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االعتماد
اعتمد هذا املعيار ألول مرة من قِبل مؤمتر الفاو يف دورته الثامنة والعشرين املنعقدة يف نوفمرب/تشرين الثاني
باعتباره "مدونة السلوك اخلاصة بايترياد وإطال العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية" واعتمدت املراجعة األوىل من
قِبل اهليةة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية يف دورتها السابعة املنعقدة يف أبريل/نيسان  2005كونه املعيار احلالي.
1995

مقدمـة
النطاق
يتضمّن هذا املعيار 1خطوطاً توجيهية إلدارة املخاطر تتعلق بتصدير وشحن وايترياد وإطال عوامل مكافحة بيولوجية
وغريها من الكائنات احليّة املفيدة .وهو يستعرض املسؤوليات ذات الصلة لألطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات  ،واملنظمات القطرية لوقاية النباتات أو غريها من السلطات املسؤولة واملستوردين واملصدّرين (كما يرد يف هذا
املعيار  .وتناول هذا املعيار عوامل املكافحة البيولوجية القادرة على نسخ نفسها بنفسها (مبا فيها أشباه الطفيليات،
واملفرتيات ،والطفيليات ،والديدان اخليطية ،والكائنات احليّة آكلة النباتات ،والكائنات املمرِضة مثل الفطريات
والبكترييا والفريويات  ،فضالً عن احلشرات العقيمة وغريها من الكائنات احليّة املفيدة (مثل اجلذور الفطرية
وامللقّحات  ،ومبا يشمل تلك املعبّأة أو املركّبة كمنتجات جتارية .وترد أيضاً أحكام خاصة بااليترياد لألحباث يف
حمطات احلجر املتعلقة بعوامل املكافحة البيولوجية غري األصلية وغريها من الكائنات احليّة املفيدة.
وال يشمل نطا هذا املعيار الكائنات احليّة احملوّرة أو قضايا تسجيل مبيدات اآلفات البيولوجية أو العوامل امليكروبية
املخصصة ملكافحة اآلفات اليت تصيب الفقاريات.

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
اتفاقية التنوع البيولوجي .1992 ،اتفاقية التنوع البيولوجي ،مونرتيال.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997 ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .منظمة األغذية والزراعة ،روما.

التعريفات
تعاريف مصطلحات الصحة النباتية املستعملة يف هذا املعيار ترد يف املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم ( 5مسرد
مصطلحات الصحة النباتية .

 1ليس مثة شئ يف هذا املعيار يؤثر على حقو أو واجبات األطراف املتعاقدة يف اتفاقات دولية أخرى .جيوز تطبيق أحكام اتفاقات دولية أخرى،
ومنها مثالً اتفاقية التنوع البيولوجي.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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اإلطار العام للمتطلبات
الغرض من هذا املعيار هو تيسري تصدير عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة وشحنها
وايتريادها وإطالقها بصورة آمنة .وتكون مسؤول ة عن ذلك األطراف املتعاقدة أو املنظمات القطرية لوقاية النباتات أو
غريها من السلطات املسؤولة ،فضالً عن املستوردين واملصدرين.
وجيدر باألطراف املتعاقدة أو بالسلطات املوكلة منها ،النظر يف وتطبيق تدابري الصحة النباتية املنايبة لتصدير عوامل
املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة وشحنها وايتريادها وإطالقها وإصدار أذون االيترياد ذات
الصلة.
وكما يرد يف هذا املعيار ،جيدر باملنظمات القطرية لوقاية النباتات أو غريها من السلطات املسؤولة:
إجراء حتليل ملخاطر اآلفات يف عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة قبل ايتريادها أو

إطالقها؛


التأكد عند إصدار شهادات التصدير من التقيّد بشروط الصحة النباتية لاليترياد لدى األطراف املتعاقدة
املستوردة؛



احلصول على املستندات الالزمة لتصدير عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة ،أو
شحنها أو ايتريادها أو إطالقها ،وتأمني تلك املستندات وتقييمها حسب املقتضى؛



احلرص على أخذ عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة إما مباشرة إىل حمطات احلجر
احملددة أو منشآت الرتبية اجلماعية أو نقلها مباشرة ،إذا كان ذلك منايباً ،إلطالقها يف البيةة؛



التشجيع على رصد إطال عوامل املكافحة البيولوجية أو الكائنات احلية املفيدة بغية تقدير تأثريها على
الكائنات احلية املستهدفة وغري املستهدفة.

وتقضي مسؤوليات املصدّرين ،والتوصيات املوجهة إليهم ،بالتأكد من أنّ شحنات عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من
الكائن ات احليّة املفيدة تتقيّد بشروط الصحة النباتية لاليترياد لدى البلدان املستوردة وباالتفاقات الدولية ذات الصلة
وبشروط التعبةة اآلمنة للشحنات ،باإلضافة إىل تأمني الوثائق املنايبة اخلاصة بعوامل املكافحة البيولوجية أو غريها من
الكائنات احلية املفيدة.
وتقضي مسؤوليات املستوردين ،والتوصيات املوجهة إليهم ،بتزويد املنظمة القطرية لوقاية النباتات أو غريها من
السلطات املسؤولة يف البلد املستورد بالوثائق املنايبة اخلاصة باآلفة (اآلفات املستهدفة وعامل املكافحة البيولوجية أو
غريه من الكائنات احلية املفيدة.
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اخللفية
حترص اال تفاقية الدولية لوقاية النباتات على العمل املشرتك والفعال ملنع انتشار اآلفات يف النباتات واملنتجات النباتية
ودخوهلا ،وعلى ترويج اإلجراءات املنايبة ملكافحتها (املادة األوىل من االتفاقية . 1997 ،ويف هذا السيا  ،متتدّ أحكام
االتفاقية لتشمل أي كائن حي قد يأوي أو ينشر آفات نباتية ،الييما يف حالة النقل الدولي (املادة األوىل من االتفاقية،
. 1997
وتتضمّن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( 1997املادة التالية املتعلقة بتنظيم عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من
الكائنات املفيدة .تنص املادة السابعة 1-على ما يلي:
"منعا لدخول اآلفات اخلاضعة للوائح و/أو انتشارها يف أراضيها ،تتمتع األطراف املتعاقددة بسدلطة
ييادية يف أن تنظم ،طبقاً لالتفاقيات الدولية السارية ،دخول النباتات ،واملنتجات النباتية واملواد
األخرى اخلاضعة للوائح .وهلا يف يبيل ذلك:

(ج

أن حتظر أو تقيد حركة اآلفات اخلاضعة للوائح داخل أراضيها؛

(د

أن حتظددر أو تقيددد حركددة عوامددل املكافحددة البيولوجيددة والكائنددات األخددرى ذات الصددلة
بالصحة النباتية ،واليت يُزعم أنها مفيدة ،يف أراضيها".

ويف القسم  1-4من املعيار الدولي رقم ( 20اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات إشارة
إىل اللوائح اخلاصة بعوامل املكافحة البيولوجية؛ وقد جاء فيها:

"تشمل السلع األيايية املستوردة اليت جيوز إخضاعها للوائح بنوداً قدد تصديبها أو تلوثهدا آفدات
خاضعة للوائح .ويف ما يلي أمثلة على بنود خاضعة للوائح.:اآلفات وعوامل املكافحة البيولوجية".
وتتضمّن النسخة املنقحة للمعيار الدولي رقم  3خطوط ًا توجيهية بشأن تدابري الصحة النباتية ،فضالً عن خطوط توجيهية
موصى بها لاليتخدام اآلمن لعوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة .ويف بعض احلاالت ،جيوز
اعتبار نطا هذه اخلطوط التوجيهية يتخطى نطا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأحكامها كما ترد أعاله .مثالً ،مع
أنّ السيا األولي هلذه املعايري هو املخاوف املتصلة بالصحة النباتية ،ينبغي فهم االيتخدام "اآلمن" كما يرد يف املعايري
مبعناه الوايع أي احلد قدر املستطاع من التأثريات السلبية األخرى على غري صعيد الصحة النباتية .وقد تشمل خماوف
الصحة النباتية إمكانية أن تؤثر عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها من الكائنات احلية املفيدة اليت أدخلت حديثاً
على الكائنات غري املستهدفة األخرى بالدرجة األوىل فتكون هلا بالتالي تأثريات يلبية على أنواع النباتات أو على
صحة النباتات يف املوائل أو يف النظم األيكولوجية .لكن ليست هناك نيّة على اإلطال يف أن ميسّ أي جانب من جوانب
هذا املعيار نطا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو أي من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اخلاصة بها.
وأعدّت هذا املعيار املنقح بإتباع نفس هيكلية املعيار الدولي رقم  3األصلية تقريباً ويرتكز حمتواها بالدرجة األوىل على
إدارة املخاطر النامجة عن ايتخدام عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة .ومن املعروف أنّ
املعايري الدولية املوجودة عن حتليل خماطر اآلفات (املعيار الدولي رقم ( 2إطار لتحليل خماطر اآلفات توضح العمليات
األيايية املنايبة الواجب إتباعها لتقدير خماطر اآلفات بالنسبة إىل عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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رقم 3

احلية املفيدة .ويتضمّن املعيار الدولي رقم ( 11حتليل خماطر اآلفات احلجرية على وجه التحديد أحكاماً لتقدير خماطر
اآلفات من حيث املخاطر على البيةة ويشمل هذا اجلانب املشاغل البيةية املتصلة بايتخدام عوامل املكافحة البيولوجية.
وتراعي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( 1997املبادئ املتفق عليها دولياً اليت ترعى محاية البيةة (الديباجة  .ومن
الغايات اليت تسعى إليها ،ترويج تدابري الصحة النباتية املنايبة (املادة األوىل . 1-وعند حتليل خماطر اآلفات متاشياً
مع هذا املبدأ وطبقاً ملعايري دولية منايبة أخرى لتدابري الصحة النباتية ويف معرض وضع تدابري الصحة النباتية ذات
الصلة وتطبيقها ،ينبغي باألطراف املتعاقدة أن تنظر أيضاً يف إمكانية حدوث تأثريات بيةية على نطا أويع نتيجة
إطال عوامل مكافحة بيولوجية أو غريها من الكائنات احلية املفيدة( 2منها مثالً التأثريات على الالفقاريات
غري املستهدفة .
ويستند القسم األكرب من هذه املعايري إىل احتمال أن يكون أي من عوامل املكافحة البيولوجية أو غريه من الكائنات احلية
املفيدة آفة حمتملة حبد ذاته ،فتسري واحلالة هذه أحكام املادة السابعة(1-جد من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
على اعتبار أنه جيوز لألطراف املتعاقدة أن حتظر أو تقيّد حركة اآلفات اخلاضعة للوائح داخل أراضيها.
ويف بعض احلاالت ،قد تؤدي عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة دور ناقل أو طريق ملرور
اآلفات النباتية وأشباه الطفيليات املفرطة والطفيليات املفرطة واملمرضات احلشرية .ومن هذا املنطلق ،ميكن اعتبار عوامل
املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة بنوداً خاضعة للوائح كما يرد يف املادة السابعة 1-من االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات واملعيار الدولي رقم .20
اهلدف من املعيار
يسعى املعيار إىل حتقيق األهداف التالية:


تيسري تصدير عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة وشحنها وإطالقها بشكل آمن من
خالل وضع خطوط توجيهية جلميع األجهزة العامة واخلاصة املعنية ،الييما من خالل صياغة تشريعات قطرية
حيث مل تكن موجودة.



إيضاح احلاجة إىل التعاون بني البلدان املستوردة واملصدرة من أجل:


جين منافع ايتخدام عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها من الكائنات احلية املفيدة بأقل قدر ممكن من
التأثريات السلبية



ترويج املماريات اليت تضمن االيتخدام الفاعل واآلمن مع تقليص املخاطر البيةية قدر اإلمكان نتيجة يوء
املناولة أو االيتخدام.

وترد جمموعة خطوط توجيهية دعم ًا هلذه األهداف من أجل:


2

تشجيع مماريات التجارة املسؤولة

ينبغي ،حسب املقتضى ،مراعاة اخلربات املتوافرة واألدوات والعمل يف املنتديات الدولية يف جمال املخاطر على البيةة.
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مساعدة البلدان على وضع أنظمة تتناول موضوع مناولة عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية
املفيدة وتقييمها وايتخدامها بشكل آمن



إصدار توصيات إلدارة املخاطر على صعيد تصدير عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة
وشحنها وايتريادها وإطالقها بصورة آمنة



تشجيع االيتخدام اآلمن لعوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة.

املتطلبات
.1

حتديد السلطة املسؤولة ووصف املسؤوليات العامة

1.1

األطراف املتعاقدة

يتعيّن على األطراف املتعاقدة أن تعيّن يلطة تتمتّع باالختصاصات املنايبة (هي عادة املنظمة القطرية لوقاية النباتات
كي تكون مسؤولة عن إصدار شهادات التصدير وتنظّم ايترياد أو إطال عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات
احلية املفيدة ،شريطة مراعاة تدابري وإجراءات الصحة النباتية ذات الصلة.
وجيب أن تكون لدى األطراف املتعاقدة أحكام خاصة بتطبيق تدابري الصحة النباتية املنايبة لتصدير عوامل املكافحة
البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة أو شحنها أو ايتريادها أو إطالقها.
2.1

املسؤوليات العامة

يتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النباتات أو على أي يلطة مسؤولة أخرى أن تضع إجراءات لتطبيق هذه املعايري ،مبا
يف ذلك تقييم الوثائق ذات الصلة املشار إليها يف القسم .4
ويتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النباتات أو على أي يلطة مسؤولة أخرى:


إجراء حتليل ملخاطر اآلفات قبل ايترياد أو إطال عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة



احلرص على التقيّد بأنظمة البلدان املستوردة عند إصدار شهادات التصدير



تأمني املستندات الالزمة لتصدير عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة أو شحنها أو
ايتريادها أو إطالقها وتقييم تلك املستندات حسب املقتضى



احلرص على أخذ عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة إما مباشرة إىل حمطات احلجر
احملددة أو منشآت الرتبية اجلماعية أو نقلها مباشرة ،إذا كان ذلك منايباً ،إلطالقها يف البيةة



احلرص على أن يضطلع املستوردون ،واملصدّرون أيض ًا حيثما تدعو احلاجة ،مبسؤولياتهم



النظر يف التأثريات املمكنة على البيةة كالتأثريات على الالفقاريات غري املستهدفة.

جيدر باملنظمة القطرية لوقاية النباتات أو بأي يلطة أخرى مسؤولة أن تبقى على اتصال باألطراف املعنية وأن تنسّق
معها عند احلاجة ،مبا يف ذلك غريها من املنظمات القطرية لوقاية النباتات أو السلطات املختصة بالنسبة إىل:


مواصفات عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها من الكائنات احلية املفيدة

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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تقدير املخاطر مبا يشمل املخاطر البيةية



التوييم والتعبةة والتخزين أثناء الشحن



إجراءات اإلريال واملناولة



التوزيع والتجارة



اإلطال



تقييم األداء



تبادل املعلومات



حصول حوادث غري متوقعة و/أو مضرّة ،مبا يف ذلك اإلجراءات املتخذة ملواجهتها.

.2

حتليل خماطر اآلفات

يعود للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املستورد أن تقرر ما إذا كان جيدر أم ال إخضاع أي من الكائنات احلية
لتحليل ملخاطر اآلفات .وقد تكون املنظمة القطرية لوقاية النباتات أو أي يلطة مسؤولة أخرى مسؤولة أيضاً عن احلرص
على التقيّد بشروط أخرى نصت عليها التشريعات الوطنية؛ غري أنّ هذا قد يدخل ضمن الواجبات اليت نصت عليها
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
وجيب أن يتمّ تقدير خماطر اآلفات طبقاً للمعيار الدولي رقم  2و/أو املرحلة  2من املعيار الدولي رقم  11حسب
املقتضى ،مع مراعاة مواطن الشك واالنعكايات املمكنة على البيةة ،كما نصّت عليه املعايري اآلنفة الذكر .وباإلضافة إىل
تقدير خماطر اآلفات ،جيدر باألطراف املتعاقدة أن تنظر أيضاً يف التأثريات املمكنة على البيةة ،ومنها مثالً التأثريات
على الالفقاريات غري املستهدفة.
وتشرتط معظم األطراف املتعاقدة ايتكمال حتليل خماطر اآلفات قبل االيترياد وينبغي تقديم مربر فين كما يرد يف املعيار
الدولي رقم  20مثالً من خالل حتليل خماطر اآلفات ملعرفة ما إذا كان ينبغي إخضاع اآلفات للوائح ولتحديد مدى
صرامة تدابري الصحة النباتية الالزمة ملكافحتها.إذا مل يتمّ أو يستكمل تقدير خماطر اآلفات يف الكائن احلي املقرتح قبل
االيترياد ،جيب ايتكماله قبل عملية اإلطال حيثما تدعو احلاجة (أنظر القسم  . 7لكن من املعروف أنّه قد يتعيّن
ايترياد عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة لألحباث والتقييم يف منشآت آمنة قبل إطالقها.
وتنصّ أيضاً املعايري الدولية رقم  20على أنه جيوز لألطراف املتعاقدة إصدار أحكام خاصة اليترياد عوامل املكافحة
البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة لألحباث العلمية؛ كما جيوز السماح بهذا النوع من الواردات إذا وجدت
ضمانات كافية .وجيب أن تكون املنظمة القطرية لوقاية النباتات مهيأة هلذا النوع من الواردات علماً أنّه ينبغي ايتكمال
اآلفات،
ملخاطر
الكامل
التحليل
حيثما تدعو احلاجة ،طبقاً للمعيار الدولي رقم  11قبل عملية اإلطال  .وعند ضبط خماطر غري خماطر الصحة النباتية،
قد يتعيّن إبالغ السلطات املختصة األخرى بذلك الختاذ اإلجراءات املنايبة.
وقد يستدعي األمر إجراء املزيد من التحقيقات العلمية يف البلد املصدّر قبل ايترياد عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها
من الكائنات احلية املفيدة للتحقق من دقة تقدير املخاطر ومن درجة الوثو به .ومن اخليارات املمكنة األخرى حسب
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املقتضى ،للمنظمات القطرية لوقاية النباتات أو غريها من السلطات املسؤولة أن تبحث يف إمكانات إجراء عمليات
التحقيق العلمية املذكورة بالتعاون مع يلطات البلد املصدّر وطبق ًا لإلجراءات واألنظمة املرعيّة.
.3

مسؤوليات األطراف املتعاقدة قبل االسترياد

1.3

مسؤوليات الطرف املتعاقد املستورد

يتعيّن على الطرف املتعاقد املستورد أو على املنظمة القطرية لوقاية النباتات فيه أو أي يلطة مسؤولة أخرى:
1.1.3

التوعية على هذه املعايري والتشجيع على التقيّد بها والتعريف على تدابري الصحة النباتية الالزمة لتنظيم
ايترياد عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة يف البلد التابعة له أو شحنها أو
إطالقها ،وإصدار األحكام الالزمة لتطبيق هذه املعايري بشكل فعّلي.

2.1.3

تقييم الوثائق اخلاصة باآلفة املستهدفة وبعامل املكافحة البيولوجية والكائنات احلية املفيدة اليت يقدمها
املستورد (أنظر القسم  4بالنسبة إىل املستوى املقبول من املخاطر .يتعيّن على الطرف املتعاقد اختاذ ما يلزم من
تدابري للصحة النباتية لاليترياد والشحن وحمطات احلجر (مبا يف ذلك املوافقة على منشآت البحث وتدابري
الصحة النباتية لالحتجاز والتخلص من املواد أو إطال عوامل مكافحة بيولوجية تنايب اخلطر الذي جرى
تقديره .إذا كان عامل املكافحة البيولوجية أو الكائن احلي املفيد موجوداً أياياً يف البلد املعين ،قد يكفي
عندها إجياد أنظمة تضمن عدم تلوث ذلك الكائن احلي أو إصابته أو متنع أن يؤدي التهجني مع الرتكيبات
الوراثية احمللية لنفس األنواع إىل خماطر جديدة على صعيد الصحة النباتية .لذا جيوز حصر اإلطال اإلغراقي
هلذه األيباب.

3.1.3

إصدار أنظمة تتضمّن شروطاً يتعيّن على البلد املصدِّر واملصدِّر واملستورد التقيّد بها.3وقد تشمل ما يلي حسب
املقتضى:



إصدار إجازة مرفقة (إذن أو رخصة ايترياد



إصدار شهادة للصحة النباتية ،طبق ًا للمعيار الدولي رقم ( 12شهادات الصحة النباتية



مستند خاص بإصدار الشهادة



التعرّف إىل الكائنات احلية بصورة ملزِمة خالل احلجر وتقديم منوذج مرجعي



حتديد مصدر عامل املكافحة البيولوجية أو أي كائن (كائنات حي مفيد آخر مبا يف ذلك املنشأ و/أو نقطة اإلنتاج
حيثما اقتضى األمر



االحتياطات الالزمة لتجنّب دخول كائنات طبيعية معادية لعامل املكافحة البيولوجية أو أي كائن حي مفيد آخر
وملنع التلوث أو اإلصابة



شروط التعبةة اخلاصة بالشحن يف مرحليت النقل والتخزين

 3ميكن أن تتناول أحكام اتفاقات دولية أخرى مسألة ايترياد عوامدل املكا فحدة البيولوجيدة أو غريهدا مدن الكائندات احليدة املفيددة (اتفاقيدة التندوع
البيولوجي مثالً .
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إجراءات التخلص من مواد التعبةة



أدوات املصادقة على الوثائق



أدوات املصادقة على حمتويات الشحن



احلاالت اليت ميكن فيها فتح احلزمة



حتديد نقطة (نقاط الدخول



حتديد الشخص أو املنظمة اليت يتتلقى الشحنة



الشروط اخلاصة باملنشآت اليت ميكن االحتفاظ فيها بعامل املكافحة البيولوجية أو غريه من الكائنات احلية
املفيدة.

4.1.3

احلرص على اختاذ اإلجراءات املنايبة لتوثيق:



حتليل خماطر اآلفات



االيترياد (اهلوية ،املنشأ ،التواريخ



التنشةة أو الرتبية أو التضاعف



اإلطال (الكميات املطلقة ،التواريخ ،املواقع



أي بيانات أخرى ذات الصلة.

وميكن إتاحة هذه السجالت للمجتمع العلمي وللعموم حيثما تدعو احلاجة مع محاية أي حقو ملكية لتلك البيانات.
5.1.3

احلرص ،عند احلاجة ،على دخول الشحنات ومعاجلتها عند املقتضى عرب حمطات احلجر .وإذا مل يكن البلد
جمهزاً مبحطات حجر آمنة ،جيوز النظر يف إمكانية االيترياد عن طريق مركز حجر يف بلد ثالث معرتف به
من جانب الطرف املتعاقد املستورد.

6.1.3

النظر ،من خالل حتليل خماطر اآلفات ،يف خطر إدخال كائنات حية أخرى مرتبطة بعامل املكافحة
البيولوجية أو الكائن احلي املفيد .وجيب أن تأخذ االعتبارات يف احلسبان (مع مراعاة مبدأي احلاجة واحلد
األدنى من التأثري تدابري الصحة النباتية اليت تستدعي ايتزراع عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من
الكائنات احليّة املفيدة املستوردة يف احلجر قبل إطالقها .ومن شأن الزراعة جليل واحد على األقل أن يساعد
على ضمان نقاوة الزراعة وخلوها من الطفيليات املفرطة والكائنات املمرضة أو اآلفات املتصلة بها ،فضالً عن
تيسري التعرّف امللزِم .وينصح بذلك بنوع خاص عندما يتمّ مجع عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من
الكائنات احلية املفيدة الربيّة.

7.1.3

كلما أمكن ذلك ،احلرص على أن تودع ضمن اجملموعات مناذج مرجعية معرّف عنها بشكل ملزِم عن عامل
املكافحة البيولوجية أو أي كائن حي مفيد مستورد (والعائل (العوائل حسب املقتضى  .ويستحسن إيداع
يلسلة مناذج ،متى توافرت ،مبا يراعي التغيّر الطبيعي.
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وإطال عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة

8.1.3

ويف حال ايتخدام تقنية احلشرات العقيمة ،جيوز وضع عالمة على احلشرة العقيمة للتمييز بينها وبني احلشرة
الربيّة.

9.1.3

حبث ،من خالل حتليل خماطر اآلفات (مبا يتسق ومبدأي احلاجة واحلد األدنى من التأثري  ،يف ما إذا كان
باإلمكان ،بعد أول عملية ايترياد أو إطال  ،إعفاء املزيد من الواردات من نفس عامل املكافحة البيولوجية أو
أي كائن حي مفيد غريه من بعض أو كل شروط االيترياد .كما جيوز النظر يف إمكانية نشر قوائم عوامل
املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة املوافق عليها واحملظورة .وإذا دعت احلاجة ،جيب
إدراج عوامل املكافحة البيولوجية احملظورة ضمن قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح (اليت وضعتها األطراف
املتعاقدة طبقاً لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملعيار الدولي رقم ( 19خطوط توجيهية عن قوائم اآلفات
اخلاضعة للوائح .

2.3

مسؤوليات املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر

ويتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر أن حترص على التقيّد بشروط الصحة النباتية اخلاصة
بااليترياد لدى البلد املستورد وعلى إصدار شهادات الصحة النباتية طبقاً للمعايري الدولية رقم  ، 12حيثما يشرتط البلد
املستورد ذلك بالنسبة إىل شحنات عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها من الكائنات احلية املفيدة ،إذا كانت تعترب
آفات أو طرق ًا حمتملة لآلفات النباتية.
كما تشجّع املنظمة القطرية لوقاية النباتات على االلتزام بالعناصر املنايبة من هذه املعايري إذا مل تكن يف البلد املستورد
تشريعات خاصة بايترياد عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة.
.4

مسؤوليات التوثيق لدى املستورد قبل االسترياد

1.4

شروط التوثيق املتصلة بالكائن املستهدف

قبل عملية التصدير األوىل ،يتعيّن على مستورد عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها من الكائنات احلية املفيدة أن يقدّم
أي معلومات تطلبها املنظمة القطرية لوقاية النباتات أو غريها من السلطات املسؤولة لدى الطرف املتعاقد املستورد.
وتشمل هذه املعلومات بالنسبة إىل مجيع عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها من الكائنات احلية املفيدة التعرّف بدقة
إىل الكائن احلي (الكائنات احلية املستهدف ،من حيث حتديد النوع عادة .وعند ايترياد عامل مكافحة بيولوجية
بغرض مكافحة آفة ما ،جيوز أن تتضمّن أيض ًا املعلومات عن اآلفة املستهدفة:


توزيعه يف العامل ومنشأه احملتمل



خصائصه البيولوجية وااليكولوجية املعروفة



ما توافر من معلومات عن أهميته االقتصادية وتأثريه على البيةة



املنافع احملتملة وأي تضارب يف املصاحل نتيجة ايتخدامه



ال كائنات املعادية الطبيعية والكائنات املضادة وغريها من عوامل املكافحة البيولوجية أو الكائنات املنافسة املعروفة
لآلفة املستهدفة واملوجودة أياي ًا أو املستخدمة يف منطقة اإلطال املقرتحة أو يف أحناء أخرى من العامل.
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وإطال عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة

وبالنسبة إىل مجيع عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها من الكائنات احلية املفيدة ،جيوز أيضاً أن تطلب املنظمة
القطرية لوقاية النباتات أو غريها من السلطات املسؤولة لدى الطرف املتعاقد املستورد ،معلومات أخرى تتعلق بتحليل
خماطر اآلفات.
2.4

شروط التوثيق املتصلة بعامل املكافحة البيولوجية أو غريه من الكائنات احليّة املفيدة

قبل عملية التصدير األوىل ،يتعيّن على مستورد عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها من الكائنات احلية املفيدة أن ينسّق
مع املصدّر لتأمني الوثائق ،مصحوبة باملراجع العلمية املنايبة ،إىل املنظمة القطرية لوقاية النباتات أو غريها من السلطات
املسؤولة لدى الطرف املتعاقد املستورد مع معلومات عن عامل املكافحة البيولوجية أو الكائن احلي املفيد ،مبا يشمل:


إعطاء مواصفات كافية عن عامل املكافحة البيولوجية أو أي كائن حي مفيد آخر كي يتسنى التعرف إليه بدقة،
من حيث النوع عادة كحد أدنى



موجز عن كل ما توافر من معلومات عن منشةه وتوزيعه يف العامل وخصائصه البيولوجية والكائنات الطبيعية
املعادية له والطفيليات املفرطة وتأثريه يف منطقة توزيعه



ما توافر من معلومات عن خصائص عوائل (الييما قائمة بالعوائل املؤكدة عامل املكافحة البيولوجية أو الكائن
احلي املفيد وأي خماطر حمتملة على العوائل غري املستهدفة



وصف الكائنات الطبيعية املعادية وامللوثة للعامل واإلجراءات الالزمة للتخلص منها من التجمعات املخربية.
ويشمل هذا ،حسب املقتضى ،إجراءات التعرف بدقة على العائل الذي زرع عليه عامل املكافحة البيولوجية أو
الكائن احلي املفيد والتخلص منه من الزراعة إذا دعت احلاجة .كما ينبغي إعطاء معلومات عن أي من تدابري
الصحة النباتية املتخذة قبل الشحن.

3.4

شروط التوثيق املتصلة باألخطار احملتملة و خبطط الطوارئ

قبل عملية االيترياد األوىل ،يشجّع مستورد عوامل املكافحة البيولوجية أو غريه من الكائنات احلية املفيدة على تدأمني
الوثائق الالزمة للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أو أي يلطة مسؤولة أخرى:


يشار فيها إىل األخطار احملتملة على الصحة وحتلل فيها املخاطر 4احملدقة باملوظفني املعرضني هلا جراء مناولة
عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها من الكائنات احلية املفيدة يف املخترب وأثناء اإلنتاج والتطبيق.



تعرض بالتفصيل خطط أو اجراءات الطوارئ املوجودة أياياً إذا اتضح أنّ لعامل املكافحة البيولوجية أو الكائن
احلي املفيد مواصفات يلبية غري منتظرة.

4.4

شروط التوثيق املتصلة باألحباث يف حالة احلجر

يتعيّن على مستورد عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها من الكائنات احلية املفيدة املقرتحة لألحباث يف احلجر توفري
كل ما أمكن من معلومات كما يرد يف النقاط  .3-4 - 1-4لكن هناك اعرتاف بأنّ الكائنات احليّة اليت حيصل عليها
الباحثددون ميدانيدداً عن طريق الشحنات األولية لعوامددددل مكافحة بيولوجيددة ممكنة قد ال حتتوي على أي وصف
 4ينبغي ،حسب املقتضى ،مراعاة اخلربات املتوافرة واألدوات والعمل يف املنتديات الدولية يف جمال املخاطر على صحة اإلنسان.
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دقيق هلويتها السميّة ،نطا العائل ،التأثري على الكائنات احلية غري املستهدفة ،التوزيع ،اخلصائص البيولوجية،
التأثري يف منطقة التوزيع ،وغري ذلك .وحتدد هذه املعلومات بعد دراية عوامل املكافحة البيولوجية املرشّحة لاليتخدام
يف احلجر.
كما يتعيّن على الباحث ،بالتعاون مع حمطة احلجر املستخدمة ،إعطاء املعلومات التالية:


طبيعة املواد املقرتح ايتريادها



نوع األحباث املقرر القيام بها



وصف مفصّل حملطة احلجر (مبا يف ذلك شروط السالمة ومهارة املوظفني ومؤهالتهم



خطة طوارئ جاهزة للتنفيذ يف حال اهلروب من حمطة احلجر.

وقد تطلب هذه املعلومات املنظمة القطرية لوقاية النباتات أو أي يلطة مسؤولة أخرى قبل املوافقة على األحباث الواجب
إجراؤها .وجيوز للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أو ألي يلطة مسؤولة أخرى التحقق من دقة الوثائق املقدمة ومعاينة
املنشآت وطلب إدخال تغيريات فيها عند احلاجة.
.5

مسؤوليات املصدّر

ويشجّع مصدّر عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها من الكائنات احلية املفيدة على احلرص على ما يلي:


التقيّد جبميع شروط الصحة النباتية لاليترياد احملددة يف لوائح البلد املستورد أو على إذن االيترياد (أنظر أيضاً
القسم  ،2-3الذي يصف املسؤوليات ذات الصلة للمنظمة القطرية لوقاية النباتات



إرفا مجيع الوثائق الالزمة بالشحنة



يالمة التعبةة كي ال تتسرّب احملتويات منها



معاجلة الكائنات احليّة املستخدمة يف تقنية احلشرات العقيمة توصالً إىل درجة العقم املطلوبة يف تلك التقنية
(مثالً ايتخدام املعاجلة باإلشعاع مع اجلرعة املتناولة الدنيا الالزمة  .كما جيب اإلشارة إىل طريقة (طر
املعاجلة املستخدمة ومدى فعالية التعقيم.

1.5

املسؤوليات احملددة بالنسبة إىل الكائنات احليّة املخصصة لإلطالق اإلغراقي

يتعيّن على مصدّري عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها من الكائنات احلية املفيدة املستخدمة يف اإلفراج اإلغراقي تقديم
الوثائق الالزمة عن التدابري املتخذة للحؤول دون ختطي مستويات التلوث املقبولة بالنسبة إىل املنظمة القطرية لوقاية
النباتات أو أي يلطة مسؤولة أخرى.
.6

مسؤوليات املنظمة القطرية لوقاية النباتات أو أي سلطة مسؤولة أخرى لدى الطرف املتعاقد املستورد
عند االسترياد

1.6

التفتيش

جيب أن يتمّ التفتيش يف حمطة حجر اختريت رمسياً حيثما تدعو احلاجة (أنظر القسم
الوثائق.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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2.6

احلجر

وإطال عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة

يتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النباتات أن حترص على زراعة أو تربية عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها من
الكائنات احلية املفيدة يف احلجر ،إذا كان ذلك منايب ًا (أنظر القسم  ، 6-1-3طاملا كان ذلك ضرورياً.
3.6

اإلطالق

جيوز للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أو ألي يلطة مسؤولة أخرى أن تسمح مبرور عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها
من الكائنات احلية املفيدة مباشرة بهدف إطالقها ،شريطة التقيّد جبميع الشروط (الييما املشار إليها يف القسم 3
وإتاحة الوثائق الثبوتية املطلوبة (أنظر القسم . 4
.7

مسؤوليات املنظمة القطرية لوقاية النباتات أو أي سلطة مسؤولة أخرى قبل اإلطالق وخالله وبعده

قبل اإلطال  ،تشجّع املنظمات القطرية لوقاية النباتات أو غريها من السلطات املسؤولة على إعطاء تفاصيل عن اإلطال
املرتقب والذي قد يؤثر على البلدان اجملاورة .وتيسرياً لتشاطر املعلومات على هذا النحو ،جيوز أيضاً إبالغ تفاصيل
عمليات اإلطال املرتقبة إىل املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ذات الصلة قبل اإلطال .
ويف حال عدم إجراء حتليل ملخاطر اآلفات قبل االيترياد طبقاً للمعايري الدولية رقم  2و/أو املعايري الدولية رقم ،11
جيب إجراء التحليل قبل اإلطال مع مراعاة مواطن الشك ،كما يظهر يف املعايري املذكورة .وباإلضافة إىل تقدير خماطر
اآل فات ،جيدر باألطراف املتعاقدة أن تنظر أيضاً يف التأثريات املمكنة على البيةة ،ومنها مثالً التأثريات على الالفقاريات
غري املستهدفة.
وللمنظمة القطرية لوقاية النباتات أو غريها من السلطات املسؤولة التحقق من مدى فعالية طر (طريقة املعاجلة بالتعقيم
قبل اإلفراج عن احلشرات العقيمة.
1.7

اإلطالق

يتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النباتات أو أي يلطة مسؤولة أخرى أن جتيز وتُخضع للمراجعة الشروط الرمسية
املتعلقة بإطال عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها من الكائنات احلية املفيدة ،ومنها مثالً شروط اإلطال يف مناطق
حمددة فقط .وميكن االيتعانة بهذه املراجعة لتغيري شروط ايترياد الكائن احلي املعين أو إطالقه.
2.7

الوثائق

جيدر باملنظمة القطرية لوقاية النباتات أو أي يلطة مسؤولة أخرى االحتفاظ بوثائق كافية لتعقّب عوامل املكافحة
البيولوجية أو غريها من الكائنات احلية املفيدة اليت جرى إطالقها.
3.7

الرصد والتقييم

جيوز للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أو ألي يلطة مسؤولة أخرى أن ترصد إطال عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها
من الكائنات احلية املفيدة بغية تقييم تأثريها على الكائنات احلية املستهدفة وغري املستهدفة وااليتجابة لذلك إذا دعت
احلاجة .وجيب أن يشمل الرصد والتقييم ،حسب املقتضى ،نظاماً لوضع العالمات يسهل من خالله التعرّف إىل عامل
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وإطال عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احلية املفيدة

املكافحة البيولوجية (مثالً احلشرات العقيمة أو أي كائن حي مفيد آخر مقارنة مع الكائن احلي يف حالته وبيةته
الطبيعية.
4.7

خطط الطوارئ

تكون املنظمة القطرية لوقاية النباتات أو غريها من السلطات املسؤولة لدى الطرف املتعاقد املستورد مسؤولة عن إعداد أو
املوافقة على خطط أو إجراءات طوارئ ،حسب املقتضى ،بغية ايتخدامها يف البلد املستورد.
وإذا ما اتضح وجود مشاكل (أي حوادث مضرّة غري متوقعة  ،جيدر باملنظمة القطرية لوقاية النباتات أو أي يلطة
مسؤولة أخرى أن تنظر يف إجراءات الطوارئ املمكنة وأن حترص ،حسب املقتضى ،على تطبيقها وعلى إبالغ مجيع
األطراف املعنية بذلك.
5.7

اإلبالغ

يوصى بأن حترص املنظمات القطرية لوقاية النباتات أو أي يلطة مسؤولة أخرى على أن يكون املستخدمون واملمونون
احملليون ل عوامل املكافحة البيولوجية أو غريها من الكائنات احلية املفيدة واملزارعون ومنظمات املزارعني وغريهم من
أصحاب الشأن على إطالع وتثقيف كافيني بالنسبة إىل التدابري املنايبة الراعية اليتخدامها.
6.7

إعداد التقارير

يتعيّن على الطرف املتعاقد أن يلتزم بأي واجبات إلعداد التقارير نصّت عليها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،وذلك
مثالً ،يف حال تبيّن أنّ لكائن حي ما مستخدم كعامل مكافحة بيولوجية أو كائن حي مفيد خصائص آفات.
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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 و السلع 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).

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
رقم الهاتف+39 06 5705 4812 :
رقم الفاكس+39 06 5705 4819 :
البريد االلكترونيippc@fao.org :
الموقع االلكترونيwww.ippc.int :

