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نطاق المعيار 38
توجيهات من أجل مساعدة المنظمات الوطنية لوقاية النباتات ف:

▪ تحديد وتقييم و ادارة مخاطر اآلفات المرتبطة بالحركة الدولية للبذور "كفئة من
السلع"
▪ تحديد متطلبات الصحة النباتية يف الواردات
▪ وضع إجراءات ل:
▪ تفتيش البذور
▪ أخذ ّ
العينات و اجراء التجارب عىل البذور
▪ و اصدار شهادات الصحة النباتية للبذور من أجل التصدير و اعادة التصدير

متطلبات المعيار 38
األسئلة الرئيسية لتقييم مخاطر اآلفات:
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▪ هل تشكل البذور طريقا لدخول اآلفات الخاضعة للحجر الزر ي
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تأثي
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▪ تسبب اآلفات ر
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تدابي صحة النباتية المحددة لتطبيقها؟
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المخاطر المرتبطة

بذور لزراعة الحقول
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بذور للغرس بشروط مقيدة
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إدارة اآلفات ف إنتاج البذور
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فية ما قبل الزراعة
ر
فية ما قبل الحصاد
المناولة أثناء الحصاد وبعده
خطط مصادقة البذور
أصناف نباتية مقاومة
عالج البذور
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▪
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تفتيش الشحنة واختبار الخلو من اآلفات
الميدان
التفتيش
ي
المناطق الخالية من اآلفات ،وأماكن ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات،
ومناطق ينخفض
فيها انتشار اآلفات
معالجة المحاصيل والبذور
نهج النظم
حجر ما بعد الدخول
الحظر
تعادل تدابي الصحة النباتية لتحقيق مستوى الحماية المناسب!

تحديات وحلول لشهادات الصحة النباتية
▪ الحاجة إلى معلومات الصحة النباتية رسمية إضافية عند التصدير
للسماح بمزيد من إعادة التصدير
▪ متطلبات االستيراد غير معروفة أثناء اإلنتاج  -استخدام التدابير
المتعادلة
▪ تتبع المقاطعات المعنية  -مكان المنشأ والمتورطين في السلسلة ليتم
تسجيلها

التعاون مع أصحاب المصلحة  -ضمان الحركة الدولية
اآلمنة للبذور
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  ،المنظمات
اإلقليمية لوقاية النباتات  ،االتحاد الدولي
 ،منظمة التعاون االقتصادي )ISFللبذور (
 ،الرابطة الدولية )OECDوالتنمية (
…)ISTAالختبار البذور (

السلطات التنظيمية:
وزارات الزراعة  ،التجارة ،
الشؤون الخارجية  ،المالية
والجمارك ؛ السلطات البيئية.
الخدمة البيطرية وسالمة
المنتجات الغذائية .....

المنظمة الوطنية
لوقاية النباتات

القطاع الخاص II
(المشورة الفنية)
معاهد البحوث؛ الجامعات.
الخدمات االستشارية

القطاع الخاص I
(المستهلكون /المتداولون)
:
المستهلكين ؛ التجار،
المنتجين

المراجع
المعايي:

تخليل مخاطر اآلفات
▪ المعيار  - 2إطار عمل لتحليل مخاطر اآلفات.
▪ المعيار - 11تحليل مخاطر اآلفات الحجرية
غي الحجرية
▪ المعيار  - 21تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات ر
الخاضعة للوائح
▪ المعيار  - 32تصنيف السلع تبعا لمخاطر اآلفات ر
الت تنطوي عليها
ي
التفتيش
▪ المعيار  - 23الخطوط التوجيهية للتفتيش
▪ المعيار - 31منهجيات أخذ العينات من الشحنات

المعايي الدولية لتدابي الصحة النباتية وموارد االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات:
المعايي :
إدارة اآلفات
• المعيار  - 4متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفـات
▪ المعيار  - 10متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من
اآلفات
▪ المعيار  - 22رشوط إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار اآلفات
ر
االعياف بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق ر
الت ينخفض فيها
▪ المعيار - 29
ي
▪ انتشار اآلفات
التدابي المتكاملة ف إطار منهج النظم إلدارة مخاطر اآلفات
▪ المعيار  - 14استخدام
ر
تدابي الصحة النباتية واال رعياف بذلك
▪ المعيار  - 24الخطوط التوجيهية لتحديد تكافؤ ر

المعايي الدولية لتدابي الصحة النباتية وموارد االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات:
المعايي :

شهادة الصحة النباتية
• المعيار  - 7نظام إصدار شهادات الصحة النباتية
▪ المعيار  - 12شهادات الصحة النباتية
الموارد التنفيذية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
▪ دراسة IRSSحول التحويل من االستخدام المقصود -
https://www.ippc.int/static/media/uploads/ippcirss_diversion_from_intended_use.pdf
• دليل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على اصدار شهادات الصحة النباتية،
على االستيراد ،على إدارة العالقات مع أصحاب المصلحة وعلى
التشخيص .

أسئلة لتسهيل المناقشات
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استياد البذور؟
هل تقننون ر
ما الذي تقومون بتقنينه (األمراض  ،الحشرات الحية ،التربة ،بذور األعشاب
الضارة ،الملوثات األخرى)؟
هل أنجزت المنظمة القطرية لوقاية النباتات أي تحليل لمخاطر اآلفات للبذور
المستوردة؟
هل تستخدمون مصادر معلومات مختلفة لتحديد متطلبات االستيراد للبذور
()ISTA،ISHI؟

أسئلة لتسهيل المناقشات
.5

.6

.7

.8

شخص أصعب جوانب تنفيذ المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  38من
طرف منظمتكم الوطنية لوقاية النباتات
ما هي الجوانب أو المواقف ذات الصلة التي تواجهها منظمتكم القطرية لوقاية
النباتات والتي تعتقد أنه لم يتم تناولها في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
رقم 38؟
ما هي التوجيهات أو األدوات اإلضافية التي تعتبرونها ضرورية لمساعدة
منظمتكم القطرية لوقاية النباتي لتنفيذ بشكل أفضل المعايير الدولية لتدابير
الصحة النباتية 38؟
ما هي المنظمات  /أصحاب المصلحة التي ينبغي أن تتعاون معها المنظمة
القطرية لوقاية النباتات لتنفيذ المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 38؟
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