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  الدولية لوقاية النباتات االتفاقية 4-27المعيار الدولي 

 االعتماد

 .2006على هذا المعيار فم أبريل/نيسان  تدابير الصحة النباتية لهيئةوافقت الدورة األولى 

 مقدمةال

 النطاق

المرتبطة بشحنات البنود  اآلفات تقييم، وإدارة مخاطرو، تحديد تالمعيار إجراءايص  هذا 
، دون أن تكون مستوردة )من قبلهالما،  بلدحدود والتم تعبر ائح الصحة النباتية الخاضعة للو

وبطريقة تكون فيها أية تدابير صحة نباتية مطبقة فم بلد العبور مبررة فنياً وضرورية لمنف دخول 
 البلد.اآلفات و/أو انتشارها فم 

 المراجع

لنباتية، يمكن مراجعة المعايير الدولية لتدابير شير هذا المعيار إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة اي
https://www.ippc.int/en/core-ية على البوابة الدولية للصحة النباتالصحة النباتية على 

setting/ispms-activities/standards/. 
منظمة األغذية والزراعة  .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997، الدولية لوقاية النباتات االتفاقية

 ، روما. لألمم المتحدة

 التعريفات

مسرد ) 5 رقم ترد تعاري  مصطلحات الصحة النباتية الواردة فم هذا المعيار فم المعيار الدولم
 ال.مصطلحات الصحة النباتية

 لمتطلباتل االطار العام

عبر بلد ما دون قد تستوجب التجارة العالمية تحرك شحنات البنود الخاضعة للوائح الصحة النباتية 
العبور. وقد تشكل هذه الحركة  بلدل 1الجمركية السلطات، تحت إشراف أن تكون مستوردة )من قبلهال

ق يالنباتات تطبألطراف الموقعة على االتفاقية الدولية لوقاية ل يمكنفم بلد العبور. و مخاطر آفات
، )زال 2الفقرة  7)جـال والمادة  1الفقرة  7)المادة  إجراءات على الشحنات أثناء عبورها لحدودها

شريطة أن تكون هذه اإلجراءات مبررة فنياً وضرورية لمنف دخول اآلفات و/أو انتشارها )المادة 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتال. فم 4الفقرة  –السابعة 

فم  النباتاتلوقاية  القطرية تقرر المنظمة أن بموجبها يمكنتوجيهية  اا المعيار خطوطيعرض هذ
تدابير صحة تطبيق لوأنها خاضعة بلد العبور أي من تحركات الشحنة قد تستوجب تدخل المنظمة، 

 تتص  هذه الوثيقة مسئوليا التم سيتم تطبيقها. ، تحديد نمط التدابيروإذا كان األمر كذلكنباتية، 
نظام العبور لهذه الحاالت، مف الحاجة للتعاون واالتصال، عدم التمييز، المراجعة  وعناصر
 والتوثيق.

                                                      
المتعلق  1-ذلك الملحق هاء  فمتغطى تدابير التعريفة الجمركية جميف الجوانب ذات الصلة بتشريعات الجمارك، بما   1

وحدتها "االتفاقية الدولية حول تبسيط وتنسيق التدابير  موالتالصلة بتغيير الناقل،  ذي  2-والملحق هاء بجمارك العبور
 ".1973المعروفة أيضاً باسم اتفاقية كيوتو لعام  الجمركية"

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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 5-25المعيار الدولي  الدولية لوقاية النباتات االتفاقية

 الخلفية

المادة السابعة و فم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ب مشمولةالشحنات العابرة و وسائل نقلها  إن
 المادة األولى. 

 :جـ 1الفقرة  السابعةتنص المادة 
أراضيها، تتمتف األطراف المتعاقدة   فماآلفات الخاضعة للوائح و/أو انتشارها  "منعا لدخول

تحظر أو تقيد حركة اآلفات  م....ويمكن لها فم سبيل ذلك....أنأن تنظ فمبسلطة  سيادية 
 الخاضعة للوائح داخل أراضيها".

  4الفقرة  7وتنص المادة 
هذه المادة على الشحنات العابرة ألراضيها  فم"لألطراف المتعاقدة أن تطبق التدابير المحددة 

الناحية الفنية وكانت ضرورية لمنف دخول اآلفات أو  منما يبررها  كان لهاإال إذا 
 انتشارها."

 :على ما يلم 4الفقرة  –وتنص المادة األولى 
 ً إلى ، أن تمد أحكام هذه االتفاقية لتشمل، باإلضافة "لألطراف المتعاقدة، حيثما كان ذلك مناسبا
، شمء وأيوسائل الشحن والعبوات والتربة، والنباتات والمنتجات النباتية، أماكن التخزين 

إلى انتشارها خصوصا  يآفات النباتات أو تؤد إيواءأو مادة أخرى قادرة على  حمأو كائن 
 ." الدولمعندما يتعلق األمر بالنقل 

 بلدعبر حدود التم تمرلنباتية الخاضعة للوائح الصحة ا البنودويشمل العبور حركة شحنات 
ً ام تشكل الشحنات العابرة مساراً  .)من قبلهالأن تكون مستوردة بلد العبورال، دون  )يعزى له أيضا

 . فم هذا البلداآلفات  و/أو انتشار ممكناً لدخول

ً  مف بقائها مغلقة عبر بلد العبورقد تمر الشحنات العابرة  ، دون ومرصصة إذا كان ذلك ضروريا
مثل هذه الظروف، ال تشكل  وتحتتغيير تغليفها.  وبدونها أو دمجها مف شحنات أخرى، تجزئت

ولن تحتاج لتدابير صحة نباتية، وبخاصة إذا  مخاطر آفاتحركة الشحنات، فم العديد من الحاالت 
على أنه قد يستدعم األمر، حتى تحت هذه . 2الترصيصتم نقل الشحنات فم حاويات محكمة 

خطط طوارىء لمواجهة التعّرض غير المتوقف للسلعة واآلفات الممكنة، كوقوع ، تطبيق الظروف
 حادث أثناء العبور.

مخاطر يتم تداولها بطريقة قد تشكل  وأة فم بلد عبور قد تنقل إال إن الشحنات و وسائل نقلها المارّ 
غلق، أو عندما ال م بدالً منعلى سبيل المثال حالة نقل الشحنة بشكل مفتوح وهم . لبلد العبور آفات
، أو عندما يجري تجزئتها، أو دمجها، تخزين لفترةلكنها تبقى فيه مباشرة و عبر البلدالشحنة  تمر

عندما يتم تغيير نمط النقل )من سفينة إلى قطارال. وفم مثل هذه الحاالت يمكن  أوأو إعادة تغليفها، 
 .البلدو انتشارها فم العبور تطبيق تدابير صحة نباتية لمنف دخول اآلفات و/أ لبلد

ً االسم نباتية فقط ولكنه لاصحة لا ألغراض ال يستخدم العبورتعبير يراعى مالحظة أن  أيضا
تحت مراقبة الجمارك. وقد تتضمن المراقبة الجمركية  المعياري لتحريك البضائف لإلجراءالمقبول 
 ص، مراقبة الناقل ومراقبة الدخولالمتابعة )اإللكترونم مثالاًل، الترصيو فد من الوثائق، التتبّ التأكّ 
، وعليه فلن  للشحنات الصحة النباتية أمنالخروج. وال تضمن المراقبة الجمركية، بحد ذاتها، و

 . هاأو انتشارو/ اآلفات توفر بالضرورة حماية ضد دخول

يعد تغيير الناقل ناحية خاصة من نقل الشحنات عبر البلدان. ويقصد به نقل الشحنات من ناقل 
وسيلة نقلال إلى آخر )كالنقل من سفينة إلى أخرى فم الميناء البحريال أثناء عملية النقل. ويتم )

تغيير الناقل عادة ضمن مساحة تحددها السلطات الجمركية وتحت رقابتها. ونظراً ألن تغيير الناقل 
 . قد يحدث فم بلد العبور فهو مشمول بهذا المعيار

                                                      
 حاوية نقل معيارية، مطوقة تماماً ومرصّصة كتلك التم يشيف استخدامها فم التجارة عبر المحيطات.  2
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  الدولية لوقاية النباتات االتفاقية 6-27المعيار الدولي 

 المتطلبات

 لدولة العبور اآلفات مخاطرتحليل  .1

حصلت عليها أو طورتها المنظمات  التم اآلفاتقد يسّهل تبادل المعلومات، عن تحليل مخاطر 
 اآلفات القطرية لوقاية النباتات لألطراف المتعاقدة المستوردة والمصدرة، عملية تحليل مخاطر

 المرتبطة بالشحنات العابرة.

 اآلفات تحديد مخاطر 1.1

لوقاية  القطريةعلى المنظمة ينبغم  عابرة،الممكنة المتعلقة بشحنة  تاآلفا مخاطر بغية تحديد
 المناسبة ال جمف المعلوماتNPPOبـ فم بلد العبور )سيرمز إليها من اآلن فصاعداً النباتات 
 ومراجعتها.

 وقد تتضمن المعلومات العناصر التالية:

 ة الصلة الوثيق اإلجراءات المطبقة من قبل الجمارك وغيرها من المصالح -

 العبور وبلد منشئها فمسلف أو البنود الخاضعة للوائح الصحة النباتية الفئات  -

 وسائل النقل للشحنات العابرة وطرائقه -

 اآلفات الخاضعة للوائح المرافقة للشحنات العابرة -

 العبور بلدتوزيف العائل فم  -

  معرفة طريق العبور فم بلد العبور -

 وب اآلفات من الشحناتهر إمكانية تاحتماال -

 تدابير الصحة النباتية القائمة للشحنات والسلف العابرة -

 أنماط التعبئة والتهيئة -

 .الالخظروف النقل )تبريد، جو متحكم به،  -

وهم الحالة التم ال  ،مخاطر آفات محتملةال تشكل  التملشحنات العابرة أنه يمكن ل NPPO تقررقد 
، التحرك أو االستمرار للوائح فم بلد العبور خاضعةآفات ترافقة مف تكون فيها الشحنة العابرة م

 .بالتحرك بدون إجراءات صحة نباتية

ال تذكر أو  آفات الشحنات العابرة التم تشكل مخاطر بتحركأن تقرر السماح  NPPO كما يمكن لـ
الشحن  االستمرار بالتحّرك بدون إجراءات صحية نباتية، ومثال على ذلك النواقل وصناديق

المحكمة اإلغالم والمرصصة والمضمونة، أو عندما تكون اآلفات خاضعة للوائح فم بلد العبور 
 ولكنها ال تتمكن من الهروب من الشحنات العابرة. 

آلفات أو سلف  بتقييم المخاطرالقيام  فإن ذلك يستدعممحتملة،  آفات تحديد مخاطروعندما يتم 
 نباتية.  تدبير صحةالمبررات الفنية ألي رة والضرو العبور، بغية تحديد خاصة فم

العبور أو  بلدلآلفات الخاضعة للوائح فم  مخاطر اآلفاتفقط  االعتباراألخذ بعين  ينبغموعادة ما 
 .فم ذلك البلد تلك اآلفات الموضوعة تحت عمل  طارئ

 اآلفات تقييم مخاطر 2.1

دخول اآلفة أو  لتقدير احتماعلى  المرتبطة بطريق العبورمخاطر اآلفات  مييينبغم أن يركز تق
فم حالة اآلفات  المحتملة. ونظراً لكون التبعات االقتصادية فقط انتشارها من الشحنة أثناء العبور

 .االخاضعة للوائح قد قومت سابقاً، فال حاجة لتكراره
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 7-25المعيار الدولي  الدولية لوقاية النباتات االتفاقية

تحليل ) 11رقم  الدولم عيارفم الم آفة وانتشارها موجود دخولاحتمال  بتقييم إن الدليل الخاص
 وبالنسبة للشحنات العابرة، قد تكون المعلومات التالية مهمة: المخاطر اآلفات الحجرية

 الخاضعة للوائح من الشحنات العابرة اآلفات و/أو انتشار طرم دخول -

 آلية االنتشار والحركة لآلفات المعنية -

 ال، إلخوسائل النقل )شاحنة، قطار، طائرة، سفينة -

 أمن الصحة النباتية فم حاالت التفريغ )مثال ذلك الغلق والمختوم بالشمف وغير ذلكال -

 التعبئة الحالية وأنواعها -

 تغييرات نمط التغلي  )إدماج، تجزئة، إعادة تعبئةال -

 أو التخزين، وشروط التخزين مدة العبور -

 الطريق الذي سلكته الشحنة قبل بلد العبور وضمنه -

  .الشحنات وموسم عبورلحجم ، ادالتردّ  -

 ، من خالل تقييم مخاطراآلفات مخاطر وفم الحالة التم تحدد فيها المنظمة القطرية لوقاية النباتات
 .اتاآلفيمكن عند ذلك اعتبار خيارات إدارة مخاطر ، اآلفات

 اآلفات إدارة مخاطر 3.1

 ئتين واسعتينفم ف اآلفات ، بناء على تقييم مخاطرالعابرةيمكن تصني  الشحنات 

 ، أوإضافيةغير المشروط بتطبيق تدابير صحة نباتية  العبور -

 تطبيق المزيد من تدابير الصحة النباتيةالذي يتطلب العبور  -

 .11 رقمالدولم  المعيارفم  عن إدارة مخاطر اآلفات وهناك تفصيالت إضافية

 إضافيةغير المشروط بتطبيق تدابير صحة نباتية العبور  1.3.1
، أن المراقبة الجمركية كافية. وفم هذه الحالة، ال اآلفات ، من خالل تقييم مخاطرNPPO تقرر قد

 ينبغم
 صحة نباتية باإلضافة للمراقبة الجمركية. تدابيرتطبيق أية  NPPO لـ

 الذي يتطلب تطبيق المزيد من تدابير الصحة النباتيةالعبور  2.3.1

. وهذه معينةة نباتية يصح رتدابي عابرة الحاجة إلى تطبيقللشحنات ال اتتقييم مخاطر اآلف قد يقرر
 :التدابير التالية قد تتضمن

 23رقم  الدولم المعيار المزيد من التفاصيل متاحة فموأو سالمتها ) السلعةهوية تدقيق  -
 ال. الالخطوط التوجيهية للتفتيش)

  العبورالإذن وثيقة تحّرك الشحنة )ك -

 لبات العبورالشهادة صحة نباتية )مف متط -

 خروج الدخول والمحددة لل نقطال -

 الشحنة خروج تأكيد -

 مخصصةالعبور الطرم النقل و طريقة -

 الشكل )مجمعة، مقسمة، معاد تعبئتهاال فمالتغيير  لوائح -

 NPPO األدوات والتجهيزات الموصى بها مناستخدام  -

  NPPOبها التم تعترفالتجهيزات الجمركية  -

لشحنة ل أمن الصحة النباتيةمعامالت ما قبل الشحن، أو المعامالت عندما )كمعامالت ال -
 موضف شكال
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  الدولية لوقاية النباتات االتفاقية 8-27المعيار الدولي 

 الشحنة أثناء وجودها فم منطقة العبور تتبف -

 الللتل التبريد، التغلي  أو النقل المانف كالظروف الفيزيائية ) -

 للنواقل أو الشحنة NPPOـ خاص بالترصيص الاألختام المحددة من استعمال  -

 اإلدارة الطارئة الخاصة بالناقلخطط  -

 العبور أو أوقات معينة من الموسم وقت -

 وثائق أخرى باإلضافة لتلك التم تطلبها الجمارك -

  NPPO تفتيش الشحنة من قبل -

 التغلي  -

 التخلّص من الفضالت. -

اآلفات وينبغم تطبيق مثل هذه التدابير الصحية على اآلفات الخاضعة للوائح فم بلد العبور أو 
 فقط. ئالموضوعة تحت عمل طار

 تدابير الصحة النباتية األخرى 3.3.1

صحة نباتية مناسبة للشحنة العابرة أو عند استحالة تطبيق هذه التدابير، قد  تدابيرعند عدم توافر 
االستيراد والتم قد تتضمن منف مماثلة لمتطلبات إخضاع مثل هذه الشحنات لمتطلبات  NPPO تطلب

 الدخول. الشحنة من

 NPPO رتقر، قد مخاطر آفاتأو إعادة تغليفها، بطريقة قد تشكل  العابرةوفم حالة تخزين الشحنات 
أو  المتعلقة بالصحة النباتية االستيراد شروطلمماثلة متطلبات ب ينبغم أن تفم الشحنات أن هذه

 .إخضاعها إلجراءات صحة نباتية أخرى مناسبة

 إنشاء نظام عبور .2

العابرة لشحنات ا على الصحة النباتية تطبيق تدابيرطرف المتعاقد نظام عبور من أجل قد يطور ال
والغاية من مثل . وغيرها من السلطات المعنية كمتعاونين الجمركية والسلطات NPPO بالتعاون مف

ور هذا النظام هو منف دخول اآلفات الخاضعة للوائح المرافقة للشحنات العابرة ونواقلها إلى بلد العب
 وإجراءاتأو انتشارها فيه. وتشمل نظم العبور قاعدة ألطر عمل تنظيمية من تشريعات ولوائح 

و بالتعاون مف الجمارك المنظمة القطرية لوقاية النباتات و. ويقوم بتشغيل هذا النظام صحة نباتية
يتم  مف مراعاة أن تدابير الصحة النباتية الموصوفة ،المناسبحسب  أية سلطات مناسبة أخرى

 تطبيقها.

الصحة النباتية لنظام العبور، وإرساء تدابير الصحة النباتية  نواحم مسؤوليةب NPPO وتضطلف
 لعبور.لجراءات الجمركية اإل، آخذة بالحسبان  اآلفاتالضرورية إلدارة مخاطر 

 المتخذة حيال عدم التقيد و الحاالت الطارئة التدابير .3

)مثل وقوع  فم حال عدم التقيد وفم الحاالت الطارئة NPPOتها وضعيتضمن نظام العبور تدابير  قد
حوادث فم بلد العبور قد تؤدي إلى هروب غير متوقف آلفة خاضعة للوائح من شحنة متحركة فم 

خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد ) 13رقم  الدولم منطقة العبورال. ويتضمن المعيار
ً توجيهية نوعية لبلد العبور الستصدار  الت الطارئةبشروط الصحة النباتية واإلجراءا خطوطا

 مالحظات عن عدم االمتثال للبلد المصدّر، وعندما يكون ذلك مناسباً لبلد الوجهة النهائية للشحنة

 التعاون واالتصال .4

يعد التعاون بين المنظمات القطرية لوقاية النباتات والجمارك والسلطات األخرى )كسلطات 
ساسياً إلقامة نظام عبور فاعل والمحافظة عليه وتحديد شحنات البنود الخاضعة للوائح فم الميناءال أ
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 9-25المعيار الدولي  الدولية لوقاية النباتات االتفاقية

ً مف الجمارك إلعالم المنظمة القطرية لوقاية النباتات  ً نوعيا العبور. وعليه قد يتطلب األمر اتفاقا
 بهذه البنود، وللوصول إلى الشحنات الموضوعة تحت الرقابة الجمركية 

المعنية  مف السلطات األخرى االتصاالتوالمحافظة على  بإرساء عالقة تعاوناً أيض NPPOقد تقوم 
ً  العبورب  .كما تراه مناسبا

 عدم التمييز .5

صرامة من تلك المطبقة على  أكثرصحية نباتية  تدابير ةيجب أالً تخضف الشحنات العابرة ألي
 بلد العبور والتم تتسم بوضف صحم مماثل.من  المستوردةالشحنات 

 المراجعة .6

المرافقة لها،  اآلفات ونمط الشحنات العابرة ومخاطر ،العبورنظام وتعديل مراجعة  NPPOعلى 
ً كلما دعت الضرورة وبالتعاون مف السلطات   .المعنية وأصحاب القرار وفق ما تراه مناسبا

 التوثيق .7

 .وتوثيقه كافنظام عبور بشكل أي  يجب وص 

 باتية، والقيود والمحظورات على الشحنات العابرة، عند الطلب،متطلبات الصحة النوضف ينبغم و
 أو لألطراف التم يمكن أن تتأثر بهذه التدابير على نحو مباشر. متعاقدألي طرف 
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 تنظيم : 
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 أمانة االتفاقية تقدمها منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة )الفاو(.  ◆

 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية

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

 : ي
ون  يد االلكب   ippc@fao.orgالبر

 : ي
ون   www.ippc.intالموقع االلكب 

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

