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 العتمادا

 .2002مارس/آذار  يف هذا املعيار يف دورتها الرابعة املنعقدة على املؤقتة النباتية الصحةوافقت هيئة تدابري 

 مقدمة

 النطاق

تتعرف على خصائصها. وهي تبني  وغري الداخلة يف احلجر الزراعي، كما للوائحتعرض هذه املعايري مفهوم اآلفات اخلاضعة 

 طريقة تطبيق املفهوم من الناحية العملية والعناصر املطلوبة يف القواعد التنظيمية.

 املراجع

البوابة على  تدابري الصحة النباتيةشري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ميكن مراجعة املعايري الدولية لي

activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-ية على النباتالدولية للصحة 

setting/ispms/. 

 منظمة األغذية والزراعة، روما.. 1997التفاقية الدولية لوقاية النباتات، ا

 التعريفات

)مسرد مصطلحات الصحة  5ى تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة يف هذا املعيار يف املعيار الدولي رقم ميكن اإلطالع عل

 .النباتية(

 االطار العام للمتطلبات

اآلفات غري املشمولة يف احلجر الزراعي ميكن أن ختضع لتدابري الصحة النباتية ألن وجودها يف نباتات الغرس يؤدي إىل 

بأنها آفات خاضعة للوائح دون أن تكون  (1997)ية غري مقبولة. وقد عرفتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تأثريات اقتصاد

 االتفاقية تتناول هذه اآلفات. يفمن آفات احلجر الزراعي. وهناك عدة أحكام 

، واملمرات  رجع إىل حالة اآلفةوالتمييز بني هذه اآلفات وآفات احلجر الزراعي، وكالهما آفات خاضعة للوائح ، ميكن أن ي

ال  2-6وطبقا للمادة ، وتأثرياتها االقتصادية، ونوع املكافحة الرمسية املفروضة عليها. تهامجهااليت تسلكها والسلع اليت 

 .تشرتط األطراف املتعاقدة أي تدابري بشأن اآلفات غري اخلاضعة للوائح

، وإدارة اآلفات ح يسري على مبادئ وجود مربرات فنية، وحتليل خماطروالعمل مبفهوم اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائ

غري احلجرية ، وعدم التمييز، والشفافية. وكل عنصر من عناصر تعريف اآلفات التعادل واملخاطر، وإحداث أقل تأثري ممكن، 

االعتماد وإصدار شهادات لغري  والعوائل، وأن برامج اآلفاتله معنى معني، والنتيجة هي أن التفاعل بني اخلاضعة للوائح 

مستوى  جماالت الصحة النباتية ولكنها ميكن أن تتضمن عناصر صاحلة إلصدار شهادات اعتماد يف جمال الصحة النباتية، و

 ، وعدم االمتثال لالشرتاطات، كل هذه عناصر جيب النظر إليها عند وضع اشرتاطات تطبيق تدابري على تلك اآلفات.التحمل

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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 العامة تطلباتامل

 مقدمة .1

هناك آفات معينة ليست خاضعة للحجز الزراعي ولكنها ختضع لتدابري الصحة النباتية ألن وجودها يف نباتات الغرس يؤدي 

إىل نتائج غري مقبولة اقتصاديًا يف االستخدام املقصود من تلك النباتات. وُتعرف هذه النباتات بأنها نباتات غري حجرية خاضعة 

ون موجودة، بل قد تكون منتشرة، يف البلد املستورد. وعند تطبيق رقابة رمسية على النباتات الغرس الناجتة للوائح، وهي تك

داخل البلد نفسه من أجل محايته من هذه اآلفات فإن مثل هذه التدابري أو تدابري مماثلة هلا جيوز تطبيقها على تلك اآلفات 

 لنفس االستخدام املقصود. يف حالة استرياد نباتات للغرس من نفس األنواع

 أحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن تلك اآلفات .2

، كما أن املواد (1997)وردت التعاريف يف املادة الثانية، كما جاءت إشارات هلذه اآلفات يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 التالية من مواد االتفاقية تتعلق بتلك اآلفات:

 1-7 املادة

منعا لدخول اآلفات اخلاضعة للوائح و/أو انتشارها يف أراضيها، تتمتع األطراف املتعاقدة بسلطة سيادية يف أن تنظم، 

 طبقًا لالتفاقيات الدولية السارية، دخول النباتات، واملنتجات النباتية واملواد األخرى اخلاضعة للوائح. وهلا يف سبيل ذلك:

 حة النباتية اخلاصة ....أن تضع وتطبق تدابري الص (أ)

أن متنع دخول أو حتتجز أو تطلب معاجلة أي نباتات ومنتجات نباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح أو  (ب)

 أي شحنات منها، ... أو تطلب معاجلتها، أو إعدامها أو إخراجها من البالد

 أن حتظر أو تقيد حركة اآلفات اخلاضعة للوائح داخل أراضيها (ج)

 1-6 دةاملا

للصحة النباتية آلفات احلجر الزراعي واآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح  تدابريلألطراف املتعاقدة أن تشرتط 

 شريطة أن:

ال تكون هذه اإلجراءات أكثر تشددا من التدابري املطبقة على نفس اآلفات إذا كانت موجودة يف أراضي الطرف  (أ)

 املتعاقد املستورد؛

رة على ما هو ضروري لوقاية الصحة النباتية و/أو تأمني االستخدام املقصود وهلا ما يربرها من وتكون قاص (ب)

 الناحية الفنية لدى الطرف املتعاقد املعين.

 2-6 املادة

 تدابري للصحة النباتية بالنسبة لآلفات غري اخلاضعة للوائح. املتعاقدةال تشرتط األطراف 

 3-4 املادة

 من أجل: يبذل كل ما يف وسعه أن متعاقدعلى كل طرف 

 توزيع املعلومات داخل أراضيه عن اآلفات اخلاضعة للوائح وعن وسائل الوقاية منها ومكافحتها؛ (أ)
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 )ط(2-7ملادة ا

تضع األطراف املتعاقدة، بقدر استطاعتها، قوائم باآلفات اخلاضعة للوائح، وتعمل على حتديثها، مستخدمة يف ذلك 

وإىل منظمات وقاية النباتات  (هيئة الصحة النباتية)لغ هذه القوائم بصورة دورية إىل كل من األمني األمساء العلمية، وتب

 اإلقليمية اليت تكون أعضاء فيها، وإىل األطراف املتعاقدة األخرى بناء على طلبها.

 :امللحق

 : منوذج لشهادة الصحة النباتية

يانها عاليه قد مت فحصها و/أو اختبارها طبقًا لإلجراءات املعتمدة نشهد بأن النباتات أو املنتجات النباتية املوضح ب

الزراعي لدى الطرف املتعاقد املستورد مبا يف ذلك االشرتاطات اخلاصة باآلفات  احلجراملالئمة ووجدت خالية من آفات 

 غري احلجرية اخلاضعة للوائح.

 *واعتربت خالية أساسًا من اآلفات األخرى

 .اختياريبند  *

 املقارنة بني هذه اآلفات وغريها من اآلفات .3

 مقارنتها مع آفات احلجر الزراعي 1.3

ميكن املقارنة بني آفات احلجر الزراعي واآلفات األخرى على أساس أربعة عناصر من معايري التعريف: حالة اآلفة يف البلد 

 ة الرمسية.الدخول/السلعة؛ اآلثار االقتصادية لآلفة، تطبيق املكافح طريقاملستورد؛ 

 ويبني اجلدول التالي موجزًا ملا تقدم.

 مقارنة اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي باآلفات األخرى

 اآلفات اخلاضعة لتنظيم من غري آفات احلجر الزراعي آفات احلجر الزراعي معايري املقارنة

 زعة توزيعًا واسعًاموجودة ورمبا تكون مو اآلفة غري موجودة أو موزعة توزيعًا حمدودًا حالة اآلفة

 تدابري الصحة النباتية ال تطبق إال على نباتات الغرس تدابري الصحة النباتية مطبقة يف أي ممر طريق الدخول

 التأثري معروف التأثري ميكن التنبؤ به التأثري االقتصادي

خاضعة ملكافحة رمسية يف حالة وجودها وذلك بهدف  املكافحة الرمسية

 وائهااستئصاهلا أو احت

خاضعة ملكافحة رمسية يف حالة نباتات الغرس املعينة وذلك 

 بهدف كبحها

 حالة اآلفة 1.1.3

عندما تكون اآلفات خاضعة للوائح فإن تدابري الصحة النباتية تركز على تقليل احتمال إدخاهلا، أو إذا كانت اآلفة موجودة 

ة اخلاضعة للحجر الزراعي غري موجود أو أنها ممنوعة من يكون اهلدف هو تقليل احتمال انتشارها. ومعنى ذلك أن اآلف

مساحات جديدة وختضع ملكافحة رمسية عند وجودها. وأما اآلفات غري احلجرية فإن احتمال إدخاهلا ليس معيارًا  االنتشار يف

 حامسًا أن اآلفة موجودة ومن اجلائز جدًا أن تكون منتشرة
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 املمر 2.1.3

النباتية على آفات احلجر الزراعي مهما يكون العائل أو الطريق. وأما يف  بالصحةءات اخلاصة ميكن تطبيق اللوائح واإلجرا

 نوع عائل معنيفالطريق الوحيد الذي ميكن إخضاعه للتنظيم هو نباتات الغرس من  اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح

 الستخدام مقصود بعينه.

 التأثريات االقتصادية 3.1.3

وغريها فيما يتعلق بالتأثريات  واآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح بني تعريف آفات احلجر الزراعي الفارق األساسي

االقتصادية هو التمييز بني األهمية االقتصادية آلفات احلجر الزراعي والتأثريات االقتصادية املعروفة وغري املقبولة اليت تنشأ 

خرية موجودة يف البلد فال بد أن تتوافر عنها معلومات تفصيلية من الدرجة آفات غري حجرية. وملا كانت هذه اآلفات األ عن

تأثريات معروفة وليست تأثريات ميكن التنبؤ بها كما يف حالة آفات احلجر  بالتالي  األوىل تبني مدى تأثرياتها، أي أنها

آلفات احلجر الزراعي ميكن أن تتضمن النظر  الزراعي اليت ليست موجودة بعد يف البلد. ُيضاف إىل ذلك أن األهمية االقتصادية

يف بعض العوامل مثل الوصول إىل أسواق بلدان أخرى ومثل التأثريات البيئية اليت ليست مهمة يف حالة اآلفات األخرى اليت 

 متوطنة.تكون 

 املكافحة الرمسية 4.1.3

ر الزراعي موجودة يف منطقة ما فهي تواجه تواجه مكافحة رمسية. فإذا كانت حشرات احلج للوائحاخلاضعة  اآلفاتمجيع 

املكافحة الرمسية يف شكل تدابري الصحة النباتية اليت تهدف إىل استئصاهلا أو احتوائها. أما اآلفات األخرى فهي تواجه 

ط ال تشرت 2-6وطبقا للمادة  املكافحة الرمسية يف شكل تدابري الصحة النباتية من أجل تقليصها يف نباتات غرس معروفة.

 (.1997األطراف املتعاقدة تدابري للصحة النباتية بشأن اآلفات غري اخلاضعة للوائح )االتفاقية، 

 اآلفات غري اخلاضعة للوائحمقارنة مع  2.3

)أي  مقبولةالزراعي وال من اآلفات غري احلجرية ولكنها ُتحدث آثارًا غري  احلجرهناك بعض آفات قد ال تكون من آفات 

. والتدابري اليت (مثل ضرر جتاري أو ميس سالمة األغذية)رر قد تكون طبيعته غري متصلة بالصحة النباتية ضررًا( وهذا الض

تطبق على نباتات تصيبها أضرار من هذا النوع ليست تدابري يف جمال الصحة النباتية. ومثل هذا النوع من اآلفات الذي 

 ح يف هذه املعايري.ُيحدث هذا الضرر ُيطلق عليه اآلفات غري اخلاضعة للوائ

 معايري تعريف اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح .4

معايري متيزها عن آفات احلجر الزراعي. ومن املهم فعل بعض األلفاظ الواردة يف  استخراجعند تعريف هذه اآلفات ميكن 

 التعريف حتى ميكن تفسري املفهوم وتطبيقه تطبيقا صحيحًا.



 غري احلجرية اخلاضعة للوائح: املفهوم والتطبيق اآلفات 16املعيار الدولي رقم 

-61رقم املعيار  8 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  

 "نباتات الغرس" 1.4

مفهوم اآلفات غري احلجرية يقتصر تطبيقه بوجه خاص على "نباتات الغرس". وتعريف النباتات هو "النباتات احلية أو 

" وعلى ذلك فإن "نباتات الغرس" تشمل البذور واألبصال والدرنات وخمتلف املواد التكاثر النباتي البذورأجزاؤها، مبا يف ذلك 

 .(مثل الُعقل)من نباتات اليت قد تكون نباتات كاملة أو أجزاء 

وملا كانت نباتات الغرس تتضمن "النباتات املقصود أن تظل مغروسة" فإن النباتات املوضوعة يف ُأصص تكون داخلة يف هذا 

يف حالة النباتات املقصود إبقاؤها مغروسة أقل مما يف حالة النباتات  اآلفات التعريف )مبا يف ذلك البونزاي(. وقد تكون خماطر

 صود إكثارها.املق

 "االستخدام املقصود" 2.4

 الغرس ميكن أن يكون: نباتاتاالستخدام املقصود من 

 (مثل الفواكه أو الزهور املقطوفة أو األخشاب أو احلبوب أو غري ذلك)إنتاج سلع من نوع آخر  -

 (مثل نباتات الزينة)بقاؤها مغروسة  -

 (لبذورمثل الدرنات والُعقل وا)زيادة عدد نباتات الغرس نفسها -

الذي ) التجاريحبسب اختالف اآلفات والسلع واالستخدام املقصود. وميكن التمييز بني االستخدام  خماطر اآلفاتوختتلف 

الذي ال يعين البيع والذي يكون مقتصرًا على عدد قليل من نباتات الغرس )واالستخدام غري التجاري  (يعين بيع أو نية البيع

 ن هناك ما يربر هذا التمييز من الناحية الفنية.، إذا كا(لالستخدامات اخلاصة

 "تلك النباتات" 3.4

تكون إما مستوردة أو منتجة حمليًا لالستخدام املقصود  (أصناف أو أنواع، إخل.)للغرس  معينةتشري هذه العبارة إىل نباتات 

 عي يف البلد املستورد.وتكون خاضعة للتنظيم اخلاص بالنباتات اخلاضعة للتنظيم من غري نباتات احلجر الزرا

 "تأثري اقتصادي غري مقبول" 4.4

يعين وجود تأثري اقتصادي غري مقبول أي خسائر ميكن قياسها من حيث  للوائحتعريف اآلفات غري احلجرية اخلاضعة 

 تأثرياتها االقتصادية وميكن احلكم عليها بأنها مقبولة أو غري مقبولة.

آلثار االقتصادية كل اآلثار اليت تؤثر يف الوصول إىل األسواق واآلثار اليت قد ال ميكن الزراعي تتضمن ا احلجرويف حالة آفات 

تقديرها كميًا من الناحية االقتصادية مثل بعض التأثريات البيئية املتصلة بالصحة النباتية. وأما اآلفات غري احلجرية اخلاضعة 

إضايف على دخول األسواق أو على السالمة البيئية. وعلى ذلك فإن للوائح فهي موجودة بالفعل وهلذا فليس هلا تأثري جديد أو 

 هذه التأثريات ال تعترب عوامل مهمة عند تقدير اآلثار االقتصادية لتلك اآلفات.

 ما يلي: االعوامل املهمة يف حتديد التأثريات غري املقبولة اقتصادي تشملو

 تقليل كمية الغالت املمكن تسويقها )أي تقليل الغالت( -

 ختفيض النوعية )مثل اخنفاض حمتوى السكر يف كروم إنتاج النبيذ، أو ختفيض درجة املنتجات عند التسويق( -
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 تكاليف إضافية ملكافحة اآلفة )مثل استبعاد النباتات الضارة أو إضافة املبيدات( -

 تكاليف إضافية للحصاد والتدريج )مثل الفرز( -

 ب تناقص عمر النباتات(تكاليف إعادة الغرس )كأن يكون ذلك مثاًل بسب -

خسارة راجعة إىل ضرورة زراعة حماصيل بديلة )كأن يكون ذلك راجعًا مثاًل إىل ضرورة زراعة النباتات من أصناف  -

 مقاومة لآلفات من نفس احملصول ولكنها أقل يف الغلة، أو زراعة حماصيل خمتلفة(.

 يف مكان اإلنتاج عوامل جيب أخذها يف احلسبان األخرى ئلةاآلفة على النباتات العا آثارويف بعض احلاالت ميكن أن تكون 

 "خاضعة للوائح" 5.4

املقصود بهذه العبارة عند تعريف اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح أنها خاضعة للمكافحة الرمسية. وميكن تطبيق برنامج 

 5املعيار الدولي رقم  انظر)ت معينة يف البلد املستوى القطري أو دون القطري أو على مستوى جها علىاملكافحة الرمسية إما 

 .(" و "ليست موزعة على نطاق واسع"املكافحة الرمسية" يخطوط توجيهية لتفسري وتطبيق مفهوم :1 الضميمة

 املبادئ وااللتزامات .5

 الفنية، وحتليل خماطرعلى املبادئ وااللتزامات املتعلقة باملربرات جرية اخلاضعة للوائح احلغري يسري تطبيق مفهوم اآلفات 

مبادئ ) 1)انظر املعيار الدولي رقم  تعادل، وعدم التمييز، والشفافيةال، وإدارة املخاطر، وإحداث أدنى تأثري، و اآلفات

 .((الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف التجارة الدولية

 املربرات الفنية 1.5

اآلفات هلا ما يربرها من الناحية الفنية كما تشرتطه االتفاقية الدولية  بهذهصحة النباتية املتعلقة جيب أن تكون تدابري ال

لوقاية النباتات. وتصنيف أي آفة يف هذه الفئة وتطبيق أي قيود على استرياد أنواع النباتات املتصلة بهذه اآلفة جيب أن 

 21واملعيار الدولي رقم  (إطار لتحليل خماطر اآلفات) 2يار الدولي رقم )انظر املع يكون له ما يربره يف حتليل خماطر اآلفات

 .((حتليل خماطر اآلفات بالنسبة إىل اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح)

 اآلفات تقدير خماطر 2.5

تقييم احتماالت تقدير املخاطر يف حالة هذه اآلفات خيتلف عن تقديرها يف حالة آفات احلجر الزراعي ألنه ليس من الضروري 

مع  الضرورياستقرار اآلفات اخلاضعة للتنظيم من غري آفات احلجر الزراعي وال تأثرياتها االقتصادية طويلة األجل. ولكن من 

ذلك إثبات أن نباتات الغرس هي طريق لدخول اآلفة، وإن نباتات الغرس هي املصدر األساسي لإلصابة اليت ُتحدث آثارًا 

 .اقتصادية غري مقبولة

 إدارة األخطار واحلد األدنى للتأثريات والتعادل 3.5

جرية اخلاضعة للوائح قرارًا صخصوص ما إذا كان األثر االقتصادي احملدد من خالل تقييم احلتتطلب ادارة خماطر اآلفات غري 

قة مع مبادئ عدم التمييز، . وجيب أن تكون شدة التدابري اليت ُتستخدم يف إدارة هذه املخاطر متفخماطر اآلفات مقبواُل أم ال

 ، وإحداث أدنى تأثري، كما جيب أن تسمح بقبول تدابري مكافئة عندما يكون ذلك مناسبًا.املخاطروإدارة 
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 عدم التمييز 4.5

جيب يف تدابري الصحة النباتية املتعلقة بهذه اآلفات احرتام مبدأ عدم التمييز سواء بني البلدان أو بني رسائل البضائع احمللية 

إال إذا كان هناك مكافحة رمسية يف إقليم الطرف  غري حجرية خاضعة للوائحواملستوردة. فأي آفة ال ميكن أن تكون آفة 

من نفس نوع )املتعاقد ويكون من شروط هذه املكافحة عدم إمكان بيع أو غرس نباتات الغرس اليت هلا نفس االستخدام املقصود 

، بصرف النظر عن منشئها، إذا كانت حتتوي على اآلفة أو حتتوي على اآلفة فيما (االنباتات العائلة أو من نوع مشابه هل

ال ينبغي أن ختضع للوائح باعتبارها آفة غري حجرية  احملدد. واآلفة املوجودة يف رسالة مستوردة مستوى التحملجياوز 

د، أو ضمن جزء من إقليمها تنطبق فيه إجراءات إال إذا كانت النباتات سُتباع أو ُتغرس يف إقليم البلد املستور خاضعة للوائح

 املكافحة الرمسية لآلفة.

 الشفافية 5.5

جيب نشر اللوائح واالشرتاطات احمللية اخلاصة بهذه اآلفات، مبا يف ذلك تفاصيل برامج املكافحة الرمسية، وإبالغ هذه 

كما أن املربر الفين لتصنيف أي آفة ضمن  (ب2 -ابعة املادة الس)املعلومات ألي طرف متعاقد قد يتأثر من ذلك تأثرًا مباشرًا 

تلك الفئة ومربرات شدة التدابري املطبقة عليها جيب أن يقدمها الطرف املتعاقد املستورد ألي طرف متعاقد آخر عند الطلب 

 .(ج2 -املادة السابعة )

 التطبيق .6

على أنها آفة خاضعة للتنظيم من غري آفات احلجر لوقاية النباتات تصنيف آفة ما  القطريةإذا أرادت إحدى املنظمات 

الزراعي فيكون عليها أن تراعي العناصر السالفة الذكر كما قد يكون عليها أيضا أن ُتراعي بعض املسائل النوعية، مثل التفاعل 

 ملواد الغرس. (مثل اعتماد البذور)بني العائل واآلفة، ووجود برامج اعتماد 

 واآلفةالتفاعل بني العائل  1.6

جيب تعريف تلك اآلفات يف عالقتها بعائل معني أو عوائل معينة ألن نفس اآلفة ميكن أال تكون خاضعة لتنظيم عندما تعيش 

ال  ولكنأحد الفريوسات تأثريًا اقتصاديا غري مقبول يف نوع من أنواع نباتات الغرس  ُيحدثعلى عوائل أخرى. فمثال قد 

حبسب مستوى تصنيف النباتات العائلة عند تطبيق اشرتاطات الصحة النباتية على تلك  حيدثه يف نوع آخر. وجيب التمييز

يف بعض  أو احلساسية مثل املقاومة)اآلفات إذا كانت هناك معلومات عن التفاعل بني العائل واآلفة تربر مثل هذا التمييز 

 .(ضراوة اآلفة مدى،  األصناف

  الشهادات إصدار برامج 2.6

اشرتاطات معينة تتعلق باآلفات،  (املعروفة أيضًا باسم خطط إصدار الشهادات)نباتات الغرس  1من برامج اعتمادكثريًا ما تتض

لون وحجم املنتجات وغري ذلك. وميكن أن تكون اآلفات من وإىل جانب عناصر غري متعلقة بالصحة النباتية مثل اشرتاط نقاوة 

ميكن وبالتالي مربر فين لذلك وإذا كانت برامج االعتماد برامج إلزامية  النوع غري احلجري اخلاضع للوائح إذا كان هناك

اعتبارها مبثابة مكافحة رمسية، أي أنها من وضع احلكومة أو املنظمة القطرية لوقاية النباتات أو معرتفًا بها من هذه اجلهات 

                                                      
 جيب عدم اخللط بني هذه الشهادات وشهادات الصحة النباتية.  1
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ماد هي اآلفات اليت حتدث آثارًا اقتصادية غري مبوجب سلطاتها القانونية. ويف العادة تكون اآلفات املقصودة يف برامج االعت

مقبولة يف احملصول واليت تنتقل أساسًا يف نباتات الغرس وبذلك تعترب من اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح. ولكن ليست 

أو آلفات ل مستويات حتملتضمن تمجيع اآلفات املذكورة يف برامج االعتماد هي من هذا النوع، فبعض الربامج املوجودة قد 

 ضرار اآلفات اليت  م يثبت وجود مربر فين الستبعادها.أل

 مستويات التحمل 3.6

تلك اآلفات يف برامج املكافحة  ملستويات حتملوضع حدود مناسبة  غري احلجرية اخلاضعة للوائح يتطلب تطبيق مفهوم اآلفات

على املربرات الفنية ويسري بوجه خاص على  التحملتوى مس ويعتمد. املتعلقة بالصحة النباتية االسترياد شروطالرمسية ويف 

مبادئ إدارة املخاطر، وعدم التمييز، وإحداث أدنى تأثري. ويف بعض احلاالت إذا كان هناك مربر فين ميكن أن ينخفض 

 إىل مستوى صفر على أساس إجراءات معينة ألخذ العينات وعمل اختبارات. التحملمستوى 

 عدم االمتثال 4.6

غري  آلفاتلالصحة النباتية ب لشروط االسترياد املتعلقةختاذ إجراءات خاصة بالصحة النباتية يف حالة عدم االمتثال عند ا

 تتضمن االختيارات: . وجيب أن يكون ذلك متفقًا مع مبدأي عدم التمييز وإحداث أدنى تأثري احلجرية اخلاضعة للوائح

 (خدام املقصودأي تغيري رتبة السلعة أو االست)ختفيض الدرجة  -

 املعاجلة -

 (مثل التجهيز)إعادة توجيه السلع لغرض آخر  -

 إعادة توجيه السلعة إىل بلد املنشأ أو إىل بلد آخر -

 إعدام الشحنة -



 

 

 

 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية

 ةحماي إلى تهدف دولية نباتية صحة اتفاقية هي النباتات لوقاية الدولية االتفاقية

. اآلفات انتشار و دخول منع طريق عن البرية النباتات و المزروعة النباتات

 يتنقل فعندما. قبل ذي عن كبير بشكل الدولية التجارة و السفريات حجم تزايد

 تنتقل النباتات علي خطرا   تمثل التي الكائنات فإن العالم حول والسلع البشر

 .معهم

 : تنظيم

 .النباتات لوقاية الدولية االتفاقية في متعاقد طرف 180 من أكثر هناك ◆

 رسمية اتصال نقطة و النباتات لوقاية قطرية منظمة متعاقد طرف لكل ◆

 .النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية

 الدولية االتفاقية تنفيذ لتيسير النباتات لوقاية إقليمية منظمات تسع تعمل ◆

 .البلدان في النباتات لوقاية

 الصلة ذات الدولية المنظمات مع النباتات لوقاية ليةالدو االتفاقية تتواصل ◆

 .الوطنية و اإلقليمية القدرات بناء في للمساعدة

 (.الفاو) المتحدة لألمم الزراعة و األغذية منظمة تقدمها االتفاقية أمانة ◆

 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 
 4812 5705 06 39+: الهاتف رقم
 4819 5705 06 39+ : الفاكس رقم

 ippc@fao.org: االلكتروني البريد
 www.ippc.int: االلكتروني الموقع

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/

