذات صفات جتعلها تندرج ضمن اآلفات احَلْجرية، ينبغي االستمرار يف عملية حتليل خماطر يف حالة التأكد من أن اآلف

اآلفات احَلْجرية، جيوز وقف عملية حتليل خماطر اآلفات بالنسبة هلا.  ملعايرياآلفات. أما إذا كانت اآلفة غري مستوفية 

 كدة كما ينبغي املضي يف عملية حتليل خماطر اآلفات.ويف حالة عدم وجود معلومات كافية، ينبغي حتديد اجلوانب غري املؤ

 تقدير احتااالت  خول اآلفة وانتشارها 2.2

يقوم دخول اآلفات على شقني هما دخوهلا وتوطنها. ويتطلب تقدير إمكانية دخول اآلفات إجراء حتليل لكل طريق من طرق 

نها مبنطقة حتليل خماطر اآلفات. ويف حالة ما إذا كان انتقال العدوى اليت ميكن أن ترتبط بها اآلفة من منشئها إىل توط

لطريق انتقال العدوى )وهو يف العادة سلعة مستوردة(، يتم تقييم احتمال دخول اآلفة من خالل  نتيجةحتليل خماطر اآلفات 

 . نتقال العدوىال األخرى الطرق خالل من اآلفة دخول إمكانيات هذا الطريق. كذلك يلزم حتري

لعمليات حتليل املخاطر اليت جترى على آفة حمددة، دون حتديد سلعة معينة أو طريق معني النتقال العدوى، وبالنسبة 

 .احملتملةينبغي دراسة مجيع الطرق 

وتقوم عملية تقدير احتمال انتشار اآلفة، يف املقام األول، على اعتبارات حيوية مماثلة لتلك اليت يقوم عليها عملية تقدير 

 وهلا وتوطنها.احتماالت دخ

تقديره على أنه آفة ذات آثار غري مباشرة، وحيثما جرت اإلشارة إىل عائل أو جمال  ينبغي، يف ما يتعلق بنبات جاٍر  1م

مالئم ميكن فيه للنبات أن ينمو يف منطقة حتليل خماطر  1عوائل، أن يفهم هذا على أنه يشري، بدال من ذلك، إىل موطن

 اآلفات.

                                                      
 تشمل عبارتا العائل/املوطن أيضًا الكائنات اليت تؤثر على النباتات بشكل غري مباشر، من خالل تأثريها على كائنات أخرى.  1
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 النباتات املراد استريادها، النظر يف مفاهيم الدخول، والتوطن، واالنتشار، بصورة خمتلفة. وجيب، يف حالة  1م

فالنبات املستورد للغرس يتم االحتفاظ به وبالنسبة إىل النبات املستورد لغرض الغرس، ال حاجة إىل تقييم احتمال الدخول.   1م

. لذلك إىل املناطق املهددة أن ينتشر النبات من املوطن املقصودبعد دخوله يف موطن مقصود. وينشأ اخلطر ألنه من احملتمل 

 .2-2-2قبل القسم  3-2-2فإنه جيوز النظر يف القسم 

والنباتات املستوردة لغري أغراض الغرس جيوز أن تستخدم ألغراض خمتلفة )كبذور للطيور، أو كعلف، أو للتجهيز، مثال(.  1م

 .منطقة مهددةات أو نقله من مكان االستخدام املقصود إىل عن احتمال جناة النب خطر اآلفاتوينشأ 

 توجيهات حمددة بشأن حتديد املوائل واألماكن واملناطق املهددة للنباتات كآفات. 4ويتضّمن امللحق 

تيهما يتطّلب تقدير احتمال استجالب أي من الكائنات احلية احملورة حتليل طريقي االستجالب املتعّمدة وغري املتعّمدة كل  2م

 واالستخدام املقصود.

 احتاال  خول اآلفة 1.2.2

يعتمد احتمال دخول اآلفة على طرق انتقاهلا من بلد التصدير إىل جهة الوصول، ومدى تكرار وكمية ارتباطها بهذه الطرق. 

 وكلما زاد عدد طرق انتقال العدوى، زاد احتمال دخول اآلفة بطريق من هذه الطرق.

عتبار الطرق املوثقة النتقال اآلفة إىل مناطق جديدة.  كما ينبغي تقييم الطرق احملتملة اليت قد ال يكون وينبغي أن تؤخذ يف اال

هلا وجود يف الوقت احلاضر. وميكن أن توفر البيانات اخلاصة باكتشاف اآلفة دلياًل على مدى قدرة اآلفة على االرتباط 

 قل والتخزين.بطريق ما وعلى احملافظة على بقائها أثناء فرتة الن

اآلفات اليت ميكن أن حتملها الدخول يف حالة النباتات الوارد استريادها. ولكن يلزم التقييم يف حال  ال يلزم تقييم احتمال  1م

 .البذور املستوردة لالستنبات(امللّوثة اليت حتملها بذور الهذه النباتات )مثل 

 دخول النباتات كآفات.توجيهات حمددة بشأن تقدير احتمال  4ويتضّمن امللحق 

 ال يعين هذا القسم الكائنات احلية احملورة املستوردة لإلطالق املتعّمد يف البيئة.  2م

 حتديد طريق انتقال العدوى يف تعالية حتليل خماطر اآلفات نتيجة لوجو  آفة 1.1.2.2

سًا استنادًا إىل التوزيع اجلغرايف وجمال ينبغي دراسة مجيع طرق انتقال العدوى املرتبطة بدخول اآلفة.  وميكن حتديدها أسا

العوائل.  ومتثل شحنات النباتات واملنتجات النباتية اليت تنقل يف التجارة الدولية الطرق الرئيسية اليت تبعث على القلق، 

راسة الطرق واألمناط القائمة هلذه التجارة هي اليت حتدد، إىل حد بعيد، الطرق األكثر احتمااًل لدخول اآلفة.  وينبغي د

األخرى، مثل أنواع السلع األخرى، ومواد التعبئة، واألشخاص، واألمتعة، والربيد، ووسائل النقل، وكذلك تبادل املعلومات 

العلمية، حسب مقتضى احلال.  كذلك، ينبغي تقييم إمكانية دخول اآلفة بالطرق الطبيعية، ألن االنتشار الطبيعي قد يقلل 

 النباتية.من فعالية تدابري الصحة 

 ينبغي النظر يف مجيع طرق االستجالب )املتعمد وغري املتعمد منها( يف حالة الكائنات احلية احملورة.  2م



 حتليل خماطر اآلفات احَلْجرية 11 دولي لتدابري الصحة النباتيةالعيار امل

الدولية لوقاية النباتات االتفاقية  16   -11 دولي لتدابري الصحة النباتيةالعيار امل 

 احتاال ارتباط اآلفة بطريق انتقاهلا يف منطقة املنشأ 2.1.2.2

وتشمل العوامل الواجب   ينبغي تقييم إمكانية وجود ارتباط، مكاني أو زماني، بني اآلفة وطرق انتقاهلا يف منطقة املنشأ.

 دراستها ما يلي:

 انتشار اآلفة يف منطقة املنشأ -

 وجود اآلفة يف طور يساعد على ارتباطها بالسلع، أو احلاويات، أو وسائل النقل -

 حجم ووترية احلركة على طول طريق انتقاهلا -

 التوقيت أثناء املوسم -

مكان املنشأ )استخدام مواد وقاية إدارة اآلفات، والتدابري الزراعية والتجارية املطبقة يف  -

 النبات، وطرق التداول، والفرز، واستبعاد املنتجات التالفة أو املصابة، والتدريج(.

 احتاال حمافظة اآلفة تعلى بقائها أثناء فرتة النقل والتخزين 3.1.2.2

 من أمثلة العوامل اليت ينبغي دراستها:

 منسوبة إىل فرتة النقل والتخزين سرعة وظروف وسائل النقل ومدة دورة حياة اآلفة -

مدى قدرة اآلفة على احملافظة على بقائها، يف أطوار حياتها املختلفة، أثناء فرتة النقل  -

 والتخزين

 احتمال ارتباط انتشار اآلفة بشحنة -

التدابري التجارية )مثل التربيد( املطبقة على الشحنات يف بلد املنشأ، أو بلد الوصول، أو أثناء  -

 قل والتخزين.فرتة الن

 إ ارة اآلفات احتاال حمافظة اآلفة تعلى بقائها رغم التدابري املتبعة يف 4.1.2.2

ينبغي تقييم تدابري إدارة اآلفات القائمة )مبا يف ذلك تدابري الصحة النباتية( املطبقة على الشحنات ضد اآلفات األخرى من 

اآلفة حمل الدراسة.  كما ينبغي تقدير احتماالت مرور اآلفة دون  مدى فعاليتها ضد لتحديداملنشأ حتى االستخدام النهائي، 

 اكتشاف أثناء الفحص أو قدرتها على احملافظة على بقائها رغم تدابري الصحة النباتية األخرى السارية.

 احتاال انتقال اآلفة إىل تعائل مناسب 5.1.2.2

 ما يلي: دراستهاتشمل العوامل الواجب 

 ذلك النواقل اليت تسم  بانتقال اآلفة من طريق انتقال العدوى إىل عائل آليات االنتشار، مبا يف -

 مناسب

ما إذا كانت السلعة املستوردة من املقرر إرساهلا إىل عدد قليل أو عدد كثري من نقط الوصول يف  -

 منطقة حتليل خماطر اآلفات

 مدى قرب نقط الدخول، والعبور والوصول من العوائل املناسبة -
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17 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية  -11 دولي لتدابري الصحة النباتيةالعيار امل   

 تتم فيه عملية االسترياد خالل السنةالوقت الذي  -

أغراض االستخدام اليت مت استرياد السلعة من أجلها )مثل استخدامها يف الزراعة، أو التصنيع أو  -

 االستهالك(.

 خماطر املنتجات الثانوية واملخلفات. -

صنيع(. كذلك ينبغي دراسة احتمال دخول اآلفة أكثر من غريها )مثل الت بارتفاعوترتبط بعض االستخدامات )مثل الزراعة( 

 االحتماالت املرتبطة بزراعة السلعة، أو تصنيعها أو التخلص منها بالقرب من العوائل املناسبة.

ينبغي النظر أيضًا يف احتمال تدفق اجلينات ونقلها يف حالة الكائنات احلية احملورة، يف حال وجود مسات مثرية للقلق   2م

 لة للنقل.على مستوى الصحة النباتية القاب

 احتاال توطن اآلفة 2.2.2

ولتقدير احتماالت توطن اآلفة، ينبغي احلصول على معلومات حيوية ميكن االعتماد عليها )دورة حياة اآلفة، وجمال 

العوائل، واجلوانب الوبائية، وقدرتها على احملافظة على بقائها( من املناطق اليت توجد بها اآلفة بالفعل.  وعندئذ، ميكن 

باحلالة يف تلك املناطق اليت توجد بها اآلفة بالفعل )مع مراعاة الظروف  اآلفات خماطرنة احلالة يف منطقة حتليل مقار

البيئية احملمية( ويستخدم اخلرباء قدرتهم على احلكم يف تقدير احتماالت توطن اآلفة.  وميكن النظر أيضًا يف حاالت 

 لعوامل الواجب دراستها ما يلي:اإلصابة السابقة بآفات مماثلة.  ومن أمثلة ا

 مدى توافر العوائل يف منطقة حتليل خماطر اآلفات، وكميتها وتوزيعها -

 مدى مالءمة البيئة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات -

 قدرة اآلفة على التأقلم -

 اسرتاتيجية التكاثر بالنسبة لآلفة -

 طريقة اآلفة يف احملافظة على بقائها -

  املكافحة.املعامالت الزراعية وتدابري -

حتديد حالة اآلفات يف ) 8املعيار الدولي رقم  وينبغي، لدى دراسة احتماالت توطن اآلفة، مالحظة أن اآلفة العارضة )أنظر 

( قد ال تستطيع التوطن يف منطقة حتليل خماطر اآلفات )نظرًا لعدم مالءمة الظروف املناخية، على سبيل املثال( (منطقة ما

 من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(. 3-7أن تنحدث نتائج اقتصادية غري مقبولة )أنظر املادة ومع ذلك فإنها ميكن 

 .توطن يف موائل غري تلك املقصودةالتوطن يتعلق بال احتمال، فإن تقييم كآفاتيف حالة النباتات  1م

 توجيهات خاصة بشأن تقييم احتمال توّطن النباتات كآفات 4ويتضّمن امللحق 

 .اإلنسان تدخل عن مبعزل احلياة قيد على البقاء على احملورة احلية الكائنات قدرة عند أيضًا التوقف جيب  2م

 يف النظر ينبغي اآلفات، خماطر حتليل يشملها اليت املنطقة يف مشكلة يطرح اجلينات تدفق كان كلما ذلك، عن فضاًل  2م

 .النباتية ةالصح مستوى على للقلق مثرية مسة وتوّطن ظهور احتمال

 الرتكيبة نفس هلا مشابهة أخرى بكائنات أو حمورة حية بكائنات تتعلق سابقة حباالت لذلك االستعانة وميكن  2م



 حتليل خماطر اآلفات احَلْجرية 11 دولي لتدابري الصحة النباتيةالعيار امل

الدولية لوقاية النباتات االتفاقية  18   -11 دولي لتدابري الصحة النباتيةالعيار امل 

 خماطر اآلفات حتليل مدى توافر العوائل املناسبة، والعوائل البديلة والنواقل يف منطقة 1.2.2.2

 دراستها ما يلي: الواجبتشمل العوامل 

 ائل والعوائل البديلة موجودة، ومدى وفرتها واتساع نطاق توزيعهاما إذا كانت العو -

ما إذا كانت العوائل والعوائل البديلة توجد يف أماكن متقاربة من الناحية اجلغرافية تسم   -

 لآلفة باستكمال دورة حياتها

ما إذا كانت أنواع نباتية أخرى قد يثبت كونها عوائل مناسبة، يف حالة عدم وجود النوع  -

 عائل املعتادال

يف حالة انتشار اآلفة عن طريق ناقل، ما إذا كان الناقل موجودًا بالفعل يف منطقة حتليل  -

 خماطر اآلفات أو من املرج  دخوله

ما إذا كان يوجد نوع آخر من النواقل يف منطقة حتليل خماطر اآلفات ميكن أن يقوم بنقل  -

 العدوى.

نوع"، وأن يكون لتصنيف العوائل يف مستوى أعلى أو أدنى من النوع مربرات وينبغي عادة تصنيف العوائل على مستوى "ال

 علمية سليمة.

 مالءمة العوامل البيئية 2.2.2.2

ينبغي حتديد العوامل البيئية )مثل مالءمة املناخ، والرتبة، واملنافسة بني اآلفة والعائل( املؤثرة على تطور اآلفة، وعائلها 

وقدرتها على احملافظة على بقائها أثناء فرتات اإلجهاد املناخي واستكمال دورة  –ذه العوامل يف حالة تأثره به –وناقلها 

حياتها. وينبغي مراعاة أن البيئة من احملتمل أن تكون هلا تأثريات متباينة على اآلفة، وعائلها وناقلها. ومن الالزم إدراك 

نطقة املنشأ سوف يستمر يف منطقة حتليل خماطر اآلفات مبا يفيد ذلك يف حتديد ما إذا كان التفاعل بني هذه الكائنات يف م

 اآلفة أو يضر بها. وينبغي أيضًا دراسة احتمال توطن اآلفة يف الظروف البيئية احملمية، مثل الصوبات.

اخلاصة مبنطقة  املناخية اخلاصة بالتوزيع املعروف لآلفة مع البيانات البياناتوميكن استخدام نظم النماذج املناخية ملقارنة 

 حتليل خماطر اآلفات.

 املعامالت الزراتعية وتدابري املكافحة 3.2.2.2

ينبغي مقارنة املعامالت املستخدمة يف زراعة/إنتاج احملاصيل العائلة، حسب مقتضى احلال، لتحديد ما إذا كانت هناك 

 اآلفة، مما قد يؤثر على قدرتها على التوطن. اختالفات بني املعامالت املطبقة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات ومنطقة منشأ

ميكن أيضًا يف حالة النباتات اليت هي كائنات حية حمورة البحث يف إمكانية اللجوء إىل ممارسات زراعية أو للمكافحة   2م

 أو لإلدارة حمددة.

ليل خماطر اآلفات مما يؤدي إىل وجيوز أيضًا دراسة برامج مكافحة اآلفات أو األعداء الطبيعة املوجودة بالفعل يف منطقة حت

تقليل احتماالت توطن اآلفات.  وينبغي اعتبار أن اآلفات اليت ال ميكن مكافحتها متثل خطرًا أكرب من تلك اليت يسهل 

 مكافحتها. وينبغي دراسة مدى توافر )أو عدم توافر( طرق االستئصال املالئمة.
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19 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية  -11 دولي لتدابري الصحة النباتيةالعيار امل   

 توطن اآلفةالصفات األخرى اليت تؤثر تعلى احتااالت  4.2.2.2

 :الصفات األخرى اليت تؤثر على احتماالت توطن اآلفة ما يلي وتشمل

ينبغي حتديد الصفات اليت  – اسرتاتيجية تكاثر اآلفات وطرق حمافظة اآلفات على بقائها -

وعدد تنمكن اآلفة من التكاثر الفعال يف البيئة اجلديدة، مثل التكاثر العزري/التلقي  الذاتي، وفرتة دورة احلياة، 

 األجيال كل سنة، ومرحلة السكون، وما إىل ذلك.

ينبغي النظر فيما إذا كانت اآلفة من النوع متعدد األشكال  – القدرة على التكيف الوراثي -

ودرجة قدرتها على التكيف مع الظروف الشبيهة بظروف منطقة حتليل خماطر اآلفات، مثل األجناس 

ادرة على التأقلم مع العديد من املواطن أو مع عوائل جديدة، فهذا املتخصصة يف عوائل معينة أو األجناس الق

التنوع الوراثي )واملظهري( يزيد من قدرة اآلفة على حتمل التغريات البيئية، والتأقلم مع العديد من املواطن، 

 واكتساب القدرة على حتمل املبيدات والتغلب على مقاومة العائل لإلصابة.

ينبغي تقدير احلد األدنى من   – العددية الالزم لتحقيق التوطناحلد األدنى من الكثافة  -

 الكثافة الالزم لتوطن اآلفة، إذا كان ذلك ممكنًا.

يف حالة الكائنات احلية احملورة، ينبغي أيضًا التوقف عند عدم استقرارها من الناحيتني املظهرية النمطية والوراثية   2م

 النمطية إذا ثبت ذلك

 والرقابة املقرتحة املتعلقة بالكائنات احلية احملمورة فى البلد املستورد. اإلنتاجاملالئم دراسة ممارسات وقد يكون من   2م

 احتاال انتشار اآلفة بعد توطنها 3.2.2

اآلفة اليت تعد احتماالت انتشارها مرتفعة تكون احتماالت توطنها مرتفعة أيضًا، وبالتالي تكون إمكانيات النجاح يف 

/أو استئصاهلا أقل. ولتقدير احتماالت انتشار اآلفة، ينبغي احلصول على معلومات حيوية ميكن االعتماد عليها احتوائها و

الوضع القائم يف منطقة حتليل خماطر اآلفات بدقة مع الوضع السائد  مقارنة، ميكن وعندئذمن املناطق اليت توجد بها اآلفة. 

كن استخدام قدرة اخلرباء على احلكم يف تقدير احتماالت انتشار اآلفة. وقد يف املناطق األخرى اليت توجد بها اآلفة، ومي

 ومن أمثلة العوامل الواجب دراستها ما يلي:بآفات مماثلة.  السابقةيكون من املفيد النظر أيضًا يف حاالت اإلصابة 

 مدى مالءمة الظروف البيئية الطبيعية و/أو اخلاضعة لإلدارة لالنتشار الطبيعي لآلفة -

 وجود حواجز طبيعية متنع انتشار اآلفة -

 احتماالت انتقال اآلفة مع السلع أو وسائل النقل -

 األغراض اليت تستخدم فيها السلعة -

 النواقل احملتملة لآلفة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات -

 األعداء الطبيعية احملتملة لآلفة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات. -

املكان الذي من املقصود زراعتها فيه أو من االستخدام  ن تقييم االنتشار يتعلق باالنتشار من، فإكآفاتيف حالة النباتات  1م

 .املقصود إىل املنطقة املهددة
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 توجيهات خاصة بشأن تقييم احتمال انتشار النباتات كآفات 4ويتضّمن امللحق 

اآلثار االقتصادية اليت من احملتمل أن ويستفاد من املعلومات اخلاصة باحتماالت االنتشار يف تقدير مدى سرعة ظهور 

ترتتب على اآلفة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات. وتكون لذلك أهميته أيضًا إذا كان من احملتمل دخول اآلفة وتوطنها 

يف منطقة تكون أهميتها االقتصادية احملتملة قليلة فيها، ثم انتشارها إىل منطقة أخرى تكون أهميتها االقتصادية 

ة كبرية.  وباإلضافة إىل ذلك، قد تكون هذه املعلومات مهمة يف مرحلة إدارة املخاطر، لدى النظر يف جدوى احملتمل

 احتواء اآلفة الوافدة أو استئصاهلا.

للنباتات فور توطنها، كما جيوز، بصفة خاصة، أن تنتشر فقط بعد فرتة  مؤذيةجيوز أن ال تؤدي آفات معينة إىل آثار  1م

 لدى تقدير احتمال االنتشار، أن يقوم ذلك على أساس قرائن مثل هذا السلوك. معينة. وينبغي،

 االنتهاء من مرحلة  راسة احتااالت  خول اآلفة وانتشارها 4.2.2

ينبغي التعبري عن االحتماالت العامة لدخول اآلفة بالشكل األنسب من حيث البيانات، والطرق املستخدمة يف التحليل، 

اخلطاب.  وميكن أن تكون هذه املعلومات وصفية أو كمية ألنها، يف كلتا احلالتني، جاءت نتيجة واجلمهور املقصود ب

للربط بني املعلومات الوصفية والكمية.  وميكن التعبري عن احتماالت دخول اآلفة على شكل مقارنة بني هذه املعلومات 

 بشأن آفات أخرى. واملعلومات اليت ميكن احلصول عليها من مناطق حتليل خماطر اآلفات

 االنتهاء من مرحلة حتديد املناطق املهد ة 1.4.2.2

ينبغي حتديد ذلك اجلزء من منطقة حتليل خماطر اآلفات اليت تكون فيه العوامل اإليكولوجية مواتية لتوطن اآلفة، لكي 

 بأكملها أو ميكن حتديد املنطقة املهددة، حسب مقتضى احلال.  وقد يشمل ذلك منطقة حتليل خماطر اآلفات

 جزءًا منها.

 تقدير النتائج االقتصا ية احملتالة 3.2

توض  الشروط املبينة يف هذه اخلطوة املعلومات الواجب مجعها فيما يتصل باآلفة وعوائلها النباتية احملتملة، وتقرتح 

م مجيع اآلثار املرتتبة على مستويات التحليالت االقتصادية اليت ميكن إجراؤها اعتمادًا على هذه املعلومات من أجل تقيي

اإلصابة باآلفات، أي النتائج االقتصادية احملتملة. وينبغي، حسب مقتضى احلال، احلصول على بيانات كمية حتدد 

 القيم النقدية هلذه النتائج، وجيوز أيضًا استخدام البيانات الكمية. ومن املفيد االستئناس برأي اخلرباء االقتصاديني.

االت، قد ال يكون من الضروري إجراء حتليالت مفصلة عن النتائج االقتصادية املتوقعة إذا كانت هناك ويف كثري من احل

دالئل كافية على ذلك، أو إذا كان من املتفق عليه على نطاق واسع أن دخول اآلفة سوف ترتتب عليه نتائج اقتصادية 

تركز عملية تقييم املخاطر أساسًا على احتماالت دخول  غري مقبولة )مبا يف ذلك النتائج البيئية(.  ويف هذه احلاالت،

اآلفة وانتشارها.  ومع ذلك، فسوف يكون من الضروري دراسة العوامل االقتصادية مبزيد من التفصيل عندما يكون هناك 

تدابري املطبقة تركيز على مستوى النتائج االقتصادية، أو عندما يكون مستوى النتائج االقتصادية الزمًا لتقييم مدى قوة ال

 يف إدارة املخاطر أو يف تقييم جدوى تكاليف االستئصال أو املكافحة.

 ن تقدير النتائج االقتصادية احملتملة للنباتات كاآلفات.أتوجيهات خاصة بش 4ويتضّمن امللحق 
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على البيئة( باآلفة )املؤذية بالنسبة إىل الكائنات احلية احملورة، جيب أن يرتبط التأثري االقتصادي )مبا يف ذلك التأثري  2م

 للنباتات أو للمنتجات النباتية( اليت حيتمل أن تشكلها الكائنات احلية احملورة.

 ال بد من مراعاة الرباهني التالية أيضًا يف حالة الكائنات احلية احملورة: 2م

تهدفة االنعكاسات االقتصادية احملتملة اليت قد تنجم عن تأثريات سلبية على كائنات غري مس -

 تكون مؤذية للنباتات أو للمنتجات النباتية؛

 االنعكاسات االقتصادية اليت قد تنجم عن خصائص اآلفات. -

 أنظر امللحق الثالث للمزيد من التوجيهات املفصلة عن تقييم هذه املواصفات.

 التأثريات املرتتبة تعلى اآلفة 1.3.2

صول على معلومات من املناطق اليت توجد بها اآلفة نتيجة لعوامل لتقدير األهمية االقتصادية احملتملة لآلفة، ينبغي احل

. وينبغي مقارنة هذه املعلومات مع الوضع القائم يف منطقة حتليل خماطر اآلفات. وقد اخلارجطبيعية أو ألنها وفدت من 

اليت ينبغي دراستها مباشرة أو  وميكن أن تكون اآلثاريكون من املفيد النظر أيضًا يف حاالت اإلصابة السابقة بآفات مماثلة. 

 غري مباشرة.

 احملتملة لآلفات يف هذا القسم ينطبق أيضا على: االقتصادية األهميةإن النهج األساسي لتقدير  1م

 اآلفات اليت تؤثر على النباتات غري املزروعة/الطليقة -

 األعشاب الضارة/النباتات الغازية -

 ثريها على كائنات أخرى.اآلفات اليت تؤثر على النباتات عن طريق تأ -

 حمددة يف حال وجود آثار مباشرة وغري مباشرة على البيئة. دالئلويقتضي األمر وجود  1م

وميكن، يف حالة النباتات املراد استريادها ألغراض الغرس، إدراج النتائج طويلة األجل بشأن املوطن املقصود، يف التقييم.  1م

  أو قد تكون له آثار ضارة باملوئل املقصود.وقد يؤثر الغرس على االستخدام اإلضايف

وينبغي أن يكون ما يتم حبثه من آثار ونتائج بالنسبة للبيئة نامجا عن اآلثار املرتتبة بالنسبة للنباتات. إال أن هذه اآلثار  1م

سبيل املثال، فإن  على النباتات قد تكون أقل داللة من اآلثار و/أو النتائج بالنسبة للكائنات أو النظم األخرى. وعلى

عشبا ضارا ثانويا قد يكون مثريا للحساسية بدرجة كبرية لدى البشر أو أن نباتا ممرضا ثانويا قد ينتج مواد سامة تؤثر 

بصورة خطرية على احليوانات الزراعية. بيد أن تنظيم النباتات على أساس آثارها على املتعضيات أو األنظمة األخرى 

سان واحليوان( فال يدخل ضمن نطاق هذا املعيار. وإذا كشفت عملية حتليل خماطر اآلفات )مثال ذلك على صحة اإلن

 عن دالئل على الكائنات أو األنظمة األخرى، فإنه ينبغي إبالغ ذلك، إىل السلطات املعنية بالتعامل مع هذه القضية.
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 اآلثار املباشرة املرتتبة تعلى اآلفة 1.1.3.2

شرة لآلفة على كل عائل من العوائل احملتملة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات، أو اآلثار لتحديد وتوصيف اآلثار املبا

 ، ميكن دراسة األمثلة التالية:معنياليت تكون مقصورة على عائل 

النباتات العائلة املعروفة أو احملتملة )يف الظروف احلقلية، أو يف ظروف الزراعة احملمية، أو  -

 الرباري(

 ره ووترية حدوثهأنواع الضرر ومقدا -

 اخلسائر اليت تصيب احملاصيل، من حيث الغلة والنوعية -

العوامل احليوية اليت تؤثر على مستوى األضرار واخلسائر )مثل قدرة اآلفة على التأقلم ومدى  -

 ضراوتها(

 العوامل غري احليوية اليت تؤثر على مستوى األضرار واخلسائر )مثل املناخ( -

 معدل انتشار اآلفة -

 اثر اآلفةمعدل تك -

 تدابري املكافحة ومدى فعاليتها وتكاليفها )مبا يف ذلك التدابري القائمة( -

 تأثري ذلك على املعامالت اإلنتاجية القائمة -

 التأثري على البيئة. -

وينبغي تقدير املساحة اإلمجالية للمحصول واملساحة اليت ميكن أن تكون مهددة، يف كل عائل من العوائل املمكنة، يف 

 ناصر املبينة فيما سبق.ضوء الع

ويف حالة حتليل املخاطر البيئية، تشمل أمثلة اآلثار املباشرة لآلفات على النباتات و/أو نتائجها البيئية اليت ميكن 

 دراستها ما يلي:

 تقليص األنواع النباتية الرئيسية -

لوفرة أو تقليص األنواع النباتية اليت تعد عناصر رئيسية يف النظام االيكولوجي )من حيث ا -

احلجم(، واألنواع النباتية األصلية املهددة )مبا يف ذلك اآلثار اليت حتدث على مستوى أدنى من مستوى األنواع 

 النباتية مع وجود دالئل على كون هذه اآلثار كبرية(

 تقليص األنواع النباتية األخرى، أو إزاحتها أو إزالتها. -

 ل أن تكون مهددة منسوبا إىل هذه اآلثار.وينبغي أن يكون تقدير املنطقة اليت حيتم 1م
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 اآلثار غري املباشرة املرتتبة تعلى اآلفة 2.1.3.2

لتحديد وتوصيف اآلثار غري املباشرة املرتتبة على اآلفة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات، أو اآلثار اليت ال تعد مقصورة 

 دراسة األمثلة التالية: ميكنعلى عائل معني، 

ض هلا األسواق احمللية وأسواق التصدير، مبا يف ذلك اآلثار املتصلة بنفاذ سلع اآلثار اليت تتعر -

التصدير إىل األسواق، على وجه اخلصوص.  وينبغي تقدير النتائج احملتملة فيما يتعلق بالنفاذ إىل األسواق يف 

)أو من احملتمل فرضها تحالة ما إذا أصبحت اآلفة متوطنة.  وهذا يتضمن النظر يف قواعد الصحة النباتية اليت 

 البلدان املستوردة( فرضهاتأن 

التغريات اليت تطرأ على التكاليف اليت يتحملها املنتجون أو على الطلب على املستلزمات، مبا  -

 يف ذلك تكاليف املكافحة

التغريات اليت تطرأ على طلب املستهلكني، يف الداخل واخلارج، على املنتجات نتيجة لتغري  -

 مستوى جودتها

 اآلثار البيئية وغريها من اآلثار غري املرغوبة املرتتبة على تدابري املكافحة -

 جدوى وتكاليف االستئصال أو املكافحة -

 ما إذا كان الناقل ميكن أن يقوم بنقل آفات أخرى -

 املوارد الالزمة إلجراء مزيد من البحوث وتقديم املشورة -

 ليت قد تتعرض هلا السياحة(.اآلثار االجتماعية وغريها من اآلثار )مثل اآلثار ا -

 أمثلة اآلثار غري املباشرة لآلفات على النباتات و/أو نتائجها البيئية: تشملويف حالة حتليل املخاطر البيئية،   1م

 إحداث آثار كبرية على اجملموعات النباتية -

 إحداث آثار كبرية على املناطق املعينة على أنها حساسة بيئيا أو حممية -

بري يف العمليات االيكولوجية ويف بنية النظام االيكولوجي واستقراره وعملياته إحداث تغيري ك -

)مبا يف ذلك اآلثار على األنواع النباتية، واإلجنراف، والتغريات يف منسوب املياه اجلوفية، وزيادة خماطر 

 احلريق، ودورة العناصر التغذوية، وغري ذلك(

ية املياه، االستخدامات االستجمامية، إحداث آثار على االستخدام البشري )مثل نوع -

 السياحة، الرعي احليواني، القنص، صيد األمساك(

 تكاليف إحياء البيئة. -

وميكن أن تنظر وكاالت/سلطات أخرى، حسب االقتضاء، يف اآلثار على الصحة البشرية واحليوانية )مثل السمية،   1م

 وإثارة احلساسية( واملسطحات املائية والسياحة.
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 حتليل النتائج االقتصا ية 2.3.2

 تعامل الزمان وتعامل املكان 1.2.3.2

تتصل التقديرات الواردة بالقسم السابق بوضع افرتاضي من املفرتض فيه أن اآلفة قد وفدت وأنها تكشف عن نتائجها 

الوقت، وقد  االقتصادية احملتملة )كل سنة( يف منطقة حتليل خماطر اآلفات.  ومع ذلك، تظهر النتائج االقتصادية مع

تكون مقصورة على سنة واحدة أو عدة سنوات أو قد متتد ملدة غري حمدودة. هنا ينبغي النظر يف العديد من 

السيناريوهات. فالنتائج االقتصادية اإلمجالية اليت متتد ألكثر من سنة ميكن التعبري عنها بقيمة النتائج االقتصادية 

 صايف القيمة حاليًا. سنويًا، مع اختيار معدل خصم مناسب حلساب

وميكن أن تتصل السيناريوهات األخرى مبا إذا كانت اآلفة توجد يف نقطة واحدة أو يف نقاط كثرية يف منطقة حتليل 

خماطر اآلفات، وسوف يعتمد ظهور النتائج االقتصادية احملتملة على معدل وكيفية انتشار اآلفة يف منطقة حتليل خماطر 

عدل االنتشار بطيئًا أو سريعًا؛ ويف بعض احلاالت، قد يكون من املفرتض أن من املمكن منع اآلفات. وميكن أن يكون م

انتشار اآلفة. وميكن استخدام التحليالت املناسبة لتقدير النتائج االقتصادية احملتملة على مدى فرتة من الوقت أثناء 

من املتوقع أن يتغري، مبرور الوقت، الكثري من انتشار اآلفة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات. وباإلضافة إىل ذلك، ف

العوامل أو اآلثار اليت سبقت اإلشارة إليها، وتتغري بالتالي النتائج االقتصادية احملتملة.  وسوف يكون من الالزم 

 االستئناس برأي اخلرباء وإجراء الكثري من التقديرات.

 حتليل النتائج بالنسبة للتجارة 2.2.3.2

ستكون معظم اآلثار املباشرة لآلفات وكذلك بعض اآلثار غري املباشرة ذات طابع جتاري، أو ستكون هلا كما سبق القول، 

حتديد هذه اآلثار اليت ميكن أن تكون إجيابية أو سلبية، ووضع تقديرات كمية هلا.  وينبغينتائج على أسواق معينة. 

 وقد يكون من املفيد النظر فيما يلي:

 جراء وجود اآلفة نتيجة لتغري تكاليف اإلنتاج، والغلة واألسعار تأثر رحبية املنتجني من -

تأثري التغريات اليت حدثت نتيجة لوجود اآلفة على الكميات املطلوبة من السلع، واألسعار  -

اليت تدفع مقابلها يف األسواق احمللية والدولية.  وميكن أن يشمل ذلك التغريات اليت تطرأ على جودة املنتجات 

 و/أو القيود التجارية املتصلة باحلجر الزراعي نتيجة لدخوهلا.

 ليب التحليلأسا 3.2.3.2

توجد أساليب للتحليل ميكن استخدامها بالتشاور مع خرباء االقتصاد لوضع حتليالت أكثر تفصياًل عن اآلثار االقتصادية 

. وينبغي أن تتضمن هذه اآلثار مجيع اآلثار اليت سبق حتديدها. وميكن أن تشمل هذه َحْجريةاحملتملة لوجود آفة 

 األساليب ما يلي:

وسيكون ذلك كافيًا إذا كانت اآلثار االقتصادية لآلفة على األرباح اليت  .يةوضع ميزانية جزئ -

 حيصل عليها املنتجون حمدودة بصفة عامة، ورئي أنها طفيفة نسبيًا

من املستصوب إجراء حتليل التوازن اجلزئي إذا تبني، طبقًا ملا جاء يف  .حتليل التوازن اجلزئي -

 القسم
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وهري يف األرباح اليت حيصل عليها املنتجون، أو حدوث تغري جوهري يف فيما سبق، حدوث تغري ج 2-3-2-2

الطلب من جانب املستهلكني. ويعد حتليل التوازن اجلزئي ضروريُا لقياس التغريات اليت تطرأ على مستوى 

 الرفاهية، أو التغريات الصافية الناشئة عن تأثري اآلفات على املنتجني واملستهلكني

إذا كانت التغريات االقتصادية بالنسبة لالقتصاد القومي كبرية ومن  .محتليل التوازن العا -

املمكن أن تتسبب يف تغري العوامل األخرى مثل األجور، أو أسعار الفائدة أو أسعار الصرف، عندئذ ميكن 

 استخدام حتليل التوازن العام يف حتديد النطاق الكامل لآلثار االقتصادية.

رق التحليل مقيدًا بنقص البيانات، وعدم التأكد من صحتها، وألن البيانات اخلاصة وكثريًا ما يكون استخدام ط

 بتأثريات معينة تكون بيانات وصفية فقط.

 النتائج غري التجارية والبيئية 4.2.3.2

فيما سبق، ذات طبيعة  2-1-3-2و 1-1-3-2 القسمانبني يستكون بعض اآلثار املباشرة وغري املباشرة لآلفة، كما 

صادية، أو تؤثر على قيم معينة، ومع ذلك فلها سوق قائمة ميكن حتديدها بسهولة.  ونتيجة لذلك، قد يكون من غري اقت

املمكن قياسها مبا فيه الكفاية من حيث األسعار يف أسواق املنتجات أو أسواق اخلدمات املستقرة.  وتشمل األمثلة، بصفة 

ي، والتنوع احليوي، وقيمة املرافق الرتفيهية( واآلثار االجتماعية )العمالة، خاصة، اآلثار البيئية )استقرار النظام البيئ

 وهذه اآلثار ميكن تقريبها بطرق التقييم املالئمة غري السوقية. يف ما يلي املزيد من التفاصيل عن البيئة.. والسياحة(

ية عن هذه النتائج، مع توضي  كيفية فإذا كانت القياسات الكمية هلذه النتائج غري ممكنة، ميكن توفري معلومات وصف

 االعتماد على هذه املعلومات يف اختاذ القرارات.

ويقتضي تطبيق هذه املعايري على املخاطر بالنسبة للبيئة تصنيف القيم البيئية تصنيفا واضحا وحتديد كيفية تقديرها.   1م

ل استخدامها بالتشاور مع خرباء االقتصاد. وميكن تقييم البيئة باستخدام منهجيات خمتلفة لكن هذه املنهجيات يفض

 عنصروميكن أن تتضمن هذه املنهجيات دراسة قيم االستخدام"."وعدم االستخدام". وتنشأ قيم "االستخدام" من استهالك 

من عناصر البيئة، مثل التمتع باملاء النظيف، أو الصيد يف حبرية، وكذلك من العناصر األخرى غري االستهالكية، مثل 

 خدام الغابات لألنشطة اليت يتم االضطالع بها يف أوقات الفراغ. وميكن تقسيم قيم "عدم االستخدام" إىل:است

 "قيمة اخليار" )قيمة االستخدام يف وقت الحق( -

 "قيمة الوجود" )معرفة أن أحد عناصر البيئة موجود( -

 "قيمة التوريث" )معرفة أن أحد عناصر البيئة متاح لألجيال املقبلة(. -

وسواء قدرت عناصر البيئة على أساس قيم االستخدام أو عدم االستخدام، فهناك مناهج لتقييمها، مثل النهج القائمة   1م

على األسواق، ومناذج األسواق القائمة على احملاكاة، ونقل الفوائد. ولكل منها مزاياه وعيوبه وكذلك حاالت يكون مفيدا 

 فيها بصفة خاصة.

كميا أو كيفيا، ويف كثري من األحوال تكون البيانات الكيفية كافية. فقد ال يكون هناك منهج كمي  ويكون تقييم النتائج  1م

ملواجهة حالة ما )مثل اآلثار الفاجعة بالنسبة لنوع رئيسي(، أو قد ال يكون التحليل الكمي ممكنا )عدم توافر املناهج(. 
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ري النقدي )عدد األنواع املتأثرة، نوعية املياه(، أو على تقدير وميكن أن تقوم التحليالت الكيفية املفيدة على التقييم غ

 اخلرباء، إذا اتبعت التحليالت إجراءات موثقة ومتسقة وشفافة.

 .2الضميمة  5رقم  املعيار الدولييرد عرض للتأثري االقتصادي يف  1م

 االنتهاء من تقييم النتائج االقتصا ية 3.3.2

قتصادية املبينة يف هذه اخلطوة، بالقيمة النقدية، كلما كان ذلك ممكنًا.  كذلك، ميكن ينبغي أن يكون تقدير النتائج اال

التعبري عن النتائج االقتصادية بأسلوب وصفي أو كمي وبدون قيمة نقدية، مع بيان مصادر املعلومات، واالفرتاضات اليت 

 اعتمد عليها التحليل وطرق التحليل بوضوح.

 املنطقة املهد ة 1.3.3.2

نبغي حتديد ذلك اجلزء من منطقة حتليل خماطر اآلفات اليت سترتتب على وجود اآلفة فيه خسائر اقتصادية كبرية، ي

 حسب مقتضى احلال. وهذا األمر مطلوب لتحديد املنطقة املهددة.

  رجة تعدم اليقني 4.2

ري من اجلوانب غري املؤكدة. فهذا إن تقدير احتماالت دخول اآلفات والنتائج االقتصادية املرتتبة عليها يكتنفه الكث

التقدير، بصفة خاصة، يقوم على استقراء احلاالت  السابقة لوجود اآلفات واملقارنة بينها وبني حالة افرتاضية يف منطقة 

حتليل خماطر اآلفات. ومن املهم توثيق اجلوانب غري املؤكدة يف التقدير، وتوضي  درجة عدم الدقة يف التقييم، وكذلك 

اجلوانب اليت اعتمدت على رأي اخلرباء. وهذا األمر ضروري لدواعي الشفافية، كما ميكن أن يكون مفيدًا  توضي 

 لتحديد البحوث املطلوب إجرائها وأولوياتها.

 وجتدر اإلشارة إىل أن تقدير احتماالت ونتائج املخاطر البيئية آلفات النباتات غري املزروعة والطليقة كثريا ما ينطوي على  1م

قدر من اإلبهام يفوق ذلك الذي جتري مواجهته يف حالة آفات النباتات املزروعة أو املدارة. ويرجع هذا إىل نقص 

 املعلومات، والتعقد اإلضايف املقرتن بالنظم االيكولوجية، والتباين املقرتن باآلفات أو العوائل أو املواطن. 

 االنتهاء من مرحلة تقدير خماطر اآلفات 5.2

لية تقييم خماطر اآلفات عن حتديد ما إذا كانت منطقة حتليل خماطر اآلفات، كلها أو جزء منها، ينعد منطقة تسفر عم

وبذلك تكون التقديرات الوصفية أو الكمية الحتماالت دخول اآلفة أو اآلفات، وما يرتتب عليها من تقديرات .مهددة.

ات على البيئة( قد مت حتديدها وتوثيقها، أو قد مت التوصل إىل وصفية أو كمية للنتائج االقتصادية )مبا يف ذلك التأثري

تقدير عام للموقف. وتستخدم هذه التقديرات، مبا يرتبط بها من اجلوانب غري املؤكدة، يف مرحلة إدارة خماطر اآلفات يف 

 منطقة حتليل خماطر اآلفات.

 املرحلة الثالثة: إ ارة خماطر اآلفات .3

 ختلص إليها عملية تقييم خماطر اآلفات يف اختاذ قرار مبا إذا كان من املطلوب إدارة املخاطر تستخدم االستنتاجات اليت

ومدى قوة التدابري الواجب اختاذها.  وملا كان خيار تفادي الضرر بالكامل ال يعد خيارًا منطقيًا، ينبغي أن يكون املبدأ 

اليت ميكن تربيرها وتكون ممكنة يف إطار اخليارات واملوارد  األساسي يف إدارة املخاطر هو حتقيق درجة األمان املطلوبة
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املتاحة.  وعملية إدارة خماطر اآلفات )باملعنى التحليلي( هي عملية حتديد طرق مواجهة املخاطر املتصورة، وتقييم مدى 

م النتائج االقتصادية كفاءة هذه اخليارات املتاحة وحتديد أنسبها.  وينبغي أيضًا دراسة اجلوانب غري املؤكدة يف تقيي

 واحتماالت دخول اآلفة، واالعتماد عليها يف حتديد اخليار املناسب إلدارة املخاطر. 

وعند دراسة إدارة املخاطر على البيئة، ينبغي التشديد على أن التدابري املتعلقة بالصحة النباتية يقصد بها مراعاة عدم   1م

ديد خيارات إدارة أخطار اآلفات مع مراعاة درجة عدم اليقني يف تقييم اليقني وجيب تصميمها تبعا لألخطار، وجيب حت

النتائج االقتصادية، واحتمال التدخل، والتربيرات الفنية ذات العالقة هلذه اخليارات. ويف هذا اجملال، فإن إدارة 

 اتات.املخاطر على البيئة اليت تسببها آفات النباتات ال ختتلف عن إدارة بقية خماطر آفات النب

 كاآلفات للنباتات املخاطر إدارة بشأن خاصة توجيهات 4 امللحق ويتضّمن

 مستوى املخاطر 1.3

 مقبواًلعد يي ذالينبغي على البلدان أن تقرر مستوى املخاطر ( 1)املعيار الدولي رقم إدارة املخاطر عند تطبيق مبدأ 

 بالنسبة هلا.

 بطرق عديدة، منها:املخاطر  منوميكن التعبري عن املستوى املقبول 

 الرجوع إىل شروط الصحة النباتية القائمة -

 يف ضوء اخلسائر االقتصادية التقديرية -

 يف حدود نطاق حتمل املخاطر  -

 مقارنًة مبستوى املخاطر اليت تقبلها البلدان األخرى. -

رنة مع مستوى املخاطر النامجة عن ميكن اإلشارة إىل املستوى املقبول من املخاطر يف حالة الكائنات احلية احملورة باملقا  2م

 كائنات مشابهة أو ذات الصلة استنادًا إىل خصائصها وسلوكها يف بيئة مشابهة للمنطقة اخلاضعة لتحليل خماطر اآلفات.

 املطلوبةالفنية  املعلومات 2.3

مجعها يف املراحل السابقة  البد أن يستند القرار الواجب اختاذه يف عملية إدارة خماطر اآلفات إىل املعلومات اليت أمكن

 لعملية حتليل خماطر اآلفات. وتشمل هذه املعلومات ما يلي:

 أسباب البدء يف العملية -

 تقدير احتماالت دخول اآلفة إىل منطقة حتليل خماطر اآلفات -

 تقييم النتائج االقتصادية احملتملة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات. -

 مستوى قبول املخاطر 3.3

ملخاطر العامة بدراسة نتائج تقييم احتماالت دخول اآلفة وتأثريها االقتصادي.  فإذا ونِجد أن اخلطر غري يتم تقدير ا

مقبول، عندئذ تكون اخلطوة األوىل يف إدارة املخاطر هي حتديد تدابري الصحة النباتية املمكنة اليت تقلل من املخاطر إىل 

ر لتدابري الصحة النباتية إذا كان اخلطر يف حدود املستوى املقبول أو املستوى املقبول أو أدنى منه. وال يكون هناك مرب
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كان من الواجب قبوله ألنه يستعصي على اإلدارة )كما قد حيدث يف حالة االنتشار الطبيعي لآلفة(.  وجيوز للبلدان أن 

 املستقبل على خماطر اآلفات.تقرر تطبيق مستوى منخفض من الرصد أو املراجعة لضمان اإلملام بالتغريات اليت تطرأ يف 

 حتديد خيارات اإل ارة املالئاة واختيار أنسبها 4.3

ينبغي اختيار التدابري املالئمة واختيار أكثرها فعالية يف تقليل احتماالت دخول اآلفة.  وينبغي أن يستند االختيار على 

 لتدابري الصحة النباتية(: 1رقم  يار الدولياملع) الصحة النباتيةاالعتبارات التالية، اليت تتضمن العديد من مباد  

تتمثل الفائدة  – منجدية من حيث التكلفة وقابلة للتنفيذ التأكد من أن تدابري الصحة النباتية -

املتوخاة من تطبيق تدابري الصحة النباتية يف منع دخول اآلفة، وبالتالي فإن منطقة حتليل خماطر اآلفات لن 

حملتملة. وميكن وضع تقديرات لتحليل جدوى التكاليف لكل تدبري من تدابري احلد تتعرض للنتائج االقتصادية ا

األدنى اليت يتبني أنها توفر األمان املقبول. وينبغي دراسة التدابري اليت تكون النسبة بني الفائدة والتكلفة فيها 

 مقبولة

ة أكثر من الالزم. ال ينبغي أن تكون التدابري مقيدة للتجار – مبدأ "أدنى قدر من التأثري" -

 وينبغي تطبيقها على أقل مساحة ضرورية مبا يكفل الوقاية الفعالة للمنطقة املهددة

ال ينبغي فرض أي تدابري إضافية إذا كانت التدابري السارية  – إعادة تقييم املتطلبات السابقة -

 فعالة

س األثر، ينبغي إذا أمكن حتديد تدابري خمتلفة للصحة النباتية هلا نف – مبدأ "التساوي" -

 قبوهلا كبدائل

إذا كانت اآلفة حمل الدراسة متوطنة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات  - مبدأ "عدم التمييز" -

ولكن انتشارها حمدود، وكانت ختضع للمكافحة الرمسية، ال ينبغي أن تكون تدابري الصحة النباتية املتصلة 

قة حتليل خماطر اآلفات.  وباملثل، ال ينبغي أن متيز تدابري بالتجارة أكثر تشددًا من التدابري املطبقة يف منط

 .اآلفة دات الصلةالصحة النباتية بني البلدان امُلصدِّرة اليت تتماثل فيها حالة 

 إن مبدأ عدم التمييز ومفهوم املكافحة الرمسية ينطبقان أيضا على:  1م

 اآلفات اليت تؤثر على النباتات غري املزروعة/الطليقة -

 اب و/أو النباتات الغازيةاألعش -

 اآلفات اليت تؤثر على النباتات عن طريق ما هلا من آثار على الكائنات األخرى. -

وإذا ما توطن أي من هذه اآلفات يف منطقة حتليل خماطر اآلفات وطبقت املكافحة الرمسية، فإن تدابري الصحة النباتية   1م

 دابري املكافحة الرمسية. عند االسترياد ينبغي أال تكون أكثر تقييدا من ت

وبالرغم من أن اخلطر األكرب فيما يتعلق باآلفات النباتية يكمن يف الشحنات املستوردة من النباتات واملنتجات النباتية، 

 فمن الضروري )وخصوصًا بالنسبة لتحليل أخطار اآلفات الذي ينجري على آفة معينة( دراسة خطر دخول اآلفة

ال العدوى )مثل مواد التعبئة، ووسائل النقل، واملسافرين وأمتعتهم، وعن طريق االنتشار من خالل طرق أخرى النتق

 الطبيعي لآلفة(.
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والتدابري املبينة فيما يلي هي أمثلة على أكثر التدابري شيوعًا يف التطبيق على السلع اليت تشملها املعامالت التجارية. 

حنات النباتات واملنتجات النباتية العائلة الواردة من منشأ معني. وهي تطبَّق على طرق انتقال اآلفات، وهي عادة ش

وينبغي أن تكون التدابري دقيقة بقدر اإلمكان حبسب نوع الشحنة )العوائل، وأجزاء النباتات( واملنشأ، لكي ال تكون 

لالزم اجلمع بني تدبريين هذه التدابري مبثابة حواجز أمام التجارة حتد من استرياد املنتجات دون مربر. وقد يكون من ا

أو أكثر خلفض اخلطر إىل املستوى املقبول. وميكن تصنيف التدابري املتاحة إىل عدة فئات واسعة حبسب حالة اآلفة 

 وطريق انتقال العدوى يف بلد املنشأ. وتشمل هذه التدابري ما يلي:

 التدابري اليت تطبق على الشحنات -

 ل للعدوى األصلية أو احلد منها التدابري اليت تطبق ملنع تعرض احملصو -

 التدابري اليت تطبق لضمان خلو منطقة أو مكان اإلنتاج من اآلفة -

 التدابري اليت تطبق حلظر دخول السلع. -

وقد تظهر بعض اخليارات األخرى يف منطقة حتليل خماطر اآلفات )مثل فرض قيود على استخدام السلعة(، وتدابري 

احليوية، وتدابري االستئصال واالحتواء.  وينبغي أيضًا تقييم هذه اخليارات لتطبيقها  املكافحة، ودخول مواد للمكافحة

 بصفة خاصة إذا كانت اآلفة موجودة بالفعل ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع يف منطقة حتليل خماطر اآلفات.

 بالشحنات اخلاصة اخليارات 1.4.3

 التالية:ميكن اجلمع بني تدبريين أو أكثر من التدابري 

تدابري الفحص أو االختبار اليت جترى للتأكد من وجود اآلفة يف الشحنة أو من إمكانية حتملها  -

 يف حدود معينة؛ وميكن يف هذه احلالة أن تكون العينات كافية الكتشاف اآلفة بدرجة مقبولة من االحتمال

 حظر دخول أجزاء من النبات أو املنتجات النباتية العائلة -

وميكن اعتبار هذا النظام أكثر أشكال  –احلجر الزراعي قبل الدخول أو بعده  تطبيق نظام -

الفحص واالختبار دقة حيثما تتوافر املرافق واملوارد املناسبة، وميكن أن يكون هذا اخليار هو الوحيد املتاح 

 بالنسبة آلفات معينة قد ال يكون من املمكن اكتشافها عند دخول الشحنة

 حضري الشحنة )مثل طرق التداول مبا مينع العدوى أو جتدد العدوى(الظروف املعينة لت -

وتطبق هذه املعامالت بعد احلصاد وميكن أن تشمل  –تطبيق معامالت معينة على الشحنة  -

 املعامالت الكيماوية أو احلرارية، أو االستئصال أو الطرق الفيزيائية األخرى

 ات دخول السلعة.فرض قيود على االستخدام النهائي، والتوزيع وفرت -

 وميكن أيضًا تطبيق تدابري لتقييد استرياد شحنات من اآلفات. 

ميكن أن ينطبق مفهوم "شحنات اآلفات" ليشمل واردات النباتات اليت تعترب آفات. وجيوز قصر هذه الشحنات على   1م

 األنواع أو األصناف اليت متثل قدرا أقل من املخاطر.
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الدولية لوقاية النباتات االتفاقية  30   -11 دولي لتدابري الصحة النباتيةالعيار امل 

ية احملورة كما وبالنسبة إىل الكائنات األخرى، ميكن احلصول على معلومات عن تدابري إدارة بالنسبة إىل الكائنات احل  2م

(. وينبغي تقييم تلك التدابري ملعرفة 3-1املخاطر اليت ختضع هلا الكائنات احلية احملورة يف البلد املصدِّر )أنظر القسم 

 حتليل خماطر اآلفات واالستخدام املقصود إذا لزم األمر.ما إذا كانت تناسب الظروف الراهنة يف املنطقة اليت يشملها 

قد تشمل التدابري أيضًا يف حالة الكائنات احلية احملورة اإلجراءات اخلاصة بتوفري املعلومات عن اكتمال الشحنات   2م

 لناحية الصحة النباتية )مثاًل نظم التتّبع ونظم التوثيق ونظم احملافظة على اهلوية(.

 منها ات املتاحة ملنع حدوث العدوى األصلية يف احملصول أو للحداخليار 2.4.3

 ما يلي: التدابريميكن أن تشمل 

 معاملة احملصول، أو احلقل، أو مكان اإلنتاج -

فرض قيود على تركيب الشحنة حبيث تتألف من نباتات تنتمي إىل أنواع مقاومة لإلصابة أو  -

 أقل تعرضًا هلا

 خاصة )الصوبات، أو العزل( زراعة النباتات يف ظروف حممية -

 حصاد النباتات وهي يف عمر معني أو يف وقت حمدد من السنة -

أن يكون اإلنتاج خاضعًا خلطة اعتماد. وتتضمن أي خطة رمسية ملتابعة اإلنتاج عددًا من  -

يدة.  األجيال اليت ختضع ملراقبة دقيقة، وتبدأ هذه اخلطة مبراعاة أن تكون املواد الزراعية يف حالة صحية ج

 وميكن اشرتاط أن تكون النباتات مستنبطة من عدد حمدد من األجيال.

ميكن اختاذ تدابري للحد من احتمال وجود الكائنات احلية احملورة )أو املادة الوراثية فيها( اليت تشكل خطرًا على   2م

 الصحة النباتية يف حماصيل أخرى. وتشمل تلك التدابري:

 املالجئ( العازلة و نظم اإلدارة )مثاًل املناطق -

 إدارة طريقة إبراز السمات -

 التحّكم بالقدرات التناسلية )مثاًل عقم الذكور( -

 التحّكم بالعوائل البديلة. -

 اخليارات اليت تضان خلو منطقة، أو مكان أو موقع اإلنتاج من اآلفة 3.4.3

 ميكن أن تشمل التدابري التالية:

 الزمة خللو منطقة اإلنتاج من اآلفات مبينة يف الشروط ال –خلو منطقة اإلنتاج من اآلفات  -

 ؛(متطلبات إنشاء املناطق اخلالية من اآلفات) 4املعيار الدولي رقم 

الشروط الالزمة خللو مكان أو موقع اإلنتاج من اآلفات  –خلو مكان أو موقع اإلنتاج من اآلفات  -

خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من  متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج) 10رقم  املعيار الدوليمبينة يف 

 .(اآلفات

 إخضاع احملاصيل للتفتيش للتأكد من خلوها من اآلفات. -
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 اخليارات املتاحة بالنسبة ألنواع الطرق األخرى النتقال العدوى 4.4.3

الكتشاف اآلفة يف انتقال العدوى، جيوز استخدام أو تطويع التدابري اليت سبق بيانها  طرقبالنسبة ألنواع كثرية من 

شحنة من النباتات أو املنتجات النباتية، أو ملنع تعرض الشحنة للعدوى.  وينبغي النظر يف العوامل التالية بالنسبة 

 ألنواع معينة من طرق انتقال العدوى:

يشمل االنتشار الطبيعي لآلفات انتقال اآلفات عن طريق الطريان، والرياح، ونقلها عن طريق  -

فإذا كانت اآلفة تدخل منطقة حتليل خماطر اآلفات عن . احلشرات أو الطيور واهلجرات الطبيعيةالنواقل مثل 

طريق االنتشار الطبيعي، أو من احملتمل أن تدخلها يف املستقبل املنظور، ميكن أن يكون تأثري تدابري الصحة 

ملنشأ أو احتوائها أو استئصاهلا يف منطقة وميكن حينئذ النظر يف تطبيق تدابري املكافحة يف منطقة ا. النباتية ضئياًل

 حتليل خماطر اآلفات بعد دخوهلا

وميكن أن تشمل التدابري اخلاصة باملسافرين وأمتعتهم الفحص اهلادف، واإلعالم وفرض  -

 الغرامات أو تقديم احلوافز. ويف حاالت قليلة، قد يكون من املمكن اختاذ تدابري عالجية

ل النقل امللوثة )مثل السفن، والقطارات، والطائرات، ووسائل وميكن إخضاع اآلالت أو وسائ -

 النقل الربي( لعمليات التنظيف أو التطهري.

 اخليارات املتاحة  اخل البلد املستور  5.4.3

ميكن أيضًا اللجوء إىل تدابري معينة مما يطبق يف البلد املستورد.  وميكن أن تشمل هذه التدابري املس  والرصد الدقيقني 

اولة اكتشاف دخول اآلفة يف موعد مبكر بقدر اإلمكان، وتطبيق برامج االستئصال للتخلص من أي بؤر للعدوى و/أو حمل

 اختاذ التدابري الالزمة الحتواء خطر اآلفة واحلد من انتشارها.

ز أن يقرر عدم حيثما وجد مستوى مرتفع من اإلبهام يف ما خيص خماطر اآلفات من النباتات املراد استريادها، جيو  1م

اختاذ تدابري للصحة النباتية عند االسترياد، وإمنا االكتفاء باملراقبة أو غريها من اإلجراءات بعد الدخول وذلك من قبل 

 منظمة وقاية النباتات أو حتت إشرافها.

 تساهم فقد خرى،أ كائنات إىل بالنسبة احلال هي وكما. املقصود باالستخدام ما حد إىل خماطر وجود احتمال يرتبط  2م

 .كبري حد إىل املخاطر إدارة يف( مثاًل متشددة سالمة شروط ضمن االستخدام) املقصودة االستخدامات بعض

 طارئة تدابري تطبيق أخرى، آفات حالة يف كما احملورة، احلية الكائنات حالة يف أيضًا املتاحة القطرية اخليارات من  2م

 االتفاقية من 6-السابعة املادة القبيل هذا من طارئة تدابري أية تراعي أن شرط النباتية؛ الصحة على باملخاطر خاصة

 (.1997) النباتات لوقاية الدولية

 حظر استريا  السلع 6.4.3

يف حالة عدم االطمئنان إىل أن أي تدبري من تدابري الصحة النباتية ميكن أن يؤدي إىل خفض اخلطر إىل املستوى املقبول، 

يار النهائي هو حظر استرياد السلع املقصودة. وميكن اعتبار هذا التدبري امللجأ األخري، وينبغي ميكن أن يكون اخل

دراسته يف ضوء فعاليته املتوقعة، السيما يف احلاالت اليت تكون فيها احلوافز اليت تقدم ملنع االسترياد بالطرق غري 

 القانونية كبرية.
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 النباتية دابري التقيد بتدابري الصحةشها ات الصحة النباتية وغري ذلك من ت 5.3

 7املعيار الدولي رقم  تتضمن إدارة املخاطر النظر يف تدابري التقيد املناسبة.  وأهم هذه التدابري شهادات التصدير )أنظر 

 (. ويوفر إصدار شهادات الصحة النباتية(نظام اصدار شهادات الصحة النباتية)

( تأكيدًا رمسيًا بأن الشحنة تعد خالية من اآلفات احَلْجرية (ت الصحة النباتيةشهادا) 12رقم  املعيار الدولي)أنظر 

اليت حتددها البلدان املستوردة املتعاقدة وأنها تتفق مع اشرتاطات الصحة النباتية السارية يف البلد املستورد املتعاقد". 

طلب بيان إضايف يوض  تنفيذ إجراء معني.  وهكذا، تؤكد شهادة الصحة النباتية تطبيق خيارات إدارة املخاطر. وجيوز

 12وميكن استخدام تدابري التقيد األخرى بشرط وجود اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف بشأنها )أنظر املعايري الدولية رقم 

 لتدابري الصحة النباتية(.

رة )كما هي احلال بالنسبة إىل جيب أن تتصل املعلومات اخلاصة بشهادات الصحة النباتية بشأن الكائنات احلية احملو  2م

 (.12رقم  املعيار الدوليالكائنات األخرى اخلاضعة للوائ ( بتدابري الصحة النباتية فقط ال غري )أنظر 

 االنتهاء من تدابري إ ارة املخاطر 6.3

من املخاطر املرتبطة تسفر تدابري إدارة املخاطر عن اختيار تدبري أو أكثر من تدابري إدارة املخاطر اليت تبني أنها تقلل 

 باآلفة أو اآلفات إىل املستوى املقبول. ومتثل تدابري اإلدارة أساس اللوائ  أو االشرتاطات اخلاصة بالصحة النباتية.

وخيضع تطبيق هذه اللوائ  ومداومة تطبيقها اللتزامات معينة، يف حالة األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية 

 النباتات.

ن إجراءات الصحة النباتية املتخذة فيما يتعلق باملخاطر البيئية ينبغي أن تبلغ، حسب االقتضاء، للسلطات املختصة إ  1م

 املسؤولة عن السياسات واالسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية املتعلقة بالتنوع احليوي.

 ي.واملالحظ أن إلبالغ املخاطر املتعلقة بالبيئة أهمية خاصة لتعزيز الوع  1م

 كاآلفات للنباتات املخاطر إبالغ بشأن خاصة توجيهات 4 امللحق ويتضّمن

 النباتية الصحة تدابري يف النظر وإتعا ةوالرصد  املتابعة 1.6.3

وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف  مباد  الصحة النباتية لوقاية النباتات :1رقم  املعيار الدوليمبدأ التعديل ) توافقًا مع

ال ينبغي اعتبار تنفيذ تدابري معينة من تدابري الصحة النباتية أمرًا ثابتًا.  فبعد التطبيق، يتقرر مدى  (ةوليالتجارة الد

جناح هذه التدابري يف حتقيق األهداف املرجوة منها عن طريق متابعة ورصد تطبيقها.  وكثريًا ما يكون ذلك عن طريق 

ل لآلفة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات.  وينبغي إعادة النظر فحص السلعة لدى وصوهلا، ومالحظة أي ظهور أو دخو

من حني آلخر يف املعلومات اليت تعزز حتليل خماطر اآلفات لضمان عدم تعارض أي معلومات جديدة مع القرارات اليت 

 سبق اختاذها.
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 توثيق حتليل خماطر اآلفات .4

 اشرتاطات التوثيق 1.4

 الطلب، عند تقدِّم، أن البلدان على( 1 رقم املعيار الدولينباتات ومبدأ الشفافية )تشرتط االتفاقية الدولية لوقاية ال

 املخاطر إدارة تدابري يف الشروع من ابتداء بأكملها العملية تكون أن وينبغي.  التدابري تلك اختاذ إىل دعت اليت املربرات

 املعلومات مصادر عن بوضوح الكشف منازعات، ظهور عند أو املراجعة عند املمكن، من يكون لكي الكفاية فيه مبا موثقة

 .اإلدارة قرار اختاذ يف إليها استند اليت املربرات وعن

 ما يلي: التوثيقوأهم عناصر 

 الغرض من حتليل خماطر اآلفات -

 اآلفة، أو قائمة اآلفات، وطرق انتقاهلا، ومنطقة حتليل خماطر اآلفات، واملنطقة املهددة -

 مصادر املعلومات -

 ف قائمة اآلفاتتصني -

 االستنتاجات اخلاصة بتقييم اآلفات -

 االحتماالت 

 النتائج 

 إدارة املخاطر  -

 اخليارات املتاحة 

 اخليارات اليت وقع عليها االختيار. -

 



 1امللحق  – حتليل خماطر اآلفات احَلْجرية 11ر الدولي رقم املعيا

الدولية لوقاية النباتات االتفاقية  34   -11املعيار رقم 

 هذا امللحق كجزء من مرفق  2013 يف نيسان الثامنةيف دورتها اعتمدت اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية 

 املعيار.من  ملزمامللحق جزء 

 يف ما يتعلق باملخاطر البيئية التعليقات تعلى نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: 1امللحق   1م 

يتجاوز النطاق الكامل لآلفات اليت تغطيها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية( اآلفات اليت تؤثر بصورة مباشرة 

االتفاقية لآلفات الزراعية يشمل األعشاب الضارة واألنواع األخرى اليت هلا تأثري على النباتات املزروعة. وإن "تعريف 

غري مباشر على النباتات. وبالتالي فإن جمال االتفاقية ينطبق على وقاية النباتات الربية." كذلك فإن نطاق االتفاقية 

 يتسع للكائنات اليت تعترب آفات ألنها:

 ري املزروعة/الطليقةتؤثر بصورة مباشرة على النباتات غ -

قد يكون لدخول هذه اآلفات القليل من النتائج التجارية، ومن ثم فقد كانت احتماالت تقييمها و/أو إخضاعها للوائ  

 .(Ophiostoma novo-ulmi)واملكافحة الرمسية أقل من غريها. ومن أمثلة هذا النوع من اآلفات مرض 

 تؤثر بصورة غري مباشرة على النباتات -

إضافة إىل اآلفات اليت تؤثر بصورة مباشرة على النباتات العائلة، تلك اآلفات، كمعظم األعشاب الضارة/النباتات  هناك،

 .الغازية، اليت تؤثر على النباتات يف املقام األول عن طريق عمليات مثل التنافس

 تؤثر بصورة غري مباشرة على النباتات عن طريق التأثري على كائنات أخرى  -

بعض اآلفات يف املقام األول على كائنات أخرى، لكنها ختلف بذلك آثارا مؤذية لألنواع النباتية أو الصحة  قد تؤثر

النباتية يف املواطن أو النظم اإليكولوجية. ومن أمثلة ذلك طفيليات الكائنات العضوية املفيدة مثال ككائنات مكافحة 

 حيوية.

إقامة حواجز مسترتة يف سبيل التجارة، حتليل املخاطر بالنسبة للبيئة وينبغي، حلماية البيئة والتنوع احليوي دون 

 والتنوع احليوي يف إطار حتليل ملخاطر اآلفات.



 11ملعيار الدولي رقم ا 2امللحق  – حتليل خماطر اآلفات احَلْجرية

35 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية  -11املعيار رقم   

 .2004أبريل/نيسان  -السادسة يف مارس/آذار  يف دورتهااعتمدت اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية هذا امللحق 

 .من املعيار ملزمامللحق جزء 

تحليل خماطر اآلفات التعليقات تعلى نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف ما يتعلق ب: 2 امللحق  2م 

 للكائنات احلية احملورة

تقع املخاطر على الصحة النباتية اليت قد يتسبب بها كائن حي حمور معني ضمن نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 فات لتيسري اختاذ القرارات بشأن إدارة خماطر اآلفات.وجيب دراستها بواسطة حتليل خماطر اآل

 ويراعي حتليل الكائنات احلية احملورة النقاط التالية:

قد تشكل بعض الكائنات احلية احملورة خطرًا على مستوى الصحة النباتية وتستدعي بالتالي  -

على مستوى الصحة النباتية غري  إجراء حتليل ملخاطر اآلفات. إال أّن كائنات حية حمورة أخرى ال تشكل خطرًا

تلك النامجة عن غري الكائنات احلية احملورة وال تستدعي بالتالي إجراء حتليل كامل ملخاطر اآلفات. فقد ال 

تشكل مثاًل التغريات اليت تطرأ على املواصفات الفسيولوجية لنبتة ما )كفرتة النضوج ومدة التخزين املمكنة( أية 

تية. يتوقف خطر اآلفة اليت قد تتسبب بها أي من الكائنات احلية احملورة على خماطر على الصحة النبا

جمموعة عوامل، مبا يف ذلك مواصفات الكائنات املاحنة واملتلقية والتغيري الوراثي والسمة أو السمات اجلديدة 

نت الكائنات احلية احملددة. لذا يعطي جزء من النص امللحق )أنظر امللحق الثالث( توجيهات ملعرفة ما إذا كا

 احملورة تشكل آفة حمتملة أم ال.

قد يشكل حتليل خماطر اآلفات يف حالة الكائنات احلية احملورة جزءًا بسيطًا فقط من التحليل  -

اإلمجالي للمخاطر يف حاليت االسترياد واإلطالق. إذ باستطاعة البلدان مثاًل أن تطلب تقدير املخاطر على صحة 

أو على البيئة، مبا يتعدى اجملاالت اليت تشملها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وال اإلنسان أو احليوان 

يتعلق هذا املعيار إال بتقدير املخاطر على الصحة النباتية وإدارتها. وكما هي احلال بالنسبة إىل الكائنات أو طرق 

ت، قد ترتّتب خماطر أخرى عن الكائنات انتقال العدوى اليت قّيمتها إحدى املنظمات القطرية لوقاية النباتا

احلية احملورة ال تقع ضمن نطاق االتفاقية الدولية. ومن األصّ  على األرج  عندما تكتشف إحدى املنظمات 

 القطرية لوقاية النباتات وجود خماطر حمتملة غري املخاطر على الصحة النباتية إبالغ السلطات املختصة.

ة النامجة عن الكائنات احلية احملورة من بعض السمات اليت قد تأتي خماطر الصحة النباتي -

اكتسبتها الكائنات كتلك اليت تزيد احتماالت االستيطان واالنتشــار أو من تتابعات جينـات مضافـة ال تؤدي إىل 

ت غري تغيري مواصفات اآلفة يف الكائن املعين لكن من شأنها التأثري مبعزل عن الكائن احلي أو التسبب بانعكاسا

 مرغوبة.

يف حالة املخاطر على الصحة النباتية بسبب تدفق اجلينات، تؤدي الكائنات احلية احملورة  -

دور ناقل أو طريق حمتملة الستجالب تركيبة وراثية مثرية للقلق على مستوى الصحة النباتية أكثر مما تؤدي دور 

تؤدي الكائنات احلية احملورة دور ناقل جلينة  آفة حبد ذاتها. لذا تفهم لفظة "آفة" على أنها تشمل احتمال أن

 قد تشكل خطرًا حمتماًل على الصحة النباتية أو طريق حمتملة الستجالبها. 



 2امللحق  – حتليل خماطر اآلفات احَلْجرية 11املعيار الدولي رقم 

الدولية لوقاية النباتات االتفاقية  36   -11املعيار رقم 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات باخلصائص املظهرية  يفتتعلق إجراءات حتليل املخاطر  -

لنظر يف اخلصائص الوراثية النمطية عند تقدير النمطية وليس باخلصائص الوراثية النمطية. إال أّنه قد يتعّين ا

 خماطر الصحة النباتية للكائنات احلية احملورة. 

ميكن أن ترتبط أيضًا املخاطر احملتملة على الصحة النباتية املتعلقة بالكائنات احلية احملورة  -

طار املخاطر اليت تشكلها بغري الكائنات احلية احملورة. وقد يكون من املفيد النظر يف املخاطر احملتملة يف إ

 الكائنات املتلقية أو األصلية أو املشابهة غري احملورة يف املنطقة اليت يشملها حتليل خماطر اآلفات.



 11املعيار الدولي رقم  3امللحق  – ت احَلْجريةحتليل خماطر اآلفا

37 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية  -11املعيار رقم   

 .2004نيسان  -السادسة يف آذار  يف دورتهااعتمدت اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية هذا امللحق 

 .من املعيار ملزمامللحق جزء 

 حتديد إمكانية أن يشكل كائن حي حمور آفة: 3 امللحق  2م 

ال يعين هذا امللحق الكائنات احلية احملورة إال يف حال وجود خماطر حمتملة على الصحة النباتية نتيجة نامجة عن 

الكائن احلي احملور الذي له بعض املواصفات أو اخلصائص املتعلقة بالتحوير الوراثي.  وجيب تقدير املخاطر األخرى 

أو مبوجب  11ى الصحة النباتية اليت يتسبب بها أي كائن مبوجب األقسام املالئمة األخرى يف املعايري الدولية رقم عل

 أية معايري دولية أخرى للصحة النباتية.

 لتحديد إمكانية أن يشكل كائن حي حمور آفة.  3-1وقد يتوّجب االستعانة باملعلومات الالزمة يف القسم 

 للكائنات احلية احملورة تعلى الصحة النباتيةاملخاطر احملتالة 

 من املخاطر احملتملة للكائنات احلية احملورة على الصحة النباتية:

 تغّير مواصفات التكّيف اليت من شأنها أن تزيد احتمال االستجالب أو االنتشار، مثاًل تغيري: )أ(

 امللوحة وغريها(القدرة على حتّمل الظروف البيئية الصعبة )مثل اجلفاف، اجلليد،  -

 البيولوجيا التناسلية -

 قدرة النباتات على التشتت -

 وترية النمو أو النشاط -

 نطاق النباتات العائلة -

 القدرة على املقاومة -

 القدرة على مقاومة مبيدات اآلفات )مبا يف ذلك مبيدات األعشاب( أو على حتّملها. -

 ثاًل:اآلثار السلبية لتدفق اجلينات أو نقلها مبا يف ذلك م )ب(

 نقل اجلينات املسؤولة عن مقاومة مبيدات اآلفات أو اآلفات إىل أنواع متالئمة -

 القدرة على ختطي احلواجز اخلاصة بالتناسل ومبعاودة االحتاد اليت تؤدي إىل خماطر اآلفات -

القدرة على التهجني مع الكائنات أو املمرضات القائمة مما يؤدي إىل نقل األمراض أو إىل زيادة  -

 رة على نقل األمراض.القد

 اآلثار السلبية على الكائنات غري املستهدفة مبا يف ذلك مثاًل: )ج(

التغريات يف نطاق عائل الكائنات احلية احملورة، مبا يف ذلك احلاالت اليت تستخدم فيها  -

 كعوامل املكافحة احليوية أو الكائنات املفيدة مبدئيًا

مل املكافحة احليوية أو الكائنات املفيدة أو التأثريات على الكائنات األخرى، مثل عوا -

الكائنات احليوانية والنباتية الدقيقة يف الرتبة والبكترييا املثبِّتة لآلزوت واليت تؤثر على الصحة النباتية 

 )التأثريات غري املباشرة(



 3امللحق  – حتليل خماطر اآلفات احَلْجرية 11رقم  املعيار الدولي

 

الدولية لوقاية النباتات االتفاقية  38   -11املعيار رقم 

 القدرة على نقل آفات أخرى -

املصنوعة من النباتات على الكائنات التأثريات السلبية املباشرة أو غري املباشرة ملبيدات اآلفات  -

 غري املستهدفة املفيدة للنباتات.

 عدم االستقرار من الناحيتني املظهرية النمطية والوراثية النمطية مبا يف ذلك مثاًل: )د(

 عودة كائن ما يستخدم كعامل مكافحة بيولوجية إىل شكله املمِرض. -

 تأثريات مضّرة أخرى مبا يف ذلك مثاًل:  )هـ(

طر الصحة النباتية اليت متثلها مسات جديدة يف الكائنات اليت ال تنطوي عادة على خماطر خما -

 للصحة النباتية

قدرة جديدة أو متزايدة للفريوسات على التجمع من جديد، وتكوين غطاء خارجي مستعرض  -

 هلا، باإلضافة إىل التآزر الناشئ عن وجود سالسل فريوسية

عن سالسل األمحاض النووية )الوامسات، املروجات، املنهيات  خماطر الصحة النباتية الناشئة -

 وغريها( املوجودة يف املندرج.

ميكن ملخاطر الصحة النباتية املبينة أعاله أن تكون مرتبطة بالكائنات احلية غري احملّورة. وتتعلق إجراءات حتليل 

لنمطية وليس باخلصائص الوراثية النمطية. إال أّن ذلك املخاطر يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات باخلصائص املظهرية ا

 قد يتطلب دراسة اخلصائص الوراثية النمطية عند تقدير خماطر الصحة النباتية للكائنات احلية احملورة. 

ويف حال عدم توافر ما يشري إىل أّن السمات اجلديدة النامجة عن التحويرات الوراثية تتسّبب مبخاطر على الصحة 

 ية، قد ال تعود الكائنات احلية احملورة حباجة إىل املزيد من البحث. النبات

وقد يكون من املفيد النظر يف املخاطر احملتملة يف إطار املخاطر اليت تشكلها الكائنات املتلقية أو الكائنات األصلية غري 

 احملورة أو الكائنات الشبيهة يف املنطقة اليت يشملها حتليل خماطر اآلفات.

حاالت املخاطر على الصحة النباتية بسبب تدفق اجلينات، تؤدي الكائنات احلية احملورة دور ناقل أو طريق حمتملة ويف 

الستجالب مرّكب وراثي مثري للقلق على مستوى الصحة النباتية أكثر مما تؤدي دور آفة حبد ذاتها. لذا تفهم لفظة "آفة" 

احملورة دور ناقل خلطر ما على الصحة النباتية أو طريق حمتملة  ةاحليعلى أنها تشمل احتمال أن تؤدي الكائنات 

 الستجالب جينة قد تشكل خطرًا على الصحة النباتية. 

 ومن العوامل اليت قد تؤدي إىل إخضاع الكائنات احلية احملورة إىل املرحلة الثانية من حتليل خماطر اآلفات:

 ةعدم امتالك املعارف الكافية عن حالة حتوير معين -

 درجة الوثوق باملعلومات إذا كانت حالة التحوير غري اعتيادية -

عدم كفاية البيانات عن أداء الكائن احلي احملور املعين يف بيئات مشابهة للمنطقة اخلاضعة  -

 لتحليل

 خماطر اآلفات



 11املعيار الدولي رقم  3امللحق  – حتليل خماطر اآلفات احَلْجرية

39 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية  -11املعيار رقم   

التجربة امليدانية، التجارب البحثّية أو البيانات املخربية اليت تشري إىل احتمال أن يشكل  -

 ن احلي احملور خماطر على الصحة النباتية )أنظر الفقرات الفرعية )أ( إىل )هـ( أعاله(الكائ

يف حال كانت للكائن احلي احملور املعين مواصفات مرتبطة باآلفات مبوجب املعايري الدولية  -

 11رقم 

ل الظروف الراهنة يف البلد املعين )أو املنطقة اخلاضعة لتحليل خماطر اآلفات( واليت قد جتع -

 من الكائن احلي احملور املعين آفة

يف حال إجراء حتاليل ملخاطر اآلفات بالنسبة إىل كائنات مشابهة )مبا يف ذلك كائنات حية  -

 حمورة( أو عمليات حتليل للمخاطر ألغراض أخرى تشري إىل احتمال وجود آفة

 جتارب البلدان األخرى. -

ئن احلي احملور املعين ال يشكل آفة حمتملة و/أو ال حيتاج إىل املزيد ومن العوامل اليت قد تساعد على االستنتاج أّن الكا

 :11من البحث مبوجب املعايري الدولية رقم 

يف حال خضع التحوير الوراثي يف كائن مشابه أو مرتبط به يف السابق لتقدير من جانب املنظمة  -

خلوه من أية خماطر على الصحة  القطرية لوقاية النباتات )أو خرباء أو وكاالت أخرى مشهود هلا( أثبت

 النباتية؛

 إذا كان الكائن احلي احملور حمصورًا يف نظام احتواء موثوق ولن يتم إطالقه؛ -

إذا أثبتت التجارب البحثّية أنه من املستبعد أن يشكل الكائن احلي احملور آفة يف إطار  -

 االستخدام املقرتح له؛

 .جتارب البلدان األخرى. -



 4امللحق  – حتليل خماطر اآلفات احَلْجرية 11املعيار الدولي رقم 

النباتات لوقاية الدولية االتفاقية  40   -11املعيار رقم 

 أبريل 2013ؤقتة لتدابري الصحة النباتية يفللهيئة امل ثمانية يف الدورةاعتمد هذا امللحق 

 من املعيار اإلتباعهذا امللحق هو جزء واجب 

 حجرّية كآفات اآلفات خماطر حتليل: 4 امللحق

 املقدمة

زروعة أو يتضّمن هذا امللحق توجيهات خاصة بشأن حتليل خماطر اآلفات لتحديد ما إذا كانت النباتات آفات نباتات م

برية، وما إذا تستلزم التنظيم، ولتحديد تدابري الصحة النباتية اليت من شأنها أن حتد من خماطر اآلفات إىل مستوى 

مقبول. وهو يرّكز بشكل خاص على النباتات املراد استريادها، أكانت نباتات ألغراض الزرع أو ألغراض أخرى، وهو ال 

 لّوثات يف وسائل النقل أو يف السلع.يغطي إدخال النباتات غري املقصود كم

فالنباتات اليت تنقل داخل البلد الواحد وبني البلدان تزداد عددًا وتنّوعًا مع زيادة الفرص لتحسني التجارة وتطوير 

نقل النباتات نوعني من خماطر اآلفات: النبتة )كوسيلة نقل( ميكن  يطرحاألسواق الستيعاب نباتات جديدة. وميكن أن 

ل اآلفات، أو ميكن أن تكون النبتة آفة حبد ذاتها. وقد مّت االعرتاف مبخاطر إدخال اآلفات مع النباتات أن حتم

كوسيلة نقل منذ فرتة طويلة، وجرى تنظيم هذا األمر بشكل واسع. غري أن خماطر اآلفات اليت تطرحها النباتات كآفات 

 تتطلب معاجلة خاصة.

 كآفات النباتات

ات كآفات على النباتات األخرى فتنافسها على احلّيز املتاح واملوارد املتوفرة، مثل الضوء، واملواد ميكن أن تؤثر النبات

أو التضاد البيئي. وقد تتحّول النباتات اليت يتم إدخاهلا إىل منطقة جديدة إىل  التطفلالغذائية واملياه، أو من خالل 

 آفات من خالل التهجني مع نباتات مزروعة أو برية.

تالي، قد تشمل محاية النباتات، كما جيري يف إطار أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، النظر يف بعض النباتات وبال

من دخوهلا وانتشارها. وحتديد أي نباتات هي آفات تتصل باإلطارات  للوقايةكآفات، واختاذ تدابري صحة نباتية 

ئل واستخدام األراضي، والزمان والقيمة املتصورة للموارد الطبيعية يف واملو اجلغرافيةاحملددة وقد ختتلف وفق املنطقة 

املنطقة املهددة. وينبغي أن يشّكل حتليل خماطر اآلفات األساس هلذا التحديد والقرارات ذات الصلة يف ما يتعلق 

ملثل هذا التحليل ينبغي بالتنظيم املمكن ألنواع النباتات كآفات حجرية. وجتدر اإلشارة إىل أّن النباتات اليت خضعت 

 تقييمها أيضًا، إذ حيتمل أن تكون وسيلة لنقل آفات أخرى.

وقد أقّرت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بأهمّية النباتات كآفات من خالل الرتكيز على أن تعريف اآلفة يشمل 

دخال "النباتات اليت تعترب أنواعًا غريبة (، ومن خالل إ2001النباتية،  الصحةاألعشاب الضارة )اهليئة املؤقتة لتدابري 

مقتحمة" يف جمموعة من التوصيات الختاذ اإلجراءات إزاء هذه األنواع اليت هي آفات نباتات )اهليئة املؤقتة لتدابري 

(. ويتضّمن هذا امللحق توجيهات خاصة بشأن كيفّية تنفيذ هذه التوصيات. وقد أدخلت مراجعة 2005الصحة النباتية، 

عناصر حمددة إلجراء حتليل خماطر اآلفات للنباتات كآفات جيري  11ايري الدولية لتدابري الصحة النباتية رقم املع

 توسيعها أكثر يف هذا امللحق.
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من هذا  1واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات تتخّوف من اآلفات الضارة بالنباتات املزروعة والربية )راجع امللحق 

األعشاب الضارة والنباتات الغازية اليت تضر بالنباتات األخرى ينبغي اعتبارها آفات يف إطار  املعيار(، ولذلك فإن

النباتات. وبناء على ما سبق، من اآلن وصاعدًا يف هذا امللحق، لن يستخدم مصطلحا "أعشاب  لوقايةاالتفاقية الدولية 

 .  2آفات"ضارة" و"نباتات غازية" بل يستبدالن مبصطل  واحد هو "النباتات ك

، مع األجزاء املقابلة للمعايري املشار إليها بني قوسني. ويف 11 املعيار الدولي رقمتقسيم  يتبعوما تبّقى من النص عادة ما 

 كل قسم، تتوفر التوجيهات حول اجلوانب التحليلية اخلاصة بالنباتات كآفات.

 شروع يف العاليةال: األوىل املرحلة

 نقطة البداية

 خماطر اآلفات للنباتات كآفات حجرّية يف معظم األحيان يف احلاالت التالية: حتليلتطلق عملّية 

 طلب السترياد نبتة مل يتم استريادها من قبل تقديم -

نبتة متواجدة أصاًل ومستخدمة يف البلد تشكل خطر آفة، على سبيل املثال بسبب دالئل جديدة  -

 أو تغّيرات متوّقعة يف االستخدام املقصود

 رار ملراجعة أو تنقي  سياسات الصحة النباتيةاختاذ ق -

 املسبق االختيار

، كجزء من مرحلة الشروع يف العملية، خطوة اختيار مسبق (إطار لتحليل خماطر اآلفات) 2الدولي رقم املعيار صف ي

لنباتات الي تبّين لتحديد ما إذا كان الكائن آفة، وتتي  بعض املؤشرات لتحديد النبتة كآفة. وينبغي إيالء اهتمام خاص ل

أنها آفات يف أماكن أخرى أو اليت هلا صفات مالزمة مثل معدل انتشار عال أو قدرات تنافسية أو تكاثرية قوّية. ويف 

معظم احلاالت، قد ال يكفي النظر يف هذه العوامل يف املرحلة األوىل من حتليل خماطر اآلفات إلنهاء العملية، لكن يف 

ها بشكل واض  أّن النبتة مالئمة فقط لنوع واحد من املوائل غري املتاح يف منطقة التحليل، قد يتم احلاالت اليت يتبّين في

 استخالص أن النبتة ال ميكن أن تصري آفة يف هذه املنطقة وتتوقف عملية التحليل عند هذا احلد.

 اآلفات خماطر حتليل: الثانية املرحلة

 (1.1.1.2 القسمهوية النبتة )

ستوى التصنيف املعتمد عادة يف حتليل خماطر اآلفات. لكن يف حالة النباتات املزروعة اليت ميكن أن تكون األنواع هي م

آفات، قد تستخدم مستويات تصنيف أدنى حيث يكون األساس املنطقي سليمًا علميًا. وحتدد املنظمة القطرية لوقاية 

 لنبتة حمددة. النباتات مستوى التصنيف املناسب إلجراء حتليل خماطر اآلفات

                                                      
(. 1 مرفق، 5رقم املعيار الدولي ات الغازية" للداللة على األنواع الغريبة الغازية يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي )غالبًا ما يستخدم مصطل  "النبات  2

إذا ومصطل  "األعشاب الضارة" عادة ما يشري إىل آفات النباتات املزروعة. لكن بعض البلدان تستخدم مصطل  "األعشاب الضارة" بغض النظر عما 

املزروعة أو الربية هي اليت يف خطر، يف حني تستخدم بلدان أخرى مصطل  "األعشاب املؤذية"، و"أعشاب املناظر الطبيعية"، كانت النباتات 

 "واألعشاب البيئية"، أو مصطلحات مشابهة للتمييز بينها وبني النباتات اليت تؤثر فقط على احملاصيل.



 4امللحق  – حتليل خماطر اآلفات احَلْجرية 11املعيار الدولي رقم 

 

قاية النباتاتالدولية لو االتفاقية  42   -11املعيار رقم 

 املتعّلقة بهوّية النباتات كآفات ما يلي: االعتباراتوميكن أن تشمل بعض 

ميكن أن تكون اهلوية التصنيفية للنبتة غري واضحة ألنها تأثرت بالتهجني أو التكاثر أو أنها  -

نظمة القطرية النباتات. وهذا األمر ينطبق بشكل خاص على النباتات البستانية. وينبغي للم ختضع حلقوق مربي

لوقاية النباتات أن جتمع القدر األكرب من املعلومات حول هوية النبتة ونسبها من مصادر خمتلفة )مثل املستورد 

 احملتمل، ومربي النباتات، واألدبيات العلمية(.

قد يكون استخدام مستويات تصنيفية دون األنواع )مثل االنواع الفرعية، والتنّوع، واألصناف(  -

ا كان من دالئل علمّية تثبت أن االختالفات يف الصفات مستقرة وتؤثر بشكل كبري على حالة الصحة مربرًا إذ

النباتية. ومن األمثلة على ذلك التفاوت يف القدرة على التكّيف مع الظروف البيئية، والقدرة على استغالل 

اثر أو انتشار املوارد النباتية القابلة املوارد، والقدرة على الدفاع عن النفس ضد احليوانات العاشبة، وسبل التك

 للتكاثر.

ينبغي أن يستند تقييم األنواع اهلجينة على معلومات خاصة بها حيثما كان ذلك متاحًا. ويف  -

حال غياب مثل هذه املعلومات، ميكن إجراء حتليل خماطر اآلفات على األنواع الرئيسية لتحديد خماطر اآلفات 

ن أحد النوعني الرئيسيني هو آفة واخلطر الذي يطرحه غري مقبول، ميكن أن تشكل اليت تطرحها. وإذا تبّين أ

هذه املعلومات األساس لتقييم خماطر النوع اهلجني. غري أن األنواع اهلجينة ال ترث دائمًا صفات الصنفني 

 ذر.الرئيسيني، ولذلك ميكن أن تزيد هذه املقاربة من عدم اليقني يف التقييم وينبغي أن تعتمد حب

 (2.1.1.2)القسم  وجو  أو تعدم وجو  اآلفات يف منطقة حتليل خماطر اآلفات

يشكل حتديد وجود أو عدم وجود اآلفات يف منطقة حتليل خماطر اآلفات حتديًا خاصًا للمنظمات القطرية لوقاية 

حدائق النباتات، وحدائق  النباتات عندما تطرح مسألة االسترياد ألن النباتات ميكن أن تتكاثر أصاًل يف أماكن )مثل

املنازل( مل يتم اإلبالغ عنها. وميكن أن تشمل مصادر املعلومات املطبوعات وقواعد البيانات الزراعية والبستانية 

واحلرجية واخلاصة برتبية األحياء املائية. وقد حتتاج املنظمة القطرية لوقاية النباتات إىل إجراء مسوح حمددة للحصول 

 ول وجود النبتة وتوّزعها.على املعلومات ح

وينبغي حتديد وجود أو عدم وجود النباتات القريبة الربية أو املزروعة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات يف حال وجود 

 دالئل علمية على إمكانية تهجني النبتة مع نبات قريب حملي.

 االستخدام املقصو 

تصنيف السلع تبعًا ملخاطر ) 32رقم املعيار الدولي املقصود ) ينبغي أن يشمل حتليل خماطر اآلفات النظر يف االستخدام

( من النباتات إذ ميكن أن يؤثر ذلك على إمكانّية توطن النبات وانتشاره والنتائج االقتصادية (اآلفات اليت تنطوي عليها

رى غري االغراض اليت احملتملة. لكن ال بد من االعرتاف أيضًا بأن النباتات متى دخلت البلد، قد تستخدم ألغراض أخ

 جرى استريادها يف األصل من أجلها.

ويف حالة النباتات لغرض الزراعة، تبذل جهود بشرية كبرية لضمان البقاء املستمر، ويف بعض احلاالت، التكاثر الناج  

نمو يف البلد املستورد. لغرض الزراعة عادة ما جيري اختيارها لتكون مناسبة لل النباتاتنظرًا إىل الفوائد املتوقعة. كما أّن 
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ويزيد ذلك بشكل كبري من إمكانية توطنها وانتشارها. ومن األمثلة على االستخدام، على نطاق واسع من أجل احلد من 

 املخاطر يف وقت الزرع:

الزرع يف األماكن املفتوحة من دون إدارة )مثاًل ملكافحة تآكل الرتبة، ومعاجلة املياه العادمة،  -

 سيد الكربون، أو كنباتات مائية يف اجملاري املائية واألحواض(وامتصاص ثاني أك

الزرع يف األماكن املفتوحة اخلاضعة لإلدارة )مثاًل احلراجة والزراعة )مبا يف ذلك للوقود  -

 احليوي(، والبستنة، واستصالح األراضي ومالعب الغولف، أو كمحاصيل للتغطية(

 ألغراض املتعة على جانيب الطريق واحلدائق العامة( الزرع يف اخلارج يف املناطق احلضرية )مثاًل -

 الزرع يف الداخل فقط. -

وميكن النظر يف حالة النباتات اليت خيتلف الغرض من استخدامها عن غرض الزراعة مثل االستهالك البشري أو 

 األعالف احليوانية، أو التجهيز، أو اإلحراق أو إنتاج الطاقة أو البحوث.

 ملناطق املهد ةاملوائل واملواقع وا

ميكن أن تستخدم النباتات املستوردة للزرع يف مواقع جغرافية حمددة ملوئل معّين. لكن ينبغي للمنظمة القطرية لوقاية 

 النباتات أن تقّيم ما يلي:

إمكانية أن تتوطن النباتات يف موائل داخل منطقة حتليل خماطر اآلفات غري األماكن اليت كان  -

 )مثاًل إىل أي درجة املوائل األخرى مناسبة للنبتة( من املقرر زرعها فيها

 إمكانية أن تنتشر النباتات من املوقع اليت كان من املقرر زرعها فيه. -

 إن املساحة الكلية للموائل املناسبة حيث ميكن أن يؤدي وجود النبتة إىل خسائر اقتصادية مهمة يشّكل املنطقة املهددة.

لتحليل عوائل اآلفات األخرى )يف حال النباتات الطفيلية، ينبغي النظر يف كال العائل  وحتليل املوائل املناسبة مماثل

)والبنود الفرعية( هذه النشرة يف العموم، واستبدال  2.2.2واملوئل(. وميكن استخدام التوجيهات الواردة يف البند 

 مصطلحي "عائل" و"جمال عوائل" مبصطل  "موئل مناسب".

 (1.2.2 )القسم احتاال الدخول

ينبغي تقييم احتمال الدخول يف حالة النباتات املستوردة. لكن ميكن أن تتطلب العملية تقييم الكمّية والوترية والوجهة 

 من الواردات احملتملة بهدف تقييم احتمال توطنها وانتشارها.

 التارخيية تعلى سلوك اآلفات الدالئل

ات وانتشارها والنتائج االقتصادية احملتملة هو تاريخ النبتة كآفة عندما عامل التقييم األكثر موثوقية لتوطن النباتات كآف

تدخل إىل مناطق جديدة فيها موائل مشابهة ومناخ مماثل. وعندما يتوّفر التوثيق عن حالة مشابهة، ينبغي أن يستخدم 

منطقة حتليل خماطر اآلفات. التقييم هذه املعلومات، ويقارن ما إذا كانت ظروف املوئل واملناخ مشابهة بشكل كاف يف 

لكن ميكن أال تكون النبتة قد خرجت يومًا من نطاق موطنها األصلي حيث تسيطر عليها العوامل الطبيعية مثل األعداء 
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أو العوامل احليوية أو غري احليوية األخرى. ويف هذه احلاالت، ال تتوفر دالئل تارخيية على توطن النبتة وانتشارها أو 

 صادية. نتائجها االقت

 (2.2.2)القسم  التوطن احتاال

(، 2.2.2.2 القسمينبغي أن يشمل تقييم احتمال التوطن مدى مالءمة املناخ، وعوامل حيوية وغري حيوية أخرى )

. وينبغي أن يقارن التقييم بني ظروف املوائل ضمن منطقة حتليل خماطر اآلفات (3.2.2.2)القسم  واملعامالت الزراعية 

 حيث النبتة موجودة حاليًا. وبناًء على املعلومات املتاحة، ميكن إدراج ما يلي: وظروف املوائل

 : مالءمة املناخ احلالي، وبالنسبة إىل النباتات املعّمرة، التغّيرات املتوقعة يف املناخ مستقباًلاملناخ -

 : خصائص الرتبة، والتضاريس، واهليدرولوجيا، واحلرائق الطبيعية،عوامل غري حيوية أخرى -

 إخل.

: الغطاء النباتي احلالي، ودرجة االضطرابات، ووجود أو عدم وجود األعداء عوامل حيوية -

 واملنافسني الطبيعيني.

: اليت ختضع لإلدارة املعامالت الزراعية بالنسبة إىل احملاصيل أو اجملموعات النباتية -

 ذلك اآلثار اجلانبية مثل الرتسب استخدام مبيدات األعشاب، واحلصاد، وزراعة الرتبة، واحلرق، إخل. )مبا يف

 اجلوي للنيرتوجني أو املبيدات(.

وحيث ال يتوفر توثيق جّيد لتاريخ نبتة حمددة، ينبغي أن ينظر التقييم يف الصفات املالزمة للنبتة اليت قد يتوقع توطنها 

امل توّقع ضعيفة، ميكن النظر يف (. ولو أن يف بعض األحيان تبّين أن الصفات املالزمة عادة ما تكون عو4.2.2.2 القسم)

 ما يلي:

: اآلليات اجلنسية والالجنسية، والتلقي  الذاتي، ومدة اإلزهار، والتوافق الصفات التكاثرية -

 الذاتي، وتواتر التكاثر، وفرتات التكاثر

 اللدونة الوراثية أو املظهرية، وإمكانية التهجني إمكانية التكّيف  )لألفراد واجملموعات: -

 : احلجم، والقدرة على البقاء واخلمولواد النباتية القابلة للتكاثرمسات امل -

: مقاومة اآلفات، ومبيدات األعشاب، والرعي وغريها من املعامالت التحّمل أو املقاومة -

 الزراعية، واجلفاف، والفيضانات، والصقيع، وامللوحة، والتغّيرات املناخية.

درة كبرية على التوطن يف موائل مضطربة. والنباتات اليت لديها قدرة كبرية فالعديد من النباتات كآفات انتهازية هلا ق

على اخلمول وقدرة على التكاثر مناسبة بشكل خاص ملثل هذه االسرتاتيجيات االنتهازية. واملوائل املضطربة شائعة، 

 طن واالنتشار.لذلك، النباتات اليت تتمتع بالقدرة على التكّيف االنتهازية قد تتوفر هلا الفرصة للتو

 (3.2.2)القسم  احتاال االنتشار
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 يد فيها. وميكن أن تشمل العوامل الطبيعية ما يلي: لإلنسانيعتمد احتمال االنتشار ومداه على عوامل طبيعية وأخرى 

الصفات املالزمة لنوع النباتات )خصوصًا ما يتعلق منها بالتكاثر، والتكّيف، وانتشار املواد  -

 النباتية

 لتكاثر(القابلة ل

 وجود وسائل انتشار طبيعية )مثل الطيور وغريها من احليوانات، واملياه والرياح( -

 وجود املوائل املالئمة وأمناطها املكانية واملمرات اليت تربط فيما بينها. -

 أما العوامل اليت لإلنسان يد فيها، أكان بشكل متعمد أو غري متعمد، فيمكن أن تشمل:

 املستهلك، القيمة االقتصادية وسهولة النقلاالستخدام املتعمد، طلب  -

كمادة ملوثة للرتبة أو غريها من املواد )مثل املالبس، ووسائل  للتكاثر القابلة النباتية املوادنقل  -

 النقل، واآلالت، واألدوات، واملعدات(

 التخلص من النباتات )مثاًل بعد اإلزهار عند تفريغ األحواض املائية اخلاصة( -

 لص من النباتات )مثل التسميد( للنفايات اليت حتتوي على نباتات.إجراءات التخ -

للمرة األوىل وانتشارها يف مرحلة الحقة. ولذلك، حتى يف احلاالت اليت  النبتةوغالبًا ما تكون الفرتات طويلة بني إدخال 

. ويف حال وجود الدالئل، توّثق فيها حاالت التوطن جّيدًا، ميكن أن يكون احتمال االنتشار الالحق غري معروف جيدًا

 ينبغي النظر يف العوامل التالية:

 التغريات يف العوامل غري احليوية )مثل زيادة الرتسب اجلوي للنيرتوجني أو الكربيت( -

 التغّيرات يف املالم  الوراثية لنوع النبات )مثل االنتقاء الطبيعي، أو االحنراف اجليين( -

 طول وقت التكاثر أو النضج -

 امات حديثة للنبتةظهور استخد -

حوادث انتشار نادرة نسبيًا تنقل املوارد النباتية القابلة للتكاثر من موائل شبه مالئمة إىل موائل  -

 مالئمة جدًا

التغّيرات يف استخدام األراضي أو مناذج االضطرابات )مثل الفيضانات الطبيعية، واحلرائق  -

 الطبيعية(

 حلرارة يف أوقات هطول األمطار(التغّيرات يف املناخ )مثل ارتفاع درجات ا -

 (3.2 القسم) احملتالة االقتصا ية تقدير النتائج

ميكن أن يكون للنباتات كآفات نتائج اقتصادية متنّوعة، مبا يف ذلك خسارة احملاصيل الزراعية والبستانية واحلرجية؛ 

ى أجزاء أخرى من النظام البيئي. وميكن أن واحلد من القيمة الرتفيهية؛ واحلد من التنّوع البيولوجي واآلثار السلبية عل

 يكون تقدير النتائج االقتصادية للنباتات كآفات صعبًا جدًا ألنها قد تكون زراعية أو بيئية أو اجتماعية وغري حمددة،

 أو غري واضحة املعامل، أو ال ميكن قياسها بسهولة )مثل التغّير يف املالم  الغذائية للرتبة(.
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 النتائج االقتصادية احملتملة على املدى البعيد لكامل منطقة تقييم خماطر اآلفات، مبا يف ذلك حيث ومن املهم النظر يف

من املقرر زرع النباتات. والعامل األكثر موثوقية لتوّقع النتائج االقتصادية احملتملة هو الدالئل على النتائج املماثلة يف 

ة. لكن يف بعض احلاالت، مل خترج النباتات يومًا من نطاقاتها أماكن أخرى، ال سيما يف أماكن فيها موائل مشابه

احمللية، وبالتالي مل تسن  أي فرصة لتبيان النتائج احملتملة. ويف ظل عدم وجود دالئل على النتائج االقتصادية يف 

وجود آفة، كما ذكر أماكن أخرى، ميكن النظر فيما إذا كانت للنبتة صفات مالزمة ميكن االستناد إليها لتوّقع إمكانية 

 يف ما يتعّلق بتوطن النبتة وانتشارها. 4.2.2.2للقسم سابقًا ووفقًا 

 (4.3القسم ) اآلفات خماطر إ ارة: الثالثة املرحلة

تدخل النباتات لغرض الزراعة عادة إىل موائل مناسبة لتوطنها ومنوها. ويف هذه احلالة، تكون لغالبّية خيارات إدارة 

ج عكسّية لالستخدام املقصود. ويف العموم، بالنسبة إىل النباتات لغرض الزراعة اليت تعترب آفات خماطر اآلفات نتائ

(. لكن ميكن أن يكون هلذه النباتات يف الوقت عينه 6-4-3حجرية، يبقى اخليار األفضل إلدارة املخاطر احلظر )البند 

 ل خماطر اآلفات.فائدة ميكن تسليط الضوء عليها يف عملية صنع القرارات عقب حتلي

 اعتماد خيارات أخرى إلدارة خماطر اآلفات، مبا فيها: ميكنويف حاالت حمددة، 

 شروط زراعة النباتات يف أماكن مقفلة

 شروط حصاد النباتات يف عمر معّين أو يف وقت حمدد من السنة ملنع فرص التكاثر -

 حصر النباتات يف أماكن حمددة، مثل تلك اليت تعترب مناسبة نسبيًا -

 حصر االسترياد باألنواع املستنبطة واملستنسخة -

 فرض القيود على التخلص من الكمية الفائضة أو املواد النباتية من املخلفات -

 فرض قيود على الغرس، والزراعة، والبيع، والرتبية، والنقل والتخلص -

بشكل قواعد  النظر يف استخدام مدونات السلوك للبيع والرتبية والنقل والزرع أو التخلص مثاًل، -

 داخلية أو خطوط توجيهية يف قطاع النباتات للحد من أو منع بيع نباتات حمددة واستخدامها ألغراض معينة.

بالنسبة إىل النباتات املستوردة لغرض االستهالك أو املعاجلة، ميكن أن تشمل خيارات إدارة املخاطر القيود على النقل 

م، والبيع، والتخلص من النفايات، والوقت يف السنة الذي تتم خالله عمليات والتخزين، وأماكن االسترياد، واالستخدا

 االسترياد، وشروط التجهيز او املعاجلة )مثل اإلماتة(.

ويف حتديد خيارات إدارة املخاطر، ينبغي النظر يف مدى مالءمة إجراءات الرقابة، وسهولة الكشف، وحتديد النباتات 

للرقابة الفعالة وصعوبة استئصاهلا أو احتوائها. فمثاًل، يسهل أكثر السيطرة على والوصول إليها، والوقت الالزم 

النباتات يف أنظمة ختضع إلدارة حمكمة مثل أنظمة احملاصيل مقارنة بالنباتات يف املوائل الطبيعية أو شبه الطبيعية، أو 

النتشار" تؤثر على استجابة النبتة إلجراءات احلدائق اخلاصة. والعديد من هذه العوامل اليت تندرج ضمن "التوطن" أو "ا

 الرقابة وبالتالي إمكانية السيطرة عليها.

ويف احلاالت حيث النباتات اليت جيري تقييمها موجودة ضمن جمموعات )مثل احلدائق النباتية( وحيث يتم النظر يف 

 اجملموعات.تنظيم االسترياد، قد يكون من الالزم تطبيق تدابري الصحة النباتية على هذه 
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وبغض النظر عن خيارات إدارة املخاطر، حيث يسم  باسترياد النباتات، قد يكون من املالئم تطوير أنظمة ملا بعد 

 إدخال النباتات مثل املراقبة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات، وخطط الطوار ، ونظم اإلبالغ عن احلوادث اجلديدة.

 اآلفات خماطر حتليل تعالية مراحل خمتلف بني املشرتكة اجلوانب

 (2007: 2)املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية  املخاطر تعن اإلبالغ

قد ال تعترب النباتات اليت أدخلت عمدًا لغرض الزراعة سبب خماطر من قبل العامة، أو جهات معنّية خاصة، قد تعترب 

دان، لسلطات غري املنظمة القطرية لوقاية النباتات أن للنباتات قيمة مفيدة فقط. وعالوة على ذلك، يف العديد من البل

مسؤوليات مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي فيما يتعلق بالنباتات اليت تدخل عمدًا ألغراض الزراعة. ولذلك قد يكون 

 اإلبالغ عن املخاطر مهمًا جدًا فيما يتعلق بالنباتات كآفات.

 لي:وميكن أن يشمل اإلبالغ عن املخاطر مثاًل ما ي

التشاور مع املستوردين، ومعاهد البحوث، ومنظمات حكومية وغري حكومية أخرى )مثل  -

وكاالت محاية البيئة، وإدارات املتنزهات، ودور احلضانة، ومنسقي احلدائق( لتبادل املعلومات حول النباتات 

 كآفات حمتملة

 نشر الئحة بالنباتات كآفات حجرية -

خصصة للتجارة )مثاًل شرح خماطر اآلفات اليت تطرحها إدراج املعلومات على النباتات امل -

النباتات والظروف اليت قد حتدث هذه املخاطر يف ظلها(.



 

 

-  
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