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االعتماد
اعتمد هذا املعيار ألول مرة من قِبل مؤمتر الفاو يف دورت الثامنة والعشرين يف نوفمرب/تشرين الثاني  1995باعتباره
"اخلطوط التوجيهية لتحليل خماطر اآلفات" .واعتمدت املراجعة األوىل من قِبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها
الثانية يف مارس/آذار  2007بصفتها.

املقدمة
النطاق
يوفر هذا املعيار إطار عمل لوصف عملية حتليل خماطر اآلفات ضمن نطاق االتفاقيّة الدولية لوقاية النباتات (االتفاقيّة .
كما يعرض املراحل الثالث لتحليل خماطر اآلفات – البدء (االستهالل  ،تقييم خماطر اآلفات ،وإدارة خماطر اآلفات.
ويركّز هذا املعيار عل ى مرحلة البدء (االستهالل  .كذلك متّ تناول بعض املسائل العامة جلمع املعلومات ،والتوثيق،
واإلبالغ عن املخاطر ،وعدم اليقني ،واالتساق.

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
االتفاقيّة الدولية لوقاية النباتات .1997 ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .منظمة األغذية والزراعة ،روما.
منظمة التجارة العاملية .1994 ،اتفاقية تطبيق تدابري الصحّة والصحّة النباتية .منظمة التجارة العاملية ،جنيف.

التعريفات
ميكن اإلطالع على تعاريف مصطلحات الصحّة النباتية الواردة يف هذا املعيار يف املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية
رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحّة النباتية .
مصطلحات وتعاريف معدلة
خماطر اآلفات وحتليلها (متفق على التفسري
تقييم خماطر اآلفات
(اآلفات احلجرية
خطر اآلفة (اآلفات احلَجْرية
خطر اآلفة (اآلفات غري احلَجْرية اخلاضعة للوائح

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

عملية تقييم القرائن البيولوجية أو أية قرائن علمية واقتصادية أخرى لتحديد ما إذا كان كائن
حي يعترب آفة ،وما إذا كان ينبغي إخضاع للقواعد ،ومدى قوة تدابري الصحّة النباتية اليت
ستتخذ حيال
تقييم احتمال دخول وانتشار آفة وحجم العواقب االقتصادية احملتملة املرتبطة بذلك (انظر
الضميمة رقم  2ملسرد مصطلحات الصحّة النباتية
احتمال دخول آفة ما وانتشارها وحجم العواقب االقتصادية احملتملة املرتبطة بذلك (انظر
الضميمة رقم  2ملسرد مصطلحات الصحّة النباتية
احتمال أن يؤثر وجود آفة يف نباتات معدة للزراعة على االستخدام املقصود هلذه النباتات
بتأثري اقتصادي غري مقبول (انظر الضميمة رقم  2ملسرد مصطلحات الصحّة النباتية
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اإلطار العام للمتطلبات
عملية حتليل خماطر اآلفات هي أداة فنية تستخدم لتحديد تدابري الصحّة النباتية املالئمة .وميكن استخدام حتليل
خماطر اآلفات يف الكائنات اليت مل يتم اعتبارها آفات من قبل (مثل نباتات ،وعوامل املكافحة البيولوجية أو أية
كائنات حية مفيدة أخرى ،أو الكائنات احليّة احملورة وراثياً  ،واآلفات املعروفة ومسارات سياسة الصحّة النباتية
واستعراضها .وتتكون عملية حتليل خماطر اآلفات من ثالث مراحل :1 :البدء (االستهالل ؛  :2تقييم خماطر اآلفات؛
 :3إدارة خماطر اآلفات.
ويوفر هذا املعيار توجيها مفصال بالنسبة للمرحلة  1من حتليل خماطر اآلفات ،ويلخص املرحلتني  2و ،3كما يتناول
املسائل العامة لعملية حتليل خماطر اآلفات بأكملها .وبالنسبة للمرحلتني  2و 3يرجع إىل املعيار الدولي رقم ( 3اخلطوط
التوجيهية لتصدير وشحن واسترياد واطالق عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احليّة املفيدة  ،املعيار
الدولي رقم ( 11حتليل خماطر اآلفات احلجرية  ،واملعيار الدولي رقم ( 21حتليل خماطر اآلفات بالنسبة إىل اآلفات غري
احلجرية اخلاضعة للوائح اليت تتناول عملية حتليل خماطر اآلفات
تبدأ عملية حتليل خماطر اآلفات باملرحلة  1حيث جيرى حتديد الكائن احلي أو املسار الذي قد جيرى دراست ألغراض
تقييم خماطر اآلفات ،أو كجزء من استعراض تدابري الصحة النباتية السارية ذات الصلة مبنطقة حمددة لتحليل خماطر
اآلفات .وتتمثل اخلطوة األوىل يف حتديد أو تأكيد ما إذا كان الكائن احلي آفة أم ال .ويف حال عدم حتديد أية آفات،
تنتفي احلاجة لالستمرار يف التحليل .ويستمر حتليل اآلفات املعرّفة يف املرحلة  1يف املرحلة  2و 3باستخدام التوجيهات
املتضمنة يف معايري أخرى .ويعترب مجع املعلومات والتوثيق واإلبالغ عن املخاطر ،فضال عن عدم اليقني واالتساق من
املسائل املشرتكة بني مجيع مراحل حتليل خماطر اآلفات.
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اخللفية
يوفر حتليل خماطر اآلفات مسوغات تدابري الصحّة النباتية جملال حمدّد من جماالت حتليل خماطر اآلفات .إذ يقيّم
القرائن العلمية لتحديد ما إذا كان كائن حي يشكل آفة .وإذا كان األمر كذلك ،يقيّم التحليل احتمال دخول اآلفة
وانتشارها ومدى العواقب االقتصادية احملتملة يف منطقة حمددة ،باستخدام قرائن بيولوجية أو غريها من القرائن العلمية
واالقتصادية .وإذا رؤي أن املخاطر غري مقبولة ،قد يستمر التحليل باقرتاح خيارات لإلدارة من شأنها تقليل املخاطر إىل
مستوى مقبول .وعلى ذلك ،ميكن استخدام خيارات إدارة املخاطر إلرساء قواعد الصحة النباتية.
وبالنسبة لبعض الكائنات احليّة ،قد يكون من املعروف مسبقاً أنها آفات ،أما بالنسبة للبعض اآلخر ،يتعني الرد بداية
على سؤال ما إذ كانت تعترب آفة أم ال.1
وينبغي أن يرا عى أيضا حتليل خماطر اآلفة النامجة عن دخول كائنات حية مرتبطة مبسار حمدد ،مثل سلعههة ،وقههد
ال متثل السلعة بعينها أية خماطر لآلفات لكنها قد تأوي كائنات تشكل آفات .ويتم جتميع قوائم هذه الكائنات أثناء
مرحلة البدء .وقد يتم بعد ذلك حتليل كائنات حمددة بصورة أحادية ،أو بصورة مُجمعة عندما تتقاسم أنواع حمددة
خلصائص بيولوجية مشرتكة.
وقد تشكل السلعة ذاتها خماطر آفات ،وهو األمر األقل شيوعا .غري أن الكائنات املستوردة يف شكل سلع قد تشكل عند
إدخاهلا عن عمد وتوطنها يف املوائل املقصودة يف مناطق جديدة (نباتات الغرس ،وعوامل املكافحة /البيولوجية وغريها من
الكائنات احليّة املفيدة ،والكائنات احليّة احملورة وراثياً خماطر االنتشار العارض إىل املوائل غري املقصودة مسببة أضررًا
للنباتات أو املنتجات النباتية .وقد يتم حتليل هذه املخاطر باستخدام حتليل خماطر اآلفات.
تطبق عملية حتليل خماطر اآلفات على آفات النباتات املزروعة أو الربيّة ،وفقا لنطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
وال تغطي هذه العملية حتليل أية خماطر تتجاوز نطاق االتفاقية.
وجيوز أن تتناول أحكام اتفاقات دولية أخرى تقييم املخاطر (مثل اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة للسالمة
األحيائية امللحق باالتفاقية .
هيكل حتليل خماطر اآلفات
تتكون عملية حتليل خماطر اآلفات من ثالث مراحل:


املرحلة  :1البدء (االستهالل



املرحلة  :2تقييم خماطر اآلفات



املرحلة  :3إدارة خماطر اآلفات.

 1تعرف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اآلفة بأنها" :أي نوع أو ساللة أو منط حيوي من نبات أو حيوان أو كائن ممرض قادر على إحداث أضرار
بالنباتات أو املنتجات النباتية" .يشمل لفظ اآلفات الكائنات اليت تُعترب آفات ألنها تؤثر بصورة مباشرة يف النباتات املزروعة/اخلاضعة لإلدارة أو غري
املزروعة /الطليقة ،أو تؤثر بصورة غري مباشرة يف النباتات ،أو تؤثر بصورة غري مباشرة يف النباتات عن طريق التأثري يف كائنات أخرى (انظر امللحق 1
للمعيار الدولي رقم . 11
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وجترى عمليات مجع املعلومات ،والتوثيق واإلبالغ عن املخاطر طوال عملية حتليل خماطر اآلفات .وعملية حتليل
املخاطر ليست بالضرورة عملية خطيّة ألن قد يكون من الضروري ،أثناء إجراء كامل لتحليل التنقل فيما بني املراحل
املختلفة.
تعديل هذا املعيار
يتناول تعديل املعيار رقم  ،2على وج اخلصوص ،املواضيع التالية:


مواءمة النص مع تعديل االتفاقية الدولية لعام



مواءمة النص مع التطورات املفاهيمية األخرى لنطاق حتليل خماطر اآلفات وإجراءات املوضحة يف املعايري الدولية
أرقام  ،3و  ،11و21



إدراج اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للقواعد يف وصف عملية حتليل خماطر اآلفات



إدراج الكائنات اليت مل تكن معروفة من قبل أنها آفات يف وصف عملية حتليل خماطر اآلفات



إدراج جوانب مشرتكة بني كل مراحل حتليل خماطر اآلفات يف وصف حتليل خماطر اآلفات.

1997

لذلك فإن هذا املعيار يوفر توجيهات تفصيلية بشأن املرحلة  1من حتليل خماطر اآلفات ،واملسائل العامة لكل مراحلها،
وإحالة املعايري الدولية األخرى (املبينة يف اجلدول  1ملزيد من التحليل من خالل املرحلتني  2و 3حسب مقتضى احلال.
وهذا املعيار مفاهيمي وليس دليال تفصيليا أو منهجيا للقائمني على التقييم .ويرد عرض عام لعملية حتليل خماطر اآلفات
يف املرفق .1
أحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات املتعلقة بتحليل خماطر اآلفات
تنص (املادة السابعة(2-أ من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  1997على أن " :ال تتخذ األطراف املتعاقدة ،عند
تطبيق تشريعاتها اخلاصة بالصحّة النباتية ،أي إجراء من اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة  1من هذه املادة[ .أي
تدابري الصحّة النباتية] ،ما مل تقتض اعتبارات الصحّة النباتية اختاذ هذه اإلجراءات وكان هلا ما يربرها من الناحية
الفنية".
وتقتضي املادة السادسة( 1-ب بأن تكون تدابري الصحّة النباتية " قاصرة على ما هو ضروري لوقاية الصحّة النباتية و/أو
تأمني االستخدام املقصود وهلا ما يربرها من الناحية الفنية لدى الطرف املتعاقد املعين".
"ويرد تعريف هلا ما يربرها من الناحية الفنية" يف املادة الثانية :1-بأنها "هلا ما يربرها استناداً إىل النتائج اليت يتم
التوصّل إليها ،اعتماداً على حتليل سليم ملخاطر اآلفات ،أو اختبارات وتقديرات قائمة على املعلومات العلمية املماثلة
املتوافرة ،حيثما كان ذلك قاب ًال للتطبيق".
وتنص املادة الرابعة( 2-و على أن مسؤوليات منظمة وقاية النباتات الوطنية تشمل "حتليل خماطر اآلفات" .إن إصدار
اللوائح هي مسؤولية الطرف املتعاقد لدى االتفاقية (املادة الرابعة(3-ج  ،ورغم ذلك فإن لألطراف املتعاقدة أن تفوّض هذه
املسؤولية ملنظمة وقاية النباتات الوطنية.
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ويتعني عند إجراء حتليل خماطر اآلفات ،مراعاة االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية .وتشمل االلتزامات ذات
العالقة الوثيقة بتحليل خماطر اآلفات:


التعاون يف التزويد باملعلومات



أدنى تأثري



عدم التمييز



التوحيد



الشفافية



جتنب التأخري دون مربر.

املتطلبات
.1

املرحلة  1من حتليل خماطر اآلفات :البدء (االستهالل)

يقصد بالبدء حتديد هوية كائنات حيّة ومسارات ميكن أخذها بعني االعتبار عند تقييم خماطر اآلفات ذات الصلة
باملنطقة احملددة لتحليل خماطر اآلفات.
تبدأ عملية حتليل خماطر اآلفات يف إحدى احلاالت التالية (نقاط البدء ،القسم : 1-1


تقديم طلب للنظر يف مسار قد يتطلب تدابري صحة نباتية



حتديد هوية آفة قد يربر وجودها اختاذ تدابري صحة نباتية



اختاذ قرار مبراجعة أو تعديل تدابري أو سياسات صحة نباتية



تقديم طلب لتحديد ما إذا كان كائن حي يعترب آفة.

تتضمن مرحلة البدء أربع خطوات:


حتديد ما إذا كان كائن حي آفة أم ال (القسم



حتديد جمال حتليل خماطر اآلفات (القسم



تقييم أية حتاليل سابقة ملخاطر اآلفات (القسم . 4-1



االستنتاج (القسم . 5-1

2-1

3-1

وعندما يبدأ حتليل خماطر ا آلفات بناء على طلب بالنظر يف مسار ،تكون اخلطوات املشار إليها أعاله مسبوقة بتجميع
قائمة بالكائنات احليّة اليت قد تسبب شواغل تنظيمية الحتمال ارتباطها مبسار.
ويف هذه املرحلة تكون املعلومات ضرورية لتحديد هوية الكائن احلي وتأثريات االقتصادية احملتملة واليت تتضمن
التأثريات البيئية .2وقد تتضمن املعلومات األخرى املفيدة عن الكائن توزيع اجلغرايف ،النباتات العائلة ،واملوائل
 2يرد مزيد من املعلومات يف الضميمة رقم ( 2خطوط توجيهية بشأن فهم األهمية االقتصادية احملتملة واملصطلحات املتصلة بها مع اإلشارة إىل
االعتبارات البيئية للمعيار الدولي رقم ( 2مسرد مصطلحات الصحة النباتية .
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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وارتباط بسلع (أو ،بالنسبة لآلفة املرشحة ألن تكون غري حجرية خاضعة للقواعد ،ارتباطها بنباتات الغرس  .وبالنسبة
للمسارات تعترب املعلومات عن السلعة ،مبا يف ذلك طرائق النقل ،واالستخدام النهائي املقصود منها أمرا ضروريا.
1.1

نقاط البدء

1.1.1

حتديد الطريق/املسار

قد تنشأ احلاجة لهتحليل جديد ملخاطر اآلفات ملسار أو تعديل يف احلاالت اآلتية:


عند تقديم اقرتاح باسترياد سلعة مل تكن مستوردة من قبل أو عند استرياد سلعة من منطقة منشأ جديدة



عندما تتج الغية إىل استرياد نوع أو صنف نباتي -غري موجود بالفعل -لالنتخاب و/أو إجراء حبث علمي
حيتمل أن يكون عائ ًال آلفات



عند حتديد مسار خبالف استرياد السلعة (انتشار طبيعي ،مادة تعبئة ،بريد ،فضالت (كومبوست ،أمتعة
املسافر ،وغري ذلك



التغري يف مستوى تعرض النبات آلفة ما



التغيّر يف مدى شراسة  /ضراوة اآلفة أو نطاق عائلها.

وهذه حاالت ال تكون فيها السلعة ذاتها آفة .ويتعني عندما تكون السلعة ذاتها آفة النظر فيها مبوجب القسم .4-1-1
وينبغي جتميع قائمة بالكائنات اليت حيتمل ارتباطها باملسار مبا يف ذلك تلك الكائنات احليّة اليت مل يتم حتديدها
بوضوح على أنها آفات .وعند إجراء حتليل خماطر اآلفات لسلعة متداولة جتاري ًا بالفعل ،يتعني اختاذ سجالت عمليات
التصدي الفعلية لآلفات أساسا لوضع قائمة باآلفات املرتبطة بالسلعة.
2.1.1

حتديد هوية آفة

قد تربز احلاجة إلجراء حتليل جديد ملخاطر اآلفات أو تعديل بالنسبة آلفة معينة معرتف بها يف أوضاع مثل اآلتي:


عند اكتشاف إصابة بآفة جديدة أو تفشيها



عند حتديد آفة جديدة عن طريق البحث العلمي



عند اإلبالغ عن أن آفة ما تسبب أضرارًا أكثر مما كان معروفا يف السابق.



عند حتديد كائن حي بأن ناقل آلفات أخرى معرتف بها



عند تغيري حالة اآلفة ،أو ظهورها يف املنطقة اليت أجرى فيها حتليل خماطر اآلفات



عند اكتشاف آفة جديدة يف سلعة مستوردة



عند اكتشاف آفة على حنو متكرر عند االسترياد



عند اقرتاح استرياد آفة لغرض البحث أو أية أغراض أخرى.

وميكن يف هذه األوضاع تسجيل حقيقة أن الكائن يشكل آفة عند االستعداد لتنفي ًذ املرحلة  2من حتليل خماطر اآلفات.
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مراجعة سياسات الصحّة النباتية

قد تنشأ احلاجة إلجراء حتليل جديد ملخاطر اآلفات أو تعديل يف مثل األوضاع اآلتية:


عند إجراء استعراض لقواعد أو متطلبات أو عمليات الصحّة النباتية على املستوى الوطين.



عند وضع برنامج للمكافحة الرمسية (مثل برنامج إلصدار الشهادات يتضمّن عناصر خاصة بالصحة النباتية
لتفادي التأثري االقتصادي غري املقبول لكائنات غري حجرية خاضعة للقواعد احملددة يف نباتات الغرس



عند إجراء تقييم القرتاح تنظيمي مقدم من بلد آخر أو منظمة دولية



عند تطبيق نظام أو عملية ،أو إجراء جديد أو عند توافر معلومات قد تؤثر يف قرار سابق (مثل نتائج الرصد؛
معاملة جديدة أو سحب معاملة؛ أو طرائق تشخيص جديدة



عند حدوث نزاع دولي بشأن تدابري الصحّة النباتية



عند تغيّر حالة الصحّة النباتية يف بلد ما أو تغيّر احلدود السياسية.

ويف هذه األوضاع يكون قد مت حتديد اآلفات بالفعل ويتعني تسجيل هذه احلقيقة استعداداً للمرحلة  2من حتليل خماطر
اآلفات.
ويتعني ،فيما يتعلق بالتجارة ،عدم تطبيق أية تدابري جديدة حلني االنتهاء من حتليل خماطر اآلفات أو تعديل  ،ما مل
يكن ذلك يقتضي أوضاعا جديدة أو غري متوقعة بشأن الصحة النباتية مما قد يستلزم اختاذ تدابري طارئة.
4.1.1

حتديد هوية كائن حي مل يكن معروفا من قبل أنه آفة

ميكن النظر يف إجراء حتليل خماطر اآلفات لكائن يف األوضاع اآلتية:


عند تقديم اقرتاح باسترياد أنواع أو أصناف نباتية جديدة بغرض الزراعة ،واملرافق ،أو البيئة



عند تقديم اقرتاح باسترياد أو إطالق عامل مكافحة بيولوجي أو أية كائنات حية مفيدة أخرى



عند العثور على كائن حي مل يس ّم أو يوصف بعد بالكامل أو يصعب حتديده



عند تقديم اقرتاح باسترياد كائن حي بغرض البحث ،التحليل أو أية أسباب أخرى



عند تقديم اقرتاح باسترياد أو إطالق كائن حي حموّر وراثياً.

يكون من الضروري يف هذه األوضاع حتديد ما إذا كان الكائن آفة أم ال ومن ثم إخضاع للمرحلة  2من حتليل خماطر
اآلفات .يوفر القسم  2-1بهذا املعيار املزيد من التوجيهات بشأن هذا املوضوع.
2.1

حتديد أن الكائن احلي آفة

يستخدم يف بعض األحيان االختيار املبدئي أو الغربلة لتغطية اخلطوة األوىل يف حتديد ما إذا كان الكائن احلي آفة أم ال.
ويتعني حتديد اهلويّة التصنيفية للكائن احلي حيث أن من الضروري أن تكون أية معلومات بيولوجية وأيّة معلومات
أخرى وثيقة ال صلة بالكائن املعين .ويف حالة إذا مل يكن الكائن احلي قد مت بعد تصنيف أو وصف بالكامل ،يتعني حتى
ميكن اعتباره آفة ،أن يكون قد تبني على األقل أن باإلمكان التعرف علي وبأن حيدث أضرارا باستمرار للنباتات
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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أو املنتجات النباتية (مثل األعراض ،اخنفاض معدل النمو ،خسارة الغالت أو أيّة أضرار أخرى وأن قابل لالنتقال
أو االنتشار.
عادةً ما يكون النوع هو املستوى التصنيفي للكائنات احليّة املعنية يف حتليل خماطر اآلفات .ويتعني عند استخدام رتب
تصنيفية أعلى أو أقل تأكيد ذلك مبسوغات سليمة من الناحية العلمية .ويف حاالت حتليل مستويات أقل من النوع،
ينبغي أن تتضمن مسوغات هذا االختالف قرائن على التباين الشاسع املبلغ عن يف عوامل مثل الشراسة ،ومقاومة
املبيدات ،التكيّف البيئي ،ونطاق النباتات العائلة أو دورها كناقل.
تعدّ املؤشرات التنبؤيّة لكائن ما صفات ،ميكن عند وجودها ،أن تشري إىل احتمال كون هذا الكائن آفة .لذلك يتعني
فحص املعلومات املتعلقة بالكائن يف ضوء هذه املؤشرات ،ويف حالة عدم وجود أيّ منها ،ميكن استنتاج بأن الكائن احلي
ليس آفة ،وينتهي التحليل بتسجيل األساس الذي اعتمد علي يف اختاذ هذا القرار.
فيما يلي أمثلة عن مؤشرات ميكن أخذها يف االعتبار:


تاريخ السجل السابق عن جناح توطنها يف مناطق جديدة



اخلصائص املمرضة



خصائص آكالت النبات



وجود آلفة اكتشف باالرتباط مع مشاهدات ألضرار حلقت بالنباتات ،والكائنات احلية املفيدة ،وغريها قبل
التحقق من وجود أي عالقة سببية واضحة



االنتماء إىل مستويات تصنيفية (عائلة أو جنس حتتوي عموم ًا آفات معروفة



املقدرة على العمل كناقل آلفات معروفة



تأثريات ضارة بالكائنات احلية غري املُستهدفة املفيدة للنباتات (مثل امللقحات أو مفرتسات آلفات النبات .

وتشمل احلاالت اخلاصة اليت حتتاج إىل حتليل األنواع النباتية ،وعوامل املكافحة البيولوجية والكائنات احليّة األخرى
املفيدة ،والكائنات احليّة اليت مل تسمّ أو توصف بالكامل أو اليت يصعب حتديد هويتها ،واالسترياد املتعمد للكائنات
احليّة والكائنات احليّة احملورة وراثياًُ .ويتعني حتديد احتمال كون النباتات احليّة احملوّرة آفة على النحو املوضح يف
القسم .4-2-1
1.2.1

النباتات كآفات

انتشرت النباتات عمداً بني البلدان والقارات على مدى آالف السنني ،وال يزال استرياد األنواع أو األصناف اجلديدة من
النباتات ألغراض الزراعة ،املرافق أو البيئة مستمراً .وقد خترج بعض األنواع أو األصناف النباتية ،اليت مت نقلها إىل
مناطق خارج مداها الطبيعي ،من املكان املقصود الذي مت إطالقها في أساساً لتغزو موائل غري مقصودة مثل األراضي
الصاحلة للزراعة ،واملوائل الطبيعية أو شب الطبيعية وتتحول إىل آفة.
وقد تدخل النباتات كآفة لبلد ما بطريقة غري مقصودة على هيئة آفات ملوثة مع لبذور الزراعة ،واحلبوب لالستهالك
أو األعالف ،واألصواف ،والرتبة ،واآلالت ،واملعدات ،واملركبات ،واحلاويات وماء الصابورة.
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وقد تؤثر النباتات بوصفها آفات يف نباتات أخرى مبنافستها على املاء ،والضوء ،واملعادن ،وغري ذلك أو من خالل
التطفل املبا شر مؤدية بذلك إىل القضاء على نباتات أخرى أو إزالتها .وقد تؤثر النباتات املستوردة أيضاً ،بالتهجني،
يف العشائر النباتية املزروعة أو يف النباتات الربية ،وقد تضحى آفات هلذا السبب .ويوجد يف النص التكميلي للمعيار
الدولي رقم  11معلومات وافية عن املخاطر البيئية.
إ ن املؤشر األساسي على احتمال أن يصبح نوع نباتي آفة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات هو وجود تقارير عن تسجيل
النوع النباتي كآفة يف مكان آخر .وفيما يلي بعض الصفات املميزة اجلوهرية اليت قد تدل على أن أحد األنواع النباتية قد
يكون آفة:


التكيّف مع نطاق واسع من األوضاع اإليكولوجية



التنافس الشديد يف مواقع النباتات



ارتفاع معدل التكاثر



القدرة على إقامة فراغات دائمة بني الرتبة والبذور



ارتفاع قدرة نتاج التوالد على التنقل



التضاد البيئي



القدرة التطفلية



القدرة على التهجني.

لكن اجلدير بالذكر أنّ النباتات اليت ال متلك هذه الصفات قد تصبح آفات وأّن لوحظ وجود فرتات زمنية طويلة ما بني
دخول نوع جديد من النباتات وظهور قرائن على أن هذا النبات يشكل آفة.
2.2.1

عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احليّة املفيدة

من املتوخي أن تكون عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احليّة املفيدة نافعة للنباتات .لذلك ،فإن االهتمام
الرئيسي ينصب عند القيام بتحليل خماطر اآلفات على البحث عن أضرار حمتملة قد تكون قد حلقت بالكائنات احليّة
غري املستهدفة .3وقد تشمل بعض االهتمامات األخرى ما يلي:



3.2.1

وجود أنواع أخرى كملوثات لعمليات استزراع الكائنات احليّة املفيدة ،مما يؤدي إىل أن يصبح هذا االستزراع
مساراً لآلفات
إمكانية االعتماد على مرفق االحتواء عندما يتطلب األمر ذلك.
الكائنات احليّة اليت مل توصف بعد بالكامل أو اليت يصعب حتديدها

الكائنات اليت مل تسمّ أو توصف بعد بالكامل أو اليت يصعب حتديدها (مثالً العينات املتضررة أو مراحل احلياة اليت ال
ميكن حتديدها ميكن أن تكتشف يف الشحنات املستوردة أو أثناء املراقبة ،فيتعيّن عندئذ البت فيما إذا كان هذا يربر
 3يوصى املعيار الدولي رقم  2بأن تقوم منظمة وقاية النباتات الوطنية بتحليل خماطر اآلفات إما قبل استرياد أو قبل إطالق عوامل املكافحة
البيولوجية وغريها من الكائنات احليّة املفيدة.
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اختاذ إجراء خاص بالصحة النباتية وإصدار توصيات الختاذ تدابري للصحة النباتية .وينبغي أن تسند هذه التدابري إىل
حتليل ملخاطر اآلفات ،يُستعان في باملعلومات املتاحة ،ولو كانت حمدودة .ويوصى يف مثل هذه احلاالت بوضع
العينات يف جمموعة مرجعية يسهل الوصول إليها بغرض إجراء املزيد من الفحص عليها يف املستقبل.
4.2.1

الكائنات احليّة احملوّرة

الكائنات احليّة احملورّة هي تلك اليت متتلك تركيبة جديدة من املادة الوراثية اليت مت احلصول عليها باستخدام
التكنولوجيا احليوية احلديثة واليت صممت الكتساب مسة جديدة أو معدّلة .وتشمل الكائنات احليّة احملورّة اليت ميكن
إجراء حتليل خماطر اآلفات عليها ما يلي:


النباتات اليت تستخدم يف الزراعة ،أو البستنة أو الزراعة املختلطة بالغابات وعالج الرتبة بيولوجيا ألغراض
صناعية أو كعوامل معاجلة (مثل النباتات احليّة احملوّرة من خالل عامل فيتاميين معزز



عوامل املكافحة البيولوجية والكائنات احليّة املفيدة األخرى احملورة لتحسني أدائها



آفات حمورة وراثي ًا لتعديل خصائصها املمرضة.

قد يؤدي التحوير إىل ظهور كائن حي مزود بسمة جديدة قد متثل خماطر آفة تتجاوز تلك اليت تفرضها الكائنات احليّة
غري احملورة أو املاحنة ،أو الكائنات احلية املماثلة .وقد تشمل املخاطر:


زيادة احتمال التوطّن واالنتشار



تلك النامجة عن إدخال سلسلة جينات قد يعمل منفصالً عن الكائن احلي مما يؤدي إىل عواقب تالية غري
مقصودة.



احتمال أن يعمل كناقل إلدخال تتابع وراثي إىل الكائنات املستأنسة أو األقارب الربية هلذا الكائن ،مما ينتج
عن زيادة خماطر اآلفة هلذه الكائنات القريبة الصلة



يف حاالت أصناف النباتات احملورة ،الحتمال أن تعمل كناقل إلدخال تتابع وراثي ضار ألقارب تلك األصناف.

ويعين حتليل خماطر اآلفة عادةً باخلصائص املظهرية أكثر من اهتمام باخلصائص الوراثية .غري أن هناك حاجة ملراعاة
اخلصائص الوراثية عند تقييم خماطر اآلفة للكائنات احليّة احملورة (وراثيا ً.
وتشمل املؤشرات التنبؤيّة احملددة اخلاصة بصورة أكثر حتديدا بالكائنات احليّة احملورة وراثياً صفات جوهرية:


التشاب املظهري أو العالقات الوراثية ألنواع اآلفة املعروفة



التغيّرات املدخلة على اخلصائص التكيفية اليت قد تزيد من احتمال الدخول أو االنتشار



عدم االستقرار يف النواحي املظهرية والوراثية.

يتطلب حتديد هوية الكائنات احليّة احملورة معلومات ذات صلة باحلالة التصنيفية للكائن احلي املستقبل واملانح،
ووصف الناقل وطبيعة التحوير الوراثي ،والتتابع الوراثي وموقع إدخال يف اجلينون الوراثي للكائن املستقبل.
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مت توضيح خماطر حمتملة أخرى للكائنات احليّة احملورة بصورة مفصلة يف امللحق  3من املعيار رقم  .11وقد جيرى
حتليل خماطر اآلفات لتحديد ما إذا كان الكائن احلي احملور وراثي ًا آفة أم ال ،ثم جيري تقييم املخاطر النامجة عن هذه
اآلفة.
5.2.1

استرياد كائنات حية الستخدامات حمددة

عند التقدّم بطلب ال سترياد كائن حي ،رمبا يكون آفة ،الستخدام يف البحث العلمي ،أو التعليم ،أو الصناعة ،أو أية
أغراض أخرى ،جيب حتديد هوية هذا الكائن احلي بصورة واضحة .وميكن تقييم املعلومات عن هذا الكائن احلي أو
عن الكائنات احليّة القريبة الصلة ب لتحديد دالئل احتمال كون آفة .ويتم إجراء تقييم خماطر اآلفة للكائنات احليّة
اليت حتدد أنها آفة.
3.1

حتديد منطقة حتليل خماطر اآلفات

يتعني حتديد املنطقة اليت جيرى فيها حتليل خماطر اآلفات بوضوح .فقد تكون تلك املنطقة بلدا بأكمل أو جزءاً من أو
عدة بلدان .ويف حني ميكن مجع معلومات من منطقة جغرافية أوسع نطاقا ،فإن حتليل التوطّن ،واالنتشار والتأثري
االقتصادي جيب أن يتعلق فقط بتحليل خماطر اآلفات يف املنطقة احملددة.
ويف املرحلة  2من حتليل خماطر اآلفات ،يتم حتديد املنطقة املعرضة للخطر .ويف املرحلة  ،3من حتليل خماطر اآلفات
ميكن حتديد املنطقة اخلاضعة للقواعد بشكل أوسع من املنطقة املعرضة للخطر إذا كان لذلك مربر فين وال يشكل تضارباً
مع مبدأ عدم التمييز.
4.1

التحاليل السابقة ملخاطر اآلفات

يتعني قبل القيام بتحليل جديد ملخاطر اآلفات ،التحقق مما إذا كان هذا الكائن احلي ،اآلفة ،أو املسار قد تعرض
لتحليل خماط ر آفات سابق .وجيب التحقق من صالحية حتاليل موجودة بالفعل الحتمال أن تكون الظروف واملعلومات
قد تغيّرت .كما جيب تأكيد مدى صلة ذلك مبنطقة حتليل خماطر اآلفات.
كذلك جيب دراسة احتمال استخدام حتليل خماطر آفات مماثل لكائن حي ،أو آفة ،أو مسار ،خاصة عندما تكون
املعلو مات اخلاصة بالكائن احلي املعين غري متوافرة أو غري مكتملة .قد تفيد املعلومات اليت مجعت ألغراض أخرى مثل
عمليات تقييم التأثري البيئي للكائن احلي نفس أو لكائن قريب من  ،إالّ أنها ال ميكن أن حتلّ حمل حتليل خماطر
اآلفات.
5.1

االستنتاجات من مرحلة البدء (االستهالل)

عند نهاية املرحلة  1من حتليل خماطر اآلفات ،يكون قد مت حتديد اآلفات واملسارات ذات األهمية كما حتددت منطقة
حتليل خماطر اآلفات .وتكون البيانات ذات الصلة قد مجعت ومت حتديد اآلفات بوصفها مرشحة لتقييم إضايف إما
بصورة منفردة أو باالرتباط مع املسار.
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وال يتعني إ جراء املزيد من التقييم للكائنات احليّة اليت مت حتديد أنها ليست آفات واملسارات اليت ال حتمل آفات
ويتعني تسجيل القرار ومسوغات واإلبالغ عن ذلك ،حسب مقتضى احلال.
ويف حالة حتديد كائن حي بأن آفة ميكن املضي إىل املرحلة  2من حتليل خماطر اآلفات .وحيثما يتم حتديد قائمة
باآلفات ملسار معني ،ميكن تقييم اآلفات كمجموعة عندما تكون متشابهة بيولوجياً ،أو تقييمها على حنو منفصل.
عندما يهدف حتليل خماطر اآلفات ،على وج اخلصوص ،إىل حتديد ما إذا كان جيب إخضاع اآلفة للقواعد بوصفها
آفة حجرية ،ميكن االنتقال على الفور إىل خطوة تصنيف اآلفة من عملية تقييم خماطر اآلفات (املرحلة  2من حتليل
خماطر اآلفات يف املعيار  .11ويسري هذا املعيار على الكائنات احليّة اليت يبدو أنها تستويف املعايري اآلتية:


غري موجودة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات أو ،إذا كانت موجودة ،فإن توزيعها حمدود وختضع ملكافحة
رمسية أو ينظر يف إخضاعها ملكافحة رمسية



احتمال إحداث ضرر للنباتات أو املنتجات النباتية يف منطقة حتليل خماطر اآلفات



تنطوي على إمكانية التوطّن واالنتشار داخل منطقة حتليل خماطر اآلفات.

عندما يهدف حتليل خماطر اآلفات على وج اخلصوص إىل حتديد ما إذا كان جيب إخضاع اآلفة للقواعد بوصفها آفة
ختضع لقواعد احلجر الزراعي ،عندئذ ميكن املضي على الفور إىل خطوة تصنيف اآلفة من عملية تقييم خماطر اآلفات
(املرحلة  2من حتليل خماطر اآلفات يف املعيار رقم ( 21حتليل خماطر اآلفات بالنسبة لآلفات غري احلجرية اخلاضعة
للوائح  .ويسري هذا املعيار على الكائنات احليّة اليت يبدو أنها تستويف املعايري اآلتية:


موجودة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات وختضع ملكافحة رمسية أو ينظر يف إخضاعها ملكافحة رمسية



نباتات الغرس هي مسار لآلفة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات



تنطوي على إمكانية التأثري على االستخدام املقصود لنباتات الغرس مع وجود تأثري اقتصادي غري مقبول يف
منطقة حتليل خماطر اآلفات.

.2

ملخص املرحلتني  2و 3من حتليل خماطر اآلفات

1.2

املعايري ذات الصلة

جرى تناول حتليل خماطر اآلفات لفئات آفات خمتلفة يف معايري دولية منفصلة ،كما يرد بإجياز يف اجلدول  .1ومع
تغيّر الظروف وتطور التقنيات ،قد توضع معايري جديدة وتعدّل معايري أخرى.
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اجلدول  :1املعايري ذات الصلة باملعيار رقم
املعيار الدولي

2

تغطية حتليل خماطر اآلفات

املعيار الدولي رقم

املعيار الدولي

رقم 2

11

رقم 21

املعيار الدولي رقم

3

توجيهات نوعية تتعلق بتحليل خماطر اآلفات بشأن اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي مبا
يف ذلك:
-

املرحلة  :1البدء

-

املرحلة  : 2تقييم خماطر اآلفات مبا يف ذلك تقييم املخاطر البيئية والكائنات احليّة
احملورة وراثياً

-

املرحلة  :3إدارة خماطر اآلفات

1

توجيهات نوعية تتعلق بتحليل خماطر اآلفات بشأن اآلفات غري حجرية اخلاضعة
للقواعد مبا يف ذلك:
-

املرحلة  :1البدء

-

املرحلة  :2تقييم خماطر اآلفات خاصة نباتات الغرس كاملصدر الرئيسي لإلصابة
والتأثري االقتصادي على الغرض من استخدامها

-

املرحلة  :3إدارة خماطر اآلفات

1

توجيهات نوعية تتعلق بإدارة خماطر اآلفات لعوامل املكافحة البيولوجية والكائنات احليّة
2
املفيدة

2

يتضمن املعيار رقم  11واملعيار رقم  ،21خطوطا توجيهية للمرحلة  1من حتليل خماطر اآلفات لآلفات احلجرية واآلفات غري احلجرية اخلاضعة للقواعد ،على التوالي.

2

يوفر املعيار رقم  3خطوطاً توجيهية مفصلة عن املرحلة  1من حتليل خماطر اآلفات ،على سبيل املثال تلك املتعلقة بالتزويد باملعلومات الضرورية ،التوثيق ،وتبادل ذلك مع
األطراف املعنية.

ملخص املرحلة  2من حتليل خماطر اآلفات :تقييم خماطر اآلفات

2.2

تتضمن املرحلة  2عدة خطوات:


تصنيف اآلفة :حتديد إذا ما كان لآلفة خصائص آفة حجرية أو آفة غري حجرية ختضع للقواعد ،على التوالي.



تقييم الدخول واالنتشار:


مرشحة ألن تصبح آفات حجرية :حتديد املنطقة املعّرضة للخطر وتقييم احتمال دخول اآلفة وانتشارها



مرشحة ألن تكون آفات غري حجرية ختضع للقواعد :تقييم إذا ما كانت نباتات الغرس متثّل أو ستصبح
املصدر الرئيسي لإلصابة باآلفة ،مقارنة مبصادر أخرى لإلصابة باملنطقة



تقييم التأثريات االقتصادية:


مرشحة ألن تكون آفات حجرية :تقييم التأثريات االقتصادية اليت من بينها التأثريات البيئية
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رقم 2

مرشحة ألن تكون آفات غري حجرية ختضع للقواعد :تقييم احتمال التأثريات االقتصادية ذات العالقة



باالستخدام املقصود لنباتات الغرس يف منطقة حتليل خماطر اآلفات (مبا يف ذلك حتليل احلدود القصوى
لإلصابة ومستوى القبول


االستنتاج وتلخيص املخاطر العامة لآلفة بناءً على نتائج التقييم فيما يتعلق بالدخول ،واالنتشار والتأثريات
االقتصادية احملتملة لآلفات (اخلاضعة للحجر الزراعي ،أو تأثريات اقتصادية غري مقبولة بالنسبة لآلفات غري
احلجرية اخلاضعة للقواعد.

وتستخدم نواتج تقييم خماطر اآلفات لتقرير ما إذا كانت هناك حاجة إىل إدارة خماطر اآلفات (املرحلة . 3
3.2

ملخص املرحلة  3من حتليل خماطر اآلفات :إدارة خماطر اآلفات

تتضمن املرحلة  3من حتليل خماطر اآلفات حتديد تدابري الصحّة النباتية اليت من شأنها (بصورة منفردة أو جمتمعة
تقليل املخاطر والوصول بها إىل مستوى مقبول.
ال تتوافر مربرات لتدابري الصحّة النباتية إذا ما رؤي أن خماطر اآلفة مقبولة أو إذا كانت التدابري غري ممكنة (مثال حالة
االنتشار الطبيعي  .وحتى يف تلك احلاالت ،قد تقرر األطراف املتعاقدة اإلبقاء على رصد خماطر اآلفات أو التدقيق فيها
عند مستوى منخفض لضمان حتديد التغريات يف تلك املخاطر يف املستقبل.
تتمثل االستنتاجات من مرحلة إدارة خماطر اآلفات فيما إذا كانت تتوافر تدابري الصحّة النباتية املالئمة اليت تكفي
لتقليل خماطر اآلفات والوصول بها إىل املستوى املقبول وأنها حتقق مردودية تكاليفها وممكنة.
وعالوة على معايري حتليل خماطر اآلفات املذكورة يف اجلدول  ،2توفر معايري أخرى توجيهات فنية معينة خليارات
إدارة خماطر اآلفات.
.3

جوانب مشرتكة بني مجيع مراحل حتليل خماطر اآلفات

1.3

عدم اليقني

يعترب عدم اليقني عنصراً من عناصر املخاطر ،ولذا فإن من املهم االعرتاف ب وتوثيق عند القيام بتحليل خماطر اآلفات.
وقد تشمل مصادر عدم اليقني يف حتليل خماطر آفات معيّن البيانات الناقصة غري املكتملة أو اليت ينقصها االتساق
أو املتضاربة؛ والتغيّرات الطبيعية للنظم البيولوجية؛ وعدم موضوعية التحليل؛ وعشوائية أخذ العينات .وقد تشكّل
أعراض بعض األسباب واملصادر غري املؤكدة وناقالت اآلفات غري املظهرة لألعراض ،حتديات معينة.
وينبغي توثيق طبيعة ودرجة عدم اليقني يف هذا التحليل واإلبالغ عن ذلك واستخدام تقديرات اخلرباء املشار إليها.
وينبغي يف حالة التوصية أن يراعى كذلك تسجيل بإضافة أو تعزيز أية تدابري صحة نباتية للتعويض عن عدم اليقني.
فتوثيق عدم اليقني يسهم يف الشفافية كما قد يستخدم يف حتديد احلاجة لألحباث أو األولويات.
ومبا أن عدم اليقني جزء متأصل يف حتليل خماطر اآلفات ،فإن من املالئم رصد أوضاع الصحّة النباتية الناشئة عن
اإلخضاع للقواعد استنادا إىل حتليل معني ملخاطر اآلفات ،وإعادة تقييم القرارات السابقة ذات الصلة.
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مجع املعلومات

يتعني طوال عملية حتليل خماطر اآلفات مجع املعلومات وحتليلها ،حسب ما هو مطلوب للوصول إىل توصيات
واستنتاجات .وقد تفيد يف ذلك اإلصدارات العلمية واملعلومات الفنية أيضاً كبيانات املسوحات وعمليات الضبط .وقد يتم،
أثناء املضي يف عملية التحليل ،حتديد الثغرات يف املعلومات مما يستوجب إجراء املزيد من االستقصاءات أو البحوث.
وحيثما تكون املعلومات غري كافية أو غري قاطعة ،ميكن استخدام تقديرات اخلرباء إذا كان ذلك مالئماً.
ويع ّد التعاون يف توفري املعلومات واالستجابة لطلبات احلصول على املعلومات اليت تتم من خالل جهات االتصال الرمسية
من التزامات االتفاقيّة الدولية لوقاية النباتات (املادة الثامنة الفقرتني (1ج و . 2ويراعى عند طلب معلومات من أطراف
متعاقدة أخرى ،أن يكون الطلب حمددا قدر اإلمكان وقاصرا على املعلومات الضرورية للتحليل .وميكن االتصال بوكاالت
أخرى واحلصول على معلومات مالئمة للتحليل.
3.3

التوثيق

يتطلب مبدأ الشفافية أن تقوم األطراف املتعاقدة ،عند الطلب ،بتوفري املسوغات الفنية ملتطلبات الصحّة النباتية .لذلك
يراعى توثيق حتليل خماطر اآلفات بدرجة كافية .وهناك مستويني لتوثيق حتليل خماطر اآلفات:


التوثيق العام لعملية حتليل خماطر اآلفات ككل



توثيق كل حتليل مت إجنازه على حده.

1.3.3

توثيق العملية العامة لتحليل خماطر اآلفات

ويفضل أن توثق منظمة وقاية النباتات الوطنية إجراءات ومعايري عملية حتليل خماطر اآلفات اليت تقوم بها.
2.3.3

توثيق لكل حتليل حمدّد ملخاطر اآلفات

يتعني فيما يتعلق بكل حتليل معني إجراء توثيق كاف للعملية بأكملها من مرحلة البدء حتى مرحلة إدارة خماطر اآلفات
حبيث ميكن بيان مصادر املعلومات ومسوغات قرارات اإلدارة بصورة واضحة .وال يعين بالضرورة أن يكون حتليل
خماطر اآلفات طويالً ومعقداً .فمن املمكن االكتفاء بتحليل قصري وموجز إذا ما أمكن الوصول إىل نتائج هلا ما يربرها بعد
استكمال عدد حمدود من خطوات حتليل خماطر اآلفات.
وفيما يلي العناصر األساسية اليت جيب توثيقها:


الغرض من حتليل خماطر اآلفات



حتديد الكائن احليّ



منطقة حتليل خماطر اآلفات



الصفات البيولوجية املميزة للكائن احلي وقرائن مقدرت على التسبب يف األضرار



لآلفات احلجرية :اآلفة ،املسارات ،املنطقة املعرضة للخطر
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لآلفة غري احلجرية اخلاضعة للقواعد :اآلفة ،العائل ،النباتات و/أو أجزائها أو فئة النباتات املعنية ،مصادر
اإلصابة ،االستخدام املقصود للنباتات



مصادر املعلومات



طبيعة ودرجة عدم اليقني والتدابري املتوقعة لتعويض عدم اليقني



لتحليل املسار :وصف السلعة وقائمة تصنيف اآلفة



قرائن التأثري االقتصادي ،الذي يتضمن التأثري البيئي



االستنتاجات املستخلصة من تقييم خماطر اآلفات (االحتماالت والعواقب



قرارات ومسوغات إيقاف عملية حتليل خماطر اآلفات



إدارة خماطر اآلفات :حتديد تدابري الصحّة النباتية ،تقييمها والتوصية بها



تاريخ االنتهاء ومنظمة وقاية النباتات الوطنية املسؤولة عن التحليل ،مبا يف ذلك حيثما يكون مالئماً ،أمساء
املؤلفني ،واملشاركني ،واملراجعني.ومن اجلوانب األخرى اليت ميكن توثيقها:4



احلاجة اخلاصة لرصد فعالية تدابري الصحّة النباتية املقرتحة



خماطر مت حتديدها تقع خارج نطاق االتفاقية و جيب إبالغها لسلطات أخرى.

4.3

اإلبالغ عن املخاطر

ومن املسلم ب عموما أن عملية اإلبالغ عن املخاطر عملية تفاعلية تسمح بتبادل املعلومات بني املنظمة القطرية لوقاية
النباتات وأصحاب الشأن .وهي ليست جمرد عملية نقل للمعلومات يف اجتاه واحد أو تنبي أصحاب الشأن إىل أوضاع
املخاطر ،بل يعين التوفيق بني وجهات نظر العلماء ،وأصحاب الشأن ،والسياسيني ،وغري ذلك بهدف:


حتقيق فهم مشرتك ملخاطر اآلفة



وضع خيارات جديرة بالثقة إلدارة خماطر اآلفات



وضع قواعد وسياسات جديرة بالثقة ومتماسكة للتعامل مع خماطر اآلفة



تعميق الوعي بقضايا الصحّة النباتية موضع الدراسة.

ويف نهاية حتليل خماطر اآلفات يفضل إبالغ أصحاب الشأن وغريهم من األطراف املعنية املتعاقدة ،مبا يف ذلك أيّة
أطراف متعاقدة ،ومنظمات وقاية النباتات اإلقليمية واملنظمات القطرية لوقاية النباتات ،حسبما يكون مالئما بالقرائن
املؤيدة لتحليل خماطر اآلفات وعوامل ختفيف املخاطر املقرتحة وعدم اليقني.
ويف حال اعتماد شروط الصحة النباتية أو القيود أو املمنوعات ،بعد حتليل خماطر اآلفات ،يتعني على الطرف املتعاقد
أن ينشرها فوراً وينقلها إىل األطراف املتعاقدة اليت يعترب أنها قد تتأثّر مباشرة (مبوجب املادة السابعة(2-ب من
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ويقدّم املسوّغ ،عند الطلب ،ألي من األطراف املتعاقدة (مبوجب املادة السابعة(2-ج
من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .
4

يسرد املعيار رقم  3متطلبات توثيق إضافية ذات عالقة بالكائنات احليّة املفيدة/النافعة.
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ويف حال عدم اعتماد شروط الصحة النباتية أو القيود أو املمنوعات ،بعد حتليل خماطر اآلفات ،تشجَّع األطراف
املتعاقدة على إتاحة هذه املعلومات.
وتشجَّع املنظمات القطرية لوقاية النباتات على اإلبالغ عن قرائن األخطار غري تلك املتعلقة مبخاطر اآلفات (مثل املخاطر
على صحة احليوان أو اإلنسان للسلطات املالئمة.
5.3

االتساق يف حتليل خماطر اآلفات

يُوصى بأن تعمل املنظمة القطرية لوقاية النباتات على حتقيق االتساق فيما تقوم ب من حتليل ملخاطر اآلفات .ويوفر
االتساق فوائد عديدة تشمل:


تيسري مبادئ عدم التمييز والشفافية



زيادة التعرف على عملية حتليل خماطر اآلفات



زيادة الكفاءة يف إمتام حتليل خماطر اآلفات وإدارة البيانات ذات الصلة.



حتسني أوج املقارنة بني حتليل خماطر اآلفات ملنتجات متشابهة أو آفات ،والذي يساعد بدوره على وضع
وتنفيذ إدارة تدابري مماثلة أو متكافئة.

وميكن ضمان االتساق ،على سبيل املثال ،من خالل وضع معايري وضع القرارات العامة ،واخلطوات اإلجرائية ،وتدريب
ممارسي حتليل خماطر اآلفات ،واستعراض مشاريع حتليل خماطر اآلفات.
6.3

جتنب التأخري دون مربر

عندما تتعرض األطراف املتعاقدة األخرى ألضرار مباشرة ،ينبغي أن تقوم املنظمة القطرية لوقاية النباتات ،عند الطلب،
بتوفري املعلومات عن االنتهاء من عمليات التحليل الفردية واإلطار الزمين املتوقع إذا أمكن ذلك ،مع مراعاة جتنب
التأخري دون مربر (املعيار الدولي رقم ( 1مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف
التجارة الدولية .
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[ال يشكل هذا املرفق جزءًا رمسياً من املعيار .و يقدم للعلم فقط].
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