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 االعتماد

 .2005اعتمد هذا املعيار خالل الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املؤقتة د أبريلننيساأل 

 ةـمقدم

 النطاق

محا  و. واالعحاا  بحذل    التعادل بني تحدابري الصححة النباتيحة    حتديدتسري على  اليتاملبادئ والشروط  يصف هذا املعيار

 إجراء خاصًا لتحديد التعادل د التجارة الدولية. أيضا صفي

 املراجع

شري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصححة النباتيحة علحى    ي

https://www.ippc.int/en/core-يححححححححة علححححححححى البوابححححححححة الدوليححححححححة للصحححححححححة النبات

setting/ispms-activities/standards/. 

 .منظمة ا غذية والزراعة، روما .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 .منظمة التجارة العاملية، جنيف .النباتية والصحةتطبي  تدابري الصحة اتفاقية . 1994،  منظمة التجارة العاملية

 التعريفات

مسرد مصطلحات الصحة ) 5رقم  الدولي املعيار داملعيار  اميكن العثور على تعاريف املصطلحات املستخدمة د هذ

 .(النباتية

 متطلباتللاإلطار العام 

مبادئ الصحة النباتية لوقايحة  ) 1رقم  املعيار الدوليدولية لوقاية النباتات )ال لالتفاقية االساسيةالتعادل هو أحد املبادئ 

 (.(النباتات وتطبي  تدابري الصحة النباتية د التجارة الدولية

احلاالت اليت توجد فيها تدابري للصحة النباتية بالنسحبة إىل آفحة معّينحة تحرتبط بتجحارة      على  بصفة عامةيسري التعادل 

وميكن أأل يسري التعحادل علحى    ،وتستند عمليات حتديد التعادل إىل خطر اآلفة احملددة .فئة سلعّية ماأساسية أو سلعة 

 قائم على النظم.نهج التدابري الفردية أو على جمموعة تدابري أو على تدابري مدجمة د 

محن تحرياريات خطحر آفحة      تقييم تدابري الصحة النباتيحة ملعرفحة محدى فعاليتهحا د التخفيحف      ويتطلب حتديد مدى التعادل

تقييم نظام أو برامج الصحة النباتيحة الداعممحة لتنفيحذ تلح  التحدابري لحدى        التدابريمدى تعادل  حتديدشمل يحمددة. وقد 

 وهحى عمومحا   ،لتبحادل املعلومحات والتقيحيم    تسلسحلية التعادل على عمليحة   معرفة مدىقوم عادة توالطر  املتعاقد املصّدر. 

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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وتعطحى املعلومحات بشحكل يتحيي تقيحيم التحدابري املوجحودة         ا طرا  املتعاقحدة املسحتوردة واملصحّدرة.    إجراء متف  عليه بني

 .1واملقاحة من حيث قدرتها على الوفاء مبستوى احلماية املناسب لدى الطر  املتعاقد املستورد

لديحه د   وجحودة مة التحدابري امل وللطر  املتعاقد املصّدر أأل يطلب معلومات من الطر  املتعاقحد املسحتورد عحن محدى مسحاه     

ذلح   محع اإلاحارة إىل سحبل مسحاهمة     ، بحديالً تحدبريًا  وللطر  املتعاقد املصدر أأل يقاح  حتقي  مستوى احلماية املناسب.

ود بعح  احلحاالت، عنحد     ريأّل ذل  حيدده الطر  املتعاقحد املسحتورد.  ب، علمًا املطلوبد حتقي  مستوى احلماية  التدبري

ويتعّين علحى   فنية مثاًل، جيوز لألطرا  املتعاقدة املستوردة تقديم اقااحات لتدابري بديلة للصحة النباتية.تقديم مساعدة 

 .من دوأل تريخري غري مار خالفاتأي  وحلا طرا  املتعاقدة أأل تسعى جاهدة إىل حتديد التعادل 

 تطلباتامل

 اعتبارات عامة .1

يشكل مفهوم التعادل وواجب ا طرا  املتعاقدة باحاام مبدأ التعادل عنصرًا وذل ،  1رقم  املعيار الدوليالتعادل  فوصي

محن اتفحاق منظمحة     4ومحا يحرد وصحف للتعحادل د املحادة      مالزمًا من عناصر معايري دولية أخرى لتدابري الصحة النباتيحة.  

 التجارة العاملية بشريأل تطبي  تدابري الصحة والصحة النباتية.

لتدابري الصحة النباتية البديلة املقاحة ملعرفة ما إذا وانت حتقح    الفحص املوضوعيبالتعادل د وتكمن عملية االعاا  

 مستوى احلماية املناسب لدى البلد املستورد وما تشري إليه التدابري املوجودة د ذل  البلد.

  لح وهنا سحتوى احلمايحة املناسحب.   وتعا  ا طرا  املتعاقدة أّنه باستطاعة تدابري الصحة النباتيحة البديلحة أأل حتقح  م   

 رمسيًا حتت عنواأل "التعادل". حمددمع أنه غري  ،بالتالي تطبي  اائع للتعادل بني ممارسات الصحة النباتية احلالية

ميكحن تطبيح    ، من أجل إدارة خماطر حمددة لآلفات وحتقيح  مسحتوى احلمايحة املناسحب إلححدى ا طحرا  املتعاقحدة.       و

 التعادل على:

 فرد؛تدبري من -

 أو جمموعة تدابري؛ -

 .قائم على النظم نهج مدجمة د تدابري -

 وتدابري متعادلحة لواححدة أو أوثحر محن التحدابري املدجمحة       بديلةالنظم، جيوز اقااح تدابري  إتباع نهج قائم علىود حالة 

شححنات  الأوثر منها على  ا ساسية السلع النظم بريسره. وتسري ترتيبات التعادل على النهج القائم علىعوضًا عن تغيري 

 فردية.ال

، بحل قحد يشحمل أيضحًا النظحر د      ةبري منفرداوقد ال يقتصر تقييم تدابري الصحة النباتية للتريود من تعادهلا على تقدير التد

 .أو غريها من العوامل املتصلة بتطبي  تدابري إدارة خماطر اآلفات املصادقة على التصديرخمتلف جوانب نظام 

                                                           

الصادر ملنظمة التجارة العاملية. ويشري العديد من ا عضاء د منظمة التجارة  تطبي  تدابري الصحة والصحة النباتيةيرد تعريف هلذا املصطلي د االتفاق بشريأل   1

 باعتباره "املستوى املقبول من املخاطر".العاملية إىل هذا املفهوم 
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أو إذا  ،املستورد تدبري للصحة النباتية املتعاقدخطوطًا توجيهية للحاالت اليت يسري فيها لدى الطر   عيارويقدم هذا امل

إذا واأل الطر  املتعاقد املصّدر يقاح تحدبريًا بحدياًل لتحقيح  مسحتوى      ، أوواأل الطر  املعين د صدد اقااح تدبري جديد

 تقييم مدى تعادل التدبري البديل. وعندئذ يتم ،احلماية املناسب لدى الطر  املتعاقد املستورد

ود بع  احلاالت، تعّد ا طرا  املتعاقدة املستوردة قائمة بعدد من تدابري الصححة النباتيحة الحيت محن احرينها أأل حتقح        

د وتشّجع ا طحرا  املتعاقحدة علحى إضحافة تحدبريين متعحادلني أو أوثحر بالنسحبة إىل البنحو         مستوى احلماية املناسب لديها.

املختلفحة واملتغّيحرة د البلحداأل     . فيمكن بحذل  مراعحاة أوضحاع الصححة النباتيحة     نظمها لالسترياداخلاضعة للوائي من ضمن 

 وقد ختتلف هذه التدابري من حيث مدى حتقيقها أو ختطيها مستوى احلماية املناسحب لحدى الطحر  املتعاقحد.    املصّدرة. 

  املدرجة على قوائم الطر  املتعاقد املستورد ليس املوضوع ا ول هلذا املعيار.وإأّل تقييم مدى تعادل هذا النوع من التدابري

ومع أأّل التعادل هو عادة عملية انائية بني ا طرا  املتعاقدة املستوردة واملتعاقدة، تتخذ ترتيبات متعددة ا طرا  ملقارنة 

ّتحت محثاًل املوافقحة علحى تحدابري       لوقاية النباتات. و ةالتدابري البديلة من ضمن عملية وضع املعايري د االتفاقية الدولي قحد 

 .(إخضاع مواد التعبئة اخلشبية د التجارة الدولية) 15رقم  املعيار الدوليبديلة د 

 املبادئ والشروط العامة .2

 السلطة السيادية 1.2

يحة  اا تطبي  تدابري للصححة النباتيحة لوق  تتمّتع ا طرا  املتعاقدة بسلطة سيادية، طبقًا لالتفاقات الدولية السارية، ختّوهل

سحيادية  ويتمّتع الطر  املتعاقد بسحلطة  لوقاية صحة النبات. ناسب ولتحديد مستوى احلماية امل أراضيهاصحة النبات د 

محن االتفاقيحة الدوليحة     1-النباتات واملنتجات النباتية وغريها من البنود اخلاضحعة للحوائي )املحادة السحابعة    دخول تنظيم ل

. وبغيحة  قحرارات تتعلح  بعمليحات حتديحد التعحادل      يتخذ أي طر  متعاقد أأل. ولذل  فمن ح  (1997لوقاية النباتات، 

 تشجيع التعاوأل، يتعّين على أي طر  متعاقد مستورد أأل يقّيم مدى تعادل تدابري الصحة النباتية.

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتبمبادئ أخرى ذات صلة  2.2

 أأل تراعي املبادئ التالية: عند تقييم التعادل املتعاقدة ا طرا يتعّين على  ،التقييم

 (1997)ز( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2-الترياري ا دنى )املادة السابعة -

 (1997( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ح)ح2-التعديل )املادة السابعة -

)أ( محن االتفاقيحة الدوليحة لوقايحة النباتحات،      1-)ط( واملحادة الثامنحة  2( وح)جح 2( و)ب2-الشفافية )املادة السحابعة  -

1997) 

 (1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  4-التوحيد )املادة العاارة -

 (1997)ب( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1-حتليل املخاطر )املادتاأل الثانية والسادسة -

 (1997)ز( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2)أ( و2-لها اإلدارة )املادة السابعةاملخاطر اليت تشم -

 (1997)أ( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1-عدم التمييز )املادة السادسة -
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 للتعادل الفين التربير 3.2

فر من معلومات علمية، إما محن خحالل حتليحل    جيب أأل تستند عمليات تقدير التعادل إىل املخاطر بالعودة إىل تقييم ما توا

املعلومحات  ر مسؤواًل عحن تقحديم   ويكوأل الطر  املتعاقد املصدِّ املوجودة وتل  املقاحة. التدابريخماطر اآلفات أو عا تقييم 

لحوب لحدى   ثبت أأّل التدابري البديلة ختفت  اخلطر احملدد من اآلفة وأنها حتق  فعحاًل مسحتوى احلمايحة املط   الفنية اليت ت

(، جيحوز لألطحرا  املتعاقحدة املسحتوردة أأل     2-3الطر  املتعاقد املستورد. لكن د بع  احلاالت )وما يرد مثاًل د القسم 

وجيحوز أأل تكحوأل تلح  املعلومحات نوعّيحة ونأو ومّيحة طاملحا أأّل         تقاح تدابري بديلة وي ينظر فيها الطر  املتعاقد املصحّدر. 

 املقارنة ممكنة.

نبغي دراسة التدابري البديلة، قد ال تكوأل هناك حاجة بالضرورة إىل إجراء تقدير جديحد وامحل ملخحاطر اآلفحات     ومع أّنه ي

أو السحلعة  جتحارة  على اعتبار أأّل لدى البلد املستورد على ا قّل بع  البيانات املتعلقة بتقحدير خمحاطر اآلفحات، مبحا أأّل     

 . للوائيفعليًا خاضعة املعنّية الفئة السلعّية 

 تدابري الصحة النباتية بنيالتمييز عند تطبيق التعادل  عدم 4.2

طبقًا ملبدأ عدم التمييز، عندما ميني تعادل تدابري الصحة النباتية إلحدى ا طرا  املتعاقحدة املصحّدرة، جيحب أأل يسحري     

لسحائدة بالنسحبة إىل نفحس    ونفس الظرو  ا اآلفة ذات الصلةفيها نفس حالة توجد هذا أيضًا على ا طرا  املتعاقدة اليت 

جيدر بريي طر  متعاقد مستورد يعا  بتعادل تدابري الصحة النباتيحة البديلحة   ونأو اآلفة. لذا،  أو الفئة السلعيةالسلعة 

التطبيقات من جانب بلحداأل االثحة   . ويسري هذا على أأل حيرص على أال يؤدي ذل  إىل ّييز ،متعاقد مصّدر طر لدى 

 تعادل أي من التدابري احمللية.بالتدابري أو تل  املشابهة هلا وتعادل نفس لالعاا  ب

ا طحرا  املتعاقحدة املصحّدرة تحدبريًا      حالحة اعتبحار أححد   ريأّل تعادل تدابري الصحة النباتية ال يعين أنحه د  ب التنويهوينبغي 

 أو الفئحة السحلعّية   إىل نفس السلعة لى طر  متعاقد آخر بالنسبةتلقائيًا عيسري هذا التعادل أأل متعاداًل، باعتباره حمددًا 

وينبغي دائمًا النظر إىل تدابري الصحة النباتية د إطار حالة اآلفات ونظام لوائي الصحة النباتية د البلد املتعاقحد  . أو اآلفة

 املصّدر، مبا د ذل  السياسات واإلجراءات.

 تبادل املعلومات 5.2

فاقية الدولية لوقايحة النباتحات تقضحي بتحوفري املعلومحات وتبادهلحا، علحى أأل        لألطرا  املتعاقدة واجبات نّصت عليها االت

ومن ضمن هذا أأل يتحاح، عنحد الطلحب، املسحّون املنطقحي لشحروط الصححة         تكوأل متاحة  غراض عمليات حتديد التعادل.

املسحتطاع إلعطحاء املعلومحات     ( والتعاوأل قحدر 1997( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ح)ج2-النباتية )املادة السابعة

وجيحدر   (. 1997الفنية والبيولوجية الالزمة لتحليل خماطر اآلفات )املادة الثامنة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتحات،  

هلحذا  با طرا  املتعاقدة أأل تسعى إىل أأل ُتقصر أي طلبات للحصول على بيانحات تحرتبط بتقيحيم التعحادل بتلح  الالزمحة       

 .التقييم

، يتعّين على الطر  املتعاقحد املسحتورد، عنحد الطلحب، أأل يقحّدم معلومحات عحن محدى         التعادلتسهياًل للمناقشات بشريأل و

قح  مسحتوى احلمايحة    حتمساهمة التدبري )التدابري( املوجودة لديه د ختفي  املخاطر النامجة عن اآلفة احملحددة وويحف   

أأل تسحاعد تلح     ويفحاض  علومحات ومّيحة أو نوعّيحة علحى ححد سحواء.      وجيوز أأل تكوأل تل  امل .مبوجبهاملناسب املفروض 



24رقم الدولي  املعيار  اخلطوط التوجيهية لتحديد تعادل تدابري الصحة النباتية واالعاا  بذل  

9  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -24املعيار رقم 

وذل  الطر  املتعاقحد املصحّدر علحى احرح سحبل       تساعدوقد  املعلومات الطر  املتعاقد املصّدر على فهم التدابري املوجودة.

الطحر  املتعاقحد   د احلد من خطحر اآلفحة ود حتقيح  مسحتوى احلمايحة املناسحب لحدى         ةاملقاح ةمساهمة التدابري البديل

 املستورد.

 الفنية املساعدة 6.2

(، ا طحرا  املتعاقحدة علحى النظحر د إمكانيحة تقحديم       1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتحات )  تشجع املادة العشروأل

 ذل . ا خرىإذا طلب أي من ا طرا  املتعاقدة التعادل  علىائمة قمن أجل وضع تدابري املساعدة الفنية 

 التوقيت املناسب 7.2

محن  أي اختالفحات   وححل يتعّين على ا طرا  املتعاقدة أأل تسعى جاهدة إىل حتديد مدى تعادل تدابري الصححة النباتيحة   

 . غري مارريدوأل تريخ

 الشروط احملددة لتطبيق التعادل .3

 احملددة والسلع   اآلفات 1.3

ض حتديحد محدى تعادهلحا بتصحدير سحلعة حمحددة وب فحات        الصحة النباتية  غحرا  تدابريلبديل تتصل عادة عملية مقارنة 

 حمددة خاضعة للوائي مت التوصل إليها عن طري  حتليل املخاطر.

 التدابري املوجودة 2.3

 .الراهنحة  يسري التعادل عادة على احلاالت اليت يطّب  فيها الطر  املتعاقد املستورد تدابري معتمدة على التجحارة املعنيحة  

الطر  املتعاقحد املصحدر    عموماويقاح . عند اقااح تدابري جديدة من جانب الطر  املتعاقد املستورد لكنه قد يسري أيضًا

د بعح  احلحاالت، عنحد     تدبريًا بدياًل يكوأل الغرض منه حتقي  مستوى احلماية املناسب لدى الطر  املتعاقد املستورد.

ة متعاقحد أطحرا   نظحر فيهحا   تتوردة أأل تقاح تحدابري بديلحة وحي    تقديم املساعدة الفنية مثاًل، جيوز لألطرا  املتعاقدة املس

 .أخرى

وجود أي تحدابري، جيحدر بحا طرا  املتعاقحدة الرجحوع إىل       عدمجديدة لالسترياد د ظل أو فئات سلعّية وعند طرح سلع 

فحات بالنسحبة إىل   حتليحل خمحاطر اآل  ) 21رقحم   واملعيار الدولي (حتليل خماطر اآلفات احلجرية) 11رقم  املعيار الدولي

 بالنسبة إىل اإلجراء العادي لتحليل خماطر اآلفات. (اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائي

 مشاورات إجراء 3.3

 تشّجع ا طرا  املتعاقدة على إجراء مشاورات، عند الطلب، بغية تيسري التوصل إىل معرفة مدى التعادل بني التدابري.

 اإلجراء املتفق عليه 4.3

محن   1امللح  د املوصى به وقد يستند ذل  إىل اإلجراء  املتعاقدة على إجراء ملعرفة مدى التعادل. ا طرا تتف  جيب أأل 

 آخر متف  عليه. انائي هذا املعيار أو أي إجراء 
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 التعادل لتحديد االعتبار بعني تؤخذ اليت العوامل 5.3

 :ومن تل  العوامل العوامل.تعتمد معرفة مدى تعادل تدابري الصحة النباتية على عدد من 

 ترياري التدبري وما ابت د الظرو  املخاية أو امليدانية -

 ذات الصلة عن ترياري التدبري الكتاباتدراسة  -

 ونتائج التدبرينتائج التجربة من حيث تطبيقها العملي  -

 املتعاقد(. العوامل املؤارة على تنفيذ التدبري )مثاًل السياسات واإلجراءات املطّبقة من جانب الطر  -

عحن  سحتخدم الطحر  املتعاقحد املسحتورد املعلومحات      يووميكن الرجوع إىل ترياري تدابري الصحة النباتية املطّبقة د بلد االث. 

 .حيق  مستوى احلماية املناسبمساهمة التدبري البديل د ختفي  خطر اآلفات إىل مستوى  مدىلتقدير التدبري 

، جيدر با طرا  املتعاقدة املستوردة واملصدرة تقدير مدى قدرة وتدابري بديلة املقاحة تل و الساريةعند مقارنة التدابري و

علحى حتقيح  مسحتوى     املعرفة محدى قحدرته   ةلتدابري املقاحاوينبغي تقدير  خف  اخلطر احملدد من اآلفة. علىالتدابري 

والتحدابري   ةتحرياريات التحدابري املوجحود   عحن  يهحا  ف يعاود احلاالت اليت  احلماية املناسب لدى الطر  املتعاقد املستورد.

بري ا(، جيوز عندها مقارنة الترياريات مباارة من حيث قدرة التدنفس النوع من الرد املطلوب)أي  الطريقةبنفس  ةاملقاح

اتهمحا،  فيما يخص تريار بالتايدجتوز مقارنة املعاجلة بالتدخني واملعاجلة وعلى سبيل املثال،  على احلد من خطر اآلفة.

 .استنادا إىل معدالت اإلماتة

وجيدر د مثل هذه احلاالت تقدير التحدابري  املقارنة مباارة. صعب من الكوأل ي ود حالة اختال  التعبري عن التدابري، قد

وقحد يتوّجحب عنحدها     لدى الطحر  املتعاقحد املسحتورد.    ناسباملقاحة ملعرفة مدى قدرتها على حتقي  مستوى احلماية امل

املتعلقحة  ميكن مقارنة الترياريات  مثاًلووي تستخدم وحدات موّحدة قبل الشروع د املقارنة.  استقراؤهات أو االبيان حتويل

معهحا محن منظحار اخللحو محن اآلفحات عنحد         التعامحل انتشار اآلفحات إذا مّت   وجود منطقة ينخف  فيهاوب مبعدالت اإلماتة

 اًل(.مستوى اقة متف  عليه )حبسب الشحنة أو السنة مث

لكن د بع  احلاالت  املوجودة واملقاحة. بني التدابريشروط فنية حمددة لعند حتديد التعادل، قد يكفي إجراء مقارنة و

قدرة البلد املصحّدر   ما إذا واأل تدبري مقاح ما حيق  مستوى احلماية املناسب بالعودة إىل يتطلب ا مر ملعرفةا خرى، قد 

 املعرفحة بحنظم  يتيي فحنأل ذلح  سح   بني ا طرا  املتعاقدة، بالفعل حال وجود عالقات جتارية د  على تطبي  ذل  التدبري.

)محثاًل اجلوانحب القانونيحة، املراقبحة، التفتحي ،       واإلطالع عليهحا، املصّدر  لدى الطر  املتعاقدالتنظيمية الصحة النباتية 

، عنحد احلاجحة،   وأأل تسحاعد  ثقحة بحني ا طحرا    ذه املعرفة والتجربة العزز هوجيب أأل توغري ذل (. إصدار الشهادات، 

على تقييم أي من اقااحات التعادل. وبالعودة إىل هذا النوع من املعلومات، للطر  املتعاقد املستورد أأل يطلحب احلصحول   

ديدا حتسيما املتعل  منها ت لدى الطر  املتعاقد املصّدر، ال، عن اإلجراءافنياعلى معلومات حمّداة، إذا واأل ذل  مارًا 

 بتطبي  تدابري الصحة النباتية املقاحة وتدابري معادلة.

التحرياريات  و اجلوانب التقنيحة، مثل توافرناملوافقة على  ،اعتبارات عمليةعلى مقاح ما  تدبريلقد تعتمد املوافقة النهائية و

 ادية.واجلدوى التنفيذية واالقتص ،(السمّية النباتية غري املتعّمدة للتدبري املقاح )مثاًل
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 التجارة عرقلةعدم  6.3

ليس محارًا   وما أنهبالتعادل حبد ذاته إىل تغيري الطريقة اليت تتم بها التجارة؛  لالعاا ال جيوز أأل يؤدي تقديم طلب 

 .أو بشروط الصحة النباتية القائمة لالسترياد أو تعليقها القائمة لإلخالل بالتجارة

 إتاحة الفرصة للنفاذ 7.3

قيام أي طر  متعاقد مستورد بالبحث د طلب تعادل ما، يتعّين علحى الطحر  املصحّدر أأل يسحّهل نفحاذ       من أجل مساندة

 تفتي  أو حتقح  ملعرفحة محدى التعحادل    أو  ،الطر  املتعاقد املستورد إىل املواقع ذات الصلة إلجراء أي عمليات استعراض

 .ما ياره فنياذل  لإذا واأل 

 والرصد االستعراض 8.3

ووي يستمّر الواوق باتيبات التعادل، يتعحّين علحى ا طحرا  املتعاقحدة اتبحاع نفحس إجحراءات         ،اا  بالتعادلوبعد االع

وهحي قحد تشحمل إجحراءات الضحمانة مثحل التحدقي          .الشبيهة االستعراض والرصد اليت تسري على تدابري الصحة النباتية

خطحوط توجيهيحة لإلبحالن    ) 13رقم  املعيار الدولير أيضًا وإعداد التقارير عن حاالت عدم االمتثال )أنظ الدوري والكشف

 أاكال التحق . ( أو غري ذل  من(عن حاالت عدم التقيد بشروط الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة

 والشفافية التطبيق 9.3

املتعاقحدة املهتّمحة    ألطحرا  لحتقيقًا للشفافية املرجّوة، جيب أيضًا إتاحة التعديالت د اللحوائي واإلجحراءات ذات الصحلة    

 ا خرى.



1امللح   –عاا  بذل  اخلطوط التوجيهية لتحديد تعادل تدابري الصحة النباتية واال 24رقم الدولي  املعيار   
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 املعيار هلذا واجب االعتبارجزء  امللح  هوهذا 

 التعادل بتحديد خاص إجراء: 1امللحق 

ا. ولكحن  مدى تعادهلح تدابري الصحة النباتية بغية معرفة إليه أدناه من أجل تقدير  املشاريوصى باعتماد اإلجراء التفاعلي 

 حبسب الظرو .التعادل  لتحديد املتعاقدة طرا ا قد يختلف اإلجراء املتبع من جانب 

 اخلطوات املوصى بها هي:

، مشحريًا إىل السحلعة   املسحتورد  املتعاقحد  الطحر  تحديحد التعحادل إىل   باهتمامحه   عحن  املتعاقد املصحّدر   ُيبلغ الطر (1)

ا د ذل  أية بيانحات مرتبطحة بهحذا    ، مبواملقاحة وجودةاحملددة واآلفة اخلاضعة للوائي املثرية للقل  والتدابري البديلة امل

ود سحياق   .املوجحودة  دابريتوله أأل يطلب د نفس الوقت إىل الطر  املتعاقد املستورد إطالعه على املسّون الفين للالصدد. 

زمحين  وجحدول  اخلطوات املّتبعة وجحدول أعمحال   ب موجزااملناقشات ملعرفة مدى التعادل، جيوز التوصل إىل اتفاق يتضّمن 

 .حمتمل

املتبعة لديه حبيث تسهل مقارنتهحا محع تحدابري الصححة     املوجودة التدابري  بوصفالطر  املتعاقد املستورد  يقوم (2)

 وجيب أأل تشمل املعلومات من الطر  املتعاقد املستورد، قدر اإلمكاأل، ما يلي: النباتية البديلة.

 تقليلهبري إىل ارمي التدتفة احملدد الذي الغاية من تدابري الصحة النباتية، مبا د ذل  حتديد خطر اآل أ()

، د حتقي  مستوى احلماية املناسب لدى الطر  املتعاقد املستورد وجودةمدى مساهمة تدابري الصحة النباتية امل ب()

 قدر املستطاع

 االقتضاء، مبا يشمل حتليل خماطر اآلفات عند وجودةاملسّون الفين لتدابري الصحة النباتية امل ج()

أي معلومات إضافية من ارينها أأل تساعد الطر  املتعاقحد املصحّدر علحى أأل يثبحت أأّل التحدابري املقاححة حتقح          د()

 مستوى احلماية املناسب لدى الطر  املتعاقد املستورد.

بشحريأل   طلبًايقّدم  ،تعادل تدابري الصحة النباتية د رأيهاليت تثبت الفنية املعلومات يقّدم الطر  املتعاقد املصّدر  (3)

يتيي املقارنة محع املعلومحات الحيت يقحدمها الطحر        وجيب أأل تكوأل تل  املعلومات بشكل، تعادل تدابري الصحة النباتية

أأل يشحمل ذلح  العناصحر     وجيحب  املتعاقد املستورد، فيسهل بالتالي على الطر  املتعاقد املستورد إجحراء التقيحيم الحالزم.   

 :التالية

 ملقاحةلتدابري البديلة ااوصف  أ()

 التدابري فعالية ب()

قحدر   ،لدى الطر  املتعاقحد املسحتورد   د حتقي  مستوى احلماية املناسب مدى مساهمة التدابري البديلة املقاحة ج()

 املستطاع

معلومات عن طريقة تقييم التدابري )مثاًل بواسطة التجحارب املخايحة، التحليحل اإلحصحائي، اخلحاة التنفيذيحة        د()

 السارية  داء الفعلي للتدابرياو العملية(

 لنفس خماطر اآلفات لدى الطر  املتعاقد املستورد وجودةمقارنة بني التدابري البديلة املقاحة والتدابري امل هح()

 معلومات عن اجلدوى الفنية والتنفيذية للتدابري البديلة املقاحة. )و(
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علحى   تية البديلة املقاحة ويقّيمها، مع مراعاة النقحاط التاليحة  تدابري الصحة النبا املستورديتلقى الطر  املتعاقد  (4)

 :سبيل املثال ال احلصر

 ر، مبا فيها املعلومات املساندة عن فعالية التدابري البديلة املقاحةاملعلومات املقدمة من الطر  املتعاقد املصّد أ()

ماية املناسب، إما على أساس معلومحات نوعّيحة   مدى جناح تدابري الصحة النباتية البديلة د حتقي  مستوى احل ب()

 أو ومّية

ن خطحر اآلفحة   معلومات بشريأل الطريقة والعمل والتشحغيل اخلحاص بتحدابري الصححة النباتيحة البديلحة للوقايحة مح         ج()

 احملددة أو للحد منه

 الصحة النباتية البديلة املقاحةاجلدوى التنفيذية واالقتصادية العتماد تدابري  د()

وقحد يطلحب الطحر  املتعاقحد املسحتورد معلومحات إضحافية ونأو         .التقيحيم املزيد من اإليضاحات د سياق ا مر طلب توقد ي

وجيدر بالطر  املتعاقد املصّدر االسحتجابة  ي خمحاو  فنيحة     على اإلجراءات التنفيذية إلجناز التقدير. اإلطالعإمكانية 

ونأو إتاحة إمكانية احلصحول علحى املعلومحات أو     ،املعلومات ذات الصلةيثريها الطر  املتعاقد املستورد من خالل إعطاء 

 لتيسري عمليات االستعراض أو التفتي  أو غريها من عمليات التحق  الالزمة لتحديد الكفاءة. ،املواقع ذات الصلة

رًا ومحا احرحًا   لى طلبحه، ويتيي له، بناء ع ،الطر  املتعاقد املصّدر بقرارهبنبالن الطر  املتعاقد املستورد يقوم و (5)

 لتحديد التعادل من جانبه د أسرع وقت ممكن. ًافني

 احلحوار  د اآلراء عحن طريح    اخلالفحات  حللرف  طلب حتديد التعادل، ينبغي بذل اجلهود الالزمة  ةود حال (6)

 .الثنائي

تعحديل لحوائي   العمل فحورًا علحى   وإذا اعا  الطر  املتعاقد املستورد بالتعادل، جيب أأل يتّم التنفيذ من خالل  (7)

طبقحًا  وجيب إبالن ا طرا  املتعاقدة بتل  التعحديالت   املتعاقد املستورد. الطر االسترياد وأي إجراءات متصلة بها لدى 

 .(1997) )ب( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات2-لمادة السابعةل

اخلطحة أو الاتيحب الرامحي إىل تنفيحذ أي تحدابري أو      والرصد وإدراجحه ضحمن    للمراجعةوجيوز استحداث إجراء  (8)

 برامج معا  بها خاصة بالتعادل.
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 : تنظيم

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

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

 .النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية

 الدولية االتفاقية تنفيذ لتيسير النباتات لوقاية إقليمية منظمات تسع تعمل ◆

 .البلدان في النباتات لوقاية

 لصلةا ذات الدولية المنظمات مع النباتات لوقاية الدولية االتفاقية تتواصل ◆

 .الوطنية و اإلقليمية القدرات بناء في للمساعدة

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