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 عتاا اال

 .2007املعيار يف مارس/آذار  هذا على يف دورتها الثانية النباتيةوافقت هيئة تدابري الصحة 

 مقدمة

 النطاق

باملناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت ينخفض فيها انتشار الثنائي عرتاف ويصف إجراء لالًا يوفر هذا املعيار توجيه

كما ُيعنى هذا املعيار إىل حد ما بأماكن اإلنتاج  املعيار حدودًا زمنية حمددة إلجراء االعرتاف. هذااآلفات. وال يتضمن 

 اخلالية من اآلفات ومواقع اإلنتاج اخلالية من اآلفات.

 ملراجعا

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

activities/standards-.int/en/corehttps://www.ippc-ية على البوابة الدولية للصحة النبات

setting/ispms/. 

 .جنيف، منظمة التجارة العاملية، تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية اتفاقية .1994 ،منظاة التجارة العاملية

 األغذية والزراعة، روما. منظمة، 1997الدولية لوقاية النباتات  االتفاقية

 التعريفات

 (.مسرد مصطلحات الصحة النباتية) 5باتية املستعملة يف املعيار الدولي رقم ترد مصطلحات الصحة الن

 االطار العام للاتطلبات

يّعد االعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات عملية فنية وإدارية للتوصل إىل 

معايري دولية أخرى لتدابري الصحة النباتية بالشروط الفنية منطقة حمددة. وقد اهتمت اآلفة ذات الصلة يف قبول حالة 

واملناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات، باإلضافة لعناصر معينة ترتبط باالعرتاف  تإلنشاء مناطق خالية من اآلفا

( وثيق 1997فاقية، من مبادئ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االت الكثري بهذه املناطق. وعالوة على ذلك فإن هناك

 الصلة بهذه املسألة.

مراعاة التقّدم يف عملية االعرتاف دون تأخري ال مربر له ويتعني تطبيق العملية دون  االتفاقيةوعلى األطراف املتعاقدة يف 

 االعرتاف.عملية متييز بني األطراف املتعاقدة. وعلى هذه األخرية أن تسعى للمحافظة على الشفافية يف كل نواحي 

ويتناول اإلجراء الوارد يف هذا املعيار هذه احلاالت حيثما توجد حاجة إىل معلومات أكثر تفصياًل ودقة، مثلما احلال 

استئصال أو خفض إحدى اآلفات ما. ويتضمن هذا اإلجراء اخلطوات  إىلبالنسبة للمناطق اليت مّت التوصل فيها حديثًا 

االعرتاف بوصول الطلب وحزمة املعلومات املرافقة؛ وصف العملية؛ تقييم  ؛التالية لألطراف املتعاقدة: طلب لالعرتاف

نتائج التقييم؛ وتقديم االعرتاف الرمسي. غري أنه قد ال تكون هناك حاجة يف احلاالت اليت  تبادلاملعلومات املقدمة؛ 

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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ة خالية من اآلفات قد ال تكون حيدد فيها عدم وجود اآلفة يف املنطقة وكذلك يف احلاالت اليت يتبني بسهولة أن املنطق

 ة للغاية.قليل(  أو ال تكون هناك حاجة إاّل ملعلومات مؤيدة 4هناك حاجة إلجراء االعرتاف الوارد يف هذا املعيار )القسم 

املصّدرة واملستوردة مسؤوليات حمددة متعلقة باالعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات واملناطق  األطرافويقع على كل من 

 يت ينخفض فيها انتشار اآلفات.ال

 بتوثيق عملية االعرتاف بشكل كاف. املتعاقدةويتعني أن تقوم األطراف 

 اإلنتاج اخلالية من اآلفات ومواقع اإلنتاج اخلالية من اآلفات. أماكنكما تقدم بعض االعتبارات عن 

 اخللفية

طق ينخفض فيها انتشار اآلفات، وذلك، ضمن أسباب قد تنشئ األطراف املتعاقدة املصّدرة مناطق خالية من اآلفات ومنا

. ويف أّي من هذه احلاالت، اليت تنشأ فيها إليها الوصول فرصأو حتسني  عليهاأخرى، للوصول إىل األسواق واحملافظة 

النباتية املناطق اخلالية من اآلفات أو املناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات، وفقا للمعايري الدولية لتدابري الصحة 

 ذات الصلة، يكتسي االعرتاف بهذه املناطق دون تأخري ال مربر له أهمية كبرية لألطراف املتعاقدة املصّدرة.

ميكن لألطراف املتعاقدة املستوردة، يف معرض حتقيق املستوى املناسب هلا من احلماية، وفقا ملتطلبات التربير الفين، أن 

اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات تدابري صحة نباتية فعالة. ولذا قد يكون يف  املناطقتعترب املناطق اخلالية من اآلفات أو 

مصلحة البلد املستورد أيضًا أن يقّدم اعرتافًا سريعًا بهذه املناطق حيثما يتم إنشاؤها وفقا للمعايري الدولية للصحة النباتية 

 ذات الصلة.

اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات، فإن املواد التالية من االتفاقية الدولية  واملناطقولالعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات 

 لوقاية النبات ذات صلة:

حتديد وصيانة  وكذلكتشمل منظمة وقاية النباتات الوطنية الرمسية حلماية املناطق املهددة ...،  املسؤوليات"

 هـ(؛ 2)املادة الرابعة الفقرة  "ات فيها منخفضًاورصد املناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت يكون انتشار اآلف

 )املادة الثامنة(. .." االتفاقيةاألطراف املتعاقدة فيما بينها إىل أقصى حد عملي ممكن لبلوغ أهداف هذه  تتعاون"

 واألمراض اآلفات من اخلالية املناطق ذلك يف مبا اإلقليمية، الظروف مع التكّيفكما تناولت املادة السادسة )"

( من اتفاقية التجارة العاملية بشأن تطبيق تدابري الصحة األمراض أو اآلفات انتشار فيها ينخفض اليت واملناطق

 والصحة النباتية مسألة االعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات.

 تطلباتامل

 عامة اعتبارات  1

ابري الصحة النباتية إنشاء املناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت ينخفض فيها انتشار تتناول عدة معايري دولية لتد

ترتبط طائفة من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية بصورة مباشرًة بالشروط و اآلفات وما يتصل بذلك من مسائل.

ا انتشار اآلفات؛ بينما حيتوي عدد آخر منها على واملناطق اليت ينخفض فيه اآلفاتالفنية إلنشاء املناطق اخلالية من 

 أحكام ميكن استخدامها يف العملية الرمسية لالعرتاف مبثل هذه املناطق. 
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يتضّمن  لوقاية النباتات وتطبيق مبادئ الصحة النباتية يف التجارة الدولية( النباتية)مبادئ الصحة  1رقم  الدولي املعيار

)وجتنب التأخريات  اطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفاتمبادئ تنفيذية لالعرتاف باملن

 .الغري مربرة(

مبا أن بعض املناطق اخلالية من اآلفات  ،إىل أنه )متطلبات إنشاء املناطق اخلالية من اآلفات( 4ويشري املعيار الدولي رقم 

جانب  يتعني أن خيضع تنفيذها الستعراض وتقييم من، املستورد البلد املصّدر والبلدبني  ااتفاق، على األرجح يشمل،

 (.4-3-2)الفقرة  يف البلد املستورد. الوطنيةمنظمة وقاية النباتات 

منطقة معلنة خالية من "عبارة  استخدامتوجيهًا بشأن  )حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما( 8املعيار الدولي رقم  يقدمو

 يف سجالت اآلفة. "اآلفة

)متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفاتِ(  10املعيار الدولي رقم  ويصف

متطلبات إنشاء أماكن اإلنتاج ومواقع اإلنتاج اخلالية من اآلفات واستعماهلا كخيارات إلدارة املخاطر الستيفاء متطلبات 

 النباتية وغريها من املواد اخلاضعة للوائح. تملنتجاالصحة النباتية اخلاصة باسترياد النباتات، وا

متطلبات وإجراءات إنشاء مناطق  )شروط إنشاء املناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات( 22ويصف املعيار الدولي رقم 

ة للقواعد اضعة للقواعد يف منطقة ما ولتيسري التصدير، آلفات خاضعاخلينخفض فيها انتشار اآلفات فيما يتعلق باآلفات 

من قبل البلد املستورد فقط. ويشمل ذلك حتديد املناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات، والتحقق منها واحملافظة 

 عليها.

متطلبات إنشاء مناطق خالية من اآلفات  (إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب الفاكهة) 26 الدولي رقم ويصف املعيار

 .Tephritidae من عائلة ةنواع ذات األهمية االقتصاديواحملافظة عليها بالنسبة لأل

كون عمومًا عملية ثنائية اآلفات واملناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات قد ي منورغم أن االعرتاف باملناطق اخلالية 

ة مفّصلة إذا ما ، ما بني األطراف املتعاقدة املستوردة واملصّدرة ، فإن االعرتاف قد حيدث بدون عمليلتبادل املعلومات

 وافقت األطراف على ذلك )على سبيل املثال بدون مفاوضات ثنائية أو أنشطة حتقق(.

ال يولي سوى بعض االعتبار يف هذا  اآلفات، عادة، عملية اعرتاف ومن ثم، مناإلنتاج اخلالية  عال تتطلب أماكن ومواق

 يف حاالت خاصة. املعيار الستخدام اإلجراءات

 الصلة ذات املبا ئ  2

 فيها انتشار اآلفات ينخفضباملناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت  االعرتاف 1.2

حالة  ،يتعني على األطراف املتعاقدة ضمان أن تراعي تدابريها للصحة النباتية خبصوص الشحنات اليت تدخل أراضيها

املصدرة. وقد تكون مناطق ال توجد فيها آفات  القطرية لوقاية النباتات التابعة للبلداننظمات كما حتددها املاملناطق 

 خاضعة للوائح أو تنتشر فيها بشكل منخفض أو قد تكون مواقع إنتاج خالية من اآلفات أو أماكن إنتاج خالية من اآلفات

  .(1)املعيار الدولي رقم 
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 والتعاون السيا ة 2.2

رية، لوضع تدابري الصحة النباتية واعتمادها ضمن لألطراف املتعاقدة سلطة سيادية، وفقا لالتفاقيات الدولية السا

وللطرف املتعاقد سلطة سيادية يف تنظيم دخول النباتات، . حدودها ولتحديد املستوى املالئم من الوقاية لصحة النبات

لطرف املتعاقد من االتفاقية(. وعليه فإن ل 1الفقرة  السابعةواملنتجات النباتية وغريها من البنود اخلاضعة للقواعد )املادة 

 احلق يف اختاذ قرارات تتعلق باالعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات. 

، مثل التعاون )املادة الثامنة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(. ومسؤولياتغري أنه يتعني على البلدان أيضًا واجبات 

لتعاون، يتعني على الطرف املتعاقد املستورد أن ينظر يف طلبات االعرتاف باملناطق اخلالية وعليه، وبغية تشجيع ا

 واملناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات.

 التاييز عدم 3.2

يتعني، عند االعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات، أن تطبق العملية اليت 

 ا الطرف املتعاقد املستورد لتقييم هذه الطلبات من أطراف متعاقدة مصدرة خمتلفة بطريقة غري متييزية.يستخدمه

 مربر  ون التأخريات جتنب 4.2

إىل االعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات  املتعاقدةيتعني أن تسعى األطراف 

 طة باالعرتاف دون تأخري بال مربر.وحّل أية اختالفات مرتب

 الشفافية 5.2

املعينة عن التقّدم بني األطراف املستوردة واملصّدرة )مزيد من الشرح يف  االتصالتقديم معلومات مستكملة جلهات  ينبغي

 .وشفافة منفتحة بطريقة االعرتاف عملية جتري أن لضمان طلب، على بناء أو احلال، مقتضى حسب(، 1-3القسم 

عني اإلبالغ فورا وبالصورة املالئمة عن أي تغيري يف حالة اآلفة اخلاضعة للقواعد يف املنطقة قيد الدراسة، أو يف أراض يت

)أ(( واملعايري الدولية ذات  1املادة الثامنة الفقرة (باالعرتاف حسبما تقتضيه االتفاقية  تتعلقالطرف املتعاقد املستورد، 

 .((اإلبالغ عن املخاطر) 17م الصلة )مثل املعيار الدولي رق

املناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت بشأن قرارات الولتحسني الشفافية،ُ تشّجع األطراف املتعاقدة على إتاحة 

البوابة الدولية للصحة النباتية )على أن جيري حتديث املعلومات كلما  امُلعرتف بها علىينخفض فيها انتشار اآلفات 

 دعت احلاجة(.

 لوقاية النباتات ومعايريها الدولية لتدابري الصحة النباتية الدوليةأخرى ذات صلة باالتفاقية  مبا ئ 6.2

األطراف املتعاقدة أن تراعي، عند اعرتافها باملناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت ينخفض فيها انتشار على يتعني 

 :االتفاقية الدولية ومبادئاقدة تعاحلقوق وااللتزامات التالية لألطراف امل اآلفات،

 .)ز( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات( 2التأثري )املادة السابعة الفقرة  منقدر  أدنى -

 .)ح( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات( 2الفقرة  السابعة)املادة  تعديل -
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 .اتات(من االتفاقية الدولية لوقاية النب 4الفقرة  العاشرة)املادة  توحيد -

 .(النباتات لوقاية الدولية االتفاقية من)ب( 1املخاطر )املادة الثانية واملادة الرابعة الفقرة  حتليل -

 .)ز( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات( 2)أ( و  2املخاطر )املادة السابعة الفقرة  إدارة -

 .الثامنة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات( املادة) التعاون -

 .من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات( عشرينالفنية )املادة  املساعدة -

 (.1)املعيار الدولي رقم  عادلالت -

 مبستوي منخفض فيها اآلفات تنتشرشروط االعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت    3

واملناطق اليت ينخفض املناطق اخلالية من اآلفات  حتديد وصيانة ومراقبةتتوىل منظمات وقاية النباتات الوطنية مسؤولية 

)هـ( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(. وإلنشاء مناطق  2داخل حدودها )املادة الرابعة الفقرة فيها انتشار اآلفات 

املعايري الدولية  خالية من اآلفات ومناطق ينخفض فيها انتشار اآلفات، ينبغي ملنظمات وقاية النباتات الوطنية أن تراعي

  22بشأن املناطق اخلالية من اآلفات، واملعيار الدولي رقم   4املناسبة اليت تقّدم توجيهًا فنيًا مثل املعيار الدولي رقم 

 .8، واملعيار الدولي رقم مبستوى منخفض فيها اآلفات تنتشربشأن املناطق اليت 

بشأن إنشاء املناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت ينخفض  أي توجيه فّني آخر قد يتم وضعهوجيوز أن تراعي أيضًا 

 للقواعد أو جملموعات من هذه اآلفات. خاضعةبالنسبة آلفات حمددة  فيها انتشار اآلفات

ويتوىل الطرف املتعاقد املستورد مسؤوليًة حتديد منط املعلومات اليت ستطلب لالعرتاف مبنطقة خالية من اآلفات أو 

 اتتحديد حالة اآلفاملستخدمة ل فيها انتشار اآلفات، باالعتماد على منط املنطقة وجغرافيتها، والطريقة مبنطقة ينخفض

(، املستوى املناسب للوقاية للطرف املتعاقد ينخفض فيها انتشار اآلفاتأو منطقة  ات)منطقة خالية من اآلفيف املنظمة 

 والعوامل األخرى اليت هلا مربرات فنية.

إحدى املناطق، وحالة املنطقة اخلالية من اآلفة )كما يف املناطق اليت مل  يفحتديد عدم وجود اآلفة بسهولة وحيثما ميكن 

فرتة طويلة، أو تأكد عدم وجود اآلفة من خالل عمليات ليتم فيها عمل سجالت لآلفة، وأيضًا عدم وجود اآلفة فيها 

أن األمر يقتضي توفري رمبا ( أو 4 القسميف هذا املعيار )يف  عملية االعرتاف الواردةتنتفي احلاجة إىل املراقبة، قد 

دومنا حاجة  8لمعيار الدولي رقم لبعدم وجود اآلفة وفقا  االعرتافيلة للغاية. ويف هذه احلاالت يتعني قلمعلومات مؤيدة 

 إىل معلومات مفصلة أو إجراءات معقدة.

خطوط توجيهية ِبشأن برامج ) 9)املعيار الدولي رقم  ستئصال اآلفةافيها مؤخرًا  ويف حاالت أخرى، مثل املناطق اليت مّت

الواردة  البنود، فإن األمر قد يتطلب توفري معلومات أكثر تفصياًل وتدقيقًا، مبا يف ذلك أو القضاء عليها ((استئصال اآلفات

 من هذا املعيار. 1.4 القسميف 

 املتعاقدة األطراف مسؤوليات 1.3

 عن: مسؤواًلالطرف املتعاقد املصّدر  يكون

 اخلالية من اآلفات واملنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات املنشأةاالعرتاف باملنطقة  طلب -
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 بشأن املنطقة اخلالية من اآلفات واملنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات مناسبةمعلومات  تقديم -

 االعرتاف لعملية االتصال جهة تعيني -

 لومات مناسبة إضافية إذا اقتضت ذلك عملية االعرتافمع تقديم -

 .ذلك طلب إذا املواقع، يف التحقق زيارات تنظيم يف التعاون -

 مسؤواًل عن: املستورداملتعاقد  الطرفويكون 

 بهبتسليم الطلب واملعلومات املرفقة  االعرتاف -

 بًا، إطارًا زمنيًا تقديريًا للتقييممتضمنة، إذا كان ذلك مناس االعرتافالعملية اليت ستستخدم لعملية  وصف -

 جهة اتصال لعملية االعرتاف تعيني -

 فنيًا املعلومات تقييم -

 وتربير احلاجة إلجراء عمليات حتقق يف املواقع الطبيعية والتعاون يف تنظيمها  اإلبالغ، -

 املتعاقد املصّدر: للطرف التقييمتوصيل نتائج 

 مناسبًا؛ ذلك كان إذا السرعة، وجه ًعلى نباتية صحة اعدقو أية تعديل باملنطقة، االعرتاف مت إذاو 

 مل يتم االعرتاف باملنطقة، تقديم شرح، مبا يشمل املسّوغ الفين إذا كان ذلك مناسبًا، للطرف املتعاقد  وإذا

 املصّدر.

بتقييم االعرتاف، على  ينبغي أن تقتصر األطراف املتعاقدة املستوردة يف طلبها للمعلومات أو الطلبات أو البيانات املرتبطة

 تلك الضرورية.

 التوثيق 2.3

كامل العملية بدءًا من الطلب األولي وانتهاء بالقرار النهائي بشكل كاف، حبيث  بتوثيقيتعني أن تقوم األطراف املتعاقدة 

 بشكل واضح. وبيانها مصادر املعلومات واملسوغات املستخدمة للتوصل إىل القرار حتديدميكن 

 مبستوي منخفض فيها اآلفات تنتشرعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت اال إجراء .4

يوصى باخلطوات الواردة أدناه لألطراف املتعاقدة املستوردة بغية االعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت 

 حاالت معينة، كما يرد  يف الفقرة الثالثة من ينخفض فيها انتشار اآلفات لدى األطراف املتعاقدة املصّدرة. على أنه يف

 عملية اعرتاف حسبما جاء يف هذا املعيار. قد ال ُيطلب االستعانة ب ،3القسم 

قد املصّدر التشاور مع الطرف املتعاقد املستورد قبل تقديم طلب بهدف تسهيل عملية اوعادة قد يرغب الطرف املتع

 االعرتاف.

 1.4التالية. وتنفذ اخلطوات املوصى بها على النحو الوارد يف األقسام  تيوضح اخلطوا 1 رفقوهناك رسم توضيحي يف امل

 .6.4وحتى 
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 املّصدر املتعاقد للطرف الوطنية النباتات وقاية منظاة من اعرتاف طلب 1.4

ها انتشار اآلفات إىل يقّدم الطرف املتعاقد املصّدر طلبه لالعرتاف باملنطقة اخلالية من اآلفات أو املنطقة اليت ينخفض في

يقدم الطرف املتعاقد املصّدر حزمة معلومات فنية باالستناد إىل املعيار الدولي  الطرف املتعاقد املستورد. ولدعم هذا الطلب،

)شروط إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار  22، واملعيار الدولي رقم )متطلبات إنشاء املناطق اخلالية من اآلفات( 4رقم 

صيل كافية لكي تبني بصورة موضوعية أن املناطق هي اى حنو مناسب. ويتعني أن حتتوي حزمة املعلومات تفاآلفات( عل

ينخفض فيها انتشار اآلفات حسب مقتضى احلال أو أنها ستظل كذلك يف  مناطقبالفعل مناطق خالية من اآلفات أو 

 يلي: ما املعلوماتالغالب. وميكن أن تشمل حزمة 

 لوب، إما ملنطقة خالية من اآلفات أو ملنطقة ينخفض فيها انتشار اآلفاتاالعرتاف املط منط -

 احلال مقتضى حسب مؤيدة، خرائط مع بها،ووصف املنطقة اليت سيتم االعرتاف  موقع -

أو  4/اآلفات قيد االعتبار. وبيولوجيتها والتوزيع املعروف ذو الصلة باملنطقة )كما يرد يف املعيار الدولي رقم اآلفة -

 حسب مقتضى احلال( 22ار الدولي رقم املعي

 تصديرها يراد اليت للقواعد اخلاضعة األخرى املواد أو/السلع السلعة -

 ومدى انتشارها على نطاق واسع يف املنطقة املعينة  العوائلعامة عن  معلومات -

 انتشار فيها ينخفض اليت واملنطقة اآلفات من اخلالية املنطقة إلنشاء املطبقة النباتية الصحة وإجراءات تدابري -

 التدابري هذه ونتائج اآلفات

 فيها ينخفض اليت واملناطق اآلفات من اخلالية املنطقة على للمحافظة املطبقة النباتية الصحة وإجراءات تدابري -

 التدابري هذه ونتائج اآلفات انتشار

 ينخفض فيها انتشار اآلفات ذات الصلة باملنطقة اخلالية من اآلفات أو املنطقة اليت  النباتيةالصحة  قواعد -

 .الصلة ذات للمعايري إعماال باملنطقة، املرتبطة السجالت حفظ ترتيبات -

ذات صلة ومرتبطة مباشرة مع طلب االعرتاف عن البنية واملصادر املتاحة ملنظمة وقاية النباتات الوطنية  معلومات -

 يف البلد املصّدر 

 يبات االتصاالت املرتبطة مع البلد املستورد املعين خلطط اإلجراءات التصحيحية، متضمناً، ترت وصف -

 احملتملة النظم ونهج أخرى، متعاقدة أطراف من النظر قيد باملنطقة)كاالعرتاف  صلة ذات أخرى معلومات أية -

 (.اآلفات انتشار فيها ينخفض اليت باملناطق املرتبطة

 ليات االتصال املباشرة مع الطلب باالعرتاف.ويتعني أن يقوم الطرف املتعاقد املصّدر بتعيني جهة اتصال لعم

 التقييم ألغراض اكتااهلا إىل واإلشارة املعلومات حزمة باستالم املستور  املتعاقد الطرف اعرتاف 2.4

يتعني أن تبلغ منظمة وقاية النباتات الوطنية على الفور للطرف املتعاقد املستورد للمنظمة القطرية لوقاية النباتات للطرف 

املقرتنة به. ويراعى أن يعني الطرف املتعاقد املستورد جهة اتصال بشأن  املعلوماتعاقد املصّدر طلب االعرتاف وحزمة املت

 االتصاالت املرتبطة بطلب االعرتاف.
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ولدى البدء بالتقييم، ينبغي للطرف املتعاقد املستورد، إذا كان ذلك ممكنًا، أن يقوم بتحديد ما إذا كان هناك أي نقص 

ملعلومات مهمة أخرى لتقييم الطلب وإبالغ منظمة وقاية  حاجةاصر مهمة يف حزمة املعلومات أو إذا كانت هناك لعن

 النباتات الوطنية يف البلد املصّدر.

ويتعني على منظمة وقاية النباتات الوطنية للطرف املتعاقد املستورد أن تقدم أية معلومات ناقصة ملنظمة وقاية النباتات 

 تفسريا لعدم توافرها. تقدملطرف املتعاقد املصّدر، أو قد الوطنية ل

باملنطقة اخلالية من اآلفات أو املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار وحيثما يعيد طرف متعاقد مصّدر  تقديم طلب لالعرتاف 

تعاقد املستورد اآلفات )مثال عند احلصول على بيانات إضافية، أو عند تطبيق إجراءات جديدة(، يتعني على الطرف امل

 تاليت سبق تقدميها، إذا ما أظهر التحقق الذي أجراه الطرف املتعاقد املصّدر أن املعلوما تأن يراعي كافة املعلوما

ما زالت صاحلة. وإذا كانت إعادة التقديم ترجع إىل عدم القبول السابق لطلب االعرتاف، ُتراعى أن يؤخذ كذلك أية 

املتعلق بالتقييم السابق. وعلى حنو مماثل عندما يقوم طرف متعاقد بسحب  املقابلفين تفاصيل ذات صلة يف التفسري ال

مثاًل إذا مل تعد احملافظة على املنطقة اخلالية من منطقة خالية من اآلفات أو منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات )

( ثم يرغب يف إعادتها، يتعني مراعاة اديةاآلفات أو املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات جمدية من الناحية االقتص

السابقة. وينبغي أن تستكمل عملية التقييم دون تأخري ال مربر له، بالرتكيز على املعلومات املراجعة أو  تاملعلوما

 اإلضافية و/أو أية بيانات متاحة، حسب مقتضى احلال.

 املستور  املتعاقد الطرف سيستخدمها اليت التقييم عالية وصف 3.4

يتعني على الطرف املتعاقد املستورد حتديد العملية اليت يعتزم استعماهلا يف تقييم حزمة املعلومات وبالتالي االعرتاف 

أو املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات، مبا يف ذلك أية خطوات أو متطلبات تشريعية  اآلفاتباملنطقة اخلالية من 

مسبق إذا زمين  إطارالوة على ذلك، يشجع الطرف املتعاقد املستورد على تقديم أو إدارية ضرورية يتعني استكماهلا. وع

 إلمتام عملية االعرتاف. أمكنه ذلك

 املعلومات الفنية تقييم 4.4

وقاية النباتات الوطنية للطرف املتعاقد املستورد تقييما حلزمة املعلومات من  منظمةبعد تسلم كافة املعلومات، جتري 

 آخذة بعني االعتبار: الناحية الفنية،

 أحكام املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ذات الصلة واليت تعاجل حتديدًا املناطق اخلالية من اآلفات -

(، مبا يف ذلك 22)املعيار رقم  مبستوي منخفض فيها اآلفات تنتشراليت مناطق  ( أو4رقم  الدولي )املعيار

 املعلومات التالية:

 نشاء املنطقة اخلالية من اآلفات أو املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفاتإل املستخدمة النظم 

 الصحة النباتية للمحافظة على املنطقة اخلالية من اآلفات واملنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات تدابري 

 انتشار اآلفات  للتأّكد من احملافظة على املنطقة اخلالية من اآلفات واملنطقة اليت ينخفض فيها املراجعة 

 ( باالستناد إىل منط االعرتاف املطلوب 1أية معايري دولية أخرى ذات صلة )وخباصة تلك الواردة يف القسم  -

 حالة اآلفة يف أراضي كال الطرفني املتعاقدين. -



29املعيار الدولي رقم  انتشار اآلفاتينخفض فيها  االعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت   

13  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -28املعيار رقم 

ها من جانب قد يتم اعتبار املناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات اليت سبق االعرتاف ب

 كمرجع لعملية التقييم. آخرأو أي طرف متعاقد بلد ثالث 

وقد يطلب تفسري للمعلومات املقدمة أو قد يطلب الطرف املتعاقد املستورد معلومات إضافية الستكمال التقييم. ويتعني أن 

املستورد بتقديم معلومات ذات صلة  باإلجابة على املسائل الفنية اليت أثارها الطرف املتعاقد املصّدريقوم الطرف املتعاقد 

 لتيسري استكمال التقييم.

باالستناد متى كان ذلك مربرًا لتحقق يف املواقع الطبيعية أو استعراض إجراءات التشغيل يف املواقع الطبيعية ميكن طلب او

ص يف املعلومات، نتائج التقييم اجلاري، والسجالت السابقة للتجارة بني الطرفني )وخباصة إذا كان هناك نق إىل

االسترياد( أو االعرتاف السابق باملناطق بني الطرفني أو من أطراف أخرى.  ملتطلباتوسجالت الكشف، وعدم االمتثال 

ويتعني اتفاق الطرفني على عملية التحقق واجلدول الزمين واحملتوى أو املراجعة ذات الصلة يف املواقع الطبيعية وإتاحة 

 حلال.الوصول إليه حسب مقتضى ا

الزمين  طار. وإذا مل حيدث تقّدم عند أية مرحلة يف ضوء اإلاويتعني استكمال التقييم دون أي تأخريات ال مربر هل

 . وينبغي عرض، يف حالة وضعه، يتعني أن يقوم  الطرف املتعاقد املستورد بإبالغ الطرف املتعاقد املصّدر بذلكسبقامل

وإتاحته من الطرف )إذا كان ذلك مناسبًا(  جديدزمين  إطار، وإعداد ر ذلك، إذا طلب الطرف املتعاقد املصداألسباب

 املتعاقد املستورد للطرف املتعاقد املصّدر.

ويف حال طلب الطرف املتعاقد املصدر إرجاء  وقد يطلب الطرف املتعاقد املصّدر إلغاء التقييم أو تأجيله يف أي وقت.

وإذا تغّيرت حالة اآلفة أو قواعد الصحة النباتية يف البلد  الزمين املسبق.التقييم، قد حيدث هذا تغيريات يف اإلطار 

املستورد، فقد يضحي االعرتاف باملنطقة اخلالية من اآلفات أو املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات غري مطلوب وقد 

 تتوقف عملية التقييم عندئذ.

 التقييم بنتائج اإلخطار 5.4

اقد املستورد عقب االنتهاء من التقييم التوصل إىل قرار بشأن الطلب وعليه إخطار الطرف املتعاقد يتعني على الطرف املتع

ويف حالة عدم االعرتاف باملنطقة اخلالية من اآلفات أو املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات  ؛املصّدر بنتائج التقييم

 .هلذا القرار، مبا يشمل املسّوغ الفين، إذا كان ذلك مناسبًا يتعني أن يقوم الطرف املتعاقد املستورد بتقديم توضيح

وعند حدوث خالف يتعلق برفض طلب االعرتاف مبنطقة خالية من اآلفات أو منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات، 

 يتعني يف املقام األول أن يبذل الطرفان جهودًا حلل هذه االختالفات.

 الرمسي االعرتاف 6.4

تنشر األطراف املتعاقدة، االشرتاطات )ب( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات " 2السابعة الفقرة  إعماال مع املادة

والقيود وأوامر احلظر املتعلقة بالصحة النباتية فور إقرارها، وتبلغها ألي طرف متعاقد أو أطراف متعاقدة ترى أنها معنية 

املستورد باملنطقة اخلالية من اآلفات أو املنطقة اليت ينخفض فيها  ". إذا اعرتف الطرف املتعاقدمباشرة بهذه التدابري

انتشار اآلفات، يتعني إبالغ هذا االعرتاف رمسيًا للطرف املتعاقد املصّدر، مؤكدًا بوضوح منط املنطقة املعرتف بها وحمددًا 
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ة النباتية لالسترياد وأية جيري تعديل شروط شهادة الصحوهوية اآلفة/اآلفات اليت ينطبق عليها هذا االعرتاف. 

 ويراعى القيام بذلك  على وجه السرعة. حسب مقتضى احلال إجراءات ذات صلة لدى الطرف املتعاقد املستورد

 االعرتاف مدة 7.4

 ينبغي أن يظل االعرتاف باملنطقة اخلالية من اآلفات واملنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات ساري املفعول إال إذا:

ري يف حالة اآلفة يف املنطقة املعنية ومل يعد باإلمكان اعتبارها منطقة خالية من اآلفات أو منطقة ينخفض حدث تغي -

 فيها انتشار اآلفات

خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد ) 13 رقمالدولي  حدوث حاالت مهمة من عدم االمتثال )املعيار -

املرتبطة باملناطق املعنية أو مرتبطة باالتفاق ثنائي الطرف واليت  ((بشروط الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة

 الطرف املتعاقد املستورد. اأشار إليه

 بشأن مناطق اإلنتاج اخلالية من اآلفات ومواقع اإلنتاج اخلالية من اآلفات اعتبارات .5

لية من اآلفات باستعمال اإلجراءات إلنتاج اخلااإلنتاج اخلالية من اآلفات ومواقع الالعرتاف مبناطق عادة ال داعي 

 للشحنةستصدار شهادة صحة نباتية توجيهات ال 10رقم  الدولي املعياريقدم ويف هذا اإلطار، (. 4املبينة أعاله )القسم 

إلنتاج اخلالي من اآلفات أو لاستيفاء اشرتاطات مكان  يثبتملثل هذه األماكن واملواقع من منظمة وقاية النباتات الوطنية 

 املستورد إقرارًا إضافيًا مناسبًا على شهادة الصحة النباتية بهذا الصدد. البلدإلنتاج اخلالي من اآلفات. وقد يطلب لوقع م

يف البلد املصدر أن توفر، عند الوطنية ملنظمة وقاية النباتات ينبغي " يشري أيضًا إىل أنه 10املعيار الدولي رقم  غري أّن

اخلالية من  اإلنتاجيف إنشاء أماكن  اإليه املسوغات اليت استنديف البلد املستورد الوطنية ات ملنظمة وقاية النبات الطلب،

يف البلد املصّدر أن الوطنية ملنظمة وقاية النباتات  وينبغياخلالية من اآلفات واحملافظة عليها.  اإلنتاجاآلفات أو مواقع 

اخلالية من  اإلنتاجاخلالية من اآلفات أو مواقع  اإلنتاجكن توفري معلومات عن إنشاء أما إىلتبادر على وجه السرعة 

يف البلد املستورد  الوطنيةاآلفات أو سحب حالة اخللو من اآلفات من هذه األماكن أو تلك املواقع ملنظمة وقاية النباتات 

 "إذا كانت هناك ترتيبات أو اتفاقات ثنائية تنص على ذلك.

"إذا كان من املتعني اختاذ تدابري مركبة إلنشاء مكان إنتاج خال من اآلفات أو  10رقم يف املعيار الدولي  كذلك وكما يرد

خال من اآلفات و احملافظة عليها، ألن اآلفة املعنية تتطلب درجة عالية من الضمانات الصحة النباتية قد نتاج لإل موقع

، إىل اتفاقات أو ترتيبات ثنائية تتضمن يتعني وضع خطة تنفيذية. وينبغي أن تستند هذه اخلطة، حسب مقتضى احلال

دور ومسؤوليات املنتج والتاجر)أو التجار( املعنيني". ويف مثل  ذلكالتفصيالت احملدّدة املطلوبة يف تشغيل النظام، مبا يف 

نائيًا.من هذا املعيار أو إجراًء آخر متفق عليه ث 4هذه احلاالت قد يرتكز االعرتاف على اإلجراء املوصى به يف القسم 

.هو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءًا واجب االتباع هلذا املعيار املرفقهذا 
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تقدم منظمة وقاية النباتات الوطنية 

 للطرف املصّدر طلبًا باالعرتاف

لطرف تتحقق منظمة وقاية النباتات الوطنية ل

 املتعاقد املستورد للمعلومات املستلمة

تبلغ منظمة وقاية النباتات الوطنية للطرف املتعاقد 

املستورد نظريتها يف الطرف املتعاقد املصدر فيما إذا 

 كان هناك حاجة ملعلومات إضافية

 مّت االعرتاف باملنطقة

توصل منظمة وقاية النباتات الوطنية للطرف املتعاقد 

يًا االعرتاف وتعديالت متطلبات الصحة املستورد رمس

 لالسترياد ةالنباتي

تقّدم منظمة وقاية النباتات الوطنية للطرف 

املتعاقد املصّدر املعلومات الناقصة أو تقدم تفسريا 

هلذا النقص إىل نظريتها يف الطرف املتعاقد 

 املستورد

تعرتف منظمة وقاية النباتات الوطنية للطرف 

د باستالم الطلب وتسّمي نقطة املتعاقد املستور

 اتصال

 مل يتم االعرتاف باملنطقة

تقدم منظمة وقاية النباتات الوطنية للبلد 

 املصّدر شرحًا مع تربير فّني

تصف منظمة وقاية النباتات الوطنية للطرف 

املتعاقد املستورد عملية التقييم اليت سيتم 

 استخدامها.

 
 

ة للطرف املتعاقد تصل منظمة وقاية النباتات الوطني

 الفين املستورد إىل قرار وتعلن نتائج التقييم

 

تقوم منظمة وقاية النباتات الوطنية للطرف املتعاقد 

 املستورد بتقييم املعلومات الفنية

متّد منظمة وقاية النباتات الوطنية للطرف 

املتعاقد املصّدر أية توضيحات ضرورية أو 

 إضافات أو تعديالت

قاية النباتات الوطنية للطرف املتعاقد تقوم منظمة و

املستورد بالتحقق أو استعراض املوقع إن كان ذلك 

 ضروريًا

 

قد تلغي منظمة وقاية النباتات الوطنية  

 للطرف املتعاقد املصّدر طلب االعرتاف

 

فيها  تنتشراليت : خمطط تفصيلي يبني إجراءات االعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات أو املناطق 1 املرفق

 (4)وفقا للقسم  مبستوي منخفض اآلفات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة

 حمایة إلى تھدف دولیة نباتیة صحة اتفاقیة ھي النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة
. اآلفات انتشار و دخول منع طریق عن البریة النباتات و المزروعة النباتات

 یتنقل فعندما. قبل ذي عن كبیر بشكل الدولیة التجارة و السفریات حجم تزاید
 تنتقل النباتات علي خطراً  تمثل التي الكائنات فإن العالم حول والسلع بشرال

 .معھم

 : تنظیم

 .النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة في متعاقد طرف 180 من أكثر ھناك �

 رسمیة اتصال نقطة و النباتات لوقایة قطریة منظمة متعاقد طرف لكل �
 .النباتات لوقایة الدولیة لالتفاقیة

 الدولیة االتفاقیة تنفیذ لتیسیر النباتات لوقایة إقلیمیة منظمات تسع تعمل �
 .البلدان في النباتات لوقایة

 الصلة ذات الدولیة المنظمات مع النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة تتواصل �
 .الوطنیة و اإلقلیمیة القدرات بناء في للمساعدة

 ).الفاو( المتحدة لألمم الزراعة و األغذیة منظمة تقدمھا االتفاقیة أمانة �

 النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

 4812 5705 06 39+: الھاتف رقم
 4819 5705 06 39+ : الفاكس رقم

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

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

