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االعتماد
اعتمد هذا املعيار خالل الدورة الرابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املؤقتة يف مارس/آذار .2002

مقدمة
النطاق
تقدم هذه املعايري اخلطو التوجيهية لوعع تدابري متكاملة وتقييمها فئ إطار منهج النم باعتبارها خياراً من خيارات
إدارة خماطر اآلفات مبوجب املعايري الدولية ذات الصلة مبا يويف شرو االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية عند استرياد
النباتات واملنتجات النباتية وغريها من البنود اخلاععة للوائح.

املراجع
يشري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على
https://www.ippc.int/en/coreعلى
النباتية
للصحة
الدولية
البوابة
./activities/standards-setting/ispms
الدستور الغذائي ،2003 ،نمام حتليل األخطار ونقطة املراقبة احلساسة وخطو توجيهية لتطبيقه ،مرفق مبدونة
املمارسات الدولية املوصى بها .املبادئ العامة للصحة الغذائية( ،1969 ،التعديل  . 2003 ،4منممة األغذية
والزراعة ،روما.
اتفاقية تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية ،1994 ،منممة التجارة العاملية،جنيف.

 ،1998 ،COSAVEاخلطو التوجيهية لنمام متكامل من تدابري احلد من أخطار اآلفات (طريقة تقوم على
النم  ،اجمللد  ، 1.2أسنسيون ،باراغواى.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997 ،منممة األغذية والزراعة ،روما.

التعريفات
ميكن العثور على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية املستخدمة يف هذا املعيار يف املعيار الدولي رق

مصطلحات الصحة النباتية

5

(مسرد

االطار العام للمتطلبات
يوفر املعيار الدولي رق ( 2إطار لتحليل خماطر اآلفات  ،املعيار الدولي رق ( 11حتليل خماطر اآلفات احلجرية
واملعيار الدولي رق ( 21حتليل خماطر اآلفات بالنسبة إىل اآلفات غري احلجرية اخلاععة للوائح توجيها عاما بشأن

تدابري إدارة خماطر اآلفات .وأساليب النم التى تدمج تدابري إلدارة خماطر اآلفات على حنو حمدد ،ميكن أن تقدم
بديال عن تدابري منفردة لتلبية املستوى املناسب من محاية الصحة النباتية لدى البلد املستورد .وهذه التدابري ميكن
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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تطويرها عندما ال يكون هناك تدبري واحد متوافر مبفرده .وأسلوب النُم يتطلب تكامل خمتلف التدابري حبيث تُحدث
تأثريًا تراكمياً ،على أن يكون من بينها اثنان على األقل يعمالن منفردين.
وتتفاوت أساليب النُم من حيث مدى تعقدها .ويكون تطبيق نمام نقطة الرقابة احلرجة مفيدا فى إطار أساليب النم ،
يف التعرف على النقط املوجودة على أي طريق من طرق انتقال العدوى وتقيي هذه النقط إلمكان تقليل خماطر اآلفات
احملددة ورصد هذه املخاطر .وميكن عند تطوير وتقيي أسلوب النُم إتباع طرق كمية أو طرق نوعية .وجيوز للبلدان
املصدرة واملستوردة أن تتشاور وأن تتعاون يف تطوير وتطبيق أسلوب النم  .ويكون البلد املستورد هو الذي يتخذ القرار
مبدى قبول أسلوب النُم مع مراعاة املبادرات الفنية والشفافية ،وعدم التمييز ،والتكافؤ ،وإمكانية التطبيق العملي.
ويقصد من أساليب النُم بصفة عامة أن تكون بدائل مساوية لتدابري أخرى ولكنها أقل تقييدا للتجارة مقارنة بها.

املتطلبات
.1

الغرض من أساليب النُظم

يرد وصف الكثري من العناصر واملكونات املفردة إلدارة خماطر اآلفات فى املعيار الدولي رق  ،2املعيار الدولي رق 11
واملعيار الدولي رق  21من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية .وجيب أن يكون جلميع تدابري الصحة النباتية
مربراتها الفنية وفقا للمادة (2-7أ من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( . 1997وأسلوب النُم يدمج خمتلف التدابري
لتلبية شرو االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية .وتوفر هذه النم  ،حيثما كان مناسباً ،بديال مساويا إلجراءات أخرى
مثل املعاجلة  ،كما أنها قد حتل حمل تدابري تقييدية أخرى مثل احلمر .ويتحقق ذلك من التأثري املشرتك الذي ينتج
عن خمتلف الشرو واإلجراءات .وتوفر أساليب النُم فرصة للنمر يف إجراءات ما قبل احلصاد وما بعد احلصاد اليت قد
تساه يف إدارة خماطر اآلفات إدارة فعالة .ومن امله النمر إىل أساليب النُم عمن بقية خيارات إدارة خماطر اآلفات
ألن تكامل التدابري قد يكون أقل تقييداً للتجارة من بقية خيارات إدارة األخطار (خصوصاً إذا كان البديل اآلخر هو
احلمر .
.2

خصائص أساليب النُظم

يتطلب هذا النمام وجود اثنني من التدابري ،أو أكثر من اثنني ،يكون كل واحد منهما مستقال عن اآلخر ،كما جيوز أن
يتضمن النمام أي عدد من التدابري اليت يعتمد بعضها على بعض .ومن مزايا هذا النمام أنه يوفر قدرة على التنوع
ومعاجلة عدم اليقني بفضل تعديل عدد التدابري وتعديل شدتها للوصول إىل شرو االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية.
والتدابري اليت تستخدم يف هذا النمام ميكن تطبيقها إما قبل احلصاد أو بعد احلصاد إذا كانت املنممة القطرية لوقاية
النباتات قادرة على اإلشراف على إجراءات الصحة النباتية والتأكد من االمتثال هلا .ومعنى ذلك أن أسلوب النُم ميكن
أن يتضمن تدابري تطبق يف مواقع اإلنتاج أو يف فرتة ما بعد احلصاد ،أو يف مواقع التعبئة ،أو أثناء شحن السلع
وتوزيعها.
وميكن يف أسلوب النم إدماج ممارسات الزراعة ومعاجلة احملصول والتطهري بعد احلصاد وعمليات التفتيش وغريها من
اإلجراءات .كما يتضمن أسلوب النُم يف العادة تدابري إدارة األخطار اهلادفة إىل منع التلوث أو اإلصابة من جديد (مثل
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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احملافمة على سالمة الشحنات ،واشرتا استعمال عبوات مقاومة لآلفات ،وفحص مساحننات التعبئة اخل  .كما ميكن
أيضاً أن يتضمن النمام تدابري مثل الرقابة على اآلفات ،وعمل األفخاخ ،وأخذ العينات .
كما أن التدابري اليت ال تقتل اآلفات أو تقلل من مدى انتشارها بل تقلل من قدرتها على الدخول أو التوطن (اليت تسمى
عمانات ميكن إدماجها يف أسلوب النُم  .ومن أمثلتها ختصيص فرتات معينة للحصاد أو الشحن ،ووعع قيود بشأن
نُضج السلع ومنها مدى صالبتها أو غري ذلك من الشرو  ،واستخدام العوائل املقاومة ،ووعع حدود على التوزيع أو على
االستعمال يف مكان الوصول.
.3

العالقة مع حتليل خماطر اآلفات ومع اخليارات املتاحة إلدارة خماطر اآلفات

تُستخدم استنتاجات عملية تقيي خماطر اآلفات (املرحلة  2من حتليل خماطر اآلفات الختاذ قرار مبا إذا كانت إدارة
خماطر اآلفات مطلوبة وقرار بشأن مدى شدة التدابري الواجب استخدامها .وهذا التحليل (أي املرحلة  3من حتليل
أخطار اآلفات هو عملية التعرف على طرف التعامل مع املخاطر املتصورة ،وتقيي مدى فاعلية هذه اإلجراءات،
والتوصية بأنسب اخليارات.
وواحدة من البدائل اليت ميكن اختيارها يف إطار أسلوب النُم انتقاء جمموعة من تدابري الصحة النباتية لتكون أساسا
لشرو االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية .وكما يف حالة تطوير أي تدابري إلدارة خماطر اآلفات ال بد هلذه التدابري أن
تراعى عنصر عدم اليقني للمخاطر( .انمر املعيار الدولي رق . 11
ومن الناحية املبدئية ،ينبغي أن تتألف أساليب النم من جمموعة من تدابري الصحة النباتية اليت يتيسر تطبيقها يف
البلد املصدر .لكن إذا اقرتح البلد املصدر تدابري ينبغي تطبيقها يف البلد املستورد ووافق البلد املستورد عليها ،ميكن مجع
التدابري يف البلد املستورد يف إطار أساليب النم .
وفيما يلي تلخيص للخيارات الكثرية الشائعة االستخدام:
قبل الزرع
-

مواد نباتية سليمة

-

استخدام أصول مقاومة أو أقل تعرعا

-

مناطق خالية من آفة بعينها ،أماكن إنتاج خالية من آفة بعينها أو مواقع لإلنتاج خالية من آفة بعينها

-

تسجيل املنتجني وتدريبه

قبل احلصاد
-

اعتماد احلقول – إدارة احلقول (مثال التفتيش ،املعاجلات قبل احلصاد ،املبيدات ،املكافحة البيولوجية ،وغري
ذلك .

-

ظروف الوقاية (مثل البيوت الزجاجية أو تكييس الثمار وغري ذلك .

-

تعطيل تزاوج اآلفات

-

أنواع الرقابة على املعامالت الزراعية (مثل املعاجلة الصحية ومكافحة األعشاب
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-
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احلصاد
-

احلصاد يف مرحلة معينة من النمو أو يف وقت معني أثناء السنة

-

إزالة املنتجات املصابة ،والتفتيش من أجل االنتقاء

-

مرحلة النضج/البلوغ

-

العمليات الصحية (مثل إزالة امللوثات ،النفايات

-

تقنيات احلصاد (مثل عمليات املناولة

املعاجلة واملناولة بعد احلصاد
-

املعاجلة (مثل التدخني واإلشعاع والتخزين على البارد أو يف حميط حمكوم والغسيل واستعمال الفرش والتشميع
والتغطيس واحلرارة ،وغري ذلك.

-

التفتيش والتدريج (مبا يف ذلك االنتقاء يف بعض مراحل النضج والبلوغ

-

العمليات الصحية (مبا فيها إزالة أجزاء من النبات العائل

-

اعتماد مرافق التعبئة

-

أخذ العينات

-

االختبارات

-

طريقة التعبئة

-

فحص مناطق التخزين

النقل والتوزيع
-

املعاجلة أو التجهيز أثناء النقل

-

املعاجلة أو التجهيز عند الوصول

-

قيود على االستخدام النهائي ،أو على التوزيع يف نقا الدخول

-

قيود على فرتة االسترياد بسبب اختالف املواس بني املنشأ ووجهة الوصول

-

طريقة التعبئة

-

احلجر بعد الدخول

-

املعاينة و/أو االختبار

-

سرعة النقل ونوعه

-

العمليات الصحية (خلو وسائط النقل من امللوثات

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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استخدام التدابري املتكاملة إلدارة خماطر اآلفات يف إطار منهج النم

التدابري املستقلة والتابعة

ميكن أن يتألف أسلوب النُم من تدابري مستقلة وتدابري تابعة .وأسلوب النم  ،حبك تعريفه ،جيب أن يتضمن على
األقل اثنني من التدابري املستقلة .وجيوز أن يتألف التدبري املستقل من عدة تدابري تابعة.
وفى حالة التدابري التابعة ،فان احتماالت الفشل هى احتماالت متضايفة جتميعية تقريبا .ومجيع التدابري التابعة الزمة
ليكون النمام فعاال.

مثال:
البيت الزجاجي اخلالي من اآلفات الذي يشرت فيه وجود باب مزدوج وفحص مجيع الفتحات هو مثال على اجلمع
بني عدة تدابري تابعة ليتألف منها تدبري مستقل .فإذا كان احتمال فشل الفحص هو  0.1واحتمال فشل األبواب
املزدوجة هو  0.1فإن احتمال تلوث البيت الزجاجي هو حاصل اجلمع التقرييب هلاتني القيمتني .وبالتالي فان احتمال
فشل تدبري واحد على األقل هو جمموع كال االحتمالني ناقصا احتمال فشلهما معا يف نفس الوقت .واالحتمال يف املثال
املعروض هو  0.01 - 0.1 + 0.1( 0.19ألن كال التدبريين ميكن أن يفشال يف نفس الوقت.
فإذا كان التدبريان كل واحد منهما مستقل عن اآلخر فيجب أن يفشل االثنان معاً حتى يفشل النمام بأكمله .ففي حالة
التدابري املستقلة يكون احتمال الفشل هو حاصل عرب مجيع التدابري املستقلة.

مثال:
إذا كان احتمال فشل معاينة شحنة هو  0.05واحتمال فشل تقييد االنتقال إىل مناطق معينة هو  0.05فى املائة ،فإن
احتمال فشل النمام هو . 0.05 × 0.05( 0.0025
.5

ظروف استعمال هذه األساليب

ميكن النمر يف استعمال هذه األساليب عندما ينطبق واحد أو أكثر من المروف التالية:
-

تكون التدابري الفردية:
 غري كافية للوصول إىل مستوى شرو االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية غري متوافرة (أو يُحتمل أال تكون متوافرة مضرة (بالسلعة أو بصحة اإلنسان أو بالبيئة ال حتقق مردودية التكاليف فيها تقييد شديد للتجارة -غري ممكنة التنفيذ

-

تكون العالقة بني اآلفات وعائل اآلفات معروفة متاما

-

ثبت أن أسلوب النُم فعال يف ظروف آفات أو سلع مماثلة

-

هناك إمكانية تقيي فاعلية التدابري املنفردة إما تقييما نوعيا أو كميا

املعيار رقم 8 -14
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-

تكون املمارسات املتصلة بالزرع واحلصاد والتعبئة والنقل والتوزيع معلومة متاماً وموحدة

-

تكون التدابري املنفردة قابلة للرصد والتصحيح

-

يكون انتشار اآلفة أو اآلفات معروف ًا وميكن رصده

-

حيقق أسلوب النُم مردودية التكاليف (مثال بالنمر إىل قيمة السلعة أو حجمها أو بالنمر إليهما معاً .

.6

14

أنواع أساليب النُظم

تتفاوت هذه األساليب من حيث تعقدها ومدى شدتها من نُم جتمع ببساطة بني تدابري مستقلة معروفة الفاعلية ونُم
أخرى أشد تعقيدًا ودقة مثل نُم نقا الرقابة احلرجة( .امللحق األول
كما أن هناك نُمماً أخرى تقوم على اجلمع بني تدابري ال تصل إىل مرتبة نمام الرقابة على النقا احلرجة ولكنها ميكن
أن تعترب نُمماً فعالة .وعلى أي حال فإن تطبيق مفهوم الرقابة على النقا احلرجة قد يكون مفيدا بصفة عامة يف تطوير
أساليب النُم األخرى .فمثالً تنطوي برامج االعتماد يف غري جمال الصحة النباتية على عناصر قد تكون مفيدة إلدارة
خماطر اآلفات وميكن إدراجها يف أسلوب النُم بشر أن تكون العناصر املتصلة بالصحة النباتية إلزامية وميكن اإلشراف
والرقابة عليها من جانب املنممة القطرية لوقاية النباتات.
واالشرتاطات الدنيا يف أي تدبري ميكن اعتباره عنصراً مطلوباً يف أسلوب النُم هي أن يكون هذا التدبري:
-

واعح ًا يف تعريفه

-

فعاال

-

مطلوباً بصفة رمسية (إلزامياً

-

ميكن رصده واإلشراف عليه من جانب مسؤولي املنممة القطرية لوقاية النباتات.

.7

كفاءة التدابري

ميكن وعع أساليب النُم أو تقييمها إما بطريقة كمية أو بطريقة نوعية أو بالطريقتني معاً .فاألسلوب الكمي قد يكون
مناسباً عند توافر البيانات املناسبة ،مثل البيانات املعتادة يف قياس كفاءة املعاجلات .وأما األسلوب النوعي فقد يكون
أنسب إذا كان تقدير الكفاءة يقوم على حك اخلرباء.
وميكن التعبري عن كفاءة التدابري املستقلة لتقليل ظهور اآلفات بتعبريات خمتلفة (مثل الوفاة ،تقليل المهور ،حساسية
العائل  .وتستند كفاءة أسلوب النُم بصفة عامة على اجلمع بني خمتلف كفاءات التدابري املستقلة املطلوبة .وجيب
التعبري عن ذلك بقدر اإلمكان بشكل كمي مع ترك مساحة للثقة .فمثالً ميكن حتديد الكفاءة يف وعع معني حبيث تعين
عدم وجود أكثر من مخس مثار مصابة يف جمموع مليون مثرة وتكون درجة الثقة  95يف املائة .فإذا كانت مثل هذه
احلسابات غري ممكنة أو ليس من املعتاد إجراؤها فإنه ميكن التعبري عن الكفاءة بتعابري نوعية مثل كفاءة مرتفعة وكفاءة
متوسطة وكفاءة منخفضة.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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استخدام التدابري املتكاملة إلدارة خماطر اآلفات يف إطار منهج النم

من الذي يضع أساليب النُظم

جيوز أن تضعها البلدان املستوردة ،أو من قبل البلدان املصدرة ،واحلل املثالي هو وععها بني البلدين .وميكن يف عملية
وعع هذه النُم استشارة دوائر الصناعة والدوائر العلمية واملنممات القطرية لوقاية النباتات لدى البلدان املستوردة
واملصدرة .ولكن املنممة القطرية لوقاية النبا تات يف البلد املستورد هي اليت تقرر مدى مناسبة أسلوب النُم ملواجهة
االشرتاطات اليت تفرعها تلك املنممة مع مراعاة املربرات الفنية ،احلد األدنى من التأثري ،الشفافية ،عدم التمييز،
التعادل واجلدوى التشغيلية.
وميكن أن يتضمن أسلوب النُم تدابري متضايفة أي يُضاف ب عضها إىل بعض أو تدابري مدعومة لتقويتها مبا يعوض عن
عدم اليقني الراجع إىل ثغرات يف البيانات أو إىل التنوع أو إىل نقص اخلربة فى تطبيق اإلجراءات .وجيب أن يكون
مستوى هذا التعويض متناسب ًا مع مستوى عدم اليقني.
وعند إعادة النمر من جديد يف عدد التدابري ومدى شدتها من أجل تعديل أسلوب النُم قد تكون اخلربة وتوافر معلومات
جديدة هي أساس هذه العملية.
وينطوي وعع أسلوب النُم على:
-

التعرف من حتليل خماطر اآلفات على نوعية املخاطر وعلى وصف طرق دخوهلا

-

التعرف على األمكنة واألزمنة اليت حتدث فيها تدابري اإلدارة أو ميكن تطبيقها فيها (نقا الرقابة

-

التمييز بني التدابري اليت تكون عرورية للنمام وغريها من العوامل أو المروف

-

التعرف على التدابري املستقلة والتدابري التابعة وعلى خيارات التعويض عن عدم اليقني

-

تقيي الكفاءة املنفردة واملتكاملة يف التدابري اليت تُعترب عرورية للنمام

-

تقيي إمكان التنفيذ ومدى التقييد الذي يصيب التجارة

-

التشاور

-

املستندات والتقارير املطلوبة يف التطبيق العملي

-

إعادة النمر والتعديل كلما كان ذلك الزماً.

.9

تقييم أساليب النُظم

عند تقيي أساليب النُم لتلبية شرو االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية ،ينبغي أن يراعي تقيي ما إذا حتققت تلك ام
ال ما يلي:
-

النمر يف مدى مالءمة أساليب النُم املتبعة يف آفات مماثلة أو يف نفس اآلفات على سلع أخرى

-

النمر يف مدى مناسبة أساليب النُم آلفات أخرى على نفس السلع

-

تقيي املعلومات املتوافرة عن:
 كفاءة التدابري -اإلشراف والضبط ،وبيانات العينات (ظهور اآلفة

املعيار رقم 10 -14

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

استخدام التدابري املتكاملة إلدارة خماطر اآلفات يف إطار منهج النم

املعيار الدولي رق

14

 العالقة بني اآلفة والعائل ممارسات إدارة احملاصيل إجراءات التحقق التأثريات اليت ميكن أن حتدث يف التجارة ،والتكاليف ،مبا يف ذلك عامل الزمن1.9

النمر يف البيانات ومقارنتها مبستويات الثقة املطلوبة مع مراعاة اخليارات املتاحة للتعويض عن عدم اليقني
حينما يكون ذلك مناسباً.
نتائج التقييم املمكنة

قد تتضمن هذه النتائج التوصل إىل أن أساليب النُم :
-

مقبولة

-

غري مقبولة:

-

ألنها فعالة ولكن غري ممكنة عملياً

-

غري فعالة مبا فيه الكفاية (تتطلب زيادة يف عدد التدابري أو يف مدى شدتها

-

فيها تقييد غري عروري (تتطلب تقليل عدد التدابري أو تقليل مدى شدتها

-

غري ممكن تقييمها بسبب عدم توافر البيانات أو بسبب ارتفاع مستوى الشكوك إىل درجة غري مقبولة.

وحيثما يكون منهج النم غري مقبول ،ينبغي بيان التربير الختاذ هذا القرار بالتفصيل على أن يتاح للمنممات القطرية
لوقاية النباتات لدى البلد املصدر بهدف تسهيل عملية حتديد التحسينات املمكنة.
.10

املسؤوليات

يقع على البلدان واجب مشرتك الحرتام مبدأ التعادل بالنمر يف خيارات إدارة خماطر اآلفات اليت من شأنها تيسري
التجارة املأمونة .وتوفر أساليب النُم فرصاً كبرية لوعع اسرتاتيجيات جديدة وبديلة إلدارة خماطر اآلفات ،ولكن تطوير
هذه النُم وتطبيقها يتطلب تشاوراً وتعاوناً .وقد يتطلب األمر توفري حج كبري من البيانات ،وذلك خيتلف حبسب عدد
وطبيعة التدابري الداخلة يف أسلوب النم  .وينبغي أن تتعاون البلدان املصدرة والبلدان املستوردة فى توفري بيانات كافية
وتبادل املعلومات يف الوقت املناسب عن مجيع جوانب تطوير وتطبيق تدابري إدارة خماطر اآلفات ،مبا فى ذلك أساليب
النم .
1.10

مسؤوليات البلد املستورد

جيب على البلد املستورد تقدي معلومات واعحة عن االشرتاطات اليت يشرتطها .وتتضمن هذه املعلومات توعيح
املعلومات واشرتاطات النمام:
-

تعريف اآلفات اليت تسبب القلق

-

حتديد شرو االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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-

وصف أنواع الضمانات املطلوبة ومستواها (مثل إصدار الشهادات

-

تعريف النقا اليت حتتاج إىل حتقق.

استخدام التدابري املتكاملة إلدارة خماطر اآلفات يف إطار منهج النم

وينبغي للبلدان املستوردة ،بالتشاور مع البلدان املصدرة كلما كان ذلك مناسباً ،اختيار التدابري اليت تكون أقل تقييداً
للتجارة ،عندما يكون ذلك اخليار متاحاً.
وميكن أن تتضمن مسؤوليات البلد املستورد ما يلي أيضاً:
-

اقرتاح التحسينات أو اقرتاح خيارات بديلة

-

إجراء عمليات تدقيق (عمل خطة لتقيي أسلوب النُم أو التحقق منه

-

حتديد اإلجراءات يف حالة عدم االمتثال

-

االستعراض والتغذية بالبيانات املرتدة.

وعندما توافق البلدان املستوردة على قبول تطبيق تدابري معينة فى أراعيها ،فان البلدان املستوردة تكون مسؤولة عن
تطبيق هذه التدابري.
وينبغي نشر تدابري الصحة النباتية املتفق عليها (املادة (2-7ب  ،االتفاقية الدولية. 1997 ،
2.10

مسؤوليات البلد املصدر

على البلد املصدر تقدي معلومات كافية تُدع تقيي أسلوب النم كما تدع قبوله .وميكن أن تشمل هذه املعلومات:
-

السلعة ومكان إنتاجها واحلج املتوقع للشحنات ومدى تواترها

-

التفاصيل املفيدة عن اإلنتاج واحلصاد والتعبئة واملناولة والنقل

-

العالقة بني اآلفة والعائل

-

تدابري إدارة خماطر اآلفات املقرتحة يف أسلوب النم  ،وبيانات الكفاءة املتصلة بها

-

املراجع ذات الصلة

وميكن أن تشمل املسؤوليات األخرى للبلد املصدر ما يلي:
-

رصد فاعلية النمام وإجراء عمليات تدقيق وتقدي تقارير عن النتيجة

-

اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة

-

مسك السجالت املناسبة

-

إصدار شهادات االعتماد بالصحة النباتية وفقاً الشرتاطات النمام.
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هذا املرفق هو جزء ملزم من املعيار

امللحق  :1نظام املراقبة احلرجة
يتضمن نمام نقطة املراقبة احلرجة اإلجراءات التالية:
(1

حتديد األخطار وأهداف التدابري يف نطاق نمام حمدد

(2

حتديد اإلجراءات املستقلة اليت ميكن رصدها ومراقبتها

(3

وعع معايري أو حدود لقبول/فشل كل إجراء من اإلجراءات املستقلة

(4

تطبيق النمام مع الرصد حسب املقتضى لتحقيق املستوى املنشود من الثقة

(5

اختاذ اإلجراء التصحيحي عندما تمهر نتائج الرصد أن املعايري مل تلبى

( 6االستعراض أو االختبار لتأكيد فعالية النمام والثقة به
(7

االحتفاظ بسجالت وتوثيق واف

ومن أمثلة هذا النوع من النم النمام الذي يتبع يف سالمة األغذية ويعرف باس نمام حتليل املخاطر لنقا املراقبة
احلرجة.
وقد يكون تطبيق نمام نقطة املراقبة احلرجة ألغراض الصحة النباتية مفيدا يف حتديد وتقيي األخطار وكذلك النقا يف
معرب حيث ميكن تقليل املخاطر ورصدها وإجراء التعديالت حيثما كان عروريا .إن استخدام نمام نقطة املراقبة احلرجة
ألغراض الصحة النباتية ال ينطوي أو يقضى بضرورة تطبيق الضوابط على مجيع نقا املراقبة .بيد أن نم نقطة املراقبة
احلرجة تعتمد فقط على إجراءات مستقلة حمددة تعرف باس نقا املراقبة وهذه تعاجلها إجراءات إدارة املخاطر اليت
ميكن قياس ومراقبة مساهمتها يف فعالية النمام.
وبالتالي  ،فان أساليب النم ألغراض الصحة النباتية قد تشمل مكونات ال يتوجب بالضرورة أن تتسق كلية مع مفهوم
نقطة املراقبة احلرجة ،نمرا ألنها تعترب عناصر هامة يف أسلوب النم ألغراض الصحة النباتية .وعلى سبيل املثال،
توجد أو تُضمن ،تدابري أو شرو معينة للتعويض عن عدم الوثوق .وهذه ميكن أال يت رفضها باعتبارها إجراءات مستقلة
(مثال فرز مكان التعبئة  ،أو ميكن رصدها وال ميكن التحك فيها (مثال أفضليات العائل/التعرض للعائل .
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االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاقية صحة نباتية دولية تهدف إلى حماية
النباتات المزروعة و النباتات البرية عن طريق منع دخول و انتشار اآلفات.
تزايد حجم السفريات و التجارة الدولية بشكل كبير عن ذي قبل .فعندما يتنقل
البشر والسلع حول العالم فإن الكائنات التي تمثل خطرا علي النباتات تنتقل
معهم.
تنظيم :
◆
◆

◆

◆

◆

هناك أكثر من  180طرف متعاقد في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
لكل طرف متعاقد منظمة قطرية لوقاية النباتات و نقطة اتصال رسمية
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تعمل تسع منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتيسير تنفيذ االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات في البلدان.
تتواصل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع المنظمات الدولية ذات الصلة
للمساعدة في بناء القدرات اإلقليمية و الوطنية.
أمانة االتفاقية تقدمها منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة (الفاو).
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