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تعرض ثالث وثائق ترد في الملحق األول والثاني والثالث على الهيئة المؤقتة لتدابير  -1
 :وتتعلق وثيقتان منها بمعايير دولية جديدة لتدابير الصحة النباتية. هاالصحة النباتية لدراست

 
 
. 

 
 :وتشكل إحدى الوثائق ملحقًا بمعايير دولية موجودة

 
. 

 
 بعدما 2003حزيران /وخضعت المشاريع الثالثة لعملية المشاورات القطرية في يونيو -2

ووردت تعليقات . 2003أيار /في مايو) 7مجموعة الـ(درستها جماعة العمل التابعة للجنة المعايير 
 بلدًا ومن المجموعة األوروبية والدول 24جوهرية وفنية وتحريرية وأخرى تتعلق بالترجمة من 
آما تطّرق البحث إلى التعليقات الناشئة . األعضاء فيها ومن منظمة إقليمية واحدة لوقاية النباتات

ر االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن مشاريع المعايير الدولية عن أربع حلقات عمل إقليمية في إطا
البحر الكاريبي /المحيط الهادي والشرق األدنى وأمريكا الالتينية/ بلدًا من آسيا62شارك فيها (

والبلدان األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية وقد أرسل بعضها تعليقات قطرية منفصلة عِقب حلقات 
وبحثت لجنة .  تعليق منفصل على آل مشروع من مشاريع المعايير300آثر من وورد أ). العمل

المعايير في آل تعليق على حدة في سياق إعادة النظر في مشاريع المعايير قبل عرضها على 
 . الهيئة المؤقتة
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( 

 
ّدت جماعة عمل متخصصة المشروع األول لنظام تطبيق اللوائح على الواردات في أع -3

وعّدل المشروع أآثر من مّرة على ضوء تعليقات الخبراء .  في مدينة مكسيكو1996نيسان /أبريل
وعرضت المشاريع الالحقة على الدورتين الثالثة والرابعة للجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة 

 وعلى الدورتين األولى والثانية للجنة المؤقتة لوضع المعايير ،)1998 و1997أيار /ايوم(النباتية 
، اقترحت اللجنة المؤقتة لوضع 2001أيار /وفي مايو). 2000تشرين الثاني /أيار ونوفمبر/مايو(

ل المعايير الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة الفرعية للعمل على هذه المعايير وقد عقد االجتماع بالفع
 إلى الدورة 2002أيار /وأحيل المشروع الذي تمّخض عنه االجتماع في مايو. 2002نيسان /في أبريل

وجرى استعراضه من ثّم من . األولى للجنة المعايير التي لم تنظر فيه بالتفصيل بسبب ضيق الوقت
مات التي وافقت على المشروع الذي وّزع على الحكو، 2003أيار / في مايو7جانب مجموعة الـ

 .2003حزيران /للتشاور بشأنه في يونيو
 
، قامت لجنة المعايير التي أعادت النظر في المشروع 2003تشرين الثاني /وفي نوفمبر -4

 بعض ،)20مجموعة الـ(وأدخلت بعدها لجنة المعايير . بدراسة التعليقات الصادرة عن المشاورة
ًا إلحالته إلى الهيئة المؤقتة في إطار التعديالت اإلضافية وتمت الموافقة على المشروع تمهيد

 .الملحق األول
 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -5
 

 .التي ترد في الملحق األول 
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على ) 2002آذار /مارس(وافقت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها الرابعة  -6

ونّظمت . ضعة للوائحإعداد معايير لتحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى اآلفات غير الحجرية الخا
األمانة، بالتعاون مع منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسط، حلقة عمل في 

وأعّدت حلقة العمل مشروعًا أحيل إلى . لمعالجة المسألة) هولندا (واغننغين في 2003شباط /فبراير
ووافقت عليه  المشروع 7واستعرضت مجموعة الـ. 2003أيار / في مايو7اجتماع مجموعة الـ

 . 2003حزيران /تمهيدًا إلحالته إلى الحكومات للتشاور بشأنه في يونيو
 
، قامت لجنة المعايير بدراسة التعليقات الصادرة عن 2003تشرين الثاني /وفي شهر نوفمبر -7

 بعض التعديالت اإلضافية وتمت الموافقة على المشروع 20وأدخلت بعدها مجموعة الـالمشاورة 
 .حالته إلى الهيئة المؤقتة في إطار الملحق الثانيتمهيدًا إل

 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -8
 

 . التي ترد في الملحق الثاني

 
( 

 
على ) 2002آذار /مارس(وافقت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها الرابعة  -9

ونّظمت األمانة حلقة عمل في .  تتعلق بالمعايير الخاصة بالكائنات الحية المحورةمواصفات
لبحث مسألة تحليل المخاطر بالنسبة إلى الكائنات الحّية ) آندا( في أوتاوا 2002أيلول /سبتمبر

 بعدما اعتبر الخبراء أّن العملية 11وُوضع المشروع على شكل ملحق بالمعايير الدولية رقم ). 
مشابهة باألساس إال أنها تفترض إعطاء المزيد من التوجيهات لتسليط الضوء على النقاط الرئيسية 

 .لتطبيق العملية على الكائنات الحية المحورة

 
 أيار/مايو مشروع الملحق الذي أعدته جماعة العمل إلى اجتماع لجنة المعايير في وأحيل -10

والتي وافقت على المشروع بعد إدخال تعديالت طفيفة عليه؛ ووّزع بعدها على الحكومات ، 2003
 . 2003حزيران /للتشاور بشأنه في يونيو

. 2003تشرين الثاني / نوفمبروبحثت لجنة المعايير في التعليقات الواردة إلى األمانة في -11
 لتحليل مخاطر اآلفات 11وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية في مجال استخدام المعايير الدولية رقم 

بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة بضرورة معرفة ما إذا آانت للكائن الحي المحور قيد البحث 
ه لتحليل مخاطر اآلفات بموجب أية مواصفات محتملة تتعلق باآلفات ويجب بالتالي إخضاع

والحظت لجنة المعايير أّن هذا الموضوع ال يقتصر على الكائنات الحية . 11المعايير الدولية رقم 
قة على النص الملحق عن تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى الكائنات وأوصت اللجنة بالمواف). 
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اآلفات بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة ولكنه قد يكون من األجدى إعادة النظر فيه فور االنتهاء 
 . 2من إعادة النظر في المعايير الدولية رقم 

 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -12
 

ل جدًا من االختالفات الجوهرية في وجهات النظر بشأن النقاط الفنية التي  بوجود عدد قلي
أثيرت في التعليقات على مشروع الملحق الخاص بالكائنات الحية المحورة، مما يشير إلى 

 .وجود اتفاق عام على المضمون الفني
 لتحليل مخاطر اآلفات 11 بأّن إحدى القضايا الرئيسية في استخدام المعايير الدولية رقم 

آانت للكائن الحي بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة تتمثل بضرورة معرفة ما إذا 
المحور قيد البحث أية مواصفات محتملة تتعلق باآلفات ويجب بالتالي إخضاعه لتحليل 

 .11مخاطر اآلفات بموجب المعايير الدولية رقم 
لمعرفة ما إذا آائن ما يشكل آفة محتملة ويجب بالتالي إخضاعه لتحليل  بأّن المسألة العامة 

وقد يكون من األجدى إعادة النظر في النص الملحق عن الكائنات الحية المحورة فور ) 
 . 2ن إعادة النظر في المعايير الدولية رقم االنتهاء م

توافق على النص الملحق عن الكائنات الحية المحورة وأن تعطي توجيهات إلى األمانة  -4
 .Rev.1 11بشأن طريقة إدراج هذا النص الجديد ضمن المعايير الدولية المعّدلة رقم 
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 المحتويات
 

 5 المقدمة
   
 5 النطاق 
 5 عالمراج 
 6 التعاريف  
 11 االشتراطات العامةلمحة عن  
   

 12 االشتراطات
   
 12 الهدف -1
 12 الهيكل التنظيمي -2
 12 الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات -3
 13 االتفاقات والمبادئ والمعايير الدولية 3-1
 14 التعاون اإلقليمي 3-2
 14 اإلطار القانوني -4
 15 عة للوائحالمواد الخاض 4-1
 15 تدابير الصحة النباتية للمواد الخاضعة للوائح 4-2
 16 التدابير الخاصة بالشحنات التي سيتم استيرادها 4-2-1
 17 أحكام بشأن واردات خاصة 4-2-1-1
المناطق الخالية من اآلفات وأماآن اإلنتاج الخالية من اآلفات ومواقع  4-2-1-2

والمناطق التي ال تتفشى فيها اآلفات وبرامج اإلنتاج الخالية من اآلفات 
 المكافحة الرسمية

18 

 18 السماح باالستيراد 4-2-2
 19 ترتيبات الحظر 4-2-3
 19 الشحنات العابرة 4-3
 19 التدابير المتعلقة بعدم االمتثال وعمليات الطوارئ 4-4
 20 العناصر األخرى التي قد تتطلب إطارا قانونيا 4-5
 21  القانونية للمنظمة القطرية لوقاية النباتاتالسلطة 4-6
 21 تشغيل نظام تطبيق اللوائح على الواردات -5
 21 المسؤوليات اإلدارية والتشغيلية للمنظمة القطرية لوقاية النباتات 5-1
 21 اإلدارة 5-1-1
 22 وضع اللوائح ومراجعتها 5-1-2
 22 المراقبة 5-1-3
 22  وإدراج اآلفات في قوائمتحليل مخاطر اآلفات 5-1-4
 23 التدقيق والتحقق من االمتثال 5-1-5
 23 تدقيق اإلجراءات في البلد المصدِّر 5-1-5-1
 24 التحقق من امتثال الواردات لالشتراطات 5-1-5-2
 24 التفتيش 5-1-5-2-1
 25 اخذ العينات 5-1-5-2-2
 25 االختبار بما في ذلك في المختبرات 5-1-5-2-3
 25 عدم االمتثال وعمليات الطوارئ 5-1-6
 25 العمليات في حالة عدم االمتثال 5-1-6-1
 27 عمليات الطوارئ 5-1-6-2
 29 اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال وعمليات الطوارئ 5-1-6-3
 29 سحب اللوائح أو تعديلها 5-1-6-4
 29  لوقاية النباتاتنظم الترخيص للموظفين غير التابعين للمنظمة القطرية 5-1-7
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 29 االتصال الدولي 5-1-8
 30 اإلبالغ عن المعلومات الخاصة باللوائح ونشرها 5-1-9
 30 اللوائح الجديدة أو المّعدلة 5-1-9-1
 30 نشر اللوائح المقررة 5-1-9-2
 30 االتصال القطري 5-1-10
 30 تسوية المنازعات 5-1-11
 31 ة النباتات موارد المنظمة القطرية لوقاي 5-2
 31 الموظفون بما في ذلك التدريب 5-2-1
 31 المعلومات  5-2-2
 32 المعدات والمنشآت 5-2-3
   

 32 الوثائق واالتصاالت واالستعراض 
 32 الوثائق -6
 32 اإلجراءات 6-1
 32 السجالت 6-2
 33 االتصاالت -7
 33 آلية االستعراض -8
 33 نظام االستعراض 8-1
 33 االستعراض العارض 8-2
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 المقدمة
 النطاق
يتناول هذا المعيار بالوصف هيكل وتشغيل نظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على  

الواردات، وآذلك الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات التي ينبغي النظر فيها عند وضع هذا النظام 
 إلى التشريعات أو األنظمة أو والمقصود بأي إشارة في هذا المعيار. وتشغيله ومراجعته

اإلجراءات أو التدابير أو األنشطة التشريعات أو األنظمة وإلى ما هنالك المتعلقة بالصحة النباتية، 
 .ما لم تكن هناك إشارة إلى خالف ذلك

 
 المراجع

 .، منظمة التجارة العالمية، جنيف1994،  النباتيةةاتفاق تدابير الصحة والصح
، 1996، صة باستيراد وإطالق عوامل المراقبة البيولوجية لألنواع الدخيلةمدونة السلوك الخا

 . في سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما3النشرة رقم 
 في سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة 8، النشرة رقم 1998تحديد حالة اآلفات في منطقة ما، 

 .تية، منظمة األغذية والزراعة، روماالنبا
 في سلسلة المعايير الدولية 7، النشرة رقم 1997 نظام إصدار شهادات الصحة النباتية للصادرات،

 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما
دولية  في سلسلة المعايير ال5، النشرة رقم 2003، قائمة المصطلحات الخاصة بالصحة النباتية

 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما
 في سلسلة المعايير الدولية لتدابير 2، النشرة رقم 1996الخطوط التوجيهية لتحليل مخاطر اآلفات، 

 .الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما
ة النباتية واإلجراءات الخطوط التوجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد باشتراطات الصح

 في سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية 13، النشرة رقم 2001، الطارئة
 .والزراعة، روما

 في سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة 6، النشرة رقم 1998الخطوط التوجيهية للمراقبة، 
 .النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

 في سلسلة 19، النشرة رقم 2003الخطوط التوجيهية لقوائم اآلفات الخاضعة للوائح الصحة النباتية،
 .المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

 .، منظمة األغذية والزراعة، روما1997، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 في سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة 11، النشرة رقم 2001رية، تحليل مخاطر اآلفات الحج

 .النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما
 في سلسلة المعايير الدولية 4، النشرة رقم 1995، مبادئ الحجر الزراعي وعالقتها بالتجارة الدولية

 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما
 في سلسلة المعايير الدولية لتدابير 4، النشرة رقم 1996، ات إنشاء المناطق الخالية من اآلفاتمتطلب

 .الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما
 10، النشرة رقم 1999، متطلبات إنشاء أماآن إنتاج خالية من اآلفات ومواقع إنتاج خالية من اآلفات

 . ابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، رومامن سلسلة المعايير الدولية لتد
 

 1التعاريف 

                                                      
 .أمام المصطلحات الجديدة أو المعّدلة) *(توضع عالمة    1
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منطقة تنتشر فيها اآلفات بمستوى 
 منخفض

منطقة تشمل آل البلد أو جزءًا منه، أو آال أو جزءًا من مجموعة من 
البلدان، حسبما تحدده السلطات المختصة، والتي تظهر فيها أنواع 

ضع للمراقبة الفعالة محددة من اآلفات بمستوى منخفض وتخ
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، [والمكافحة وتدابير االستئصال 

1997[   
آائن معاد أو مناوئ أو منافس طبيعي، أو آيان حيوي آخر ذاتي  عامل المكافحة البيولوجية

، 3مطبوع المعيار الدولي رقم [التضاعف يستخدم في مكافحة اآلفات 
1996[   

 بند آخر ينقل ألغراض ، أوتجات النباتيةالمن ، أواتاتالنبمن نوع  سلعة
   ]2001ديل الهيئة، ؛ تع1990ظمة، المن[ التجارة أو ألي غرض آخر

تمتثل لمتطلبات شحنة ما ق للتأآد من أن  تطبءات رسميةإجرا )لشحنة(متثال  االءاتإجرا
   ]1999 الخبراء، لجنة[الصحة النباتية المعلنة 

 من بلد  تنقلو أى بنود أخرىأ/ وتجات النباتية، المناتاتالنب من يةآم شحنة
يمكن أن (دة  واحة صحية نباتيةشهادد االقتضاء، ، عنامله وتش،آلخر

؛ 1990ظمة، المن [) ةرسالسلعة واحدة أو أآثر أو  من نةالشحتتألف 
  ]2001ديل الهيئة، تع

 تعبره مع خضوعها إلجراءات ت مستوردة إلى البلد ولكنهاشحنة ليس  عابرةشحنة
رسمية تضمن بقاءها مغلقة وعدم تجزئتها أو ضمها إلى شحنات 

ديل لجنة الخبراء، ؛ تع1990ظمة، المن[ أخرى أو تغيير تعبئتها
 ]" العبوربلد"بقا سا 2002الهيئة، ؛ 1999نة الخبراء ؛ لج1996

صحة باب تتعلق بالرسمي ألسحجر أو محتجز  شحنة في ءإبقا ازاحتج
ديل المنظمة ؛ تع1990ظمة، المن[) اعيالزرجر أنظر الح(النباتية 
  ]1999نة الخبراء، ؛ لج1995

خذ في وضع جديد أو غير  ُيتق بالصحة النباتيةمتعلل عمل عاج طارئعمل 
   ]2001الهيئة المؤقتة، [متوقع في مجال الصحة النباتية 

   ]1995المنظمة، [ منطقة االنتقال عن طريق نقطة دخول إلى )شحنة(دخول 
 دخول

 )آفة(
دة موجوآانت  ت موجودة فيها بعد أو إذا ليسةمنطقإلى آفة ال انتق

افحة للمكة فيها على نطاق واسع وتخضع فيها موزعفإنها تكون غير 
   ]1995ظمة، المن[ الرسمية

 ةإصاب
 )سلعة(

ية في سلعة  حعنية المتجات النباتية أو المنتاتالنبافات آمن آفة  وجود
ديل لجنة ؛ تع1997 الخبراء، لجنة[وى العد لتشم ابةاإلصو. ما

   ]1999الخبراء، 
 ود أو البنتجات النباتيةالمن  أوباتات للنمي الرسريالبصص الفح شتفتي

أجل تحديد ما إذا آانت  من ئح الصحة النباتية للواضعةالخاخرى األ
 ئح الصحة النباتيةاللوأو تحديد مدى االمتثال /ودة و موجاتاآلف

   ]يفتش: بقا؛ سا1995ديل المنظمة ، ؛ تع1990ظمة، المن[
فيذ المهام  بتنظمة القطرية لوقاية النباتاتالمنمرخص له من شخص  مفتش

المنوطة بها 
   ]1990ظمة، المن[
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الغرض المعلن الذي من أجله تستورد أو تنتج أو تستخدم النباتات أو  االستخدام المقصود
منتجات النباتية أو البنود األخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية ال
   ]2002، 16مطبوع المعيار الدولي رقم [

 اضاعتر
 )شحنة(

ابط معينة بسبب عدم  لضوها دخولعإخضاوردة أو  مستشحنةرفض 
، ديل المنظمة؛ تع1990ظمة، المن[ ئح الصحة النباتيةللوااالمتثال 
1995[   

ديل المنظمة، ؛ تع1990ظمة، المن[ هاتوطنم عنه  ينجة آفدخول دخول
   ]1997تفاقية الدولية لوقاية النباتات، ؛ اال1995

يغتها المودعة لدى منظمة ، بصفاقية الدولية لوقاية النباتاتاالت فاقية الدولية لوقاية النباتات االت
التعديالت الالحقة التي ، وب1951األغذية والزراعة في روما في 

   ]2001ديل الهيئة، ؛ تع1990ظمة، المن[دِخلت عليها أ
 لجنة[مرة للتحقق من أوضاع الصحة النباتية  مستةرسمية عملي رصد

   ]1996الخبراء، 
ديل الهيئة، ؛ تع1990ظمة، المن[ ظمة القطرية لوقاية النباتاتالمن ظمة القطرية لوقاية النباتاتالمن

2001[   
ة قطرية لوقاية منظميرخص به أو ينفذ من جانب أ أو ينش) ءاإجر( رسمي

  النباتات
   ]1990ظمة، المن[

ير الصحة تدابلِزمة وتطبيق  الُمئح الصحة النباتيةللوافاذ الفعلي اإلن حة رسميةمكاف
إدارة  أو اء اآلفات الَحْجرية أو احتوصالاستئلِزمة بغرض  الُمالنباتية
ة مصطلحات قائم أنظر (اضعة للوائح الخات غير الَحْجريةاآلف

، ؤقتة لتدابير الصحة النباتية المئةالهي[ )1الصحة النباتية الملحق رقم 
2001[   

المعايير الدولية [المنتج المستخدم في دعم سلعة أو حمايتها أو نقلها   *مواد التعبئة 
   ] عند إقرارهالتدابير الصحة النباتية

، 1990المنظمة، [آلفة من الدخول أو االنتشار أي وسيلة تمكن ا طريق انتقال العدوى
   ]1995تعديل المنظمة، 

أي نوع أو ساللة أو نمط بيولوجى من الكائنات النباتية أو الحيوانية،  آفة
منظمة [أو عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية 

لية ، االتفاقية الدو1995، تعديل المنظمة في 1990األغذية والزراعة، 
   ]1997لوقاية النباتات، 

 ة الحجريةاآلف أو ليست لها صفات  لهاةاآلفة تحديد ما إذا آانت عملي ف اآلفاتتصني
 ليالدوع المعيار مطبو[ غير حجرية خاضعة للوائحآفة صفات أو 
   ]2001، 11 رقم

 معدلة العلمية  يستدل من األ آماهانبعيآفة تظهر فيها  ال ةمنطق بعينهاآفة ة خالية من منطق
   ]1995ظمة، المن[ خلوها على النحو المناسب على ارسمي فظةمحالا

ا ُيستدل على ذلك من األدلة ، آمهانبعيآفة تنتشر فيه  ال  لإلنتاجمكان هانيع بةف من آ لإلنتاج خالمكان
 النحو  علىرة معينة لفت خلوه علىارسميالمحافظة  مع العلمية،
    ]1999، 10 الدولي رقم ع المعيارمطبو[ المناسب



ANNEX 1 ICPM 04/2 
 

 على الواردات خطوط توجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية
 2003 تشرين الثاني/ نوفمبر�مشروع لجنة المعايير  /8

 
ICPM 04/J1302a 

 

ة تقييم األدلة البيولوجية أو العلمية واالقتصادية األخرى لتحديد عملي ل مخاطر اآلفاتتحلي
 شدةحديد  ولتاعيالزر للحجر تخضعأن يجب ما إذا آانت آفة معينة 

؛ 1995ظمة، المن[اذها ضدها  اتخيغينبي الت ير الصحة النباتيةتداب
   ]1997ية لوقاية النباتات، ديل االتفاقية الدولتع

العمليات الرسمية مثل التفتيش أو االختبار أو اإلشراف أو المعالجة،  عمليات الصحة النباتية
الهيئة المؤقتة، [التي ُتنّفذ تطبيقًا للوائح أو إجراءات الصحة النباتية 

2001[   
قية الدولية فاتاال فية وذجيمالن داتالشهاة على غرار ممصمة هادش  الصحة النباتيةةهادش

   ]1990مة، ظلمنا[ لوقاية النباتات
القوانين األساسية التي تمنح السلطات القانونية للمنظمة القطرية  تشريعات الصحة النباتية

لوقاية النباتات والتي يمكن االستناد إليها في وضع لوائح الصحة 
   ]1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة، [النباتية 

 ر الصحة النباتيةيدابت
 )سير المتفق عليهفالت(

 وأ/و فودودف منع هتست ةيرسم اتءجراإأو ح وائل ،اتعشري تيأ
يل االتفاقية الدولية لوقاية د تع،1995مة ظلمنا[ ر  اآلفاتانتشا

  ]2002، الهيئة؛ 1997النباتات، 
عالقة بين تلك التدابير واآلفات الحجرية سير المتفق عليه لمصطلح تدابير الصحة النباتية هو الذي يوضح الالتف

االتفاقية  من 11وهذه العالقة ليست واضحة بما فيه الكفاية في التعريف الوارد في المادة . الخاضعة للوائح
   ).1997(الدولية لوقاية النباتات 

 إجراء ما في ذلك، با لتنفيذ لوائح الصحة النباتيةمقرر رسمينهج  مأي ءات الصحة النباتيةإجرا
ا يتصل  فيمج أو العالاقبةالمر ، أوتباراالخ ، أوتيشالتفعمليات 

 فات الخاضعة للوائحباآل
؛ 1999نة الخبراء، ؛ لج1995ديل المنظمة، ، تع1990ظمة؛ المن[
 هيئة، ال

2001[   
 للحد من ، أوات الَحْجرية اآلفارانتشو أ/دخول وع  لمنةرسميد قواع ح الصحة النباتيةلوائ

ا في ذلك ، بمات غير الَحْجرية الخاضعة للوائحلآلفار االقتصادية اآلث
، 1990ظمة، المن[ اءات إصدار شهادات الصحة النباتية إجرتحديد
   ]2001ديل الهيئة، ؛ تع1999نة الخبراء، ؛ لج1995ديل المنظمة، تع

د اومو) وبالحب في ذلك بما ( غير مصنعة ذات أصل نباتيمواد تجات النباتيةالمن
بب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطرا  بس،كونمصنعة يمكن أن ت

ديل االتفاقية ، تع1990ظمة، المن[ شار اآلفاتدخول وانتمن زاوية 
   ] نباتيمنتجبقا سا؛ 1997الدولية لوقاية النباتات، 

 من  للتطعيم أو غيره، أونمو في وسط  اتاتالنبمليات لوضع  عأي )بما في ذلك إعادة الغرس(غرس 
العمليات المماثلة، ضمانا لنموها أو تكاثرها أو إآثارها فيما بعد 

   ]1999ديل لجنة الخبراء، ، تع1990ظمة، المن[
 اثية الورادة والمورالبذ أو أجزاء منها، بما في ذلك  حيةاتنبات اتنبات

   ]1997ديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ، تع1990ظمة، المن[
؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير 1995المنظمة، [تحليل مخاطر اآلفات  اطر اآلفاتتحليل مخ

   ]2001الصحة النباتية، 
يه المنظمة  تجرج في بلد المنشأإفراو أ/ وة النباتيةحصالب شهادا ة أوليةإجاز

الوصول أو يجرى تحت إشرافها لد بفي القطرية لوقاية النباتات 
   ]1995ديل المنظمة ، تع؛ 1990ظمة، المن[المعتاد 
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ح الصحة لوائدة بموجب آفات أو سلع محداستيراد وانتقال منع  حظر
   ]1995ديل المنظمة، ؛ تع1990ظمة المن[ النباتية

ود تخضع للوائح الصحة النباتية من أجل وضعها  لبناز رسمياحتج رالحج
، ها عليتيشالتفتحت المراقبة أو إجراء بحوث عليها أو لمواصلة 

 جتهامعالو أ/ وارهااختب
   ]1999نة الخبراء، ؛ لج1995ديل المنظمة ، ؛ تع1990ظمة، المن[

نها ال توجد  ولكطقة المهددةللمن أهميتها االقتصادية المحتملة آفة لها اعيالزرخاضعة للحجر آفة 
بعد في هذه المنطقة، أو توجد فيها ولكنها ليست موزعة على نطاق 

ديل المنظمة ، ؛ تع1990ظمة، المن[ حة الرسميةافللمكواسع وتخضع 
   ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ؛ 1995

ة حكومية دولية منوط بها تنفيذ المهام المنصوص عليها في منظم اية النباتات  لوقليميةاإلقظمة المن
؛ 1990ظمة، المن[ فاقية الدولية لوقاية النباتاتاالتالمادة التاسعة من 

) ميةإقلي (ةمنظم: بقا؛ سا1999نة الخبراء، ؛ لج1995، ديل المنظمةعت
 ]اتات النبيةلوقا

   
ان تخزين، تعبئة، وسيلة نقل، حاوية، ، مكات، منتجات نباتيةنبات أي خاضع للوائح الصحة النباتيةبند 

 أو مادة أخرى يمكن تؤوى آخر شيءى، أو  أخراتآائن وأيتربة، 
 ير الصحةتدابشارها، ويرى أنها تستوجب انت إلى تؤدى ، أواتاآلف
؛ 1990ظمة، المن[دولي   نقل هناكيكوناصة عندما ، وخاتيةالنب
   ]1997تفاقية الدولية لوقاية النباتات، ؛ اال1995ديل المنظمة، تع

اتات النب وجودها في رثيؤو ال تخضع للحجر الزراعيآفة  غير حجرية تخضع للوائحآفة 
ن لها وويك اتاتللنبى االستخدام المستهدف ل، عس للغرالمخصصة

وبالتالي تخضع للوائح داخل أراضى ، تأثير اقتصادي غير مقبول
   ]1997فاقية الدولية لوقاية النباتات، االت[الطرف المتعاقد المستورد 

خاضعة للحجر غير ها ولكنة للوائح خاضعفة أو آحجرية آفة  خاضعة للوائحآفة 
   ]1997 الدولية لوقاية النباتات، فاقيةاالت[ الزراعي

ة خاضعة سلع محددح باستيراد أو نقل ي تسمالت ح الصحة النباتيةلوائ دتقيي
   ]1999ديل لجنة الخبراء، ؛ تع1996 الخبراء، لجنة[لمتطلبات محددة 

، 16وع المعيار الدولي رقم مطب[ غير حجرية تخضع للوائحآفة  غير حجرية تخضع للوائحآفة 
2002[   

ديل الهيئة، ؛ تع1990ظمة، المن[ ظمة اإلقليمية لوقاية النباتاتلمنا ظمة اإلقليمية لوقاية النباتاتالمن
2001[   

   ]1995ظمة، المن[ ما ةمنطقل آلفة داخ الجغرافي عر التوزيمقدا ارانتش
ثنان منها تكامل مختلف تدابير إدارة مخاطر اآلفات على أن يكون ا النظم) أساليب(أسلوب 

على األقل يعمالن بصورة مستقلة ولكنها في مجموعها تنتج 
مطبوع المعيار الدولي رقم [المستوى المطلوب من حماية النباتات 

14 ،2002[   
الف الفحص البصري، الذي ينفذ لتبين وجود ، بخميالرسص الفح اراختب

   ]1990ظمة، المن[نة آفات معيللوقوف على  أو اتاآلف
 إزالتها أوأو إبطال مفعولها ، اتاآلفل  لقتارسميء مرخص به إجرا ةجمعال

، 1995ديل المنظمة، ؛ تع1990ظمة، المن[أو تعقيمهـا أو إماتتها 
؛ مطبوع المعيار الدولي رقم 2002، 15 مطبوع المعيار الدولي رقم

18 ،2003[ 



ANNEX 1 ICPM 04/2 
 

 على الواردات خطوط توجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية
 2003 تشرين الثاني/ نوفمبر�مشروع لجنة المعايير  /10

 
ICPM 04/J1302a 

 

 



ICPM 04/2 ANNEX I 
 

 على الواردات خطوط توجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية
11 /2003 تشرين الثاني/ نوفمبر�مشروع لجنة المعايير   

ICPM 04/J1302a 

 لمحة عن االشتراطات العامة
ة النباتية على الواردات هو منع استجالب اآلفات إن الهدف من نظام تطبيق لوائح الصح 

الحجرية أو الحّد من دخول آفات غير حجرية خاضعة للوائح مع السلع المستوردة والمواد األخرى 
إطار قانوني يشمل التشريعات : وينبغي أن يتألف هذا النظام من عنصرين. الخاضعة للوائح

ية، وهيئة رسمية، المنظمة القطرية لوقاية النباتات، واللوائح واإلجراءات المتعلقة بالصحة النبات
سلطة قانونية : وينبغي أن يشمل اإلطار القانوني. مسؤولة عن تشغيل النظام أو اإلشراف عليه

لتمكينها من تنفيذ مهامها؛ والتدابير التي ينبغي أن تتقيد بها السلع ) المنظمة القطرية لوقاية النباتات(
تتعلق بالسلع المستوردة وغيرها من ) بما في ذلك عمليات الحظر(ر أخرى المستوردة؛ وأية تدابي

المواد الخاضعة للوائح؛ والتدابير التي يمكن اتخاذها عند اآتشاف حاالت عدم امتثال أو عندما 
 .وقد يشمل هذا التدابير الخاصة بالشحنات العابرة. تطرأ حاالت تستدعي تدخًال سريعًا

 
ية لوقاية النباتات في تشغيلها لنظام تطبيق اللوائح على الواردات وتضطلع المنظمة القطر 

 من االتفاقية الدولية لوقاية 2-وهي تشمل المهام التي نصت عليها المادة الرابعة. بعدد من المهام
المراقبة، التفتيش، والتطهير أو التعقيم، تحليل : والمتعلقة باالستيراد، بما في ذلك) 1997(النباتات 
وتشمل هذه المهام وظائف ذات الصلة في .  اآلفات، تدريب الموظفين وتنمية قدراتهممخاطر

اإلدارة؛ التدقيق والتأآد من االمتثال للوائح؛ اتخاذ التدابير بشأن عدم االمتثال؛ : المجاالت التالية
 ايكالآما يجوز لألطراف المتعاقدة . عمليات الطوارئ؛ الترخيص للموظفين؛ تسوية المنازعات

وتحتاج المنظمة . المنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤوليات أخرى مثل إعداد اللوائح وتعديلها
آما أّن هناك حاجة إلى إقامة . القطرية لوقاية النباتات إلى موارد لتنفيذ هذه المهام والوظائف

 .اتصاالت على الصعيدين الدولي والقطري، فضًال عن الوثائق واالتصاالت واالستعراض
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  االشتراطات
 الهدف -1

الب آفات حجرية أو الحد إن الهدف من نظام تطبيق اللوائح على الواردات هو منع استج
 مواد أخرى خاضعة أيآفات غير حجرية خاضعة للوائح مع السلع المستوردة أو من دخول 

 .للوائح
 
 الهيكل التنظيمي -2

 :يتألف هذا النظام من
 للوائح واإلجراءات المتعلقة بالصحة النباتية؛ إطار قانوني يشمل التشريعات وا -
 .منظمة قطرية لوقاية النباتات تضطلع بمسؤولية تشغيل النظام -
 

وتجدر . وتختلف النظم القانونية واإلدارية والهياآل التنظيمية باختالف األطراف المتعاقدة
ل المتعلقة بكل جانب اإلشارة بوجه خاص إلى أن بعض النظم القانونية تتطلب إيراد جميع التفاصي

من عمل موظفيها في نص قانوني، بينما تكتفي نظم أخرى بإطار عام تفوض للموظفين فيه السلطة 
وبناء على ذلك يقدم هذا المعيار . ألداء مهامهم من خالل إجراءات يغلب عليها الطابع اإلداري

ويرد هذا اإلطار . الوارداتخطوطا توجيهية عامة بشأن اإلطار القانوني لنظام تطبيق اللوائح على 
 .4القانوني بمزيد من التفصيل في القسم 

 
أو / الهيئة الرسمية المسؤولة عن تشغيل هذا النظام وهيوالمنظمة القطرية لوقاية النباتات 

 الجمارك يمكن أن إدارةوهناك إدارات حكومية أخرى مثل ). التنظيم واإلدارة(اإلشراف عليه 
في مراقبة السلع المستوردة ) ل واضح بين المسؤوليات والوظائفمع وجود فص(تضطلع بدور 

وغالبًا ما تستعين المنظمة القطرية لوقاية النباتات بموظفيها لتشغيل . وينبغي مداومة االتصال معها
هذا النظام، ولكن يجوز لها السماح إلدارات حكومية مناسبة أخرى أو منظمات غير حكومية أو 

ويرد وصف لتشغيل النظام في . عنها تحت إشرافها ألداء مهام معينةأشخاص بالتصرف نيابة 
 .5القسم 

 
 الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات -3

ينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تراعى ما يلي عند إنشاء وتشغيل نظامها الخاص  
 :بتطبيق اللوائح على الواردات

ة عن المعاهدات أو االتفاقيات الدولية ذات الصلة الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات الناشئ -
 أو أي اتفاقات؛

 الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات الناشئة عن المعايير الدولية  -
 التشريعات والسياسات القطرية ذات الصلة؛  -
 .السياسات اإلدارية للوزارة أو اإلدارة الحكومية أو المنظمة القطرية لوقاية النباتات -
 
 ات والمبادئ والمعايير الدوليةاالتفاق 3-1

إن للحكومات القطرية حقا سياديا في تطبيق اللوائح على الواردات لتحقيق المستويات التي  
وتؤثر الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات . وضعتها للوقاية، مع مراعاة التزاماتها الدولية

قة عن االتفاقات الدولية، الناشئة عن االتفاقات الدولية وآذلك المبادئ والمعايير المنبث
واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق ) 1997(السيما االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

وهذا . تدابير الصحة والصحة النباتية، على هيكل وتنفيذ نظام تطبيق اللوائح على الواردات
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هذه اللوائح، وأنشطة  لوائح الواردات والموافقة عليها، وتطبيق ةالتأثير يشمل صياغ
 .التشغيل المترتبة على اللوائح

 
 : وتتطلب صياغة اللوائح والموافقة عليها وتطبيقها مراعاة مبادئ ومفاهيم معينة مثل 

 الشفافية -
 السيادة -
 الضرورة  -
 عدم التمييز -
 التأثير األدنى -
 التناغم والتناسق -
 )فات على سبيل المثالمن خالل تحليل مخاطر اآل(المبررات التقنية  -
 االتساق والترابط -
 التحكم في المخاطر -
 التعديل -
 عمليات الطوارئ والتدابير المؤقتة -
 التكافؤ -
 المناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي تنتشر فيها اآلفات بمستوى منخفض -

 
فهوم التأثير وينبغي إلجراءات ولوائح الصحة النباتية أن تضع في االعتبار بوجه خاص م

األدنى ومسائل الجدوى االقتصادية والتشغيلية وذلك لتحاشى عرقلة التجارة من دون 
 .مبرر
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 التعاون اإلقليمي 3-2
إن بوسع المنظمات اإلقليمية مثل المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات والمنظمات اإلقليمية  

 تطبيق اللوائح على الواردات للتنمية الزراعية أن تشجع على تحقيق تناغم وتناسق نظم
لدى األعضاء فيها، وبوسعها أيضا أن تتعاون في تبادل المعلومات بما يعود بالنفع على 

 .األعضاء آافة
 

وربما يكون لمنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تعترف بها منظمة األغذية والزراعة  
ة لسن وإنفاذ لوائح معينة بالنيابة عن قواعد تنطبق على األعضاء فيها وقد يكون لها السلطة الالزم

 .الدول األعضاء في تلك المنظمة
 
 اإلطار القانوني -4

من ) ج(3-الرابعة المادة) (الطرف المتعاقد(إن إصدار اللوائح هو من مسؤولية الحكومة  
قدة وتماشيًا مع هذه المسؤولية، يجوز لألطراف المتعا). 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

إعطاء المنظمة القطرية لوقاية النباتات السلطة الالزمة إلعداد لوائح الصحة النباتية فيما يتعلق 
وينبغي إتاحة إطار قانوني لألطراف . بالواردات وتنفيذ نظام تطبيق اللوائح على الواردات

 :المتعاقدة يكفل ما يلي
 
نسبة إلى نظام تطبيق اللوائح على تحديد مهام ووظائف المنظمة القطرية لوقاية النباتات بال -

 الواردات؛
السلطة القانونية لتمكين المنظمة القطرية لوقاية النباتات من االضطالع بمسؤولياتها  -

 ومهامها فيما يتعلق بهذا النظام؛
السلطة واإلجراءات الالزمة، من خالل تحليل مخاطر اآلفات مثًال، لتحديد التدابير  -

 ؛)الشروط(الخاصة بالواردات 
تدابير الصحة النباتية التي تسري على السلع المستوردة وغيرها من المواد الخاضعة  -

 للوائح؛
ترتيبات الحظر على الواردات التي تخضع لها السلع المستوردة وغيرها من المواد  -

 الخاضعة للوائح؛
 السلطة القانونية التخاذ التدابير في حاالت عدم االمتثال أو عمليات الطوارئ؛ -
 أوجه التعامل والتفاعل بين المنظمة القطرية لوقاية النباتات والهيئات الحكومية تحديد -

 األخرى؛
 وضع إطار زمني وإجراءات تتميز بالشفافية والدقة لتنفيذ اللوائح؛ -
 

من االتفاقية ) ب(2-يتوّجب على األطراف المتعاقدة إتاحة لوائحها عمًال بالمادة السابعة 
 .؛ وقد يتوّجب أن تقوم هذه اإلجراءات على لوائح1997 الدولية لوقاية النباتات،
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 المواد الخاضعة للوائح 4-1
السلع المستوردة التي يجوز إخضاعها للوائح تشمل المواد التي قد تصاب بالعدوى أو  

واآلفات الخاضعة للوائح تكون إما آفات حجرية أو . التلوث باآلفات الخاضعة للوائح
ويمكن إخضاع جميع السلع األساسية للوائح اآلفات . لوائحآفات غير حجرية خاضعة ل

أما المنتجات المخصصة لالستهالك أو التجهيز فال يمكن إخضاعها للوائح . الحجرية
وفيما يتعلق باآلفات غير الحجرية فإنه يمكن إخضاعها للوائح . اآلفات غير الحجرية

 : للمواد الخاضعة للوائحوفيما يلي أمثلة. في حالة النباتات المخصصة للغرس فقط
 

النباتات ومنتجات النباتات المخصصة للغرس أو االستهالك أو التجهيز أو أي  -
 غرض آخر؛

 مرافق التخزين؛ -
 مواد التعبئة بما في ذلك أخشاب فرش الشحنة؛ -
 النواقل ووسائل النقل؛ -
 األتربة واألسمدة العضوية والمواد ذات الصلة بها؛ -
  قد توجد فيها آفات أو تتسبب بانتشارها؛الكائنات التي -
مثل التجهيزات الزراعية والعسكرية والمستخدمة (التجهيزات المعرضة للتلوث  -

 ؛)في الفالحة المستعملة
 البحوث والمواد العلمية األخرى؛ -
 األمتعة الشخصية للمسافرين عبر الحدود الدولية؛ -
 لدولي السريع؛البريد الدولي بما في ذلك خدمات البريد ا -
 .2اآلفات وعوامل المكافحة البيولوجية -
 

 .يجب إتاحة قوائم المواد الخاضعة للوائح
 
 تدابير الصحة النباتية للمواد الخاضعة للوائح 4-2

ال يجدر باألطراف المتعاقدة تطبيق تدابير الصحة النباتية على دخول المواد الخاضعة 
 القيود أو أية اشتراطات تصدير أخرى ما لم للوائح، ومنها مثًال ترتيبات الحظر أو

وعلى . تكن تلك التدابير الزمة العتبارات الصحة النباتية وما لم تكن لها مبررات فنية
األطراف المتعاقدة أن تراعي، حسب المقتضى، المعايير الدولية واالشتراطات 

ت عند تطبيق تدابير واالعتبارات ذات الصلة األخرى في االتفاقية الدولية لوقاية النباتا
 .الصحة النباتية

 
 التدابير الخاصة بالشحنات التي سيتم استيرادها 4-2-1

 من 3ينبغي أن تحدد اللوائح التدابير التي ينبغي أن تمتثل لها الشحنات المستوردة 
وهذه التدابير قد تكون . النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من المواد الخاضعة للوائح

 عام وتنطبق على جميع أنواع السلع، أو قد تكون ذات طابع معين وتنطبق ذات طابع

                                                      
 من 1-المادة الثانية " (المواد الخاضعة لآلفات"لبيولوجية ضمن تعريف ال تندرج اآلفات بحد ذاتها وعوامل المكافحة ا  2

االتفاقية (إال أنها قد تخضع، في حال وجود مبرر فني، لتدابير الصحة النباتية ). 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
ج والسابعة 1-لخاضعة للوائح والمادتان السابعة؛ المادة السادسة في ما يتعلق باآلفات ا1997الدولية لتدابير الصحة النباتية، 

  .ويمكن اعتبارها مواد خاضعة للوائح ألغراض هذا المعيار) د1-
، بما في ذلك إلى مناطق )باستثناء المرور(ألغراض هذا المعيار، تشمل الواردات جميع الشحنات المنقولة إلى بلد ما    3

، والشحنات غير القانونية )من الرسوم الجمرآية والشحنات على شكل سنداتبما في ذلك المناطق المعفاة (التجارة الحرة 
 .التي تحتجزها هيئات أخرى



ANNEX 1 ICPM 04/2 
 

 على الواردات خطوط توجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية
 2003 تشرين الثاني/ نوفمبر�مشروع لجنة المعايير  /16

 
ICPM 04/J1302a 

 

وقد يقتضى األمر اتخاذ تدابير قبل دخول السلعة أو . على سلع معّينة ذات منشأ محدد
 .ويجوز أيضا اتباع نهوج نظمية آلما اقتضى األمر ذلك. عند دخولها أو بعد دخولها

 
 والتي قد يتطلب األمر اعتمادها من جانب الهيئة والتدابير المطلوبة في بلد التصدير، 

من المعايير الدولية لتدابير الصحة  7بموجب المعيار رقم (القطرية لوقاية النباتات، 
 :، تشمل ما يلي)نظام إصدار شهادات التصدير: النباتية

 
 الفحص قبل التصدير؛ -
 االختبار قبل التصدير؛ -
 المعالجة قبل التصدير؛ -
مثًال انطالقًا من ( من نباتات ذات وضع معين فيما يتعلق بالصحة النباتية اإلنتاج -

 ؛)نباتات خضعت الختبار لكشف الفيروسات أو ضمن شروط محددة
 النمو قبل التصدير؛) مواسم(الفحص أو االختبار في موسم  -
منشأ الشحنة من مكان لإلنتاج خال من اآلفــات أو من موقــع إنتاج خــال من  -

 فــات أو منطقة ال تتفشى فيها اآلفات أو منطقة خالية من اآلفات؛اآل
 إجراءات االعتماد؛ -
 .المحافظة على الشحنة آاملة -

 
 :وتشمل التدابير التي قد يقتضي األمر اتخاذها أثناء الشحن

 المعالجة على البارد؛ -
 .المحافظة على الشحنة آاملة -

 
 : اتخاذها عند نقطة الدخول ما يليوتشمل التدابير التي قد يقتضى األمر

 التثبت من الوثائق والمستندات؛ -
 التحقق من سالمة الشحنة واآتمالها؛ -
 التحقق من المعالجة أثناء الشحن؛ -
 فحوص الصحة النباتية؛ -
 االختبار؛ -
 المعالجة؛ -
 .احتجاز الشحنات ريثما تظهر نتائج االختبار أو التحقق من نجاعة المعالجة -

 
 :تشمل التدابير التي قد يقتضى األمر اتخاذها بعد الدخول ما يليو
للفحص أو ) في مرآز الحجر ما بعد الدخول مثًال(االحتجاز في الحجر الزراعي  -

 االختبار أو المعالجة؛
 االحتجاز في مكان معين ريثما تتخذ تدابير معينة؛ -
يع معينة على سبيل لعمليات تصن(فرض قيود على توزيع أو استعمال الشحنة  -

 ).المثال
•  

 : من التدابير األخرى التي قد يقتضي األمر اتخاذها 
 اشتراطات الرخصة أو اإلذن؛ -
 تقييدات على سلع معينة عند نقاط الدخول؛ -
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 اشتراط قيام المستوردين باإلبالغ عن شحنات معينة قبل وصولها؛ -
 تدقيق اإلجراءات في البلد المصّدر؛ -
 . مسبقةاإلجازة ال -
 

وينبغي أن يتضمن نظام تطبيق اللوائح على الواردات أحكاما تتعلق بتقييم التدابير التي 
تقترحها األطراف المصّدرة وإمكانية قبولها باعتبارها تحقق مستوى معادال من 

 .الوقاية
 

 أحكام بشأن واردات خاصة 4-2-1-1
راد اآلفات وعوامل يجوز لألطراف المتعاقدة أن تضع أحكاما خاصة بشأن استي 

 من المعايير الدولية لتدابير الصحة 3أنظر أيضا المعيار رقم (المكافحة البيولوجية 
مدونة السلوك الخاصة باستيراد وإطالق العوامل األجنبية للمكافحة : الوقائية

أو مواد أخرى غير خاضعة للوائح وذلك ألغراض البحث العلمي أو ) البيولوجية
ويمكن السماح بمثل هذه الواردات شريطة توفير . اض أخرىالتعليم أو أي أغر
 .ضمانات آافية
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وأماآن اإلنتاج الخالية من اآلفات ومواقع اإلنتاج الخالية المناطق الخالية من اآلفات  4-2-1-2
 والمناطق التي ال تتفشى فيها اآلفات وبرامج المكافحة الرسمية من اآلفات

استنادًا إلى (وردة أن تحدد مناطق خالية من اآلفات يجوز لألطراف المتعاقدة المست 
، ومناطق ال )متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات: 4المعايير الدولية رقم 

وقد يتطلب . تتفشى فيها اآلفات وبرامج للمكافحة الرسمية على المستوى القطري
ميات داخل البلد األمر تطبيق اللوائح على الواردات لحماية أو استبقاء هذه التس

 . وينبغي لهذه التدابير مع ذلك احترام مبدأ عدم التمييز. المستورد
 

آما ينبغي للوائح الواردات أن تعترف بوجود هذه التسميات داخل بلدان األطراف 
وقد يقتضى . المصدرة بما في ذلك إمكانية االعتراف بها آتدابير متكافئة عند االقتضاء

اللوائح أحكاما تتعلق بالعمليات المطلوبة لتقييم وقبول هذه األمر تضمين نظم تطبيق 
التسميات من جانب المنظمات القطرية األخرى لوقاية النباتات، واالستجابة بناء على 

 .ذلك
 
 السماح باالستيراد 4-2-2

يمكن السماح باالستيراد على اعتبار ذلك ترخيصًا عامًا أو من خالل ترخيص معّين  
 .بحسب آّل حالة

 
 الترخيص العام

 :يمكن االستعانة بالتراخيص العامة
 
 في حال عدم وجود متطلبات محددة تتعّلق باالستيراد -
في حال وجود متطلبات محددة تتيح الدخول آما هو وارد في اللوائح بالنسبة إلى  -

 .مجموعة من السلع األساسية
 

 بل يمكن أن يجب أال تستدعي التراخيص العامة الحصول على رخصة أو تصريح
 .تخضع للتدقيق في المطارات

 
 الترخيص المعّين

قد يقتضى األمر الحصول على تراخيص معينة في شكل إذن أو إجازة، عندما تكون  
الموافقة الرسمية على االستيراد ضرورية، وقد يطلب ذلك للشحنات الفردية أو سلسلة 

 :ثل هذا الترخيص ما يليوتشمل الحاالت التي تتطلب م. من الشحنات ذات منشأ معين
 

 واردات الطوارئ أو الواردات االستثنائية؛ -
واردات ذات اشتراطات معينة ومحددة مثل تلك التي تتطلب اشتراطات حجرية  -

بعد الدخول أو الواردات التي تحدد أوجه استعمالها النهائي أو ألغراض 
 األبحاث؛

لنباتات تتبع موادها خالل فترة الواردات التي تشترط المنظمة القطرية لوقاية ا -
 .معينة بعد الدخول

 
وجدير بالذآر أن بعض البلدان قد يستخدم التراخيص لتحديد االشتراطات العامة بشأن  

إّال أّنه يشّجع على  إصدار تراخيص عامة في األماآن التي تصبح فيها . الواردات
 .التراخيص المحددة المماثلة مجرد مسألة روتينية

 
 رتيبات الحظرت 4-2-3
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يجوز تطبيق ترتيبات الحظر على سلع معينة أو مواد أخرى خاضعة للوائح بغض  
. النظر عن المنشأ أو على سلعة معينة أو مواد أخرى خاضعة للوائح ذات منشأ محدد

ويفرض حظر على االستيراد إذا لم تكن هناك أية حلول بديلة أخرى إلدارة مخاطر 
وينبغي . هذه ما يبررها من الناحية الفنيةوينبغي أن تكون لترتيبات الحظر . اآلفات

للمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن تضع أحكاما لتقييم تدابير متكافئة، شريطة أن 
آما ينبغي أن تعمل األطراف المتعاقدة، من خالل المنظمات . تكون أقل تقييدا للتجارة

ا فيما يتعلق بالواردات القطرية لوقاية النباتات المرّخص لها فيها، على تعديل لوائحه
ويسري الحظر على . إذا آانت مثل هذه التدابير تحقق المستوى المالئم من الوقاية

وال يجب إخضاع اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح ألي حظر . اآلفات الحجرية
 . بل يمكن إخضاعها للمستويات المقررة لتحّمل اآلفات

 
واد المحظورة ألغراض البحوث أو أى غرض وقد تكون هناك حاجة إلى مثل هذه الم 

وربما يقتضى األمر وضع أحكام بشأن استيرادها في ظل شروط معينة بما في . آخر
 .ذلك ضمانات مالئمة من خالل نظام للرخص أو التصاريح

 
 الشحنات العابرة 4-3

قائمة ( من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة الوقائية 5وفقا للنشرة رقم  
ومع ذلك يمكن توسيع . ال تعتبر الشحنات العابرة واردات) صطلحات الصحة النباتيةم

نطاق تطبيق اللوائح على الواردات بحيث يشمل الشحنات العابرة ووضع تدابير 
 من االتفاقية 4-7المادة (أو انتشار اآلفات /مبررة من الناحية الفنية لمنع دخول و

ضى األمر اتخاذ تدابير لتتبع الشحنات والتحقق من وقد يقت). الدولية لوقاية النباتات
ويحق للبلدان إقامة نقاط دخول . أو التأّآد من مغادرتها بلد المرور/أنها آاملة و

 .وممرات داخل البالد وشروط النقل والمهل الزمنية المسموح بها ضمن أراضيها
 

 التدابير المتعلقة بعدم االمتثال وعمليات الطوارئ 4-4
ن يتضمن نظام تطبيق اللوائح على الواردات أحكاما بشأن التدابير الواجب ينبغي أ 

من ) و(2 �المادة السابعة  (اتخاذها في حاالت عدم االمتثال أو عمليات الطوارئ
؛ ويمكن الحصول على معلومات مفّصلة في 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

لإلبالغ عن حاالت عدم التقّيد باشتراطات خطوط توجيهية : 13المعايير الدولية رقم 
 .، مع مراعاة مبدأ التأثير األدنى)الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة

 
والتدابير التي يجوز اتخاذها عندما ال تمتثل للوائح شحنة مستوردة أو مواد أخرى خاضعة 

 :للوائح، تشمل ما يلي
 

 المعالجة؛ -
 الفرز أو إعادة التوضيب؛ -
بما في ذلك التجهيزات والمباني وأماآن التخزين ( المواد الخاضعة للوائح تطهير -

 ؛)ووسائل النقل
 إعادة التوجيه نحو استعمال نهائي معين مثل التصنيع؛ -
 ؛)أي إعادة الشحن(رفض السماح بالدخول  -
 ).مثًال بواسطة الحرق(التخّلص  -
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خًال سريعًا إلى إعادة النظر في قد يؤدي ضبط حالة عدم امتثال أو حادث ما يستدعي تد
 .اللوائح أو إلى سحب الترخيص باالستيراد أو تعليقه

 
 العناصر األخرى التي قد تتطلب إطارا قانونيا 4-5

 أو تنفذ من خالل إجراءات تنشئ االتفاقات الدولية التزامات تتطلب أساسا قانونيا 
 :شمل ما يلي والترتيبات التي قد تتطلب مثل هذه اإلجراءات تإدارية

 
 اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال؛ -
 التبليغ عن اآلفات؛ -
 تحديد جهة اتصال رسمية؛ -
 نشر وإشاعة المعلومات الخاصة باللوائح؛ -
 التعاون الدولي؛ -
 إعادة النظر في اللوائح والوثائق ذات الصلة؛ -
 االعتراف بالتكافؤ؛ -
 تحديد نقاط الدخول؛ -
 .ق الرسميةاإلبالغ عن الوثائ -
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 السلطة القانونية للمنظمة القطرية لوقاية النباتات 4-6
ينبغي تزويد المنظمة القطرية لوقاية النباتات بصالحيات قانونية لكي تكون قادرة على  

) 1997المادة الرابعة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، (االضطالع بمسؤولياتها 
 :شخاص المرخص لهم من القيام بما يليولتمكين موظفيها وغيرهم من األ

 
دخول المباني والنواقل وغيرها من األماآن التي قد توجد بها سلع مستوردة أو  -

 آفات خاضعة للوائح أو مواد أخرى خاضعة للوائح؛
 إخضاع السلع األساسية المستوردة والمواد األخرى الخاضعة للوائح للتفتيش؛ -
مستوردة أو مواد أخرى خاضعة للوائح، أو من أخذ ونقل عينات من السلع ال -

بما في ذلك ألغراض التحليل الذي قد (أماآن قد توجد فيها آفات خاضعة للوائح 
 ؛)يقضي على العّينة

 احتجاز شحنات مستوردة أو مواد أخرى خاضعة للوائح؛ -
معالجة أو اشتراط معالجة شحنات مستوردة أو مواد أخرى خاضعة للوائح بما  -

 لك النواقل أو األماآن أو السلع التي قد يوجد بها آفات خاضعة للوائح؛في ذ
 رفض السماح بدخول شحنات أو إصدار األوامر بإعادة شحنها أو تدميرها؛  -
 اتخاذ إجراءات في حاالت الطوارئ؛ -
تحديد وتحصيل الرسوم المتعلقة باألنشطة المرتبطة باالستيراد أو الناشئة عن  -

 ).رياختيا(جزاءات 
 

 تشغيل نظام تطبيق اللوائح على الواردات - 5
المنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن تشغيل نظام تطبيق اللوائح على  

أنظر أيضًا الفقرة الثالثة من القسم ) (التنظيم واإلدارة(أو اإلشراف عليه /الواردات و
 االتفاقية الدولية لوقاية  من2-المسؤولية تحديدًا من المادة الرابعةوتنشأ هذه  ).2

 .1997النباتات، 
 

 المسؤوليات اإلدارية والتشغيلية للمنظمة القطرية لوقاية النباتات 5-1
ينبغي أن يتوافر للمنظمة القطرية لوقاية النباتات نظام إداري وموارد آافية ألداء  

 .مهامها
 

 اإلدارة 5-1-1
ارتها لنظام تطبيق اللوائح على الواردات ينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات في إد 

أن تكفل تطبيقا مجديًا ومتسقا لتشريعات ولوائح الصحة النباتية، وأن تكفل المراعاة 
وقد يتطلب هذا تنسيقا عمليا مع اإلدارات أو الوآاالت . الواجبة لاللتزامات الدولية

تنسيق إدارة نظام وينبغي . الحكومية األخرى المعنية باالستيراد، آالجمارك مثًال
تطبيق اللوائح على الواردات على المستوى القطري، ولكن يمكن أيضا تنظيمه على 

 .أساس وظيفي أو إقليمي أو أي أساس هيكلي آخر
 
 وضع اللوائح ومراجعتها 5-1-2

) الطرف المتعاقد(إّن إصدار لوائح الصحة النباتية مسؤولية تقع على عاتق الحكومة  
وانطالقًا من هذه ). 1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ) ج(3-الرابعةالمادة (

أو مراجعة لوائح الصحة /المسؤولية، يجوز للحكومات أن تسند مسؤولية وضع و
ويكون ذلك بناء على مبادرة من المنظمة . النباتية إلى المنظمة القطرية لوقاية النباتات
وينبغي وضع . أخرى حسب مقتضى الحالالقطرية بالتشاور أو التعاون مع هيئات 
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اللوائح المالئمة والحفاظ عليها وإعادة النظر فيها عند االقتضاء ووفقا لالتفاقات 
الدولية المنطبقة عليها، وذلك من خالل العمليات القانونية والتشاورية المعتادة في البلد 

لصناعات ويمكن أيضا للتشاور والتعاون مع الوآاالت ذات الصلة وا. المعنى
وجماعات القطاع الخاص المالئمة، أن يساعد على زيادة فهم وقبول القطاع الخاص 
 .للقرارات المتعلقة باللوائح، وآثيرا ما يكون ذلك مفيدا إلدخال تحسينات على اللوائح

 
 المراقبة 5-1-3

ائح يرتبط التبرير الفني لتدابير الصحة النباتية في جزء منه بحالة اآلفات الخاضعة للو
وقد تتغّير حالة اآلفات وقد يستدعي ذلك إعادة . ضمن البلد الذي يطّبق تلك اللوائح

وال بد من مراقبة النباتات المزروعة وغير المزروعة في . النظر في لوائح االستيراد
استنادًا إلى المعايير (البلد المستوِرد للحصول على المعلومات الكافية عن حالة اآلفات 

وقد يكون ذلك الزمًا لدعم تحليل مخاطر ) خطوط توجيهية للمراقبة: 6الدولية رقم 
 . اآلفات وإعداد قوائم اآلفات

 
 تحليل مخاطر اآلفات وإدراج اآلفات في قوائم 5-1-4

ال بد من وجود مبرر فني مثًال من خالل تحليل مخاطر اآلفات لتحديد ما إذا آان  
لصحة النباتية الواجب اتخاذها ضدها، ينبغي إخضاع آفات للوائح ومدى قوة تدابير ا

تحليل مخاطر اآلفات الحجرية بما في ذلك تحليل المخاطر : 11التعديل األول للنشرة (
يجب إضافة إشارة إلى المعايير الدولية الخاصة بتحليل مخاطر اآلفات ) [على البيئة

ها في الدورة بالنسبة إلى اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، في حال الموافقة علي
ويمكن إجراء تحليل لمخاطر اآلفات ]. السادسة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

سلعة (على آفة بعينها أو على جميع اآلفات المرتبطة بطريق معين النتقال العدوى 
أو /ويمكن تصنيف السلعة األساسية بحسب درجة تجهيزها و). على سبيل المثال
 19بموجب النشرة (بغي إدراج اآلفات الخاضعة للوائح في قائمة وين. وجهة استخدامها

خطوط توجيهية بشأن قوائم اآلفات : من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
من ) ط(2-المادة السابعة(بشرط إتاحة قوائم اآلفات الخاضعة للوائح ) الخاضعة للوائح

وينبغي أن تراعي التدابير المعايير الدولية ). 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
المالئمة في حال وجودها، وينبغي أال تكون أشد صرامة إال إذا آان هناك ما يبرر 

 .ذلك من الوجهة الفنية
 

وينبغي أن يكون اإلطار اإلداري لعملية تحليل مخاطر اآلفات مزودا بالوثائق  
ستكمال آل تحليل من تحاليل مخاطر الواضحة، وأن يقترن إذا أمكن بإطار زمني ال

 .اآلفات وإرشادات واضحة فيما يتعلق بترتيب األولويات
 
  التدقيق والتحقق من االمتثال 5-1-5
 تدقيق اإلجراءات في البلد المصّدر 5-1-5-1

آثيرا ما تشمل لوائح االستيراد اشتراطات معينة يجب مراعاتها في البلد المصّدر،  
أو إجراءات المعالجة ) عادة أثناء فترة نمو المحصول المعنى(ج مثل إجراءات اإلنتا

وفي ظروف معينة، مثل ظهور تجارة جديدة، قد تشمل االشتراطات، . المتخصصة
بالتعاون مع المنظمة القطرية لوقاية النباتات، اضطالع المنظمة القطرية لوقاية 

أو /ءات اإلنتاج والمعالجة والنباتات في بلد االستيراد، بتدقيق في بلد التصدير إلجرا
 :التفتيش باإلضافة إلى العناصر التالية

 
 نظم اإلنتاج -
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 طرق المعالجة -
 إجراءات التفتيش -
 إدارة الصحة النباتية -
 إجراءات االعتماد -
 إجراءات االختبار -
 .المراقبة -

 
مليات وترتيبات ع. ويتعّين على البلد المستورد اإلفصاح عن نطاق أي عملية تدقيق

التدقيق هذه عادة ما تسّجل في اتفاق أو نظام أو برنامج عمل ثنائي مرتبط بتسهيالت 
وإن هذه الترتيبات قد تشمل إجازة الشحنات داخل البلد المصدر لتيسير . االستيراد

دخولها في البلد المستورد، األمر الذي يسّهل عادة تطبيق الحد األدنى من اإلجراءات 
وال ينبغي تطبيق هذه األنواع من إجراءات التدقيق . بلد المستوردعند الدخول إلى ال

بصفة دائمة، وينبغي اعتبارها منتهية حالما يتم التصديق على سالمة اإلجراءات في 
وقد يختلف هذا النهج، على محدودية مدة تطبيقه، من عمليات التفتيش . البلد المصّدر

ويجب إتاحة نتائج عمليات . 1-2-5-1-5 الجارية ما قبل اإلجازة والمبّينة في القسم
 .التدقيق للمنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المصدِّر
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 التحقق من امتثال الواردات لالشتراطات 5-1-5-2
 :يقوم التحقق من االمتثال على عناصر رئيسية ثالثة

 
 التحقق من الوثائق -
 التحقق من أّن الشحنات آاملة -
 .تبار وغيرهما من اإلجراءات على مستوى الصحة النباتيةالتفتيش واالخ -
 

 :قد يتطلب األمر التحقق من امتثال الشحنات المستوردة ومواد أخرى خاضعة للوائح
 
 للتأآد من امتثالها للوائح الصحة النباتية؛ -
للتحقق من فعالية تدابير الصحة النباتية في منع دخول اآلفات الحجرية والحد من  -

 آلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح؛دخول ا
الكشف عن اآلفات الحجرية المحتملة أو اآلفات الحجرية التي لم يكن ُيتوقع  -

 .دخولها مع هذه السلعة
 

وتكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن التفتيش ألغراض الصحة 
اعتها تفويض هذه العمليات النباتية، ال بل ويتعّين عليها إجراء هذا التفتيش؛ لكن باستط

 ). مثل الجمارك(أو عمليات تحقق أخرى إلى هيئات أو وآاالت مختلفة 
 

-والسابعة ) د(2-المادتان السابعة (ويمكن إجراء عمليات التحقق من االمتثال فورا 
ويجب أن تتم عمليات التحقق حيثما ). 1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ) هـ(2

ك بالتعاون مع وآاالت أخرى تعنى بتنظيم الواردات وإخضاعها للوائح مثل أمكن ذل
الجمارك، وذلك بغية الحد قدر اإلمكان من التدخل في تدفق التجارة ومن وقع 

 .المنتجات الهاِلكة
 
 التفتيش 5-1-5-2-1
يجوز إجراء عمليات التفتيش عند نقطة الدخول أو نقاط الشحن أو نقطة الوصول أو  

آن أخرى يمكن أن توجد فيها الشحنات المستوردة مثل األسواق الكبرى، أى أما
شريطة الحفاظ على سالمتها من حيث الصحة النباتية والتمكن من تنفيذ إجراءات 

ويمكن أيضا، بناء على اتفاق أو ترتيب ثنائى، . مالئمة فيما يتعلق بالصحة النباتية
ها جزءا من برنامج اإلجازة األولية إجراء عمليات التفتيش في بلد المنشأ باعتبار

 . بالتعاون مع المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المصّدر
 

ويمكن إجراء عمليات التفتيش ألغراض الصحة النباتية، شريطة إعطاء مبرر فني 
 :لها

 
 على جميع الشحنات آشرط من شروط الدخول -
أى عدد (ستوى الرصد آجزء من برنامج لرصد الواردات، حيث يحدد م -

 .على أساس المخاطر المتوقعة) الشحنات التي تخضع للتفتيش
 

ويمكن أن ترتكز إجراءات التفتيش وأخذ العينات على إجراءات عامة أو على إجراءات معّينة 
 . لتحقيق أهداف محددة سلفا

 
 أخذ العينات 5-1-5-2-2

صحة النباتية أو من أجل يمكن أخذ عينات من الشحنات من أجل التفتيش ألغراض ال
 .اختبارها في المختبرات الحقا أو ألغراض مرجعية
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 االختبار بما في ذلك في المختبرات 5-1-5-2-3

 :قد يكون االختبار مطلوبا لألسباب التالية
 

 تحديد اآلفات التي يمكن اآتشافها بصريا؛ -
 التأآد من وجود آفات تم اآتشافها بصريا؛ -
ل مع االشتراطات المتعلقة بالعدوى التي ال تظهر من خالل التحقق من االمتثا -

 التفتيش؛
 التحقق من وجود عدوى آامنة؛ -
 التدقيق أو الرصد؛ -
 ألغراض تأمين المراجع السيما في حاالت عدم االمتثال؛ -
 .التأآد من المنتج المصّرح عنه -
 

لمالئمة، مع ينبغي أن يقوم بهذه االختبارات أشخاص متمرسون في اإلجراءات ا
ويوصى بالتعاون مع . مراعاة البروتوآوالت المتفق عليها دوليا قدر المستطاع

الخبراء األآاديميين والدوليين المتخصصين أو المعاهد األآاديمية والدولية 
 . المتخصصة عندما تكون هناك حاجة للتصديق على نتائج االختبارات

 
 عدم االمتثال وعمليات الطوارئ 5-1-6

علومات مفّصلة عن عدم االمتثال وعمليات الطوارئ في المعايير الدولية رقم ترد م
خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد باشتراطات الصحة النباتية : 13

 .واإلجراءات الطارئة
 

 العمليات في حالة عدم االمتثال 5-1-6-1
يتعلق بعدم االمتثال للوائح ثمة أمثلة قد تكون فيها عمليات الصحة النباتية مبررة فيما  

 :الواردات، وهى تشمل
 

 الكشف عن آفة حجرية مدرجة في القائمة في شحنة تخضع فيها للوائح؛ -
الكشف عن آفة حجرية تخضع للوائح في شحنة مستوردة من النباتات المخصصة  -

 للغرس على مستوى يتجاوز التساهل المطلوب مع هذه النباتات؛
بما في ذلك االتفاقات أو (في تلبية االشتراطات المقررة أدلة على اإلخفاق  -

مثل التفتيش الميداني ) الترتيبات الثنائية أو شروط الترخيص للواردات
أو التسهيالت، والتقاعس عن /واالختبارات في المختبرات، وتسجيل المنتجين و

 رصد اآلفات أو مراقبتها؛
ب وجود سلع غير مصّرح عنها اعتراض شحنة ال تمتثل للوائح الواردات، بسب -

 أو أتربة أو مواد محظورة أخرى أو أدلة على فشل معالجات معينة؛
 عدم صالحية شهادة الصحة النباتية أو أية مستندات مطلوبة أخرى أو فقدانها؛ -
 شحنات أو مواد محظورة؛ -
 ".أثناء العبور"عدم االمتثال للتدابير  -
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 الضروريوف وينبغي أن تمثل الحد األدنى ويختلف نوع العمليات باختالف الظر
ويمكن تدارك األخطاء اإلدارية، مثل وجود . لمواجهة المخاطر التي تم الكشف عنها

ثغرات في شهادات الصحة النباتية، وذلك عن طريق االتصال بالمنظمة القطرية 
 : مثلوقد تقتضى المخالفات األخرى اتخاذ تدابير. لوقاية النباتات في البلد المصّدر

 
 يمكن اللجوء إليه إذا آانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات، مع � االحتجاز

 .مراعاة ضرورة تحاشى إحداث تلف في الشحنة قدر المستطاع
 يمكن استبعاد المنتجات المصابة عن طريق فرز الشحنة �الفرز وإعادة التشكيل 

 .ءوإعادة تشكيلها بما في ذلك إعادة التعبئة عند االقتضا
 . تستعملها المنظمة القطرية لوقاية النباتات عند تيّسر المعالجة الناجعة� المعالجة

 يجوز رفض الشحنة أو تدميرها عندما ترى المنظمة �رفض الدخول أو التدمير 
 .القطرية لوقاية النباتات أنه ال يمكن التعامل مع الشحنة بطريقة أخرى

 تمتثل للوائح الصحة النباتية خارج البلد عن يمكن نقل الشحنة التي ال �إعادة الشحن 
 . شحنهاإعادةطريق 

 
وفي حالة عدم امتثال آفة حجرية تخضع للوائح، ينبغي أن تكون العمليات متسقة مع 
التدابير المحلية وأن تقتصر على تحقيق امتثال مستوى اآلفة في الشحنة للتسامح 

أو بتخفيض المستوى أو إعادة المطلوب متى أمكن ذلك، مثًال من خالل المعالجة 
ترتيبه عندما يكون ذلك مسموحا به للمواد المعادلة المنتجة محليا أو الخاضعة للوائح 

 .المحلية
 

والمنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن إصدار التعليمات الضرورية والتحقق 
 لوقاية النباتات وعادة ما يعتبر اإلنفاذ مهمة من مهام المنظمة القطرية. من تطبيقها

 .ولكن يجوز السماح لوآاالت أخرى بتقديم يد العون
 

وقد تقرر منظمة قطرية لوقاية النباتات اإلحجام عن تطبيق عمليات الصحة النباتية 
ضد آفة تخضع للوائح أو في حاالت أخرى من عدم االمتثال عندما ال تكون العمليات 

ناك مخاطر ناشئة عن التوطن أو مبررة فنيا في وضع معين، وعندما ال يكون ه
ومثال ذلك التغير في االستعمال المقصود من االستهالك إلى التصنيع أو (االنتشار 

، أو ألي )عندما تكون اآلفة في طور من دورتها الحياتية ال يسمح بالتوطن أو االنتشار
 .سبب آخر

 
 عمليات الطوارئ 5-1-6-2

ديد أو غير متوقع من أوضاع الصحة قد تكون عمليات الطوارئ مطلوبة في وضع ج
 :النباتية، مثل اآتشاف آفات حجرية أو آفات حجرية محتملة

 
 في شحنات لم تحدد تدابير الصحة النباتية الخاصة بها؛ -
في شحنات أو مواد أخرى خاضعة للوائح ال يمكن توقع وجود آفات فيها ولم  -

 تحدد تدابير مضادة لها؛
قل أو أماآن التخزين أو أماآن أخرى مرتبطة بالسلع باعتبارها ملوثات للنوا -

 .المستوردة
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وقد تؤدى . وقد يحسن القيام بعمليات مماثلة للعمليات المطلوبة في حاالت عدم االمتثال
هذه العمليات إلى تعديل التدابير القائمة للصحة النباتية أو اعتماد تدابير مؤقتة ريثما 

 .لمبررات الفنيةيتم استعراض الوضع وتوفير جميع ا
 

 :ومن الحاالت التي تستوجب عادة تدخًال سريعًا
 

 قد تتطلب الكائنات غير المدرجة في قوائم - اآلفات التي لم تخضع ألي تقييم من قبل
وعند . عمليات طارئة بشأن الصحة النباتية ألنها قد ال تكون خضعت ألي تقييم من قبل

لخاضعة للوائح على أساس مؤقت ألن اعتراضها فإنها قد تصنف في فئة اآلفات ا
المنظمة القطرية لوقاية النباتات ربما يكون لديها سبب وجيه يجعلها تعتقد أن هذه 
اآلفات تطرح تهديدا للصحة النباتية، وتقع على عاتق المنظمة القطرية لوقاية النباتات 

دابير مؤقتة فإن وإذا اتخذت ت. مسؤولية تقديم األسس الفنية السليمة التي استندت إليها
على هذه المنظمة أن تبذل مساعيها الحثيثة للحصول على مزيد من المعلومات، إذا 
أمكن ذلك بمشارآة المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المصّدر، وتقوم بتحليل 
لمخاطر اآلفات لكي تحدد في الوقت المناسب حالة اآلفات وما إذا آانت خاضعة 

 .اضعة لهاللوائح أو غير خ
 

 يجوز تطبيق العمليات - اآلفات غير الخاضعة للقوائم بالنسبة إلى طريق محددة
الطارئة بشأن الصحة النباتية على اآلفات غير الخاضعة للوائح فيما يتعلق بطرق 

وعلى الرغم من أن هذه اآلفات تخضع للوائح إال أنها . معينة لدخول أو انتشار اآلفة
و محددة بشكل أو بآخر ألنها لم تكن متوقعة بالنسبة إلى ربما تكون غير مدرجة أ

وينبغي إدراج هذه . المنشأ أو السلعة أو الظروف التي وضعت القائمة أو التدابير لها
المناسبة إذا تبين أن وجودها في ظروف مماثلة قد يكون ) القوائم(اآلفات في القائمة 
 .متوقعا في المستقبل

 
عض الحاالت قد تبرر آفة ما القيام بعمليات للصحة النباتية  في ب- عدم آفاية التعّرف

وقد . نظرا لتعذر الكشف عن اآلفة على نحو آاف أو عدم صّحة توصيفها التصنيفي
أو سوء ) ألنها مجهولة من حيث التصنيف(يعزى ذلك إلى عدم وجود وصف للعينة 

ياتي موضع حالتها بحيث يصعب التعّرف إليها أو لتعذر الكشف عن طورها الح
وفي مثل هذه الحاالت ينبغي أن تتعّرف . الفحص وفقا للمستوى التصنيفي المطلوب

المنظمة القطرية لوقاية النباتات على اآلفات استنادًا إلى تصنيف يبرر إجراءات 
 .الصحة النباتية المتخذة

 
 مثل البيض،(في شكل ال يسمح بالكشف عنها تماما ) عادة(وعندما ُيكشف عن اآلفة 

ينبغي بذل آل ) والطور المرحلي المبكر لليرقات، واألشكال غير الكاملة وما إلى ذلك
وقد تساعد االتصاالت مع البلد المصّدر . جهد ممكن ألخذ عّينات يمكن الكشف عنها

ومثل هذه . في عملية الكشف هذه عن هوية اآلفات أو تقديم بيانات مفترضة عنها
وعندما يتم . نها تحتاج إلى تدابير مؤقتة للصحة النباتيةاآلفات في هذه الحالة قد ُيرى أ

الكشف عن هويتها وإذا تأآد بعد تحليل لمخاطرها أنها تبرر القيام بعمليات للصحة 
النباتية، ينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات إضافة هذه اآلفات إلى القوائم المناسبة 

كلة الكشف عن الهوية واألسس التي لآلفات الخاضعة للوائح، مع اإلشارة إلى مش
استند إليها في المطالبة بإجراء عمليات الصحة النباتية، وينبغي احاطة األطراف 
المتعاقدة المعنية علما بأن العمليات المقبلة سترتكز على تحديد افتراضي إذا تم الكشف 

بل إّال فيما ومع ذلك ال ينبغي القيام بمثل هذه العمليات في المستق. عن هذه األشكال
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يتعلق بالمنشأ الذي توجد فيه أخطار محددة لآلفات، وحيث ال يمكن استبعاد احتمال 
 .وجود آفات حجرية في الشحنات المستوردة
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 اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال وعمليات الطوارئ 5-1-6-3
ما يعتبر اإلبالغ عن حاالت االعتراض وأمثلة عدم االمتثال وعمليات الطوارئ التزا

من التزامات األطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، حتى تتمكن 
البلدان المصّدرة من فهم األسس التي استندت إليها عمليات الصحة النباتية التي ُنفذت 
. ضد منتجاتها المرسلة إلى بلدان أخرى، وتسهيل إدخال إصالحات على نظم التصدير

 .مع هذه المعلومات ونقلهاوثمة حاجة إلى نظم لج
 

 سحب اللوائح أو تعديلها 5-1-6-4
في حالة تكرار عدم االمتثال أو حدوث حالة عدم امتثال معينة أو اعتراض طارئ 
يستدعي تدخًال سريعًا، يجوز للمنظمة القطرية لوقاية النباتات في الطرف المتعاقد 

يسمح باالستيراد، وتعديل الذي ) اإلذن على سبيل المثال(المستورد سحب الترخيص 
الالئحة أو وضع تدابير طارئة أو مؤقتة تنطوي على إجراءات دخول مّعدلة أو 

 .وينبغي إحاطة البلد المّصدر علما فورًا بهذا التغيير وأساسه المنطقي. الحظر
 

 نظم الترخيص للموظفين غير التابعين للمنظمة القطرية لوقاية النباتات 5-1-7
قطرية لوقاية النباتات أن تأذن، تحت إشرافها ومسؤوليتها، لبعض يجوز للمنظمة ال

اإلدارات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية أو الوآاالت أو األشخاص بالتصرف 
ولكي يتسنى التأآد من تلبية اشتراطات المنظمة . نيابة عنها بالنسبة إلى وظائف محددة

آما ينبغي وضع إجراءات . اءات عمليةالقطرية لوقاية النباتات، ال بد من وجود إجر
خاصة إلثبات الكفاءة واالختصاص ولعمليات التدقيق والتدابير التقويمية ونظام 

 .االستعراض وسحب الترخيص
 

 االتصال الدولي 5-1-8
المادتان السابعة والثامنة من االتفاقية الدولية لوقاية (لألطراف المتعاقدة واجبات دولية 

 :شأنب) 1997النباتات، 
 
 تحديد جهة رسمية لالتصال؛ -
 اإلبالغ عن نقاط دخول معينة؛ -
نشر وتوزيع قوائم اآلفات الخاضعة للوائح واالشتراطات والقيود وترتيبات  -

 الحظر المتعلقة بالصحة النباتية؛
 من سلسلة 13النشرة (اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال وعمليات الطوارئ   -

خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم : ير الصحة النباتيةالمعايير الدولية لتداب
 ؛)التقيد باشتراطات الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة

 تقديم األساس المنطقي لتدابير الصحة النباتية عند الطلب؛ -
 .تقديم المعلومات عن تحليل مخاطر اآلفات -
 

 .لتزامات بطريقة فّعالة وعاجلةويتعين وضع ترتيبات إدارية للتأآد من الوفاء بهذه اال
 

 اإلبالغ عن المعلومات الخاصة باللوائح ونشرها 5-1-9
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 اللوائح الجديدة أو المّعدلة 5-1-9-1
ينبغي نشر المقترحات المتعلقة باللوائح الجديدة أو المّعدلة وتقديمها إلى األطراف 

 .التنفيذالمعنية بناء على طلبها، مع إتاحة وقت آاف إلبداء التعليقات و
 

 نشر اللوائح المقررة 5-1-9-2
ينبغي إتاحة المعلومات الكاملة بشأن لوائح الواردات المقرر، أو األجزاء ذات الصلة 
منها، لألطراف المتعاقدة المعنية التي تعانى من اإلصابة باآلفات ، حسبما يكون 

القطرية للوقاية من مالئما، وألمانة االتفاقية الدولية للوقاية من النباتات وللمنظمات 
ويمكن أيضا من خالل آليات مالئمة . النباتات التي تنتمي هذه األطراف إلى عضويتها

مثل منظمات صناعة الواردات (إتاحة هذه المعلومات ألطراف معنية أخرى 
وُتشّجع المنظمات القطرية لوقاية النباتات على إتاحة ). والصادرات وممثليها
ئح الواردات عن طريق النشر، آلما استطاعت إلى ذلك سبيال المعلومات المتعلقة بلوا

باستعمال الوسائل اإللكترونية بما فيها المواقع على شبكة اإلنترنت والربط بها عبر 
. البوابة الدولية للصحة النباتية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

)int.ippc.www://http(. 
 

 االتصال القطري 5-1-10
غي وضع إجراءات مع الوآاالت أو اإلدارات الحكومية ذات الصلة، حسب ينب

المقتضى، لتيسير العمل التعاوني وتقاسم المعلومات، وتسهيل األنشطة المشترآة 
 .إلجازة الشحنات داخل البلد

 
 تسوية المنازعات 5-1-11

ان قد ينشأ عن تنفيذ نظام تطبيق اللوائح على الواردات منازعات مع سلطات بلد
وينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات وضع إجراءات للتشاور وتبادل . أخرى

تتشاور في ما "المعلومات مع المنظمات القطرية األخرى لوقاية النباتات وعيها أن 
من أجل تسوية تلك المنازعات من دون الرجوع إلى اإلجراءات " بينها في أسرع وقت

 من االتفاقية الدولية لوقاية 1-المادة الثالثة عشرة (ت الدولية الرسمية لتسوية المنازعا
 ).1997النباتات، 

 
 موارد المنظمة القطرية لوقاية النباتات 5-2

ينبغي أن توّفر األطراف المتعاقدة للمنظمات القطرية لوقاية النباتات فيها الموارد 
 ).1997 لوقاية النباتات،  من االتفاقية الدولية1 �المادة الرابعة (الكافية لتأدية وظائفها 

 
 الموظفون بما في ذلك التدريب 5-2-1

 :يتعّين على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن
 
 تعين موظفين تتوفر لديهم المؤهالت والمهارات المالئمة؛ -
تكفل تدريبا مالئما ومستمرا لجميع الموظفين لتأمين الكفاءة في المجاالت التي  -

 .سؤوليةيضطلعون فيها بالم
 

 المعلومات  5-2-2
ينبغي أن تكفل المنظمة القطرية لوقاية النباتات تزويد موظفيها بالمعلومات الالزمة، 

 :السيما ما يلي
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الوثائق اإلرشادية واإلجراءات وتعليمات العمل حسب االقتضاء، والمتعلقة  -

 بالجوانب ذات الصلة في تشغيل نظام تطبيق اللوائح على الواردات؛
 وائح الواردات في بلدها؛ل -
معلومات عن اآلفات الخاضعة للوائح في بلدها، بما في ذلك البيولوجيا ونطاق  -

النباتات العائلة وطرق مسار اآلفات وانتشارها عالميا، ووسائل الكشف عن 
 .اآلفات وتحديد هويتها، وأساليب المعالجة

 
نية الوصول إلى المعلومات عن ينبغي أن تتاح للمنظمة القطرية لوقاية النباتات إمكا

، وذلك لتسهيل )ويفضل أن يكون ذلك عن طريق قوائم اآلفات(وجود اآلفات في بلدها 
وينبغي أن تتوفر لدى المنظمة القطرية لوقاية . تصنيف اآلفات أثناء تحليل مخاطرها

يمكن الحصول على معلومات . النباتات قوائم تضم جميع اآلفات الخاضعة للوائح
خطوط توجيهية : 19 عن قوائم اآلفات الخاضعة للوائح في المعايير الدولية رقم مفصلة

 ).بشأن قوائم اآلفات الخاضعة للوائح
 

وعند وجود آفة خاضعة للوائح في بلد ما، ينبغي االحتفاظ بمعلومات عن انتشارها 
اج وعن المناطق الخالية من اآلفات والمكافحة الرسمية، وعن البرامج الرسمية إلنت

ويتعّين . النباتات المخصصة للغرس في حالة اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح
على األطراف المتعاقدة توزيع المعلومات ضمن أراضيها بشأن اآلفات الخاضعة 
للوائح وطرق الوقاية منها ومكافحتها ويجوز لها إسناد هذه المسؤولية للمنظمات 

 .القطرية لوقاية النباتات فيها
 

 المعدات والمنشآت 5-2-5
 :ينبغي أن تكفل المنظمة القطرية لوقاية النباتات المعدات والتسهيالت الالزمة

 
 لتنفيذ عمليات التفتيش واالختبار وإجراءات التحقق من الشحنات؛ -
 ).بالوسائل اإللكترونية قدر المستطاع(إقامة اتصاالت والوصول إلى المعلومات  -
 

 راضالوثائق واالتصال واالستع
 
  الوثائق -6
 اإلجراءات 6-1

ينبغي أن تتوافر لدى المنظمة القطرية لوقاية النباتات الوثائق اإلرشادية واإلجراءات 
. وتعليمات العمل المتعلقة بمختلف جوانب تشغيل نظام تطبيق اللوائح على الواردات

 :واإلجراءات التي تتطلب وثائق مساندة تشمل
 
 إعداد قوائم اآلفات؛ -
 ليل مخاطر اآلفات؛تح -
تحديد مناطق خالية من اآلفات ومناطق ال تتفشى فيها اآلفات وأماآن اإلنتاج أو  -

مواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات، ووضع برامج للمكافحة الرسمية، حسب 
 مقتضى الحال؛

بما في ذلك الوسائل الكفيلة (وضع منهجية للتفتيش وأخذ العينات واالختبار  -
 ؛) سالمة العينات واآتمالهابالحفاظ على

 العمليات في حاالت عدم االمتثال، بما في ذلك المعالجة؛ -
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 اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال والعمليات الطارئة؛ -
 .اإلبالغ عن العمليات الطارئة -

 
 السجالت 6-2

ينبغي االحتفاظ بسجالت عن جميع العمليات والنتائج والقرارات المتعلقة بتطبيق 
ئح على الواردات، وفقا لألقسام ذات الصلة في المعايير الدولية لتدابير الصحة اللوا

 :النباتية حسب مقتضى الحال، بما في ذلك
 

 في 11وفقا للتعديل األول للنشرة رقم (الوثائق الخاصة بتحليالت مخاطر اآلفات  -
لحجرية بما تحليل مخاطر اآلفات ا: سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

 ؛)في ذلك تحليل المخاطر على البيئة والمعايير الدولية األخرى ذات الصلة
الوثائق المتوفرة عن المناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ال تتفشى فيها  -

بما في ذلك معلومات عن توزع اآلفات (اآلفات وبرامج المكافحة الرسمية 
الية من اآلفات أو منطقة ال تتفشى فيها والتدابير المتخذة الستبقاء منطقة خ

 ؛)اآلفات
 سجالت التفتيش وأخذ العينات واالختبار؛ -
 من سلسلة المعايير 13وفقا للنشرة رقم (حاالت عدم االمتثال وعمليات الطوارئ  -

خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد : الدولية لتدابير الصحة النباتية
 ).تية واإلجراءات الطارئةباشتراطات الصحة النبا

 
 :ويمكن أيضا االحتفاظ بسجالت عن الشحنات المستوردة إذا اقتضى األمر ذلك

 
 مع تحديد المستعملين النهائيين؛  -
 شريطة مراعاة الحجر الزراعي بعد الدخول؛ أو إجراءات المعالجة؛  -
 حها اآلفات؛ وفقا للمخاطر التي تطر) بما في ذلك التتّبع(عند ضرورة المتابعة  -
 .إدارة نظام تطبيق اللوائح على الواردات عند الضرورة -

 
 االتصاالت -7

ينبغي أن تتوفر للمنظمة القطرية لوقاية النباتات اإلجراءات االتصالية الالزمة لتمكينها 
من االتصال بالمستوردين وممثلي الصناعة المعنيين في بلدهم، والمنظمات القطرية 

ي البلدان المصّدرة، وأمانات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لوقاية النباتات ف
 .والمنظمات القطرية لوقاية النباتات األعضاء في هذه االتفاقية

 
 آلية االستعراض -8
 
 نظام االستعراض 8-1

ينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تستعرض بصفة دورية نظامها الخاص 
وقد يشمل ذلك رصد فعالية تدابير الصحة النباتية، . رداتبتطبيق اللوائح على الوا

وتدقيق أنشطة المنظمة القطرية لوقاية النباتات، والمنظمات المرّخص لها أو األفراد، 
وتعديل التشريعات واللوائح واإلجراءات المتعلقة بالصحة النباتية حسب مقتضى 

 .الحال
 
 االستعراض العارض 8-2
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نظمة القطرية لوقاية النباتات إجراءات الستعراض حاالت ينبغي أن تتوفر لدى الم
عديل وقد يؤدى هذا االستعراض إلى اعتماد أو ت. عدم االمتثال والعمليات الطارئة

 .تدابير بشأن الصحة النباتية
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 مقدمة
 
 نطاقال

جراء تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غير خطوطًا توجيهية إل يتضمن هذا المعيار 
ويوضح العمليات المتكاملة التي ينبغي إتباعها في تقدير المخاطر وفى . الحجرية الخاضعة للوائح

 .انتقاء خيارات إدارة المخاطر للتوصل إلى مستوى التحمل المباح لآلفات
 

 المراجع
 .منظمة التجارة العالمية، جنيف. 1994،  بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتيةاالتفاق

 من سلسلة المعايير الدولية 5النشرة رقم  .2003 قائمة المصطلحات الخاصة بالصحة النباتية،
 . منظمة األغذية والزراعة، رومالتدابير الصحة النباتية،
بشأن تفسير وتطبيق مفهوم المكافحة الرسمية الخطوط التوجيهية : 1 ملحق المصطلحات رقم
 من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، 5النشرة رقم . 2002، لآلفات الخاضعة للوائح

 .منظمة األغذية والزراعة، روما
خطوط توجيهية بشأن فهم األهمية االقتصادية المحتملة والمصطلحات ، 2ملحق المصطلحات رقم 

 من سلسلة المعايير الدولية 5النشرة رقم . 2003، ا مع اإلشارة إلى االعتبارات البيئيةالمتصلة به
 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

 من سلسلة المعايير الدولية لتدابير 2، النشرة رقم 1996، الخطوط التوجيهية لتحليل مخاطر اآلفات
 . والزراعة، روماالصحة النباتية، منظمة األغذية
 من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة 6النشرة رقم . 1997، الخطوط التوجيهية للمراقبة

 .النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما
 .منظمة األغذية والزراعة، روما. 1997، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
لنشرة  األول لعديلالت. 2001، ل المخاطر على البيئة بما في ذلك تحليتحليل مخاطر اآلفات الحجرية

 .، منظمة األغذية والزراعة، روما11رقم 
 من سلسلة المعايير الدولية 1النشرة رقم . 1995، مبادئ الحجر النباتي في عالقتها بالتجارة الدولية

 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما
 من سلسلة 16  رقمالنشرة. 2002، المفهوم والتطبيق: خاضعة للوائحاآلفات غير الحجرية ال

 .المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما
 من سلسلة المعايير الدولية لتدابير 4رقم النشرة . 1996، متطلبات إقامة مناطق خالية من اآلفات
 . راعة، روماالصحة النباتية، منظمة األغذية والز

النشرة رقم . 1999، متطلبات إنشاء أماآن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات
 . من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما10

 من 14 النشرة رقم .2002، استخدام تدابير متكاملة في نطاق نهج النظم إلدارة مخاطر اآلفات
 .سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

 
 1التعاريف

 
منطقة محددة رسميا قد تشمل بلدا بعينه، أو جزءا من بلد ما، أو جميع أو  منطقة

 لجنة ؛1995 معدل المنظمة، 1990المنظمة، [بعض أجزاء عدة بلدان 
 استنادا إلى االتفاق بشأن تطبيق ؛1999ة بالصحة النباتية، الخبراء المختص

 ]تدابير الصحة والصحة النباتية لدى منظمة التجارة العالمية
  

                                                      
 .هي مصطلحات جديدة أو منّقحة(*) المصطلحات التي تحمل عالمة  1
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منطقة تنتشر فيها اآلفات 
 بمستوى منخفض

منطقة تشمل آل البلد أو جزءا منه، أو آال أو جزءا من عدة بلدان، حسبما 
ر فيها أنواع محددة من اآلفات تحدده السلطات المختصة، والتي تظه

بمستوى منخفض وتخضع للمراقبة الفعالة والمكافحة أو تدابير االستئصال 
 ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، [

  
أو أي بنود أخرى تنقل من بلد /آمية من النباتات، المنتجات النباتية و شحنة

يمكن أن تتألف (اتية واحدة آلخر، وتشملها، عند االقتضاء، شهادة صحية نب
؛ تعديل الهيئة، 1990المنظمة، ) [الشحنة من سلعة واحدة أو أآثر أو رسالة

2001[ 
  

األنواع النباتية القادرة، في ظل الظروف الطبيعية، على إعالة آفة محددة  نطاق النباتات العائلة
 ]1990المنظمة، [

  
. ات أو المنتجات النباتية المعنية حية في سلعة ماوجود آفة من آفات النبات )سلعة(إصابة 

؛ تعديل لجنة الخبراء، 1997لجنة الخبراء، [واإلصابة تشمل العدوى 
1999[ 

  
الغرض المعلن الذي من أجله تستورد أو تنتج أو تستخدم النباتات أو  االستخدام المقصود

نشرة [حة النباتية المنتجات النباتية أو البنود األخرى الخاضعة للوائح الص
 ]2002 16 المعيار الدولي رقم

  
االتفاقية الدولية لوقاية 

 النباتات
 لدى المنظمة في 1951االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، آما أودعت عام 

؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير 1990المنظمة [روما وعدلت في وقت الحق 
 ]2001الصحة النباتية، 

  
 ]1995المنظمة، [مسح مستمر للتحقق من خصائص أعداد اآلفات  يمسح رصد

  
المنظمة القطرية لوقاية 

 النباتات
إدارة رسمية تنشئها إحدى الحكومات للنهوض بالوظائف التي حددتها 

) قطرية(منظمة :  سابقا؛1990المنظمة،[االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 ]لوقاية النباتات

  
تخضع للحجر آفة ال 

 الزراعي
 ]1995المنظمة، [آفة ال تعتبر من آفات الحجر الزراعي في منطقة ما 

  
المنظمة القطرية لوقاية 

 النباتات
؛ الهيئة المؤقتة لتدابير 1990المنظمة، [المنظمة القطرية لوقاية النباتات 

 ]2001الصحة النباتية، 
  

 من جانب منظمة قطرية لوقاية النباتات ينشأ أو يرخص به أو ينفذ) إجراء( رسمي
 ]1990المنظمة، [

  
االنفاذ الفعلي للوائح الصحة النباتية الملزمة وتطبيق تدابير الصحة النباتية  مكافحة رسمية

الملزمة بغرض استئصال أو احتواء اآلفات الحجرية أو إدارة اآلفات غير 
لصحة النباتية الملحق أنظر قائمة مصطلحات ا(الحجرية الخاضعة للوائح 

 ]2001الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، ) [1رقم 
  

 تعديل ؛1990المنظمة، [أي وسيلة تمكن اآلفة من الدخول أو االنتشار  طريق 
 ]1995المنظمة، 

  
أي نوع أو ساللة أو نمط بيولوجى من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي  آفة

 ؛1990المنظمة، [أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية عامل ممرض 
 ]1997 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ؛1995تعديل المنظمة، 

  
عملية تحديد ما إذا آانت اآلفة لها أو ليست لها صفات اآلفة الحجرية أو  تصنيف اآلفات



ICPM 04/2 ANNEX II 
 

 تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح
  7 /2003ثاني تشرين ال/ نوفمبر�مشروع لجنة المعايير 

ICPM 04/J1302a 

ولي رقم مطبوع المعيار الد[صفات اآلفة غير الحجرية خاضعة للوائح 
11 ،2001[ 

  
مكان لإلنتاج خال من آفة 

 بعينها
مكان لإلنتاج ال تنتشر فيه آفة بعينها، آما يستدل على ذلك من األدلة 
العلمية، مع المحافظة رسميا على خلوه لفترة معينة على النحو المناسب، 

 ] 1999، 10مطبوع المعيار الدولي رقم [
  

موقع لإلنتاج خال من آفة 
 ينهابع

جزء محدد من مكان لإلنتاج ال تنتشر فيه آفة معينة، آما يستدل على ذلك 
من األدلة العلمية، مع المحافظة رسميا على خلوه لفترة معينة على النحو 
المناسب، ويدار آوحدة منفصلة آما لو آان مكانا لإلنتاج خاليا من اآلفات 

 ]1999، 10مطبوع المعيار الدولي رقم [
  

عملية تقييم األدلة البيولوجية أو العلمية واالقتصادية األخرى لتحديد ما إذا   مخاطر اآلفاتتحليل
آانت آفة معينة يجب أن تخضع للوائح ولتحديد شدة تدابير الصحة النباتية 

 تعديل االتفاقية الدولية لوقاية ؛1995المنظمة، [التي ينبغي اتخاذها ضدها 
 ]1997النباتات، 

  
في (آلفات أوضاع ا
 )منطقة ما

وجود أو عدم وجود آفة في منطقة، في الوقت الحاضر، بما في ذلك 
توزعها حسب األحوال، آما أمكن تحديده رسميًا على أساس الخبرة 
واستنادًا إلى سجالت اآلفات الجارية والتاريخية وغيرها من المعلومات 

 ]1998؛ تعديل الهيئة المؤقتة، 1997لجنة الخبراء، [
 

  
 تدابير الصحة النباتية

 )التفسير المتفق عليه(
أو انتشار /أي تشريعات؛ لوائح أو إجراءات رسمية بغرض تالفي إدخال و

اآلفات الحجرية، أو الحد من التأثير االقتصادي باآلفات غير الحجرية 
؛ تعديل االتفاقية الدولية المعدلة لوقاية 1995المنظمة، [الخاضعة للوائح 

 ]2002، الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 1997، النباتات
  

يبين التفسير المتفق عليه لمصطلح تدبير الصحة النباتية العالقة بين تدابير الصحة النباتية واآلفات غير 
وهذه العالقة غير موضحة على نحو آاف في التعريف الوارد في المادة الثانية من . الحجرية الخاضعة للوائح

 ).1997(التفاقية الدولية لوقاية النباتات ا
  

أو انتشار اآلفات الحجرية أو الحد /أي قواعد رسمية تستهدف منع دخول و تشريعات الصحة النباتية
من التأثير االقتصادي لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، بما في ذلك 

ديل  تع؛1990المنظمة، [وضع إجراءات لشهادات الصحة النباتية 
الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة  ؛1999، لجنة الخبراء، 1995المنظمة، 
 ].2001، النباتية

  
بما في ذلك (الغرس 

 )إعادة الغرس
أي عمليات لوضع النباتات في وسط نمو، أو للتطعيم أو غيره من 
العمليات المماثلة، ضمانا لنموها أو لتكاثرها أو إلآثارها فيما بعد 

 ]1999، تعديل لجنة الخبراء، 1990المنظمة، [
  

النباتات الحية أو أجزاؤها، بما في ذلك البذور واألصول الوراثية  النباتات
 ]1997؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدلة، 1990المنظمة، [

  
نباتات يعتزم إبقاؤها مغروسة، أو يعتزم غرسها أو إعادة غرسها  نباتات الغرس

 ].1990ظمة، المن[
  

، تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير 1995المنظمة، [تحليل مخاطر اآلفات  تحليل مخاطر اآلفات
 ].2001الصحة النباتية، 

  
 ].1995المنظمة، [منطقة يجرى تحليل مخاطر اآلفات فيها المنطقة التي يشملها 
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 تحليل مخاطر اآلفات
  

قتصادية المحتملة للمنطقة المهددة ولكنها ال توجد بعد في آفة لها أهميتها اال آفة حجرية
هذه المنطقة، أو توجد فيها ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع 

 االتفاقية ؛1995، تعديل المنظمة، 1990المنظمة، [للمكافحة الرسمية 
 ].1997الدولية لوقاية النباتات، 

  
المنظمة اإلقليمية لوقاية 

 النباتات
منظمة حكومية دولية منوط بها تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 

، تعديل 1990المنظمة، [التاسعة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
لوقاية ) إقليمية(، سابقا منظمة 1999، لجنة الخبراء، 1995المنظمة، 
 ].النباتات

  
آفة غير حجرية خاضعة 

 للوائح
ر الزراعي ويؤثر وجودها في النباتات المخصصة آفة ال تخضع للحج

للغرس، وعلى االستخدام المستهدف للنباتات ويكون لها تأثير اقتصادي 
غير مقبول، وبالتالي تخضع للوائح داخل أراضى الطرف المتعاقد 

 ].1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،(المستورد 
 

  
 خاضعة للوائح ولكنها غير خاضعة للحجر الزراعي آفة حجرية أو آفة آفة خاضعة للوائح

 ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، [
  

آفة غير حجرية خاضعة 
 للوائح

 ]2002، 16مطبوع المعيار الدولي رقم [آفة ال تخضع للحجر الصحي 

  
المنظمة اإلقليمية لوقاية 

 النباتات
 ].2001، تعديل الهيئة، 1990لمنظمة، ا[المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات 

  
تطبيق تدابير الصحة النباتية في منطقة مصابة لخفض أعداد اآلفات  تقليص

 ].1999، تعديل لجنة الخبراء، 1995المنظمة، [
  

وجود مبررات استنادًا إلى النتائج التي أمكن التوصل إليها باستخدام تحليل  وجود مبررات فنية
ر اآلفات، أو أسلوب مناظر آخر لفحص وتقييم المعلومات مالئم لمخاط

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، [العلمية المتوافرة، حيثما ينطبق ذلك 
1997[ 

 
 موجز المتطلبات

إن أهداف تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح هي، فيما يتعلق  
ل مخاطر اآلفات، تحديد اآلفات المرتبطة بالنباتات المخصصة للغرس، وتقييم بالمنطقة التي يشملها تحلي

ويتبع تحليل .  توصًال إلى مستوى السماح المطلوبمخاطرها، وتحديد خيارات إدارة المخاطر إذا أمكن
 :مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح عملية من ثالث مراحل

 
المرتبطة بالنباتات المخصصة ) اآلفات(تشمل تحديد اآلفة ) دء العمليةب(المرحلة األولى  

، ولكنها قد تكون مصدر اهتمام تنظيمي، وينبغي اعتبارها ليست من اآلفات الحجريةللغرس التي 
 .تستحق تحليل المخاطر فيما يتعلق بالمنطقة المحددة التي يشملها تحليل مخاطر اآلفات

 
تبدأ بتصنيف فرادى اآلفات المرتبطة بالنباتات المخصصة ) المخاطرتقييم (المرحلة الثانية  

للغرس واالستخدام المقصود منها لتحديد ما إذا آانت المعايير المتعلقة باآلفات غير الحجرية 
 النباتات تحليل لمعرفة ما إذا آانتويستمر تقييم المخاطر بإجراء . الخاضعة للوائح مستوفاة

 )التأثيرات(ما إذا آانت التأثير ر الرئيسي النتشار اآلفة والمخصصة للغرس هي المصد
 .على االستخدام المقصود لهذه النباتات المخصصة للغرسغير مقبوًال لآلفة  االقتصادي
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 لآلفة لتالفى التأثيرالسماح تشمل تحديد مستوى ) إدارة المخاطر(المرحلة الثالثة  

 وخيارات اإلدارة لتحقيق مستوى في المرحلة الثانية االقتصادي غير المقبول المحدد )التأثيرات(
 .السماح
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 معلومات أساسية
هناك آفات معينة غير حجرية خاضعة لتدابير الصحة النباتية ألن وجودها في النباتات  

االستخدام المقصود من هذه مرتبطة بالمخصصة للغرس له تأثيرات اقتصادية غير مقبولة 
 بأنها آفات غير حجرية خاضعة للوائح، وآثيرا ما تكون منتشرة على وتعرف هذه اآلفات. النباتات

 . ويجب معرفة تأثيرها االقتصادينطاق واسع، في البلد المستورد
 

تتمثل أهداف تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، في  
بالنباتات المخصصة للغرس وبتقييم الخطر منطقة معينة خالية من اآلفات، بتحديد اآلفات المرتبطة 

توصًال إلى مستوى  إدارة المخاطر ى تحديد خياراتالناشئ عنها والعمل، عند المقتضى، عل
 . السماح المطلوب

 
وينبغي أن تكون للتدابير المتعلقة باآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح مبرراتها الفنية  

وينبغي أن تكون مبررات تصنيف آفة ). 1997(وقاية النباتات حسبما نصت عليه االتفاقية الدولية ل
باعتبارها من اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح وأية قيود تفرض على استيراد أنواع النباتات 

 .التي ترتبط بها، مستندة إلى تحليل مخاطر اآلفات
 

ي الطريق ومن الضروري إقامة البيان العملي على أن النباتات المخصصة للغرس ه 
طريق (لدخول اآلفة، وأن النباتات المخصصة للغرس هي المصدر الرئيسي النتشار اآلفات 

وال . عنه تأثير اقتصادي غير مقبول على االستخدام المقصود من هذه النباتاتينشأ الذي ) االنتقال
تها توجد ضرورة لتقييم احتماالت التوطن لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح أو تأثيرا

 )أي الدخول إلى أسواق التصدير (وال يعد الدخول إلى األسواق. االقتصادية طويلة األجل
 على اعتبار أّن البيئية ذات أهمية فيما يتصل باآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائحوالتأثيرات 

 .هذه األخيرة موجودة أصًال وأّنها تؤثر حاليًا على البيئة
 

 في الملحق األول لقائمة مصطلحات الصحة النباتية في رسميةالمكافحة التحدد متطلبات  
ر وتطبيق مفهوم المكافحة الرسمية لآلفات يالخطوط التوجيهية بشأن تفس: 5المعايير الدولية رقم 
؛ بينما ترد المعايير الخاصة باآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح في المعايير الخاضعة للوائح

المفهوم والتطبيق؛ ويجب مراعاة هذه : غير الحجرية الخاضعة للوائحاآلفات : 16الدولية رقم 
 .المعايير في تحليل مخاطر اآلفات

 
 االستخدام المقصود والمكافحة الرسمية -1

من المهم مزيد من فهم مصطلحات معينة في إطار تعريف اآلفات غير الحجرية الخاضعة  
 .للوائح، من أجل تطبيق هذا المعيار

 
 دام المقصوداالستخ 1-1

 :االستخدام المقصود من النباتات المخصصة للغرس يمكن أن يكون
 

مثال الفاآهة، زهور (الزراعة لغرض اإلنتاج المباشر من أنوع أخرى من السلع  -
 ؛)الزينة، األخشاب، الحبوب

 مثال الدرنات، والعقل والبذور(زيادة عدد نفس النباتات المخصصة للغرس  -
 ؛)والريزوم

استخدامها التي يقصد ويشمل هذا النباتات ). مثًال نباتات الزينة(ها مغروسة بقاؤ -
 .بغرض الترويح أو المزية الجمالية أو غير ذلك من االستخدامات
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وعندما يكون االستخدام المقصود هو زيادة عدد نفس النباتات المخصصة للغرس، فإن 
 في إطار خطة إصدار ة للغرسذلك قد يشمل إنتاج أنواع مختلفة من النباتات المخصص

وفى إطار تحليل مخاطر . ، آأن تكون نباتات للتربية أو لمزيد من اإلآثارالشهادات
اآلفات بالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، فإن هذا التمييز قد يكون مهما في 

تمييز وينبغي أن يكون لهذا ال. تحديد مستويات األضرار وخيارات إدارة مخاطر اآلفات
 .استنادا إلى هذه الفئات، مبرراته الفنية

 
واالستخدام غير ) ويشمل البيع أو نية البيع(وقد يكون التمييز بين االستخدام التجاري 

وال يشمل البيع ويقتصر على عدد قليل من النباتات المخصصة للغرس (التجاري 
 .ية، حيث يكون لهذا التمييز مبرراته الفن)بغرض االستخدام الشخصي

 
 المكافحة الرسمية 1-2

في تعريف اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، إلى " الخاضعة للوائح"تشير 
وتخضع هذه اآلفات للمكافحة الرسمية في شكل تدابير للصحة . المكافحة الرسمية

 4-1-3أنظر القسم (النباتية ترمى إلى تقليصها في النباتات المحددة ألغراض الغرس 
: اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح:  من سلسلة المعايير الدولية16قم من النشرة ر

 .المفهوم والتطبيق
 

فسير وتطبيق مفهوم المكافحة الرسمية لآلفات ذات الصلة بتالمعايير المبادئ وو
 :الخاضعة للوائح هى

 
 عدم االنحياز؛  -
 الشفافية؛ -
 المبررات الفنية؛ -
 االنفاذ؛ -
 ؛الطابع االلزامى -
 منطقة التطبيق؛ -
 .سلطة المنظمة القطرية لوقاية النباتات ومشارآتها -

 
ة الخاضعة ـر الحجريـات غيـة الرسمية بالنسبة لآلفـج المكافحـق برنامـن تطبيـويمك

األول لقائمة ملحق الأنظر (ة محلية ـري، أي منطقـللوائح على أساس قطري، شبه قط
الخطوط التوجيهية بشأن تفسير : 5ير الدولية رقم ات الصحة النباتية في المعايـمصطلح

 ).وتطبيق مفهوم المكافحة الرسمية لآلفات الخاضعة للوائح
 

 المتطلبات
 تحليل مخاطر اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح

 
سوف تطبق هذه الخطوات، في معظم الحاالت، بالتتابع في عملية تحليل مخاطر اآلفات إّال  

وآل ما يتعين مراعاته في عملية تقدير مخاطر اآلفات هو . تباع تسلسل معينأنه من الضروري إ
 اويتيح هذ. أن تكون معقدة بالقدر الذي يمكن تبريره من الناحية الفنية في ظل الظروف السائدة

 الحكم على تحليل معين لمخاطر اآلفات في ضوء مبادئ الضرورة والتأثيرات الدنيا، عيارالم
افؤ، وتحليل المخاطر، والمخاطر التي يمكن إدارتها ومبادئ عدم التمييز الواردة والشفافية، والتك
مبادئ الحجر الزراعي وعالقتها بالتجارة : للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 1في النشرة رقم 

تية الملحق األول لقائمة مصطلحات الصحة النباأنظر ملحق  ( باإلضافة إلى تفسير المكافحةالدولية
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الخطوط التوجيهية بشأن تفسير وتطبيق مفهوم المكافحة الرسمية : 5في المعايير الدولية رقم 
 ).لآلفات الخاضعة للوائح

 
 البدء في العملية: المرحلة األولى -2

يمكن المخصصة للغرس التي المعّينة الهدف من المرحلة األولى هو تحديد آفات النباتات  
 تحليل المخاطر فيما أن يشملهاوالتي ينبغي  الحجرية الخاضعة للوائح إخضاعها للوائح اآلفات غير

يتعلق باالستخدام المقصود من النباتات المخصصة للغرس في المنطقة المحددة التي يشملها تحليل 
 .مخاطر اآلفات

 
 نقاط البداية 1- 2

جرية ة لآلفات غير الحــات بالنسبــل مخاطر اآلفــة تحليــدء في عمليـيمكن الب
 :الخاضعة للوائح، نتيجة لما يلي

 
تحديد النباتات المخصصة للغرس التي يمكن أن تكون طريقا محتمال لدخول  -

 اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح؛
 تحديد اآلفة التي يمكن أن تعد من اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح؛ -
 بما في ذلك عناصر تيةاستعراض أو مراجعة سياسات وأولويات الصحة النبا -

 .الصحة النباتية في الخطط الرسمية إلصدار الشهادات
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يبدأ تحليل مخاطر اآلفات بتحديد النباتات المخصصة للغرس التي يمكن أن تكون  2-1-1
 طريقا لدخول اآلفات غير الحجرية الخاضعة للغرس

لنسبة للنباتات قد تنشأ متطلبات إلى إيجاد تحليل جديد أو منقح لمخاطر اآلفات با
 :المخصصة للغرس في بعض الحاالت آاآلتي

 ؛ للوائحأنواع جديدة من النباتات المخصصة للغرستخضع  -
حدوث تغيير في جوانب التعرض لآلفات أو مقاومتها من جانب النباتات  -

 .المخصصة للغرس
 

ى وضعت قائمة باآلفات المحتمل أن تتعلق بالنباتات المخصصة للغرس اعتمادا عل
معلومات من مصادر رسمية ومن قواعد بيانات، ومن الدراسات العلمية أو غيرها من 

وقد يكون من المستصوب ترتيب أولويات القائمة . الدراسات أو من مشاورات الخبراء
وفى حالة عدم تحديد اآلفات غير الحجرية الخاضعة . استنادا إلى تقديرات الخبراء
علق بالنباتات المخصصة للغرس، يمكن وقف تحليل للوائح المحتملة بأنها قد ال تت
 .مخاطر اآلفات عند هذه النقطة

 
 تحليل مخاطر اآلفات الذي يبدأ نتيجة لظهور آفة 2-1-2

قد تنشأ حاجة إلى إجراء تحليل جديد أو منقح لمخاطر آفات النباتات المخصصة للغرس 
 :في بعض األوضاع مثل

 في حال تغّير مثًال( العلمي، ناشئة عن آفة تحديد مخاطر جديدة، من خالل البحث -
 ؛)ضراوة اآلفة أو إذا تبّين أّن إحدى الكائنات الحّية هي ناقلة لآلفات

 : مجال تحليل مخاطر اآلفاتفيظهور األوضاع التالية  -
  بها؛اإلصابةتغيير في انتشار اآلفة أو  •
على نطاق واسع مثل تحول آفة حجرية إلى االنتشار (تغيير في حالة اآلفة  •

 ؛)أو أنها لم تعد تخضع للوائح بوصفها آفة حجرية
 .وجود آفة جديدة غير مالئمة للتنظيم باعتبارها آفة حجرية •

 
 تحليل مخاطر اآلفات الذي يبدأ نتيجة الستعراض أو مراجعة سياسة الصحة النباتية 2-1-3

الحجرية الخاضعة قد تنشأ حاجة إلجراء تحليل جديد أو منقح لمخاطر اآلفات غير 
 : بسبب الحاالت التاليةللوائح نتيجة لشواغل تتعلق بالسياسات

 
 بما في ذلك )مثًال خطة إلصدار الشهادات(النظر في وضع برنامج مكافحة رسمي  -

لتجنب التأثيرات االقتصادية غير تدابير الواجب تطبيقها على آفة معّينة صرامة ال
لحجرية الخاضعة للوائح في النباتات المخصصة المقبولة المحددة في اآلفات غير ا
 .للغرس في مجال مخاطر اآلفات

بغرض توسيع نطاق متطلبات الصحة النباتية لتشمل الواردات من النباتات  -
المخصصة للغرس الخاضعة للوائح بالفعل في المنطقة التي يشملها تحليل مخاطر 

 .اآلفات
اية النباتات أو معلومات جديدة يمكن أن توافر نظام جديد أو عملية أو إجراء لوق -

 أو طريقة تشخيص مثل المعالجة الجديدة أو فقد المعالجة(تؤثر في قرار سابق 
 ).جديدة

مثًال اتخاذ  (اتخاذ قرار باستعراض لوائح الصحة النباتية أو متطلباتها أو عملياتها -
 ؛)ة للوائحقرار إلعادة تصنيف آفة حجرّية ضمن اآلفات غير الحجرية الخاضع
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من منظمة من منظمة إقليمية لوقاية النباتات أو اقتراح مقدم من بلد آخر أو تقييم  -
 ؛) األغذية والزراعةمنظمة(دولية 

 خالف نشأ بشأن تدابير الصحة النباتية -
 
 تحديد مجال تحليل مخاطر اآلفات  2-2

التي يطبق فيها، أو ينبغي تحديد منطقة تحليل مخاطر اآلفات حتى يمكن تحديد المنطقة 
 .يتوخى أن تطبق فيها المكافحة الرسمية  والتي يتعين توفير معلومات عنها

 
 المعلومات 2-3

. تشكل عملية جمع المعلومات عنصرا أساسيا في جميع مراحل تحليل مخاطر اآلفات
 وهى عملية ضرورية في مرحلة البدء حتى يمكن تحديد هوية اآلفة، وانتشارها الحالي

ويجرى تجميع .  ومدى ارتباطها بالنباتات المخصصة للغرسرها االقتصاديوتأثي
المعلومات األخرى الالزمة للتوصل إلى القرارات الضرورية المتعلقة بمدى ضرورة 

 .االستمرار في تحليل مخاطر اآلفات
 

ويجب . ويمكن الحصول على المعلومات عن تحليل مخاطر اآلفات من عّدة مصادر
رسمية عن حالة اآلفة استنادًا إلى االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إعطاء معلومات 

 ). 2-المادة السابعة(وتيسير ذلك من خالل نقاط االتصال الرسمية )) ج(1-المادة السابعة(
 
 استعراض تحليالت مخاطر اآلفات السابقة 2-4

 إذا آانت النباتات ينبغي قبيل البدء في إجراء عملية تحليل المخاطر الجديدة التأآد مما
ويمكن أن توفر . المخصصة للغرس أو اآلفة قد أخضعت لعملية تحليل مخاطر اآلفات

. عمليات التحليل التي أجريت ألغراض أخرى مثل اآلفات الحجرية، معلومات مفيدة
وينبغي في حالة وجود تحليل مخاطر سابقة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، 

 .مع مراعاة أن الظروف ربما قد تكون تغيرتالتحقق من سالمتها 
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 اختتام عملية البدء 2-5
تقدم اآلفات المرتبطة بالنباتات المخصصة للغرس التي يتم تحديدها على أنها آفات غير 
حجرية محتملة خاضعة للوائح، في نهاية مرحلة البدء، إلى المرحلة التالية من عملية 

 .تحليل المخاطر
 
  تقييم مخاطر اآلفات�ة المرحلة الثاني -3

 :يمكن تقسيم مرحلة تقييم مخاطر اآلفات إلى ثالث خطوات مترابطة هي
 تصنيف اآلفات، -
 تقدير ما إذا آانت النباتات المخصصة للغرس هي المصدر الرئيسي لالصابة باآلفات؛ -
 .غرساالستخدام المقصود للنباتات المخصصة للالمرتبطة بتقييم التأثيرات االقتصادية  -

 
 تصنيف اآلفات 3-1

قد ال يكون من الواضح، في البداية، ما هي اآلفات المحددة في المرحلة األولى والتي 
وتفحص عملية التصنيف ما إذا آان . تستوجب إجراء عملية تحليل مخاطر اآلفات

معيار التعريف لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح قد استوفى بالنسبة لكل آفة مفردة 
 .آلفاتمن ا

 
ويتم خالل مرحلة البدء إخضاع اآلفة أو قائمة اآلفات التي تم تحديدها لعملية التصنيف 

وتعتبر فرصة حذف آائن أو آائنات من .  المزيد من عمليات تقدير المخاطروإجراء
 .الدراسة قبيل مرحلة الفحص المتعمق من الخصائص القيمة لعملية التصنيف

 
. في أنها يمكن أن تنجز اعتمادا على عدد قليل من القرائنوتتمثل إحدى مزايا التصنيف 

 .غير أنه يتعين أن تكون هذه القرائن آافية إلجراء عملية التصنيف
  

 عناصر ضرورية للتصنيف 3-1-1
تشتمل عملية تصنيف اآلفة باعتبارها آفة غير حجرية خاضعة للوائح محتملة في نباتات 

 : لعناصر التاليةمعينة من النباتات المخصصة للغرس ا
 

االستخدام  واألجزاء من النباتات قيد الفحص ومعرفة اآلفة، النباتات المعيلة -
 المقصود؛

استخدامها تأثير ذلك على مدى ارتباط اآلفة بالنباتات المخصصة للغرس و -
 المقصود؛

 اآلفة وحالة التنظيم؛وجود  -
ة على االستخدام المقصود للنباتات  التأثير أو التأثيرات االقتصادية لآلفاإلشارة إلى -

 .المخصصة للغرس
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 المقصودالجزء من النبات قيد الفحص واالستخدام و، والنبات المعيل  تحديد اآلفة3-1-1-1
 :ينبغي تحديد ما يلي تحديدا واضحا

 
 تحديد اآلفة؛ -
 النبات المعيل الخاضع للوائح أو المحتمل أن يخضع للوائح؛ -
الشتالت واألبصال، البذور، النباتات في (ن النبات قيد الفحص جزء أو األجزاء م -

 ؛)وغير ذلكوالريزوم زراعة األنسجة، 
 .االستخدام المتوخى -

 
ويلزم ما تقدم لضمان أن يكون التحليل قد أجري على آفة أو آفات وعائل أو عوائل 

ين واالستخدام محددة وأن المعلومات البيولوجية المستخدمة تتعلق باآلفة والنبات المع
 .المقصود قيد الفحص

 
 وينبغي عند استخدام .وحدة التصنيف عمومابالنسبة إلى اآلفات، يكون النوع هو و 

وفي . مستوى أعلى أو أدنى من التصنيف دعم ذلك بمبررات سليمة من الناحية العلمية
ذلك ينبغي أن يتضمن ) مثل الصنف(حالة تصنيفها في مستوى أعلى أو أدنى من النوع 

األدلة التي توضح أن العوامل التي يستند إليها التصنيف مثل وجود اختالفات في مدى 
، آبيرة بشكل يؤثر في حالة العالقات بناقل اآلفةأو نطاق العوائل  أو ضراوة اآلفة
 . الصحة النباتية

 
وينبغي عند . العوائل أيضًا، يكون النوع هو وحدة التصنيف عموماوبالنسبة إلى 

م مستوى أعلى أو أدنى من التصنيف دعم ذلك بمبررات سليمة من الناحية استخدا
ينبغي أن ) مثل الصنف(وفي حالة تصنيفها في مستوى أعلى أو أدنى من النوع . العلمية

وجود ل يتضمن ذلك األدلة التي توضح أن العوامل التي يستند إليها التصنيف مث
آبيرة بشكل يؤثر في حالة اومته لها اختالفات في مدى تعّرض العائل لآلفات أو مق

ويتعين عدم استخدام التصنيفات الخاصة بنباتات الغرس بما يتجاوز . الصحة النباتية
مستوى النوع أو األصناف غير المحددة في جنس معين ما لم تكن جميع هذه األصناف 

 .في هذا الجنس قد تم تقييمها لنفس االستخدام المقصود
 
 المقصوداستخدامها والتأثير على فات بنباتات الغرس ارتباط اآل  3-1-1-2

ينبغي تصنيف اآلفة بعد مراعاة مدى ارتباطها بنباتات الغرس وتأثير ذلك على 
وحيثما تبدأ عملية تحليل لمخاطر اآلفات باآلفة ذاتها، قد يتم تحديد . االستخدام المقصود

ن أصناف العائل وجزء وينبغي عندئذ تقييم آــل صنف م. أآثر من عائل واحد لها
 .النبات قيد الفحص ألغراض المكافحة الرسمية بصورة منفصلة

 
فإذا آان من الواضح من التصنيف أن اآلفة ليست مرتبطة بنباتات الغرس أو الجزء من 
النبات قيد الفحص أو ال تؤثر في االستخدام المقصود لهذه النباتات، يمكن وقف تحليل 

 .المخاطر عند هذه النقطة
 
 اآلفات وحالة التنظيم وجود  3-1-1-3

أو يجرى دراسة استخدام (إذا آانت اآلفة موجودة وإذا آانت قيد المكافحة الرسمية 
في مجال تحليل مخاطر اآلفات، فإن اآلفة قد تستوفى ) المكافحة الرسمية بالنسبة لها

حليل  وتتواصل عملية تالمعايير الخاصة باآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح
 .المخاطر
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ال تخضع غير موجودة في المنطقة التي يشملها تحليل المخاطر أو أما إذا آانت اآلفة 

نباتات مخصصة للغرس ما يتعلق بلمكافحة رسمية في مجال تحليل مخاطر اآلفات في 
المحددة بنفس االستخدام المقصود، أو ال يتوقع أن تخضع لمكافحة رسمية في المستقبل 

 .القريب، فيمكن وقف عملية تحليل المخاطر عند هذه النقطة
 
 لنباتاتل المقصودتقييم التأثير أو التأثيرات االقتصادية لآلفة على االستخدام   3-1-1-4

 لغرسل المخصصة
أن تكون هناك مؤشرات واضحة إلى أن اآلفة تتسبب في تأثيرات اقتصادية على ينبغي 

أنظر الملحق األول لقائمة مصطلحات  (االستخدام المقصود للنباتات المخصصة للغرس
الخطوط التوجيهية بشأن تفسير وتطبيق : 5الصحة النباتية في المعايير الدولية رقم 
 .)عة للوائحمفهوم المكافحة الرسمية لآلفات الخاض

 
أما إذا آانت اآلفة ال تتسبب في التأثيرات االقتصادية، وفقا للمعلومات المتوافرة، أو ال 
تتوافر معلومات عن التأثيرات االقتصادية لهذه  اآلفة، فيمكن وقف تحليل المخاطر عند 

 .هذه النقطة
 
 ختتام تصنيف اآلفةا 3-1-2

 :أيتصبح آفة غير حجرية خاضعة للوائحإذا تقرر أن اآلفة تنطوي على احتماالت أن 
 تشكل النباتات المخصصة للغرس طريقًا -
 قد يكون لها تأثير اقتصادي غير مقبول -
 توجد في المنطقة التي يشملها تحليل مخاطر اآلفات -
تخضع أو من المقرر أن تخضع للمكافحة الرسمية في ما يتعلق بالنباتات المحددة  -

 المخصصة للغرس
أما إذا آانت اآلفة ال تستوفى المعايير الخاصة . الستمرار في عملية تحليل المخاطر اينبغي 

 .باآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، فيمكن وقف عملية التحليل
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 لغرس هي المصدر الرئيسي لإلصابة باآلفةل  المخصصةنباتاتالتقدير ما إذا آانت  3-2
لخاضعة للوائح في المنطقة التي يشملها تحليل نظرا الحتمال وجود اآلفة غير الحجرية ا

مخاطر اآلفات، فإن من الضروري تحديد ما إذا آانت النباتات المخصصة للغرس هي 
ومن الضروري للقيام بهذه .  الالمصدر الرئيسي لإلصابة باآلفات في هذه النباتات أو

 .اآلفاتالعملية، تقييم جميع مصادر اإلصابة وعرض النتائج في تحليل مخاطر 
 

 :وتستند عملية تقييم جميع مصادر اإلصابة إلى ما يلي
 دورة حياة اآلفة والعائل والتاريخ الوبائي لآلفة ومصادر اإلصابة باآلفة؛ -
 .النسبي لمصادر اإلصابة باآلفةالتأثير االقتصادي تحديد  -

 
األوضاع وعند تحليل المصدر الرئيسي لإلصابة باآلفة، يجب أن تؤخذ بعين االعتبار 
 .الراهنة في المنطقة التي يشملها تحليل مخاطر اآلفات وتأثير المكافحة الرسمية

 
 آلفة ومصادر اإلصابة باآلفةل والتاريخ الوبائيدورة حياة اآلفة والعائل  3-2-1

الهدف من هذا الجزء من التقييم هو تقدير العالقة فيما بين اآلفة والنباتات المخصصة 
 . المصادر األخرى لإلصابة باآلفةللغرس وتحديد جميع

 
ويتم تحديد جميع المصادر األخرى لإلصابة باآلفة من خالل تحليل دورتي حياة اآلفة 

 :المختلفة لإلصابة باآلفة ما يليالطرق وقد تشمل المصادر أو . والعائل
 

 التربة -
 المياه -
 الهواء -
 النباتات األخرى أو المنتجات النباتية -
 ةعوائل اآلف -
 آلية أو طرق النقل الملوثة -
 المنتجات الثانوية أو المخلفات -

 
بما في ذلك الرياح (نتيجة لحرآة طبيعية وانتشارها آلفة اإلصابة باوقد تحدث عملية 

، والتدابير البشرية أو غير ذلك من الوسائل من مصادر )والعوائل والممرات المائية
 .قطرتلك الوينبغي فحص خصائص .  هذهاإلصابة

 
  باآلفة لمصادر اإلصابةالتأثير االقتصادي النسبيتحديد  3-2-2

يتمثل الهدف من هذا الجزء من التقييم في تحديد أهمية اإلصابة باآلفات المرتبطة 
لمنطقة التي ابالنباتات المخصصة للغرس ذات الصلة بالمصادر األخرى لإلصابة في 

وينبغي استخدام . د لهذه النباتاتيشملها تحليل مخاطر اآلفات واالستخدام المقصو
 .1-2-3المعلومات الواردة في القسم 

 
وسوف يعالج التقييم أهمية اإلصابة باآلفة في النباتات المخصصة للغرس فيما يتعلق 

 آما يشمل التقييم مساهمة مصادر اإلصابة األخرى في تطّور . لآلفةةالوبائيحالة بال
تتأثر أهمية جميع تلك المصادر ببعض  وقد. وداآلفة وتأثيرها على االستخدام المقص

 :العوامل منها
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الدورة الواحدة أو (عدد دورات حياة اآلفة في النباتات المخصصة للغرس؛  -
 ؛)الدورات المتعددة لآلفات

 الخصائص البيولوجية لتكاثر اآلفة؛ -
 لتشتت ووتيرته؛آفاءة الطريق بما في ذلك آليات ا  -
عمليات االنتقال من النباتات المخصصة للغرس إلى النباتات اإلصابة الثانوية و -

 األخرى؛
 العوامل الجوية؛ -
 ؛ قبل الحصاد وبعدهالممارسات الزراعية -
 أنوع التربة؛ -
مثل أن تكون مراحل النباتات المبكرة أآثر عرضة لمختلف (مدى تعرض النباتات  -

 ؛)تعرضه لإلصابة/اآلفات، ومقاومة العائل
 قالت لآلفة؛وجود نا -
 ؛أو عوامل ممرضة/وجود أعداء طبيعيين و -
 وجود عوائل أخرى معّرضة لآلفات؛ -
 انتشار اآلفات في المنطقة التي يشملها تقييم مخاطر اآلفات؛ -
التاثير الفعلي أو المتوقع للمكافحة الرسمية في المنطقة التي يشملها تحليل مخاطر  -

 .اآلفات
 

دالت انتقال اآلفة من اإلصابة األولية في النباتات وقد تكون مختلف أنواع ومع
من بذور إلى بذور ومن بذور إلى نباتات ومن نباتات إلى نباتات (المخصصة للغرس 
وقد تعتمد أهمية هذه العوامل على . عناصر مهمة ينبغي دراستها) وداخل النبات ذاته

فعلى . على هذا األساساالستخدام المقصود للنباتات المخصصة للغرس وينبغي تقييمها 
سبيل المثال، قد يكون لنفس اإلصابة األولية باآلفة تأثيرات مختلفة اختالفا آبيرا في 
البذور أو عليها بالنسبة لعمليات اإلآثار األخرى أو النباتات المخصصة للغرس التي 

 . يقصد بقاؤها مغروسة
 

عتبارها المصدر وقد تؤثر عوامل أخرى في تقييم النباتات المخصصة للغرس با
وقد تشمل هذه العوامل فترة بقاء اآلفة . الرئيسي لإلصابة بالمقارنة بالمصادر األخرى

 .ها أو تخزينهانقلوعمليات المكافحة خالل إنتاج النباتات أو 
 
لغرس هي المصدر الرئيسي المخصصة لنباتات الاختتام عملية تقييم ما إذا آانت  3-2-3

 لإلصابة باآلفات
فات التي يتم انتقالها بصورة رئيسية من خالل النباتات المخصصة للغرس والتي تقدم اآل

االستخدام المقصود لهذه النباتات، إلى المرحلة التالية من تقييم المخاطر تؤثر على 
 .لتحديد ما إذا آانت هذه التأثيرات االقتصادية غير مقبولة

 
لمصدر الرئيسي لإلصابة، وعندما يتبين أن النباتات المخصصة للغرس ليست هي ا

وفى الحاالت التي تكون فيها . يمكن وقف تحليل مخاطر اآلفات عند هذه النقطة
المصادر األخرى لإلصابة ذات عالقة، ينبغي تقييم مساهماتها فيما يلحق من أضرار 

 .باالستخدام المقصود للنباتات المخصصة للغرس
 
 لغرسل  المخصصةلنباتاتل المقصودم الستخداعلى اتقدير التأثيرات االقتصادية  3-3

 لمعرفةتشير المتطلبات الواردة في هذه الخطوة إلى المعلومات الالزمة إلجراء تحليل 
وقد تكون التأثيرات االقتصادية قد .  غير مقبولةما إذا آانت هناك تأثيرات اقتصادية
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اتات خضعت للتحليل قبل ذلك ألغراض وضع برامج للمكافحة الرسمية آلفات النب
وينبغي مراجعة سالمة أية بيانات حيث . المخصصة للغرس لنفس االستخدام المقصود
 .أن الظروف والمعلومات قد تكون قد تغيرت

 
آما . وينبغي حيثما يكون مالئما، الحصول على البيانات الكمية التي توفر قيما نقدية

تويات الجودة قبيل يمكن أيضا استخدام البيانات النوعية مثل اإلنتاج النسبي أو مس
وقد تتباين التأثيرات االقتصادية الناشئة عن اآلفة تبعا لالستخدام . اآلفات وبعدها

 .المقصود للنباتات المخصصة للغرس وال بد من أخذ ذلك في االعتبار
 

وفى الحاالت التي يتبين وجود أآثر من مصدر من مصادر االصابة، ينبغى بيان أن 
إنما ناشئة عن اآلفة الموجودة على النباتات المخصصة للغرس التأثيرات االقتصادية ال

 .هي المصدر الرئيسي للتأثير االقتصادي غير المقبول
 
 تأثيرات اآلفة 3-3-1

 ألن اآلفة تكون موجودة في المنطقة التي يشملها تحليل مخاطر اآلفة، فان انظر
وينبغي . تكون متوافرةة في تلك المنطقالمعلومات المفصلة بشأن تأثيراتها االقتصادية 

 فيغير ذلك من المعلومات إلى المعلومات التنظيمية والرجوع إلى البيانات العلمية و
وسوف تكون معظم . الدراسات القطرية والدولية، وتوثيقها حسب مقتضى الحال

التأثيرات التي يجرى دراستها خالل التحليل االقتصادي عبارة عن تأثيرات مباشرة 
 . المخصصة للغرس واستخدامها المقصودعلى النباتات

 
 :وتشمل العوامل ذات الصلة في تحديد التأثيرات االقتصادية ما يلي

 
 ؛)أي حدوث خفض في الغالت(انخفاض آمية الغالت القابلة للتسويق  -
تقليل الجودة مثل الحد من المحتوى السكري في الكروم المستخدمة في إنتاج النبيذ،  -

 ؛) المنتج المطروح في السوقوالتقليل من درجة
مثل إتالف النباتات غير الصالحة واستخدام (زيادة تكاليف مكافحة اآلفات  -

 ؛)المبيدات
 ؛)مثل االنتقاء(زيادة تكاليف الحصاد والفرز  -
 ؛)نتيجة لفقد طول عمر النباتات(تكاليف إعادة الغرس  -
نتيجة للحاجة إلى مثل (الخسائر الناجمة عن ضرورة زراعة محاصيل بديلة  -

زراعة أصناف مقاومة ذات غالت منخفضة من نفس المحصول أو المحاصيل 
 ؛)المختلفة

 
في حاالت معينة، يمكن أن تعتبر تأثيرات اآلفة على النباتات العائلة األخرى في مكان 

فعلى سبيل المثال، قد ال تتأثر بعض األصناف أو األنواع من . اإلنتاج عوامل ذات صلة
غير أن زراعة . ات العائلة تأثرا خطيرا نتيجة لإلصابة باآلفة التي يجرى تقييمهاالنبات

مثل هذه النباتات العائلة المصابة قد تتسبب في تأثيرات آبيرة على النباتات العائلة 
وفى هذه . األآثر تعرضا في مكان اإلنتاج في المنطقة التي يشملها تحليل مخاطر اآلفات

لعواقب التي قد تلحق باالستخدام المقصود لهذه النباتات قد يشمل الحاالت، فان تقييم ا
 .جميع النباتات العائلة ذات الصلة التي يتم زراعتها في مكان اإلنتاج

 
وفي بعض الحاالت، قد ال تتضح العواقب االقتصادية إال بعد فترة طويلة من الزمن 

نتيجة لإلصابة بآفة في مثال األمراض المؤدية إلى الذبول في المحاصيل المعمرة (
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وعالوة على ذلك، فإن اإلصابة في النباتات قد ). مرحلة سبات تستغرق فترة طويلة
وفى . تؤدى إلى تلوث مكان اإلنتاج مما يكون له تأثيرات على المحاصيل في المستقبل

 إلى ما يتجاوز يتم تمديدهاهذه الحاالت، فان النتائج التي تلحق باالستخدام المقصود قد 
 . دورة اإلنتاج األولى

 
آلفات مثل التأثيرات على فرص الوصول إلى األسواق الناجمة عن اوال تعتبر النتائج 

أو الصحة البيئية عوامل ذات صلة عند تحديد التأثيرات االقتصادية لآلفات غير 
ومع ذلك، فإن القدرة لتكون ناقلة لآلفات األخرى قد تعتبر . الحجرية الخاضعة للوائح

 . لعوامل ذات الصلةمن ا
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 المقصوداالستخدام حدود اإلصابة والضرر في ما يتعلق ب 3-3-2
ينبغي توافر البيانات الكمية والنوعية فيما يتعلق بمستوى األضرار التي تلحقها اآلفة 
باالستخدام المقصود للنباتات المخصصة للغرس بالنسبة لجميع مصادر اإلصابة في 

وفى الحاالت التي تكون فيها النباتات . ل مخاطر اآلفاتالمنطقة التي يشملها تحلي
المخصصة للغرس هي المصدر الوحيد لإلصابة، توفر هذه البيانات األساس الالزم 

بالتأثير فيما يتعلق الناشئة عنها المستويات الدنيا لألضرار مستويات اإلصابة ولتحديد 
   .ستخدام المقصوداالقتصادي لال

 
ر األخرى لإلصابة ذات صلة أيضا، البد من تقديم مساهماتها وحيثما تكون المصاد

وينبغي مقارنة نسبة األضرار التي تلحقها اآلفة بالنباتات . النسبية في األضرار الكلية
المساهمة النسبية في مستويات المخصصة للغرس مع نسبة المصادر األخرى لتحديد 

 .ات المتعلقة باالستخدام المقصود لهذه النباتاألضرار
 

ومن شأن تحديد مستوى اإلصابة أن يساعد على تحديد مستويات السماح المناسبة في 
 ).4-4أنظر القسم (مرحلة إدارة مخاطر اآلفات 

 
وفى الحاالت ال تتوافر فيها المعلومات الكمية عن األضرار التي تلحقها اآلفة خالل 

الستعانة بتقديرات المستوى األول لإلصابة في النباتات المخصصة للغرس، يمكن ا
  .2-2-3و 1-2-3 المعلومات التي يتم الحصول عليها في القسمين إلىالخبراء استنادا 

 
 تحليل النتائج االقتصادية 3-3-3

 سوف تكون ذات طابع تجارى ، الضرر مثًال،ن معظم تأثيرات اآلفةإآما أشير أعاله ف
 وقد يكون من المفيد النظر في .وينبغي تحديد هذه التأثيرات وتقديرها آميا. ضمن البلد

التأثيرات السلبية للتغييرات بسبب اآلفة في األرباح التي يحققها المنتجون نتيجة 
 .للتغييرات في تكاليف اإلنتاج والغالت أو األسعار

  
 تقنيات التحليل 3-3-3-1

هناك بعض التقنيات التحليلية التي يمكن استخدامها بالتشاور مع الخبراء في علوم 
 تحليل أآثر تفصيال للتأثيرات االقتصادية لآلفات غير الحجرية إلجراءالقتصاد ا

وقد تشمل هذه . وينبغي أن تتضمن جميع التأثيرات التي تم تحديدها. الخاضعة للوائح
تحليل مخاطر : 11 من التعديل األول للمعايير الدولية رقم 3-2-3-2أنظر القسم  (التقنيات

 :)لك تحليل المخاطر على البيئةاآلفات الحجرية بما في ذ
 

 سوف يكون ذلك آافيا إذا آانت التأثيرات االقتصادية الناجمة :الميزانية الجزئية -
عن تأثيرات اآلفة على أرباح المنتجين قاصرة بصورة عامة على المنتجين وتعتبر 

 .عامال ثانويا نسبيا
، تغييرات 3-3-4لنقطة يوصى بذلك إذا ما آان هناك، في إطار ا: التوازن الجزئي -

. آبيرة في أرباح المنتجين أو إذا آان هناك تغييرا آبيرا في الطلب االستهالآي
ويعتبر تحليل التوازن الجزئي ضروريا لقياس التغييرات في الرفاه أو التغيرات 

 . الصافية الناشئة عن تأثيرات اآلفة على المنتجين والمستهلكين
 

ة بالتأثيرات االقتصادية لآلفات على االستخدام المقصود وينبغي توافر البيانات الخاص
 وإجراء للنباتات المخصصة للغرس في المنطقة التي يشملها تحليل مخاطر اآلفات

 وقد تكون هناك، بالنسبة لبعض تأثيرات اآلفات، بعض الشكوك .تحليل اقتصادي ربما
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وفى هذه الحالة ينبغي . قطأو توافر المعلومات النوعية ف/أو االختالفات في البيانات و
 .الشكوك واالختالفات في تحليل مخاطر اآلفاتأوجه تفسير 

 
غالبًا ما يكون استخدام بعض تقنيات التحليل مقّيدًا بعدم آفاية البيانات وعدم التأّآد منها 

وفي حال تعّذر إجراء . وإمكانية الحصول على معلومات نوعّية فقط في بعض الحاالت
آما ينبغي شرح . ثيرات االقتصادية، يمكن إعطاء معلومات نوعّية عنهاقياس آّمي للتأ

 .طريقة مراعاة تلك المعلومات عند اتخاذ القرارات
 
  النتائج االقتصاديةتقديراختتام  3-3-4

ينبغي عادة أن تكون حصيلة تقدير النتائج االقتصادية المشار إليها في هذه الخطوة في 
مثل األرباح (عبير عن النتائج االقتصادية بصورة نوعية ويمكن الت. صورة قيمة نقدية

مثل وزن (أو باستخدام المقاييس الكمية بدون القيم النقدية ) النسبية قبل وبعد اإلصابة
ويجب بيان مصادر المعلومات واالفتراضات وطرق التحليل بصورة ). الغالت
 االقتصادية مقبولة أو وسوف يتعين إجراء تقدير لتحديد ما إذا آانت النتائج. واضحة

أي قدر ضئيل من األضرار أو أن (فإذا اعتبرت النتائج االقتصادية مقبولة، . غير مقبولة
) األضرار تعزى بدرجة آبيرة إلى مصادر أخرى غير النباتات المخصصة للغرس

 . فيمكن وقف تحليل مخاطر اآلفات عند هذه النقطة
 
 درجة الشكوك 3-4

 لمصادر اإلصابة على بعض لتأثير االقتصادي واألهمية النسبيةا عملية تقدير تنطويقد 
ومن المهم توثيق مجاالت ودرجة الشكوك في التقييم، واإلشارة إلى تقديرات . الشكوك

ويعتبر ذلك ضروريا ألغراض الشفافية وقد يكون مفيدا . الخبراء حيثما استعين بها
 .اتهاأيضا في تحديد االحتياجات من البحوث وترتيب أولوي
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  اآلفاتتقدير مخاطراختتام  3-5
يتم، نتيجة لتقدير مخاطر اآلفات، التوصل الى تقييم آمي ونوعي للنباتات المخصصة 
للغرس التي تكون المصدر الرئيسي لإلصابة باآلفة، وتقديرات آمية أو نوعية مقابلة 

 .للعواقب االقتصادية ويتم توثيقها أو يكون قد تم تحديد تقدير عام لها
 

يجدر وال توجد مبررات للتدابير التي تتخذ إذا ما آانت المخاطر تعتبر بالفعل مقبولة أو 
مثل االنتشار (عن طريق المكافحة الرسمية قبولها نتيجة لعدم إمكانية التصدي لها 
وللبلدان أن تقرر ما إذا آان يتعين القيام بمستوى ). الطبيعي من مصادر أخرى لإلصابة

 . أو المراجعة لضمان تحديد التغييرات في مخاطر اآلفات في المستقبلمالئم من الرصد
 

وحيثما يتم تحديد النباتات المخصصة للغرس على أنها المصدر الرئيسي لإلصابة 
باآلفة، ويثبت عمليا أن التأثيرات االقتصادية على االستخدام المقصود لهذه النباتات غير 

وتستخدم عمليات ). المرحلة الثالثة(مالئمة آلفات إدارة مخاطر امقبولة، يمكن أن تعتبر 
التقييم مقترنة مع جوانب عدم اليقين ذات الصلة، في مرحلة إدارة مخاطر اآلفات في 

 .تحليل مخاطر اآلفات
 
 إدارة مخاطر اآلفات: 3المرحلة  -4

تستخدم نتائج تقييم مخاطر اآلفات في تقرير ما إذا آانت إدارة المخاطر مطلوبة وفى 
 .تعزيز اإلجراءات الالزم اتخاذها

 
رئيسي لإلصابة الصدر على اعتبارها المإذا تم تقييم النباتات المخصصة للغرس 

باآلفات ووجد أن التأثير االقتصادي على االستخدام المقصود لهذه النباتات غير مقبول 
تية الممكنة لتحديد تدابير الصحة النبا) 3المرحلة ( تستخدم إدارة المخاطر ،)2المرحلة (

 .من األخطار إلى مستوى مقبول أو دونهللتقليل 
 

اآلفات بالنسبة لآلفة غير الحجرية مخاطر ويتمثل الخيار األوسع استخداما بشأن إدارة 
وينبغي تطبيق . الخاضعة للوائح، في وضع معايير لتحقيق مستوى سماح مالئم لآلفات

 من 3-6أنظر الفقرة ( والواردات نفس مستوى السماح بشأن متطلبات اإلنتاج المحلى
: اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح :16النباتية رقم  المعيار الدولي لتدابير الصحة

 ).المفهوم والتطبيق
 
 المعلومات الفنية المطلوبة -4-1

تستند القرارات التي يجب اتخاذها في عملية إدارة مخاطر اآلفات على المعلومات 
. سيما المعلومات البيولوجية، الل السابقة لتحليل مخاطر اآلفاتالمجمعة خالل المراح

 : هذه المعلومات ما يليشملوت
 

 أسباب الشروع في العملية؛ -
 أهمية النباتات المخصصة للغرس آمصدر لآلفة غير الحجرية الخاضعة للوائح؛ -
 .تقييم النتائج االقتصادية في المنطقة التي يشملها تحليل مخاطر اآلفات -

 
 مستوى المخاطر ومدى قبولها 4-2

 تنفيذ مبدأ إدارة المخاطر، يتعين على البلدان المعنية أن تقرر مستوى المخاطر في
 .المقبول بالنسبة لها
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 : المقبول بعدد من األساليب من بينها ما يليرويمكن التعبير عن مستوى المخاط
 بشأن اإلنتاج المحلى؛ مستوى المخاطر المقبول الساري ىاإلحالة المرجعية إل -
 القياس تبعا للخسائر االقتصادية التقديرية؛ -
 الحساب وفق جدول قياس مستوى السماح للمخاطر؛ -
 .المقارنة مع مستوى المخاطر المقبول لدى البلدان األخرى -

 
  وانتقاء الخيارات المالئمة إلدارة المخاطرتحديدالعوامل التي ينبغي مراعاتها في  4-3

ختيار التدابير المالئمة استنادا إلى فعاليتها في تقليص التأثيرات االقتصادية ينبغي ا
ويجب أن يستند االختيار . لآلفات على االستخدام المقصود للنباتات المخصصة للغرس

ق بالتجارة ــعلى االعتبارات التالية التي تشمل العديد من مبادئ الحجر النباتي فيما يتعل
مبادئ الحجر الزراعي :1لدولي لتدابير الصحة النباتية؛ النشرة رقم ار اــالمعي(الدولية 

 ):في عالقتها بالتجارة الدولية
 

 يجب أال يكون هذا � تدابير الصحة النباتية التي أثبتت مردودية التكاليف وجدواها -
 .التدبير أآثر تكلفة من التأثير االقتصادي

دابير أآثر تقييدا للتجارة مما هو  يجب أال تكون الت�" التأثير األدنى"مبدأ  -
 . ضروري

 يجب عدم فرض تدابير إضافية إذا - " السارية الصحة النباتيةمتطلبات"تقييم  -
 .آانت التدابير السارية فعالة

 إذا حددت مختلف تدابير الصحة النباتية التي لها نفس التأثير � "التكافؤ"مبدأ  -
 .فيجب قبولها باعتبارها بدائل

 إن تدابير الصحة النباتية المتعلقة باالستيراد يجب أال تكون � "عدم التمييز"مبدأ  -
 .أآثر صرامة من تلك المطبقة في المنطقة التي يشملها تحليل مخاطر اآلفات

يجب أن ال تميز تدابير الصحة النباتية بين البلدان المصدرة التي تتماثل من حيث 
 .أوضاع الصحة النباتية
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 مييزعدم الت 4-3-1
يجب أن يكون هناك اتساق بين متطلبات االستيراد والمتطلبات المحلية بشأن آفة بعينها 

: 5أنظر الملحق األول لقائمة مصطلحات الصحة النباتية في المعايير الدولية رقم (
الخطوط التوجيهية بشأن تفسير وتطبيق مفهوم المكافحة الرسمية لآلفات الخاضعة 

 ):للوائح
 ن متطلبات االستيراد أآثر صرامة من المتطلبات المحلية؛يجب أال تكو -
يجب أن تدخل المتطلبات المحلية حيز التنفيذ قبل متطلبات االستيراد أو بالتزامن  -

 معها؛
يجب أن تكون المتطلبات المحلية ومتطلبات االستيراد هي نفسها أو تكون آثارها  -

 متكافئة؛
المتطلبات المحلية ومتطلبات االستيراد يجب أن تكون العناصر اإللزامية في  -

 متماثلة؛
يجب أن تكون آثافة تفتيش الشحنات المستوردة مماثلة للعمليات المكافئة في برامج  -

 المكافحة المحلية؛
وفى حالة عدم االمتثال، تطبق بالنسبة للشحنات المستوردة نفس اإلجراءات أو ما  -

 يكافئها آأنها شحنات محلية؛
ستوى السماح ضمن برنامج وطني فيجب تطبيق نفس مستوى السماح إذا طبق م -

، مثًال نفس الفئة في خطة إصدار الشهادات أو نفس على المواد المكافئة المستوردة
وعلى وجه الخصوص، إذا لم تتخذ اإلجراءات في البرنامج . مرحلة التطّور

وى معينا، فال الرسمي الوطني للمكافحة بسبب أن مستوى اإلصابة ال يتجاوز مست
يجوز عندئذ اتخاذ أي إجراءات بالنسبة للشحنات المستوردة إذا آان مستوى 

االمتثال لمستوى عند الدخول تحديد  يجوزو. اإلصابة ال يتجاوز نفس المستوى
 تحديد مستوى ويتّم .السماح بالنسبة للواردات عند تفتيش الشحنات أو اختبارها

نقطة تطبق فيها المكافحة الرسمية أو أآثر نقطة السماح للشحنات المحلية عند آخر 
 مالئمة لذلك؛

إذا آان مسموحا في البرنامج الوطني الرسمي للمراقبة تخفيض الدرجة أو إعادة  -
 .التصنيف، فإنه يجب أن تكون هناك خيارات مماثلة بشأن الشحنات المستوردة

 
واردات، أو أن هذه وفى الحاالت التي تكون فيها لدى البلدان متطلبات بشأن ال

المتطلبات قيد الدراسة، بالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح في النباتات 
 . المخصصة للغرس التي ال تنتج محليا، فإن تدابير الصحة النباتية ينبغي تبريرها فنيا

 
ويجب أن تكون التدابير محددة قدر االمكان فيما يتعلق بأصناف النباتات المخصصة 

واستخداماتها ) الفئات ضمن خطة إصدار الشهاداتبما في ذلك مختلف (س للغر
المقصودة لتالفى القيود في وجه التجارة آتلك التي تحدد استيراد المنتجات دون أن 

 .يوجد مبرر لذلك
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 السماح 4-4
تحديد مستويات السماح يمكن االستعانة ببالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، 

ويجب أن تستند مستويات السماح تلك إلى .  لخفض الخطر إلى مستوى مقبولمةالمالئ
 المخصصة للغرس باآلفات بما يؤدى إلي تأثير )حد اإلصابة (مستوى إصابة النباتات
ومستويات السماح هي مؤشرات يحتمل، في حالة تجاوزها، أن . اقتصادي غير مقبول

 حدودفإذا تم تحديد . خصصة للغرس على النباتات المتكون لها آثار غير مقبولة
يجب مراعاة تلك الحدود عند وضع مستويات أثناء مرحلة تقييم المخاطر، اإلصابة 

وعند تحديد مستويات السماح يجب مراعاة المعلومات العلمية المالئمة . السماح المناسبة
 :بما في ذلك ما يلي

 االستخدام المقصود للنباتات المخصصة للغرس؛ -
 .يا اآلفات، السيما الخصائص الوبائيةبيولوج -
 حساسية العائل؛ -
مع تقديرات (وطرق الكشف ) بما في ذلك فترات الثقة(إجراءات أخذ العينات  -

 التحديد؛وإمكانية الوثوق بعملية ) لدرجة الدّقة
 العالقة بين مستوى اآلفة والخسائر االقتصادية؛ -
 .التي يشملها تحليل مخاطر اآلفاتالمناخ والممارسات الزراعية في المنطقة  -

  
 وأيضا من خالل ما  الموثوق بهايمكن استخالص المعلومات السابقة من خالل البحوث

 :يلي
الخبرات المكتسبة من برامج  المكافحة الرسمية في البالد بشأن النباتات  -

 المخصصة للغرس المعنية؛
 باتات المخصصة للغرس؛الخبرات المستفادة من خطط شهادة المنشأ بخصوص الن -
 سجل الواردات من النباتات المخصصة للغرس؛ -
 .أوجه التفاعل بين النباتات واآلفات وظروف النموالبيانات الخاصة ب -

 
 سماح ال 4-4-1

نظرا ألن اآلفة تكون موجودة فعال، فإن عدم السماح من المستبعد أن يكون من 
سماح مبررا من الناحية الفنية في أحوال ويمكن أن يكون انعدام ال. المتطلبات العامة

 :معينة أو مجموعة من األحوال آما يلي
 

آلفات فيما لإلصابة باحيثما تكون النباتات المخصصة للغرس المصدر الوحيد  -
يتعلق باالستخدام المقصود لتلك النباتات وإن أي مستوى من اإلصابة باآلفات 

ثال ذلك، األصول األساسية إلآثار م(سوف يؤدى إلي تأثير اقتصادي غير مقبول 
اإلصابة بمرض تنكسي خبيث، حيث يكون االستخدام المقصود إآثارا  وأجديد، 
 ).جديدا

. إن اآلفة تستوفى المعايير المحددة بالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح -
وهناك برنامج للمكافحة الرسمية قيد التطبيق يستلزم خلو النباتات المخصصة 

بشأن نفس االستخدام المقصود لجميع أماآن ) انعدام السماح(للغرس من اآلفات 
ويمكن استخدام المتطلبات المماثلة في المعيار . اإلنتاج أو مواقع اإلنتاج المحلية

متطلبات إنشاء أماآن اإلنتاج ومواقع ( 10الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 ).اإلنتاج الخالية من اآلفات

 
  مستوى السماح المناسباختيار 4-4-2
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استنادًا إلى التحليل السالف، يجب اختيار مستوى السماح بما يساعد على تجّنب حدوث 
 .4-3-3تأثير اقتصادي غير مرغوب آما يظهر في الفقرة 

 
  المطلوبةالسماحالخيارات لتحقيق مستويات  4-5

فخطط شهادة .  المطلوبةهناك عدد من الخيارات التي يمكن أن تحقق مستويات السماح
المنشأ غالبا ما تكون مفيدة للحصول على مستوى السماح المطلوب، ويمكن أن تتضمن 

فاالعتراف المتبادل بين . العناصر التي قد تكون وثيقة الصلة بجميع الخيارات اإلدارية
 ومن جهة أخرى،. خطط شهادات المنشأ يمكن أن يسهل التجارة بالمواد النباتية السليمة

أنظر (ليست ذات أهمية ) نقاء األصناف: مثال(فإن بعض جوانب خطط شهادات المنشأ 
 اآلفات غير الحجرية :16  من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم2-6الفقرة 

 ).المفهوم والتطبيق: الخاضعة للوائح
 

ر الدولي أنظر المعيا(ويمكن أن تتكون خيارات اإلدارة من خليط من خيارين وأآثر 
 استخدام التدابير المتكاملة في أسلوب نظم بشأن إدارة - 14لتدابير الصحة النباتية رقم 

ويمكن أن تكون المعاينة واالختبار والتفتيش بشأن السماح المطلوب . مخاطر اآلفات
 .مهمة بالنسبة لجميع خيارات اإلدارة

 
 :ويمكن تطبيق هذه الخيارات فيما يلي 

 المخزون األم؛ -
 مكان اإلنتاج؛ -
 منطقة اإلنتاج؛ -
 .شحنة النباتات المخصصة للغرس -

 
تحليل مخاطر اآلفات  (11 في التعديل األول للمعايير الدولية رقم 4-3آما يعطي القسم 

معلومات عن تحديد خيارات إدارة ) الحجرية بما في ذلك تحليل المخاطر على البيئة
 .المخاطر واختيارها

 
 تاجمنطقة اإلن 4-5-1

 :يمكن تطبيق الخيارات التالية في منطقة إنتاج النباتات المخصصة للغرس
 المعالجة؛ -
 اختيار منطقة غير موبوءة باآلفات؛ -
 منطقة ال توجد فيها آفات؛ -
 ؛)األنهار، والمراعى الجبلية، والمناطق الحضرية(اختيار مناطق عازلة  -
 .المسح الرصدي -

 
 مكان اإلنتاج 4-5-2

بيق الخيارات التالية على مكان إنتاج النباتات المخصصة للغرس لتحقيق يمكن تط
 :السماح المطلوب

 ؛)المكاني أو الزماني(العزل  -
أنظر المعيار (مكان اإلنتاج الخالي من اآلفات، أو موقع اإلنتاج الخالي من اآلفات  -

خالية من متطلبات إنشاء أماآن إنتاج : 10الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 ؛)اآلفات، ومواقع إنتاج خالية من اآلفات

 اإلدارة المتكاملة لآلفات؛ -
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مثال ذلك اإلتالف، ومكافحة اآلفات وناقالت الجراثيم، (الممارسات الزراعية  -
 ؛) والمحصول السابق والمعالجة السابقةوتوفير الظروف الصحية

 .طرق المعالجة -
 
 األصول األساسية 4-5-3

الخيارات التالية على األصول األساسية من النباتات المخصصة للغرس يمكن تطبيق 
 :لتحقيق السماح المطلوب

 المعالجة؛ -
 استخدام األصناف ذات المقاومة؛ -
 ؛)مثال ذلك زراعة األنسجة والعالج الحراري(استخدام المواد النباتية السليمة  -
 التصنيف واإلتالف؛ -
 .اختيار مواد اإلآثار -

 
 لغرسل  المخصصةنباتاتالشحنة  4-5-4

يمكن تطبيق الخيارات التالية على شحنة النباتات المخصصة للغرس لتحقيق مستوى 
 :السماح المطلوب

 المعالجة؛ -
 ؛)مثال ذلك ظروف التخزين والتعبئة والنقل(ظروف اإلعداد والمناولة  -
 . وإعادة التصنيفالتصنيف واإلتالف -

 
 
 سماحالتحقق من مستويات ال 4-6

اللجوء إلى التفتيش وأخذ العينات واالختبار للتأّآد من أّن النباتات المخصصة  قد يتعّين
   .للغرس تستوفي مستوى السماح المطلوب

 
 إدارة مخاطر اآلفاتختام  4-7

 :إن ختام مرحلة إدارة المخاطر هي
 تحديد مستوى سماح مناسب؛

 . لمطلوب اتحديد الخيارات اإلدارية لتحقيق مستوى السماح
ويتخذ قرار في نهاية العملية عما إذا آان يجدر الموافقة أم ال على التأثير االقتصادي 

وفي حال وجود خيارات مقبولة إلدارة المخاطر، تشكل تلك . الذي قد تتسبب به اآلفة
 .الخيارات األساس ألنظمة أو متطلبات الصحة النباتية

 
لخاضعة للوائح يجب أن تخص نباتات الغرس آلفات غير الحجرية االتدابير الخاصة باو
ولذا فان الخيارات اإلدارية وحدها المتعلقة بشحنات النباتات المخصصة للغرس . فقط

 لكن يجب أن هي وحدها التي يمكن اختيارها وإدراجها في متطلبات الصحة النباتية
. المقترحة ويجب تقييم التدابير الموازية .ترتبط بمستوى السماح المطلوب لتحقيقها

 لمساعدة ويجب عند الطلب إتاحة المعلومات المتعلقة بكفاءة الخيارات البديلة المقترحة
في ) سواء منها الصناعات المحلية أو األطراف المتعاقدة األخرى(األطراف المعنية 

وإن التصديق على أن مستوى السماح قد تحقق ال يعنى . مجال االلتزام بالمتطلبات
حنات لكن االختبار أو المعاينة يمكن استخدامها آمراجعة حسب اختبار جميع الش

 .االقتضاء
 
 ابير الصحة النباتيةدرصد واستعراض ت -5
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عندما تتغير الظروف، وعندما تتوافر حقائق جديدة، : "على ما يلي" التعديل"ينص مبدأ 
شروط يجب تعديل تدابير الصحة النباتية فورا إما بإدراج الموانع أو القيود أو ال
المعيار " (الضرورية لنجاحها أو بإلغاء تلك التدابير التي وجد أنها غير ضرورية

مبادئ الحجر الزراعي في عالقتها بالتجارة  :1الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 ).الدولية

 
. وعلى هذا النحو، فان تنفيذ تدابير معينة بشأن الصحة النباتية ينبغي أال يعتبر أمرا دائما

. ان نجاح التدابير، بعد تطبيقها، في تحقيق أهدافها ينبغي تحديده في ضوء الرصدف
أو /ويمكن تحقيق ذلك برصد النباتات المخصصة للغرس في أوقات وأمكنة مالئمة و

ويجب استعراض المعلومات التي تدعم تحليل ). اآلثار االقتصادية(مستويات التلف 
أن أي معلومات جديدة تصبح متاحة ال تبطل مخاطر اآلفات بصورة دورية للتأآد من 

 .القرار المتخذ
 
 توثيق تحليل مخاطر اآلفات -6

" الشفافية" ومبدأ ))ج(2-المادة السابعة (1997، تتطلب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 مبادئ الحجر الزراعي في عالقتها :1المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتيـــة رقم (

عند الطلب تقديم المبررات بشأن األطراف المتعاقدة أنه يتعين على )  الدوليةبالتجارة
وإن آامل العملية بدءا من الشروع في إدارة مخاطر البيئة . متطلبات الصحة النباتية

عند تلقي طلب بالحصول على مبررات  ،يجب توثيقها على نحو واف بحيث يمكن
 أن يتم بوضوح تبيان د استعراض التدابير،، أو عنأو عند بروز نزاعمنطقية للتدابير 

 .مصادر المعلومات والمبررات المستخدمة للوصول إلى قرار إداري
 

 :وفيما يلي أهم عناصر التوثيق
 الهدف من تحليل مخاطر اآلفات؛ 

أو أجزاء أو أصناف النباتات موضع الدراسة، وقائمة /اآلفات والعائل والنباتات و -
، ومصادر اإلصابة باآلفات، واالستخدام المقصود، ومنطقة )عند االقتضاء(اآلفات 

 تحليل مخاطر اآلفات؛
 مصادر المعلومات؛ -
 قائمة بفئات اآلفات؛ -
 نتائج تقييم المخاطر؛ -
 إدارة المخاطر؛ -
 .تحديد الخيارات -
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 )تحليل مخاطر اآلفات الحجرية( لتدابير الصحة النباتية 11ملحق بالمعايير الدولية رقم 
 تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة 

 
فّصQلة للمنظمQQات القطريQQة لوقايQQة النباتQQات  مهQQو إعطQQاء توجيهQQات الملحQق  الغQرض مQQن هQQذا الQQنص  

 .الكائنات الحية المحورةبالنسبة إلى  تحليل مخاطر اآلفات بشأن
تحليQQل مخQQاطر ( للمعQايير الدوليQQة لتQدابير الصQQحة النباتيQة    11وهQو يسQQتند إلQى المعQQايير الدوليQة رقQQم    

بالصيغة التي وافقت عليهQا الهيئQة       (، بما في ذلك الملحق الخاص بالمخاطر البيئية         )اآلفات الحجرية 
ص الملحQق عQن الكائنQات الحيQة المحQورة فQي             ويQرد الQن   ). 2003المؤقتة لتدابير الصحة النباتيQة عQام        
 .أطر خاصة في األقسام ذات الصلة

ال يعطQي الQنص الملحQق أي شQرح مفّصQل لعمليQة       و. ال يشكل النص الملحق وثيقة قائمة بحQد ذاتهQا    و
 . مستقلة لتحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة

 
 مقدمة

 النطاق
صيل طريقة تحليل مخاطر اآلفات لمعرفة ما إذا آانت اآلفات من اآلفات تشرح هذه المعايير بالتف

وتصف اإلجراءات المتكاملة المستخدمة في تقدير المخاطر، فضًال عن خيارات إدارة . الحجرية
 .المخاطر

 
وهي تتضمن تفاصيال تتعلق بتحليل مخاطر آفات النباتات بالنسبة للبيئة والتنوع الحيوي، بما في 

الطليقة، والحياة النباتية البرية، /اطر التي تؤثر على األنواع النباتية غير المزروعةذلك المخ
وترد في . والمواطن البيئية والنظم اإليكولوجية التي تضمها منطقة تحليل مخاطر اآلفات المعنية

لى الملحق األول بعض المالحظات التي تشرح نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالنسبة إ
 .المخاطر البيئية

 
 نباتاتالالمحتملة على الصحة النباتية توجيهات بشأن تقييم مخاطر الملحق يعطي هذا النص 

وهو ال يمّس بنطاق المعايير الدولية .  التي تتسبب بها الكائنات الحية المحورةيةالنبات المنتجاتو
اطر اآلفات بالنسبة إلى الكائنات  بل إّن الغرض منه هو إيضاح المسائل المتعلقة بتحليل مخ11رقم 

وترد في الملحق الثاني بعض المالحظات التي تشرح نطاق االتفاقية الدولية لجهة . الحية المحورة
 .تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة

 
 المراجع
 .جنيف ية،العالم التجارة منظمة. 1994 النباتية، والصحة الصحة تدابير تطبيق اتفاقية
 لتدابير الصحة النباتية، 5 رقم المعايير الدولية. 2002 ،النباتية بالصحة الخاصة المصطلحات قائمة
 .روما والزراعة، األغذية منظمة
 لتدابير الصحة النباتية، 2 رقم المعايير الدولية .1996 ،اآلفات مخاطر لتحليل التوجيهية الخطوط
 .روما والزراعة، األغذية منظمة

 لتQدابير الصQحة النباتيQة،      6 رقQم  المعQايير الدوليQة    .1998 ،والرصQد  المسQح  لQنظم  التوجيهيQة  خطوطال
 .روما والزراعة، األغذية منظمة
 .روما والزراعة، األغذية منظمة ،1997 ،النباتات لوقاية الدولية االتفاقية
لتQدابير الصQحة     1 رقQم  ةالمعQايير الدوليQ    .1995 ،الدوليQة  بالتجQارة  وعالقتهQا  الزراعQي  الحجر مبادئ
 .روما والزراعة، األغذية منظمة النباتية،
لتQQدابير الصQQحة  7 رقQQم المعQQايير الدوليQQة .1997 ،للصQQادرات النباتيQQة الصQQحة شQQهادات إصQQدار نظQQام

 .روما والزراعة، األغذية منظمة النباتية،
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 لتQدابير الصQحة النباتيQة،      4 رقQم  المعايير الدوليQة   .1996 ،اآلفات من الخالية المناطق إنشاء متطلبات
 .روما والزراعة، األغذية منظمة
 منظمQQة لتQدابير الصQQحة النباتيQة،   8 رقQم  المعQايير الدوليQQة  .1998 ،مQQا منطقQة  فQي  اآلفQQات حالQة  تحديQد 
 .روما والزراعة، األغذية
يير المعQا  1999 ،اآلفQات  مQن  خاليQة  لإلنتQاج  ومواقQع  اآلفQات  مQن  خاليQة  لإلنتاج أماآن إنشاء متطلبات
 .روما والزراعة، األغذية منظمة لتدابير الصحة النباتية، 10 رقم الدولية

 
 مراجع إضافية خاصة بالكائنات الحية المحورة

 
 .اتفاقية التنوع الحيوي، مونتريال.1992، اتفاقية التنوع الحيوي

فاقيQة التنQQوع   ات2000بروتوآQول قرطاجنQة بشQأن السQالمة األحيائيQة التQابع التفاقيQة التنQوع الحيQوي،          
 .الحيوي، مونتريال

المعQايير الدوليQة    .1996،  مدونة السلوك بشQأن اسQتيراد وإطQالق العوامQل األجنبيQة للمكافحQة الحيويQة               
 .، منظمة األغذية والزراعة، روما3رقم 

،  عQن األبحQاث والتقانQة      9الورقQة رقQم     . 2002قائمة مصطلحات التقانة الحيويQة لألغذيQة والزراعQة،          
 .ذية والزراعة، رومامنظمة األغ

. ، منظمة األغذية والزراعة، روما5المعايير الدولية رقم . 2003، قائمة مصطلحات الصحة النباتية
الخطQQوط التوجيهيQQة بشQQأن تفسQQير وتطبيQQق مفهQQوم المكافحQQة       : الملحQQق األول لقائمQQة المصQQطلحات  

 .مة األغذية والزراعة، روما، منظ5المعايير الدولية رقم . 2002الرسمية لآلفات الخاضعة للوائح، 
خطQQوط توجيهيQQة بشQQأن فهQQم األهميQQة االقتصQQادية المحتملQQة       : الملحQQق الثQQاني لقائمQQة المصQQطلحات   

، 5المعQQايير الدوليQQة رقQQم  .2003، والمصQQطلحات المتصQQلة بهQQا مQQع اإلشQQارة إلQQى االعتبQQارات البيئيQQة  
 .منظمة األغذية والزراعة، روما

، منظمQQQة األغذيQQQة  12 المعQQQايير الدوليQQQة رقQQQم  2001، باتيQQQةخطQQQوط توجيهيQQQة لشQQQهادات الصQQQحة الن 
 .والزراعة، روما
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 تعاريف ومختصرات
 

 قد تشمل بلدا بعينه، أو جزءا من بلد ما، أو جميع رسميامنطقة محددة 
 معدل في المنظمة، ؛1990 ،المنظمة[أو بعض أجزاء عدة بلدان 

؛ استنادا إلى 1999؛ لجنة الخبراء المختصة بالصحة النباتية، 1995
االتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية لدى منظمة 

 ]التجارة العالمية

 منطقة

  
 للوائح الصحية النباتية ينقل بند آخر خاضع أو منتج نباتي أو نبات

؛ تعديل الهيئة 1990المنظمة، [ألغراض التجارة أو ألغراض أخرى 
 ]2001في 

 سلعة

 
أو أي بنود أخرى خاضعة /أو المنتجات النباتية و/، وآمية من النباتات

للوائح ُتنقل من بلد آلخر وتشملها حيثما لزم شهادة صحة نباتية واحدة 
؛ 1990المنظمة، [ )ويمكن أن تتألف الشحنة من رسالة واحدة أو أآثر(

 ]2001تعديل الهيئة فى 

 شحنة

  
 لمنتجات النباتيةا استمدت منها التي النباتات زرعت فيه الذيالبلد 

 ]1999؛ لجنة الخبراء، 1996؛ تعديل لجنة الخبراء، 1990المنظمة، [
 بلد المنشأ

 )لشحنة المنتجات النباتية(

  
؛ تعديل لجنة 1990المنظمة، [ النباتات زرعت فيه شحنة الذيالبلد 

 ]1999؛ لجنة الخبراء، 1996الخبراء، 
 بلد المنشأ

   )لشحنة نباتات(
البنود الخاضعة للوائح للتلوث  تعرضت فيه ألول مرة الذيالبلد 

؛ لجنة الخبراء 1996؛ تعديل لجنة الخبراء 1990، المنظمة[باآلفات 
1999[ 

للبنود الخاضعة للQوائح  (بلد المنشأ   
بخQQQQQQالف النباتQQQQQQات والمنتجQQQQQQات  

   )النباتية
منطقة تشجع فيها العوامل األيكولوجية على توطن آفة يسبب وجودها 

؛ تعديل لجنة 1990المنظمة، [ خسائر اقتصادية آبيرة منطقة الفي
 ]1999 ،؛ لجنة الخبراء1996 ،الخبراء

 منطقة مهددة

  
انتقال اآلفة إلى منطقة لم تكن موجودة فيها، أو انتقالها إلى منطقة 
موجودة فيها ولكنها غير منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة 

 ]1995المنظمة، [الرسمية 

 )آفة(ل دخو

  
 إليها دخولها ما بعد منطقة في، خالل المستقبل المنظور، آفةاستقرار 

، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1995؛ معدل 1990المنظمة، [
 ]يتوطن: ؛ سابقا1997

 توطن

  
؛ االتفاقية 1995معدل  ؛1990 المنظمة،[ توطنها ينجم عنه دخول آفة

 ]1997الدولية لوقاية النباتات، 
 دخول

  
مختصر لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بصيغتها المودعة لدى 

، وبالتعديالت الالحقة 1951منظمة األغذية والزراعة في روما في 
 ]2001؛ تعديل الهيئة، 1990المنظمة، [التي أدِخلت عليها 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

  
ومات للنهوض بالوظائف التي حددتها  تنشئها إحدى الحكرسميةإدارة 
منظمة : ؛ سابقا1990المنظمة، [ الدولية لوقاية النباتات االتفاقية

 ]لوقاية النباتات) قطرية(

 المنظمة القطرية لوقاية النباتات

  
؛ تعديل 1990المنظمة، [ُمختصر للمنظمة القطرية لوقاية النباتات 

 ]2001الهيئة، 
 لنباتاتالمنظمة القطرية لوقاية ا
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منظمة قطرية لوقاية ينشأ أو يرخص به أو ينفذ من جانب ) إجراء(
 ]1990المنظمة، [ النباتات

 رسمي) إجراء(
  

؛ 1990المنظمة، [ اآلفة من الدخول أو االنتشارأي وسيلة تمكن 
 ]1995معدل، 

 طريق انتقال العدوى
  

ة أو الحيوانية أو نوع أو ساللة أو نمط بيولوجى من الكائنات النباتيأي 
المنظمة، [أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية 

]1997؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1995،  المنظمة؛ معدل1990

 آفة

  
عملية تحديد ما إذا آانت اآلفة لها أو ليست لها صفات اآلفة الحجرية 

لتدابير  لمعايير الدولية ا[ أو صفات آفة غير حجرية خاضعة للوائح
 ]2001، 11الصحة النباتية رقم 

 تصنيف اآلفات

  
 محددة آما يستدل من األدلة العلمية ويجرى آفة ال تظهر فيها منطقة

 ]1995المنظمة، [ عند االقتضاء رسميافيها الحفاظ على هذه الحالة 
 منطقة خالية من اآلفات

  
يه آفة معينة، آما ُيستدل على جزء محدد من مكان لإلنتاج ال تنتشر ف

ذلك من األدلة العلمية، و يجري فيه الحفاظ على هذه الحالة رسميًا 
لفترة معينة، حسب مقتضى الحال، ويدار آوحدة منفصلة بنفس 

  المعايير الدولية[الطريقة باعتباره مكانا لإلنتاج خال من اآلفات 
 ]1999، 10لتدابير الصحة النباتية رقم 

 تاج خالي من اآلفاتموقع لإلن

  
عملية تقييم األدلة الحيوية أو العلمية واالقتصادية األخرى لتحديد ما 

تدابير إذا آانت آفة معينة تخضع للحجر الزراعي ولتحديد قوة 
؛ تعديل 1995المنظمة، [ التي ينبغي اتخاذها ضدها الصحة النباتية

 ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

 خاطر اآلفاتتحليل م

  
تقييم احتمال دخول وانتشار آفة، والنتائج االقتصادية المحتملة 

لتدابير  نشرة المعايير الدوليةتعديل ؛ 1995المنظمة، [المرتبطة بذلك 
 ]2001، 11الصحة النباتية رقم 

 تقييم مخاطر اآلفات
 )بالنسبة لآلفات الَحْجرية(

  
يل من مخاطر دخول آفة تقييم وتحديد الخيارات المتاحة للتقل

لتدابير الصحة  المعايير الدوليةتعديل ؛ 1995المنظمة، [وانتشارها 
 ]2001، 11النباتية رقم 

 إدارة مخاطر اآلفات
 )بالنسبة لآلفات الَحْجرية(

  
 لالتفاقية الدولية الشهادات النموذجية مصممة على غرار شهادة

 ]1990المنظمة، [لوقاية النباتات 
 حة النباتيةشهادة الص

  
أو /أي تشريعات، لوائح أو إجراءات رسمية تستهدف منع وفود و

، تعديل االتفاقية الدولية لوقاية 1995المنظمة [ انتشار  اآلفات
 ]1997النباتات، 

 

 تدابير الصحة النباتية

  
أو انتشار اآلفات الَحْجرية، أو /قواعد رسمية تستهدف منع دخول و

 الخاضعة للوائح، بما الَحْجريةغير تصادية لآلفات للحد من اآلثار االق
المنظمة، [في ذلك تحديد إجراءات إصدار شهادات الصحة النباتية 

 ]2001؛ الهيئة، 1999؛ لجنة الخبراء، 1995  المنظمة، تعديل1990

 لوائح الصحة النباتية

  
   دخولحجر ما بعد ال ]1995المنظمة، [الحجر المطبَّق على شحنة بعد دخولها 

 منطقة تحليل مخاطر اآلفات ]1995المنظمة، [منطقة يجري تحليل مخاطر اآلفات فيها 
  

منع استيراد وانتقال آفات أو سلع محددة بموجب لوائح الصحة النباتية 
 ]1995، تعديل المنظمة؛ 1990المنظمة [

 حظر
  

 آفة َحْجرية ال توجد آفة لها أهميتها االقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة ولكنها
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بعد فى هذه المنطقة، أو توجد فيها ولكنها ليست موزعة على نطاق 
، تعديل المنظمة؛ 1990المنظمة، [واسع وتخضع للمكافحة الرسمية 

   ]1997؛ تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1995
منظمة حكومية دولية منوط بها تنفيذ المهام المنصوص عليها في 

؛ 1990المنظمة، [لمادة التاسعة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ا
) إقليمية(منظمة : ؛ سابقا1999؛ لجنة الخبراء، 1995، تعديل المنظمة
 ]لوقاية النباتات

 المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات

  
؛ تعديل 1990المنظمة، [مختصر للمنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات 

 ]2001الهيئة، 
 المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات

  
   انتشار ]1995المنظمة، [نطاق التوزيع الجغرافي آلفة داخل منطقة ما 

  تعريفان جديدان ذات الصلة بالكائنات الحية المحورة
 أي آائن حي محور يمتلك ترآيبة جديدة من مواد جينية تم  :الكائن الحي المحور

ستخدام التقانة األحيائية الحديثة الحصول عليها عن طريق ا
بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع (

 )2000الحيوي، 
 :التقانة األحيائية الحديثة

تقنيات داخل أنابيب االختبار للحامض النووي المؤتلف  )أ(
، والحقن المباشر )DNA(ريبوز منقوص األوآسجين 
 اليا أو العضيات؛ أوللحامض النووي في الخ

دمج الخاليا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية؛وتتغلب   )ب(
على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة 

اإلئتالف، وال تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية واالنتخاب 
بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية (الطبيعيين 

 )2000حيوي، التابع التفاقية التنوع ال
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 اإلطار العام  للمتطلبات
 

أو طريق / تحليل مخاطر اآلفات، بالنسبة لمنطقة محددة، في تحديد اآلفات وأهداف تنحصر 
انتقQQال العQQدوى التQQي تبعQQث علQQى القلQQق وتقيQQيم أخطارهQQا، وتحديQQد المنQQاطق المهQQددة، وآQQذلك تحديQQد   

تحليQل مخQاطر اآلفQات بالنسQبة لآلفQات         وتشQمل عمليQة     . إدارة اآلفات، حسب مقتضى الحال    خيارات  
 :الَحْجرية ثالث مراحل، هي

 
 طريقو) اآلفات أو (اآلفة تحديد وتشمل) العملية في الشروع مرحلة وهي (األولى المرحلة 

 يتعلQق  فيمQا  المخQاطر  تحليQل  أجQل  مQن  فيها النظر ينبغي والتي القلق، على تبعث التيانتقال العدوى   
 . مخاطر اآلفاتتحليلل المحددة بالمنطقة

 
 ما لتحديد حدة على آل اآلفات بتصنيف وتبدأ) المخاطر تقدير مرحلة وهي (الثانية المرحلة 

 دخQول  احتمال بتقييم المخاطر تقدير عملية وتستمر.   الَحْجرية اآلفات معايير عليها تنطبق آانت إذا
 .) ذلك التأثيرات على البيئةبما في (المحتملة االقتصادية ونتائجها وانتشارها، وتوطنها اآلفات،

 
وتشمل تحديد خيارات اإلدارة الالزمQة للحQد   ) وهي مرحلة إدارة المخاطر(والمرحلة الثالثة   

من المخاطر التي تQم تحديQدها فQي المرحلQة الثانيQة، مQع تقيQيم هQذه الخيQارات لتحديQد مQدى آفاءتهQا،                          
 .وإمكانية تنفيذها وتأثيرها توطئة الختيار أنسبها
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 الَحْجرية مخاطر اآلفات تحليل
 
 مرحلة الشروع في العملية: المرحلة األولى -1

 علQى  تبعQث  التQي  انتقQال العQدوى   طريQق و) اآلفQات  أو (اآلفQة  تحديQد الهدف من مرحلة الشروع هو  
تحليQQل مخQQاطر ل المحQQددة بالمنطقQQة يتعلQQق فيمQQا المخQQاطر تحليQQل أجQQل مQQن فيهQQا النظQQر ينبغQQي والتQQي القلQQق،
 .اآلفات

 
تشكل بعض الكائنات الحية المحورة خطرًا علQى الصQحة النباتيQة يسQتدعي بالتQالي إجQراء تحليQل          قد  

إّال أّن العديد من فئQات الكائنQات الحيQة المحQورة لQن تشQكل أي خطQر علQى الصQحة               . لمخاطر اآلفات 
التQالي  وال تستدعي بغير المخاطر التي تتسبب بها غير الكائنات الحية المحورة ذات الصلة          النباتية  

فيكون الهدف من مرحلة الشروع في العملية في حالة الكائنQات     . لمخاطر اآلفات آامل  إجراء تحليل   
الحية المحورة تحديد الكائنات التي تتمتع بمواصفات آفة محتملة والتي تحتاج إلى المزيد من التقييم             

 .11قم وتلك التي ال تحتاج إلى المزيد من التقييم في إطار المعايير الدولية ر
 

الكائنات الحية المحQورة هQي آائنQات تQّم تحويرهQا بواسQطة تقنيQات التقانQة الحيويQة الحديثQة إلظهQار                   
وفي معظم الحاالت، ال يعتبر عادة الكائن األصQل آفQة       . سمة أو أآثر من السمات الجديدة أو المغّيرة       

أي الجينQات أو تتQابع الجينQات    (نباتية بل قد ينبغي إجراء تقييم لمعرفة ما إذا آQان التحQوير الQوراثي             
يؤدي إلى سمة أو مواصفة جديدة قQد تشQكل خطQرًا    ) الجينات الناتجة الذي ينّظم الجينات األخرى أو      

 .من مخاطر اآلفات النباتية
 

 :وقد تكون مخاطر اآلفات النباتية
 ؛ أو)أي الكائنات الحية المحورة(المضافة ) الجينات(يحمل الجينة ) آائنات(آائنًا  -
 ؛ أو)مثًالجينة مستخرجة من اآلفات النباتية آالفيروسات(موعة مواد وراثية مج -
 .تبعات انتقال المادة الوراثية إلى آائن آخر -
 
 البدايةنقطة  1-1

 : عملية تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لما يليفييمكن البدء 
  يمثل خطرًا محتمًال آلفةنتقال العدوىتحديد طريق ال -
 طلب اتخاذ تدابير للصحة النباتيةتحديد آفة قد تت -
 .مراجعة أو تعديل سياسات وأولويات الصحة النباتية -

 
وتعQرف االتفاقيQة الدوليQة لوقايQة النباتQات اآلفQة بأنهQا        ". اآلفات"آثيرا ما تشير نقاط البداية إلى   

و أي نوع أو سQاللة أو نمQط حيQوي مQن الكائنQات النباتيQة أو الحيوانيQة أو أي عامQل ممQرض أ            "
ولدى تطبيق نقاط البداية هذه على النباتات تحديدًا، آآفات،     ." مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية    

فاآلفQات التQي تQؤثر علQى النباتQات         . فمن المهم مالحظة أن النباتQات المعنيQة تفQي بهQذا التعريQف             
 علQQى إضQQافة إلQQى ذلQQك، فQQالكثير مQQن الكائنQQات التQQي تQQؤثر. بصQQورة مباشQQرة تفQQي بهQQذا التعريQQف

). النباتQات الغازيQة  /آاألعشQاب الضQارة  (النباتات بصورة غير مباشرة تفي أيضا بهذا التعريف         
ويمكن االستناد في القول بأنها مؤذيQة إلQى الQدالئل التQي يQتم الحصQول عليهQا فQي المنطقQة التQي                  

 وفQQي حالQQة الكائنQQات التQQي توجQQد دالئQQل غيQQر آافيQQة علQQى أنهQQا تQQؤثر علQQى النباتQQات   . توجQQد فيهQQا
بصورة مباشرة، فقد يكQون مQن المناسQب، مQع ذلQك، أن يجQرى، علQى أسQاس مQا هQو متQاح مQن                       
معلومات وثيقة الصلة بالموضوع، تقدير احتمال آونها مؤذية في منطقة تحليل مخاطر اآلفات 

ولهQذا أهميQة خاصQة بالنسQبة     . باستخدام نظام موثق بوضوح، ومطبق باتساق، ومتسم بالشفافية      
 .ناف النباتية المستوردة للغرسلألنواع أو األص

 
 انتقال العدوى مخاطر اآلفات نتيجة لتحديد طريق تحليل 1-1-1
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قد تنشأ الحاجة إلى تحليل جديد أو ُمنقح لمخاطر اآلفات على طريق محدد النتقال العQدوى فQي                   
 :الحاالت التالية

وهي عادة نبات أو (قبل بدء التعامالت التجارية الدولية في سلعة لم يكن البلد يستوردها من          -
أو في سلعة من منطقة منشQأ جديQدة أو مQن            ) ُمنَتج نباتي، بما في ذلك النباتات الُمعدَّلة وراثياً       

 بلد منشأ جديد
 استيراد أنواع جديدة من النباتات ألغراض االنتخاب أو البحوث العلمية -
الطبيعQي، أو عQن طريQق     االنتشQار   (تحديد طريق آخر النتقال العدوى غيQر اسQتيراد السQلعة             -

 ).مواد التعبئة، أو البريد، أو النفايات، أو أمتعة الرآاب، وما إلى ذلك
 

آQأن  (ويمكن إعQداد قائمQة باآلفQات التQي مQن المحتمQل أن تQرتبط بهQذا الطريQق النتقQال العQدوى                   
باالسQQتعانة بالمصQQادر الرسQQمية، وقواعQQد البيانQQات، والمطبوعQQات العلميQQة أو     ) تحملهQQا السQQلعة 

ومQن المفضQل تحديQد األولويQات فQي القائمQة اسQتنادًا         .  األدبيات األخرى، أو مشاورات الخبراء    
وفQQي حالQQة عQQدم تحديQQد آفQQات مQQن المحتمQQل .  إلQQى رأي الخبQQراء بشQQأن توزيQQع اآلفQQات وأنواعهQQا

 .دخولها من هذا الطريق، يمكن أن تتوقف عملية تحليل مخاطر اآلفات عند هذه النقطة
 

النباتات التQي يQتم الحصQول عليهQا بواسQطة التقانQة الحيويQة               " النباتات المعدلة وراثياً  "ة  المقصود بعبار 
 .الحديثة

 
 تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لتحديد اآلفة 1-1-2

 :قد تنشأ الحاجة إلى تحليل جديد أو ُمنقح لمخاطر اآلفات بشأن آفة محددة في الحاالت التالية
صابة متوطنة أو بعد تفشي آفة جديدة داخQل منطقQة تحليQل             ظهور حالة طارئة بعد اآتشاف إ      -

 مخاطر اآلفات
 ظهور حالة طارئة لدى اآتشاف آفة جديدة في سلعة مستوردة -
 تحديد وجود خطر ناتج عن آفة جديدة، عن طريق البحوث العلمية -
 دخول  آفة إلى منطقة ما -
 ا عما هي في منطقة المنشأوجود تقارير تدل على أن آفة تعد أشد ضررًا في منطقة م -
 تكرار اآتشاف آفة -
 طلب استيراد آائن حي من الخارج -
 التعرف على آائن حي يعد ناقًال آلفات أخرى -
 .تحور آائن حي وراثيا بطريقة تدل بوضوح على أنه يمكن أن يمثل آفة نباتية -

 
 .نة الحيوية الحديثةما يتم الحصول عليه بواسطة التقا" المحورة وراثيًا"المقصود بعبارة 

 
 الشروع في تحليل مخاطر اآلفات نتيجة إلعادة النظر في السياسة المطبقة أو تغييرها 1-1-3

تنشأ الحاجQة إلQى تحليQل جديQد أو ُمQنقح لمخQاطر اآلفQات لQدواعي تQرتبط بالسياسQة المطبقQة فQي                
 :الحاالت التالية

ائح أو شQروط أو عمليQات الصQحة     اتخاذ قرار على المسQتوى القطQري بإعQادة النظQر فQي لQو               -
 النباتية

منظمQة إقليميQة لوقايQة النباتQات، أو      (النظر في اقتراح مقدم من بلد آخر أو من منظمة دوليQة              -
 )والزراعة -منظمة األغذية 

تأثير نظام جديد للمعاملة أو وقف العمل بنظام للمعاملة، أو تأثير عملية جديدة، أو معلومات            -
 بقجديدة على قرار سا

 ظهور نزاع بشأن تدابير الصحة النباتية -
  .تغير حالة الصحة النباتية في بلد ما، أو نشوء بلد جديد، أو تغير الحدود السياسية لبلد ما 

أنواع الكائنات الحية المحورة 1-1-4
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هQا  متقييتشمل أنواع الكائنات الحية المحQورة التQي قQد يتعQين علQى المنظمQات القطريQة لوقايQة النباتQات                       
 :لتحديد المخاطر على الصحة النباتية

أو نباتQات للزينQة أو غابQات تQتّم          أو للغQذاء والعلQف      آمحاصيل زراعيQة    ) أ (المستخدمةالنباتات   -
) ج(؛ )مثQل الكائنQات الحيQQة التQي تتQولى الQQتخلص مQن العQQدوى     (العQالج الحيQQوي  ) ب(إدارتهQا؛  

آعوامQQل ) د(؛ )لبالسQQتيكية العضQQوية المQQواد امQQثًال إنتQQاج األنزيمQQات أو   (ألغQQراض صQQناعية  
 ؛)مثًال إلنتاج المواد الصيدلية (عالجية

 محّورة لمساعدتها على تأدية ذلك الدور بشكل أفضل؛ الحيوية المكافحة العوامل  -
أنظر (اآلفات المحورة لتغيير مواصفاتها الممِرضة وجعلها مفيدة بالتالي في المكافحة الحيوية             -

 QQة لتQQايير الدوليQQم  المعQQة رقQQحة النباتيQQالق   : 3دابير الصQQتيراد وإطQQة باسQQلوك الخاصQQة السQQمدون
 ؛)العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية

 أو لمعالجQات أخQرى    السQتخدامها آأسQمدة حيويQة    ها لتحسين مواصQفات   المحورة وراثياً الكائنات   -
  .وفي العالج الحيوي أو ألغراض صناعيةللتربة 

 شكل آائن حي محور آفةتحديد إمكانية أن ي 1-1-5
ال تصّنف الكائنات الحية المحورة في خانة اآلفات إال إذا آانQت مؤذيQة أو يمكQن أن تQؤذي النباتQات أو           

الضQرر   خQذ يتوقQد  . المنتجات النباتية في ظروف معينة في المنطقة التي يشملها تحليل مخاطر اآلفQات   
  .غير مباشرةتأثيرات أو ة أو المنتجات النباتيتأثيرات مباشرة على النباتات شكل 

الكائنات الحية المحورة إال في حال وجQود مخQاطر محتملQة علQى الصQحة      الملحق وال يعني هذا النص   
.  نتيجة بعض المواصفات أو الخصائص المتعلقة بالتحوير الوراثي للكائن الحي المحور وراثيًاالنباتية

بموجب األقسام المالئمة ي يتسبب بها أي آائن التويجب تقدير المخاطر األخرى على الصحة النباتية      
  . أو بموجب أية معايير دولية أخرى للصحة النباتية11األخرى في المعايير الدولية رقم 

  :ومن المخاطر المحتملة للكائنات الحية المحورة على الصحة النباتية
أو االنتشQار، بمQا فQي ذلQك     تغّير مواصفات التكّيف التي من شأنها أن تزيد احتمQال االسQتجالب        )أ(

 : تغييرالقدرة الغازية مثًال
 ؛)مثل الجفاف، الجليد، الملوحة وغيرها(على تحّمل الظروف البيئية الصعبة قدرة ال  -
 البيولوجيا التناسلية؛  -
 قدرة النباتات على التشتت؛  -
 النشاط؛وتيرة النمو أو   -
 نطاق النباتات العائلة؛  -
 اومة؛قدرة على المقال  -
  .أو على تحّملها) بما في ذلك مبيدات األعشاب (القدرة على مقاومة مبيدات اآلفات  -
 :بما في ذلك مثًالأو نقلها تدفق الجينات اآلثار السلبية ل  )ب(
 أو اآلفات إلى أنواع متالئمة؛  فاتاآلنقل الجينات المسؤولة عن مقاومة مبيدات   -
-   QQواجز الخاصQQي الحQQى تخطQQدرة علQQاطر    القQQى مخQQؤدي إلQQي تQQاد التQQاودة االتحQQل وبمعQQة بالتناس

 ؛اآلفات
نقQل األمQراض أو إلQى    القدرة على التهجين مع الكائنات أو الممرضات القائمQة ممQا يQؤدي إلQى         -

  .األمراضزيادة القدرة على نقل 
 : على الكائنات غير المستهدفة بما في ذلك مثًالاآلثار السلبية )ج(
الكائنQات الحيQة المحQورة، بمQا فQي ذلQك الحQاالت التQي تسQتخدم فيهQا               عائQل   التغيرات فQي نطQاق        -

 عوامل المكافحة الحيوية أو الكائنات المفيدة مبدئيًا؛آ
التأثيرات على الكائنات األخرى، مثل عوامل المكافحة الحيوية أو الكائنات المفيدة أو الكائنات      -

 والتي تؤثر على الصحة النباتية ريا المثبِّتة لآلزوتوالبكتيالنباتية الدقيقة في التربة الحيوانية و
 ؛)التأثيرات غير المباشرة(

 القدرة على نقل آفات أخرى؛  -
التQQأثيرات السQQلبية المباشQQرة أو غيQQر المباشQQرة لمبيQQدات اآلفQQات المصQQنوعة مQQن النباتQQات علQQى     -

  .الكائنات غير المستهدفة المفيدة للنباتات
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 :ظهرية النمطية والوراثية النمطية بما في ذلك مثًالالناحيتين المعدم االستقرار من  ) د(
  .عودة آائن ما يستخدم آعامل مكافحة بيولوجية إلى شكله الممِرض  -
 :  بما في ذلك مثًالتأثيرات مضّرة أخرى  )هـ(
 عQادة علQQى  تنطQQوي ال التQي  الكائنQQات فQي  تمثلهQQا سQمات جديQQدة  التQي  النباتيQQة الصQحة مخQاطر   -

 ؛ر للصحة النباتيةمخاط
 مستعرض خارجيلفيروسات على التجمع من جديد، وتكوين غطاء جديدة أو متزايدة ل   قدرة   -

 ؛لها، باإلضافة إلى التآزر الناشئ عن وجود سالسل فيروسية
الواسQQمات، المروجQQات،  ( سالسQQل األحمQQاض النوويQQة الناشQQئة عQQنالصQQحة النباتيQQة مخQQاطر  -

  . المندرجيف الموجودة )المنهيات وغيرها
 وتتعلق. يمكن لمخاطر الصحة النباتية المبينة أعاله أن تكون مرتبطة بالكائنات الحية غير المحّورة

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالخصائص المظهرية النمطيQة ولQيس           فيإجراءات تحليل المخاطر    
ص الوراثية النمطية عند تقدير يتطلب دراسة الخصائإال أّن ذلك قد و. بالخصائص الوراثية النمطية

  . ةمخاطر الصحة النباتية للكائنات الحية المحور
تيجة التحويرات الوراثية فQي  في حال عدم توافر ما يشير إلى وجود مخاطر على الصحة النباتية ن     و

  . ، قد ال تعود الكائنات الحية المحورة بحاجة إلى المزيد من البحثالسمات الفسيولوجية
من المفيد النظر في المخاطر المحتملة في إطار المخاطر التQي تشQكلها الكائنQات المتلقيQة أو           وقد يكون   

  .في المنطقة التي يشملها تحليل مخاطر اآلفاتأو الكائنات الشبيهة الكائنات األصلية غير المحورة 
محQورة دور   المخاطر على الصحة النباتية بسبب تدفق الجينQات، تQؤدي الكائنQات الحيQة ال              توفي حاال 

أآثQر ممQا    مرّآب وراثي مثير للقلQق علQى مسQتوى الصQحة النباتيQة              ناقل أو طريق محتملة لالستجالب      
على أنها تشمل احتمال أن تؤدي الكائنات الحية المحورة " آفة"تفهم لفظة لذا . تؤدي دور آفة بحد ذاتها

ة قQQد تشQQكل خطQQرًا علQQى  جينQQدور ناقQل لخطQQر مQQا علQQى الصQQحة النباتيQQة أو طريQQق محتملQQة السQQتجالب 
  . الصحة النباتية

ومن العوامل التي قد تؤدي إلى إخضاع الكائنات الحية المحورة إلى المرحلة الثانية من تحليل مخاطر 
 :اآلفات

 ؛ تغّير خطر اآلفة بسبب تعدد السمات أو األحداثاحتمال -
 عدم امتالك المعارف الكافية عن حالة تحوير معينة؛ -
  إذا آانت حالة التحوير غير اعتيادية؛ المعلومات بدرجة الوثوق -
عQQن أداء الكQQائن الحQQي المحQQور المعنQQي فQQي بيئQQات مشQQابهة للمنطقQQة         عQQدم آفايQQة البيانQQات    -

 الخاضعة لتحليل مخاطر اآلفات؛
 التQي تشQير إلQى احتمQال أن يشQكل            ، التجارب البحثّيQة أو البيانQات المخبريQة        التجربة الميدانية  -

) هQQـ(إلQQى ) أ(أنظQQر الفقQQرات الفرعيQQة (مخQQاطر علQQى الصQQحة النباتيQQة  المحQQور الكQQائن الحQQي
 ؛)أعاله

في حال آانت للكائن الحي المحور المعني مواصفات مثل القدرة الغازية المرتبطQة باآلفQات                 -
 ؛11بموجب المعايير الدولية رقم 

والتQي قQد   )  اآلفQات أو المنطقQة الخاضQعة لتحليQل مخQاطر       (الظروف الراهنة في البلد المعنQي        -
  الحي المحور المعني آفة؛تجعل من الكائن

آائنQات حيQة   بما في ذلك (إجراء تحاليل لمخاطر اآلفات بالنسبة إلى آائنات مشابهة      في حال    -
 ؛ أو عمليات تحليل للمخاطر ألغراض أخرى تشير إلى احتمال وجود آفة)محورة

  .تجارب البلدان األخرى -
أو /تساعد على االستنتاج أّن الكائن الحي المحور المعني ال يشكل آفQة محتملQة و       ومن العوامل التي قد     

 :11ال يحتاج إلى المزيد من البحث بموجب المعايير الدولية رقم 
حQدثًا اعتياديQًا خضQع فQي السQابق لتقQدير       للكائن الحي المحQور  في حال آان التحوير الوراثي    -

أثبQت  ) أو وآQاالت أخQرى مشQهود لهQا    أو خبQراء   (اتالقطرية لوقاية النباتمن جانب المنظمة  
 خلوه من أية مخاطر على الصحة النباتية؛

 إذا آان الكائن الحي المحور محصورًا في نظام احتواء موثوق ولن يتم إطالقه؛ -
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 أنQQه مQن المسQQتبعد أن يشQQكل الكQQائن الحQي المحQQور آفQQة فQQي إطQQار   البحثّيQQةإذا أثبتQت التجQQارب   -
 ؛ح لهاالستخدام المقتر

   .تجارب البلدان األخرى -
 
 تحديد منطقة تحليل مخاطر اآلفات 1-2

ينبغي تحديد منطقة تحليل مخاطر اآلفات بأآبر قدر من الدقة لكي يمكن تحديد المنطقة التي يلQزم        
  .توفير معلومات بشأنها

 المعلومات 1-3
ويعد ذلك مهمًا .   اآلفاتيعد جمع المعلومات من العناصر المهمة في جميع مراحل تحليل مخاطر

في مرحلة البداية حتى يمكن تحديد اآلفة أو اآلفات، وتوزيع وجودها وارتباطها بالنباتات العائلة، 
وُتجَمQQع المعلومQQات األخQQرى آلمQQا ظهQQرت الحاجQQة إليهQQا للتوصQQل إلQQى    .  أو السQQلع، أو غيQQر ذلQQك 

 .القرارات الالزمة طالما استمرت عملية تحليل مخاطر اآلفات
 

ويعQQد تقQQديم .   متعQQددةدر مصQQامQQنويمكQQن أن تQQأتي المعلومQQات الالزمQQة لتحليQQل مخQQاطر اآلفQQات   
 االتفاقيQة الدوليQة لوقايQة    هQا المعلومات الرسQمية عQن حالQة اآلفQات مQن االلتزامQات التQي تQنص علي                

 ).2-8المادة (على أن تقوم جهة االتصال الرسمية بتيسير ذلك ) ج1-8المادة (النباتات 
 

صادر المعلومات أآثر تنوعا بالنسبة إلى المخاطر البيئية، عموما، مQن تلQك التQي آانQت          ستكون م 
. وقد يحتاج األمر إلQى مQدخالت أوسQع نطاقQا    . المنظمات القطرية لوقاية النباتات تستخدمها تقليديا   

س لها ، إال أنه يجب التسليم بأن هذه التقديرات لي"تقديرات التأثير البيئي"وقد تشمل هذه المصادر 
 .عادة نفس الغرض لتحليل مخاطر اآلفات وأنها ال يمكن أن تكون بديال عن هذا التحليل

 
 ومن المعلومQات المطلوبQة  . يشكل جمع المعلومات عنصرًا أساسيًا في مختلف مراحل تحليل المخاطر        

 :بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة إلجراء تحليل آامل للمخاطر
بمQا فQي ذلQك أيQة رمQوز      (تصQنيفها  حالتهQا مQن حيQث    وهويتهQا و المحQورة   الكائنات الحيQة    اسم -

 ؛في البلد المصدِّروتدابير إدارة المخاطر المطّبقة على تلك الكائنات ) تعريف ذات الصلة
 ؛مانحالالتصنيف، االسم الرائج، نقطة التجميع أو الحصول عليها، ومواصفات الكائن  -
 والمواصQفات   )بما في ذلQك الترآيبQة الوراثيQة        (اصلوصف الحمض النووي أو التحوير الح      -

 الناجمة عنه في الكائنات الحية المحورة؛  النمطية والمظهرية النمطيةالوراثية
 تفاصيل عملية التحّول؛ -
 طرق الكشف والتحديد المالئمة وخصائصها ودقتها والقدرة على الوثوق بها؛ -
 مقصود؛المقصود بما في ذلك االحتواء الاالستخدام  -
  .آمية الكائنات الحية الوراثية الواجب استيرادها أو حجمها -

ويمكن جمع المعلومات المستخدمة في تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى الكائنات الحيQة المحQورة مQن           
تقديم معلومات رسQمية عQن    ) ج1-المادة الثامنة (وتفرض االتفاقية الدولية لوقاية النباتات      . عدة مصادر 

وقد يتعّين على أي بلد من البلدان تقديم ). 2-المادة الثامنة(آلفات عن طريق نقاط اتصال رسمية  حالة ا 
بروتوآQول قرطاجنQة    مثQل   األخQرى   معلومات عن الكائنات الحية المحQورة بموجQب االتفاقQات الدوليQة             

ويلحQQQظ ). توآQQQول قرطاجنQQQةو؛ بر)2000(بشQQQأن السQQQالمة األحيائيQQQة التQQQابع التفاقيQQQة التنQQQوع الحيQQQوي  
بروتوآول قرطاجنة إنشاء غرفة لتبادل المعلومQات عQن السQالمة الحيويQة قQد تحQوي آافQة المعلومQات                      

وقد تكون أحيانQًا المعلومQات الخاصQة بالكائنQات المحQورة وراثيQًا ذات بعQد تجQاري أيضQًا                     . ذات الصلة 
 .  وتجدر عندها مراعاة أي واجبات تتعلق باإلفصاح عن المعلومات ومناولتها
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 عمليات تحليل مخاطر اآلفات السابقة 1-3-1
، أو اآلفات أو السياسات قد أْخِضَعت بالفعQل  نتقال العدوىينبغي التأآد أيضًا مما إذا آانت طرق ا    

فإذا ُوِجد تحليQل سQابق لمخQاطر        .  لتحليل مخاطر اآلفات، سواء على المستوى القطري أو الدولي        
آQذلك ينبغQي   .  ظروف والمعلومات ربما تكون قQد تغيQرت      اآلفات، ينبغي التأآد من سالمته ألن ال      

تحري إمكانية االعتماد، جزئيًا أو آليًا، على تحليل مخاطر اآلفات من طريQق مماثQل أو عQن آفQة                  
 .مماثلة، وبذلك تنتفي الحاجة إلى إجراء تحليل جديد لمخاطر اآلفات

 
 االنتهاء من المرحلة األولى 1-4

التQي تثيQر    نتقQال العQدوى   ا، نقطة البداية، تكQون اآلفQات وطQرق          ىولمع االنتهاء من المرحلة األ    
 المعلومQات المتصQلة بهQا، وتQم     تجميQع القلق ومنطقة تحليل مخاطر اآلفQات قQد تحQددت، آمQا تQم            

تحديد اآلفات المرشحة التخاذ تدابير الصحة النباتية، إما علQى أسQاس منفQرد أو فQي تQرابط مQع              
 .نتقال العدوىاطريق 

 
األولى القطرية لوقاية النباتات أن تقرر في حالة الكائنات الحية المحورة في نهاية المرحلة للمنظمة 

 :ما إذا آان الكائن الحي المحور المعني
 يشكل آفة محتملة ويحتاج إلى المزيد من التقييم في المرحلة الثانية؛ أو -
 11معQQايير الدوليQQة رقQQم ال يشQQكل آفQQة محتملQQة وال يحتQQاج إلQQى المزيQQد مQQن التحليQQل بموجQQب ال  -

 ).أنظر أيضًا الفقرة التالية(
ال يتعلQQق تحليQQل مخQQاطر اآلفQQات فQQي االتفاقيQQة الدوليQQة إال بتقQQدير المخQQاطر علQQى الصQQحة النباتيQQة          

وآمQQا هQQي الحQQال بالنسQQبة إلQQى الكائنQQات أو طQQرق انتقQQال العQQدوى التQQي تستعرضQQها إحQQدى . وإدارتهQQا
 قد تترّتب مخاطر أخرى أيضQًا عQن الكائنQات الحيQة المحQورة ال                المنظمات القطرية لوقاية النباتات،   

قد يشكل تحليل مخاطر اآلفات في حالQة الكائنQات الحيQة المحQورة              . تقع ضمن نطاق االتفاقية الدولية    
إذ باسQQتطاعة البلQQدان مQQثًال أن تطلQQب . للمخQQاطرالمطلQQوب جQQزءًا بسQQيطًا فقQQط مQQن التحليQQل اإلجمQQالي 

 اإلنسQان أو الحيQوان أو علQى البيئQة، بمQا يتعQدى المجQاالت التQي تشQملها                    تقدير المخاطر على صQحة    
ومن األصّح على األرجح عندما تكتشف إحدى المنظمات القطريQة          . االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   

 .لوقاية النباتات وجود مخاطر محتملة غير المخاطر على الصحة النباتية إبالغ السلطات المختصة
 

 تقدير مخاطر اآلفات: ة الثانيةالمرحل -2
 

 :، تقسيم عملية تقدير مخاطر اآلفات إلى ثالث خطوات مترابطة، هيعامةيمكن، بصفة 
 تصنيف اآلفات -
 تقدير احتمال الدخول واالنتشار -
 ).بما في ذلك التأثيرات البيئية(تقدير النتائج االقتصادية المحتملة  -

 
ن ت بالتتQQابع فQQي عمليQQة تحليQQل مخQQاطر اآلفQQات، وإن لQQم يكQQن مQQ     وفQQي معظQQم الحQQاالت، تطبQQق هQQذه الخطQQوا   

وال ينبغي أن تكون عملية تقدير مخاطر اآلفات معقQدة إّال بقQدر مQا تبQرر              . الضروري أن تتقيد بترتيب خاص    
ويسمح هذا المعيار بالحكم على عمليQة معينQة لتحليQل مخQاطر اآلفQات قياسQًا       .  الظروف ذلك من الناحية الفنية    

بQQادئ المتعلقQQة بمQQدى ضQQرورتها، والحQQد األدنQQى لتأثيرهQQا، والشQQفافية، والتطQQابق، وتحليQQل المخQQاطر،  علQQى الم
 لتQدابير الصQحة النباتيQة،    1 رقQم  المعQايير الدوليQة    وهQي المبQادئ المبينQة فQي          �وإدارة المخاطر وعدم التمييز     

 ).1995عة، منظمة األغذية والزرا (مبادئ الحجر النباتي وعالقتها بالتجارة الدولية
 

من المسّلم به اعتبارًا من هQذه المرحلQة فQي تحليQل مخQاطر اآلفQات أنQه يجQري تقيQيم الكائنQات الحيQة                      
أي آائنات حية محورة تشQكل      " الكائنات الحية المحورة  "المحورة على اعتبارها آفة؛ فتعني بالتالي       

. ة التحQوير الQوراثي  بسبب وجود مواصفات أو خصQائص جديQدة أو معّدلQة نتيجQ           آفة حجرية محتملة    
وينبغQQي تقيQQيم الكائنQQات الحيQQة المحQQورة التQQي لهQQا خصQQائص آفQQات غيQQر مرتبطQQة بQQالتحوير الQQوراثي   
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 .بواسطة اإلجراءات العادية
 
 تصنيف اآلفات 2-1

في البداية، قد ال يكون واضحًا أي آفة أو أي اآلفات التي تم تحديدها فQي المرحلQة األولQى تتطلQب        
وتتضQQمن عمليQQة التصQQنيف تحديQQد مQQا إذا آانQQت معQQايير التحديQQد  .   اآلفQQاتإجQQراء تحليQQل لمخQQاطر

 .الواردة في تعريف اآلفات التي تطبق عليها تدابير الحجر مستوفاة
 

 المرتبطQة بسQلعة معينQة، إجQراء عQدد مQن       نتقQال العQدوى   وقد يكون من الالزم، لQدى تقيQيم طQرق ا          
لمختلفQQة التQQي مQQن الممكQQن أن تQQرتبط بهQQذا  عمليQQات تحليQQل مخQQاطر اآلفQQات المنفQQردة عQQن اآلفQQات ا 

ومن الجوانب التي تميز عملية تصنيف اآلفات أنه يمكن اسQتبعاد آQائن حQي أو آائنQات                  .  الطريق
 .حية من الدراسة قبل إجراء بحث متعمق

 
 تصنيف اآلفات أنه يمكن إجراؤها بمعلومات قليلة نسبيًا، وإن آان البد أن تكون يةومن مزايا عمل

 .جراء عملية التصنيف بطريقة وافيةآافية إل
 

 عناصر التصنيف 2-1-1
 :تشمل عملية تصنيف إحدى اآلفات على أنها من اآلفات الَحْجرية العناصر األساسية التالية

 هوية اآلفة -
 وجود أو عدم وجود منطقة لتحليل مخاطر اآلفات -
 وضع اآلفة من حيث خضوعها للوائح الصحة النباتية -
 توطن واالنتشار بمنطقة تحليل مخاطر اآلفاتاحتمال ال -
 .في منطقة تحليل مخاطر اآلفات) بما في ذلك النتائج البيئية(النتائج االقتصادية المحتملة  -

 
 هوية اآلفة 2-1-1-1

ينبغي تحديد هوية اآلفة بوضوح لضمان إجراء التقQدير علQى آQائن محQدد، وآQذلك لضQمان آQون                   
QQا مQQة وغيرهQQات الحيويQQل المعلومQQائن محQQلة بالكQQة الصQQدير وثيقQQي التقQQتخدمة فQQات المسQQن المعلوم

وإذا لم يكن ذلك ممكنًا ألن العامل المسبب ألعراض معينة لم يتم تحديQده تمامQًا، عندئQذ       .  الدراسة
 .ينبغي التأآد من أنه يتسبب في أعراض ثابتة وأنه قادر على االنتقال

 
وعند تصنيفها فQي مسQتوى أعلQى أو أدنQى مQن       .  لنوعوعمومًا تكون الوحدة التصنيفية لآلفة هي ا      

وفQي حالQة تصQنيفها فQي مسQتوى أدنQى مQن        .  النوع، ينبغي أن يستند ذلQك إلQى أسQاس علمQي سQليم        
مثQل   - التQي يسQتند إليهQا التصQنيف     النوع، ينبغي أن يتضمن ذلQك األدلQة التQي توضQح أن العوامQل         

 ُتعد -اآلفة وناقل العدوى ئل أو االرتباط بين وجود اختالفات في مدى ضراوة اآلفة، ومجال العوا
 .جوهرية بالدرجة التي تكفي للتأثير على حالة الصحة النباتية

وفي الحاالت التي يوجد فيها ناقل للعدوى، يمكQن أيضQًا اعتبQار الناقQل آفQة بقQدر ارتباطQه بالكQائن                  
 .الحي المسبب للعدوى وبقدر ضرورته لنقل اآلفة

 
 الكائنQQات الحيQQة المحQQورة تQQوافر معلومQQات عQQن مواصQQفات الكQQائن المتلقQQي أو    يتطّلQQب تحديQQد هويQQة 

  التحQQوير طبيعQQةناقQQل الجينQQات وعQQن الجينQQة أو ووالترآيبQQة الوراثيQQة األصQQلي وعQQن الكQQائن المQQانح  
 .الوراثي

 
فQي   هويQة تلQك الكائنQات        يQتم تحديQد   وبالنظر إلى التقانة المستخدمة إلنتاج الكائنQات الحيQة المحQورة،            

لكQن يستحسQن فQي بعQض الحQاالت تقQدير المخQاطر الناجمQة عQن آQائن           . عظم األحيان بشكل واضح   م
ويلزم عندها توافر معلومات مفّصلة عQن مختلQف         . األصناف/معين في مختلف الظروف أو األنواع     

 . آافية في هذا اإلطار3-1وقد تكون المعلومات الواردة في القسم . المتلقين
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 وجود منطقة لتحليل مخاطر اآلفاتوجود أو عدم   2-1-1-2
 .ينبغي أّال يكون لآلفة وجود في جميع أنحاء منطقة تحليل مخاطر اآلفات أو في جزء محدد منها

 
مثيQرة للقلQق علQى مسQتوى الصQحة      التتعلق هذه النقطة فQي حالQة الكائنQات الحيQة المحQورة بالكائنQات        

 .النباتية
 

 ئح الصحة النباتيةالوضع من حيث خضوع اآلفة للوا  2-1-1-3
إذا آانت اآلفة موجودة ولكنها غير منتشرة على نطاق واسع، ينبغي أن تكQون خاضQعة للمكافحQة     

 . في المستقبل القريبالرسمية أو من المتوقع إخضاعها للمكافحة الرسمية
 

 يمكن أن تشمل المكافحة الرسمية لآلفات التي تمثل مخاطر بالنسبة للبيئQة وآQاالت غيQر المنظمQة               
ومن جهQة أخQرى يجQب االعتQراف بانطبQاق مسQرد مصQطلحات الصQحة         . القطرية لوقاية النباتات 

 بشأن المكافحة الرسمية في     1 لتدابير الصحة النباتية، الملحق رقم       5النباتية، المعايير الدولية رقم     
 .7-5القسم 

 
  المطّبقQة الصحة النباتيةتدابير ب الرسمية ، يجب أن ترتبط المكافحة   في حالة الكائنات الحية المحورة    

أيQة تQدابير   وقد يكون مQن األنسQب التوقQف عنQد     . نظرًا إلى اآلفة التي يحتمل أن تشكلها تلك الكائنات        
 .ناقل الجيناتالجينة أو لكائن المانح أو الكائن األصلي أو للمكافحة الرسمية يخضع لها ا

 



ICPM 04/2 ANNEX III 
 

  عن تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة11 بالمعايير الدولية رقم ملحق
 15  /2003تشرين الثاني / نوفمبر�مشروع أعّدته لجنة المعايير

ICPM 04/J1302a 

 آلفات  احتمال التوطن واالنتشار بمنطقة تحليل مخاطر ا2-1-1-4
ينبغي وجود أدلة تعزز االستنتاج بQأن اآلفQة يمكQن أن تصQبح متوطنQة فQي منطقQة تحليQل مخQاطر                      

وينبغQQQي أن تتQQQوافر فQQQي منطقQQQة تحليQQQل مخQQQاطر اآلفQQQات الظQQQروف   .  اآلفQQQات أو أن تنتشQQQر فيهQQQا
المناخية، بما في ذلك الظروف المحمية المناسبة لتوطن اآلفة وانتشارها، آما ينبغي           /اإليكولوجية

، والعوائل البديلة والنواقQل   )أو أقرب أقاربها  (  وجود أنواع العوائل      �  حيثما يكون ذلك مناسبًا       �
 .في منطقة تحليل مخاطر اآلفات

 
 :في حالة الكائنات الحية المحورةأيضًا ال بد من مراعاة العناصر التالية 

 تزيQد احتمQاالت التQوّطن    التQي مQن شQأنها أن   نتيجQة التحQوير الQوراثي و   تغّير مواصفات التكّيQف      -
 ؛)القدرة على الغزو(واالنتشار 

 ؛ أو إلى ظهور آفات جديدة يؤدي إلى توّطن اآلفات وانتشارهاأو تدفقها مما قدالجينات  نقل -
النمطي الذي قد يؤدي إلى توّطن وانتشQار آائنQات           مظهريوالالنمطي   لوراثياعدم االستقرار    -

، مثQQل خسQQارة جينQQات العقQQم التQQي تحQQول دون    ت جديQQدةتكQQون لآلفQQات الناجمQQة عنهQQا مواصQQفا  
 .اإلخصاب الخلطي

 . للمزيد من التوجيهات المفصلة عن تقييم هذه المواصفات5-1-1أنظر القسم 
 
 إمكانية حدوث نتائج اقتصادية في منطقة تحليل مخاطر اآلفات  2-1-1-5

 مقبQول  غيQر تQأثير اقتصQادي    هQا  المحتمل أن يكون ل ن أن اآلفة م   علىينبغي وجود دالئل واضحة     
 . ت اآلفاطر مخال منطقة تحلي في) ذلك التأثير البيئيفيبما (
 

، قائمة مصطلحات الصحة 5يرد عرض للتأثير االقتصادي غير المقبول في المعايير الدولية رقم 
خطوط توجيهية بشأن فهQم األهميQة االقتصQادية المحتملQة والمصQطلحات             : 2النباتية، الملحق رقم    

 .تصلة بهاالم
 

في حالة الكائنات الحيQة المحQورة   ) بما في ذلك التأثير على البيئة(يجب أن يكون التأثير االقتصادي   
مؤذيQة للنباتQات وللمنتجQات    (متصًال بصورة مباشرة باحتمال أن تشكل الكائنات الحية المحQورة آفQة       

 ).النباتية
 
 االنتهاء من تصنيف اآلفة 2-1-2

ر  اآلفة ذات صفات تجعلها تندرج ضمن اآلفات الَحْجرية، ينبغQي االسQتمرا      في حالة التأآد من أن    
أما إذا آانت اآلفة غير مستوفية لمعايير اآلفات الَحْجرية، يجوز . في عملية تحليل مخاطر اآلفات  

وفي حالة عدم وجود معلومات آافية، ينبغي تحديد . حليل مخاطر اآلفات بالنسبة لهاوقف عملية ت
 . المؤآدة آما ينبغي المضي في عملية تحليل مخاطر اآلفاتالجوانب غير

 
 تقدير احتماالت دخول اآلفة وانتشارها 2-2

 اءإجQر  اآلفQات  دخQول  إمكانية تقدير ويتطلب. وتوطنها دخولها هما شقين على اآلفات دخول يقوم
 توطنهQا  لQى إ منشQئها  من اآلفة بها ترتبط أن يمكن التي انتقال العدوى   طرق من طريق لكل تحليل
 انتقQال   لطريQق  نتيجQة  اآلفQات  مخQاطر  تحليQل  آان إذا ما حالة وفي.  اآلفات مخاطر تحليل بمنطقة

.  الطريQق  هQذا  خQالل  مQن  اآلفQة  دخQول  احتمQال  تقييم يتم ،)مستوردة سلعة العادة في وهو(العدوى  
 . نتقال العدوىال األخرى الطرق خالل من اآلفة دخول إمكانيات تحري يلزم آذلك

 
 لعمليات تحليل المخاطر التي تجرى على آفة محددة، دون تحديد سلعة معينQة أو طريQق                وبالنسبة

 .معين النتقال العدوى ، ينبغي دراسة جميع الطرق المحتملة
 

، على اعتبارات حيوية مماثلة لتلك التQي  األولوتقوم عملية تقدير احتمال انتشار اآلفة، في المقام       
 .احتماالت دخولها وتوطنهايقوم عليها عملية تقدير 
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ينبغي، في ما يتعلق بنبات جاري تقديره على أنه آفة ذات آثار غير مباشرة، وحيثما جرت 

 مالئم *اإلشارة إلى عائل أو مجال عوائل، أن يفهم هذا على أنه يشير، بدال من ذلك، إلى موطن
 .يمكن فيه للنبات أن ينمو في منطقة تحليل مخاطر اآلفات

 
المقصود هو المكان الذي يقصد أن ينمو فيه النبات، أما المكان غير المقصود فهو والموطن 

 .المكان الذي ال يقصد أن ينمو النبات فيه
 

ويجب، في حالة النباتات المراد استيرادها، النظر في مفاهيم الدخول، والتوطن، واالنتشار، 
 . بصورة مختلفة

 
بعد دخوله في موطن مقصود، واألرجح أن يكون ذلك فالنبات المستورد للغرس يتم االحتفاظ به 

وينشأ .  الخاص بالدخول ال ينطبق1-2-2ومن ثم، فإن القسم . بأعداد آبيرة ولفترة غير محددة
الخطر ألنه من المحتمل أن ينتشر النبات من الموطن المقصود إلى مواطن غير مقصودة في 

 3-2-2لذلك فإنه يجوز النظر في القسم . اطنمنطقة تحليل مخاطر اآلفات، ثم يتوطن في هذه المو
وقد توجد مواطن غير مقصودة بالقرب من الموطن المقصود في منطقة تحليل . 2-2-2قبل القسم 
 .المخاطر

 
آبذور للطيور، (والنباتات المستوردة لغير أغراض الغرس يجوز أن تستخدم ألغراض مختلفة 

ن احتمال نجاة النبات أو نقله من مكان االستخدام وينشأ الخطر ع). أو آعلف، أو للتجهيز، مثال
 .المقصود إلى موطن غير مقصود وأن يوطن فيه

 
طريقي االستجالب المتعّمدة وغير يتطّلب تقدير احتمال استجالب أي من الكائنات الحية المحورة تحليل 

 . المتعّمدة آلتيهما واالستخدام المقصود
 

                                                      
*

تي تؤثر على النباتات بشكل غير مباشر، من خالل تأثيرها على آائنات الموطن أيضًا الكائنات ال/تشمل عبارتا العائل 
 .أخرى
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 احتمال دخول اآلفة 2-2-1
رار حتمال دخول اآلفة على طرق انتقالها من بلد التصدير إلQى جهQة الوصQول، ومQدى تكQ                يعتمد ا 

وآلمQQا زاد عQQدد طQQرق انتقQQال العQQدوى، زاد احتمQQال دخQQول اآلفQQة   . وآميQQة ارتباطهQQا بهQQذه الطQQرق 
 .بطريق من هذه الطرق

 
ينبغQي تقيQيم   آمQا  .  وينبغي أن تؤخذ في االعتبار الطرق الموثقة النتقQال اآلفQة إلQى منQاطق جديQدة            

ويمكن أن توفر البيانات الخاصة    . يكون لها وجود في الوقت الحاضر     الطرق المحتملة التي قد ال      
باآتشاف اآلفة دليًال على مدى قدرة اآلفة على االرتباط بطريQق مQا وعلQى المحافظQة علQى بقائهQا          

 .أثناء فترة النقل والتخزين
 

نباتات وال يلQزم تقيQيم احتمQال دخولهQا، ولQذا فQإن هQذا            في حالة النباتات المراد استيرادها، تدخل ال      
مثل بذور األعشاب، (القسم ال ينطبق، لكنه ينطبق على اآلفات التي يمكن أن تحملها هذه النباتات 

 ).والبذور المستوردة لالستنبات
 

 . ال يعني هذا القسم الكائنات الحية المحورة المستوردة لإلطالق المتعّمد في البيئة
 
 تحديد طريق انتقال العدوى في عملية تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لوجود آفة  2-2-1-1

ويمكQن تحديQدها أساسQًا اسQتنادًا     .   اآلفQة  دخولينبغي دراسة جميع طرق انتقال العدوى المرتبطة ب       
وتمثل شحنات النباتات والمنتجات النباتية التQي تنقQل فQي        .  إلى التوزيع الجغرافي ومجال العوائل    

جارة الدولية الطرق الرئيسية التي تبعث علQى القلQق، واألنمQاط القائمQة لهQذه التجQارة هQي التQي                    الت
وينبغQي دراسQة الطQرق األخQرى، مثQل          .  تحدد، إلى حد بعيد، الطرق األآثر احتماًال لدخول اآلفQة         

 أنQواع السQلع األخQرى، ومQواد التعبئQة، واألشQخاص، واألمتعQة، والبريQد، ووسQائل النقQل، وآQQذلك          
آذلك، ينبغي تقييم إمكانية دخQول اآلفQة بQالطرق      .  تبادل المعلومات العلمية، حسب مقتضى الحال     

 .الطبيعية، ألن االنتشار الطبيعي قد يقلل من فعالية تدابير الصحة النباتية
 

فQي حالQة الكائنQات الحيQة     )  منهQا المتعمQد وغيQر المتعمQد    (االسQتجالب ينبغي النظQر فQي جميQع طQرق      
 .المحورة

 
 احتمال ارتباط اآلفة بطريق انتقالها في منطقة المنشأ  2-2-1-2

.  ينبغي تقييم إمكانية وجود ارتباط، مكاني أو زماني، بين اآلفة وطرق انتقالهQا فQي منطقQة المنشQأ             
 :وتشمل العوامل الواجب دراستها ما يلي

 انتشار اآلفة في منطقة المنشأ -
 ها بالسلع، أو الحاويات، أو وسائل النقلوجود اآلفة في طور يساعد على ارتباط -
 حجم ووتيرة الحرآة على طول طريق انتقالها -
 التوقيت أثناء الموسم -
استخدام مQواد وقايQة     (إدارة اآلفات، والتدابير الزراعية والتجارية المطبقة في مكان المنشأ           -

 ).بة، والتدريجالنبات، وطرق التداول، والفرز، واستبعاد المنتجات التالفة أو المصا
 

 احتمال محافظة اآلفة على بقائها أثناء فترة النقل والتخزين  2-2-1-3
 :من أمثلة العوامل التي ينبغي دراستها

 سرعة وظروف وسائل النقل ومدة دورة حياة اآلفة منسوبة إلى فترة النقل والتخزين -
مختلفQة، أثنQاء فتQرة النقQل     مدى قدرة اآلفة على المحافظة علQى بقائهQا، فQي أطQوار حياتهQا ال       -

 والتخزين
 احتمال ارتباط انتشار اآلفة بشحنة -
المطبقة على الشحنات في بلQد المنشQأ، أو بلQد الوصQول، أو           ) مثل التبريد (التدابير التجارية    -

 .أثناء فترة النقل والتخزين



ANNEX III ICPM 04/2 
 

  عن تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة11 بالمعايير الدولية رقم ملحق
  2003 الثاني تشرين/ نوفمبر�مشروع أعّدته لجنة المعايير /18

 
ICPM 04/J1302a 

 
 فاتإدارة اآل احتمال محافظة اآلفة على بقائها رغم التدابير المتبعة في  2-2-1-4

المطبقة على الشحنات ) بما في ذلك تدابير الصحة النباتية(ينبغي تقييم تدابير إدارة اآلفات القائمة 
ضد اآلفات األخرى مQن المنشQأ حتQى االسQتخدام النهQائي، لتحديQد مQدى فعاليتهQا ضQد اآلفQة محQل                          

درتها علQQى آمQا ينبغQQي تقQدير احتمQQاالت مQرور اآلفQة دون اآتشQQاف أثنQاء الفحQQص أو قQ      .  الدراسQة 
 .المحافظة على بقائها رغم تدابير الصحة النباتية األخرى السارية

 
 احتمال انتقال اآلفة إلى عائل مناسب  2-2-1-5

 :تشمل العوامل الواجب دراستها ما يلي
آليات االنتشار، بما في ذلك النواقل التي تسمح بانتقال اآلفة من طريق انتقQال العQدوى إلQى               -

 عائل مناسب
إذا آانQت السQلعة المسQتوردة مQن المقQرر إرسQالها إلQى عQدد قليQل أو عQدد آثيQر مQن نقQط                 ما   -

 الوصول في منطقة تحليل مخاطر اآلفات
 مدى قرب نقط الدخول، والعبور والوصول من العوائل المناسبة -
 الوقت الذي تتم فيه عملية االستيراد خالل السنة -
مثQل اسQتخدامها فQي الزراعQة، أو       (ة مQن أجلهQا      أغراض االسQتخدام التQي تQم اسQتيراد السQلع           -

 ).التصنيع أو االستهالك
 .مخاطر المنتجات الثانوية والمخلفات -

 
مثQل  (بارتفاع احتمال دخQول اآلفQة أآثQر مQن غيرهQا         ) مثل الزراعة (وترتبط بعض االستخدامات    

ا أو الQتخلص    آذلك ينبغي دراسQة االحتمQاالت المرتبطQة بزراعQة السQلعة، أو تصQنيعه              ).  التصنيع
 .منها بالقرب من العوائل المناسبة

 
فQي حQال   فQي حالQة الكائنQات الحيQة المحQورة،      ونقلهQا  ينبغي النظQر أيضQًا فQي احتمQال تQدفق الجينQات            

 .سمات مثيرة للقلق على مستوى الصحة النباتية القابلة للنقلوجود 
 
  اآلفةتوطناحتمال  2-2-2

دورة (الحصول على معلومات حيوية يمكن االعتماد عليها ولتقدير احتماالت توطن اآلفة، ينبغي 
من المنQاطق  ) حياة اآلفة، ومجال العوائل، والجوانب الوبائية، وقدرتها على المحافظة على بقائها 

وعندئذ، يمكن مقارنة الحالة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات بالحالة     .  التي توجد بها اآلفة بالفعل    
       Qي توجQاطق التQك المنQل    في تلQة بالفعQا اآلفQة     (د بهQة المحميQروف البيئيQاة الظQع مراعQتخدم  ) مQويس

ويمكQن النظQر أيضQًا فQي حQاالت      .  الخبراء قدرتهم علQى الحكQم فQي تقQدير احتمQاالت تQوطن اآلفQة           
 :ومن أمثلة العوامل الواجب دراستها ما يلي.  اإلصابة السابقة بآفات مماثلة

 
 طر اآلفات، وآميتها وتوزيعهامدى توافر العوائل في منطقة تحليل مخا -
 مدى مالءمة البيئة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات -
 قدرة اآلفة على التأقلم -
 استراتيجية التكاثر بالنسبة لآلفة -
 طريقة اآلفة في المحافظة على بقائها -
 .المعامالت الزراعية وتدابير المكافحة -

 
 المعQايير الدوليQة  أنظQر   (ظة أن اآلفQة العارضQة       وينبغي، لدى دراسة احتماالت توطن اآلفة، مالح      

 منطقة في التوطن تستطيع ال قد ،)ما منطقة في اآلفات حالة تحديد لتدابير الصحة النباتية،   8 رقم
 فإنهQا  ذلQك  ومQع ) المثQال  سQبيل  على المناخية، الظروف مالءمة لعدم نظرًا (اآلفات مخاطر تحليل
 االتفاقيQQة الدوليQQة لوقايQQة   مQQن 3-7 المQQادة أنظQQر (مقبولQQة غيQQر اقتصQQادية نتQQائج ُتحQQدث أن يمكQQن
 ).النباتات
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 .في حالة النباتات المزمع استيرادها، فإن تقييم إمكانية التوطن لن يتعلق بالمواطن غير المقصودة

 
يجب التوقف أيضًا عند قدرة الكائنات الحية المحورة على البقاء على قيQد الحيQاة بمعQزل عQن تQدخل       

 .اإلنسان
 

المنطقQQة التQQي يشQQملها تحليQQل مخQQاطر فضQQًال عQQن ذلQQك، آلمQQا آQQان تQQدفق الجينQQات يطQQرح مشQQكلة فQQي 
 .، ينبغي النظر في احتمال ظهور وتوّطن سمة مثيرة للقلق على مستوى الصحة النباتيةاآلفات

 
ويمكن االستعانة لذلك بحاالت سابقة تتعلق بكائنات حية محورة أو بكائنات أخرى مشابهة لها نفQس       

 .الترآيبة
 
 تحليل مخاطر اآلفات مدى توافر العوائل المناسبة، والعوائل البديلة والنواقل في منطقة  2-2-2-1

 :تشمل العوامل الواجب دراستها ما يلي
 ما إذا آانت العوائل والعوائل البديلة موجودة، ومدى وفرتها واتساع نطاق توزيعها -
 توجد في أماآن متقاربة مQن الناحيQة الجغرافيQة تسQمح     ما إذا آانت العوائل والعوائل البديلة     -

 لآلفة باستكمال دورة حياتها
ما إذا آانت أنواع نباتية أخرى قد يثبت آونها عوائل مناسبة، فQي حالQة عQدم وجQود النQوع                    -

 العائل المعتاد
يQل  في حالة انتشار اآلفة عن طريق ناقل، ما إذا آان الناقل موجQودًا بالفعQل فQي منطقQة تحل               -

 مخاطر اآلفات أو من المرجح دخوله
ما إذا آان يوجد نوع آخر من النواقل في منطقة تحليل مخاطر اآلفات يمكن أن يقQوم بنقQل              -

 .العدوى
 

، وأن يكQون لتصQنيف العوائQل فQي مسQتوى      "النQوع "وينبغي عادة تصنيف العوائQل علQى مسQتوى     
  .أعلى أو أدنى من النوع مبررات علمية سليمة

 مالءمة العوامل البيئية  2-2-2-2
المQؤثرة  ) مثل مالءمة المناخ، والتربة، والمنافسة بين اآلفQة والعائQل  (ينبغي تحديد العوامل البيئية    

 وقدرتها علQى المحافظQة علQى    � في حالة تأثره بهذه العوامل �ى تطور اآلفة، وعائلها وناقلها     عل
وينبغي مراعاة أن البيئة من المحتمل .  ياتهابقائها أثناء فترات اإلجهاد المناخي واستكمال دورة ح

ومن الالزم إدراك ذلك في تحديد مQا إذا     . نة على اآلفة، وعائلها وناقلها    أن تكون لها تأثيرات متباي    
آان التفاعل بين هذه الكائنات في منطقة المنشأ سوف يستمر في منطقة تحليل مخاطر اآلفات بما  

ضًا دراسة احتمال تQوطن اآلفQة فQي الظQروف البيئيQة المحميQة،           وينبغي أي .  يفيد اآلفة أو يضر بها    
 .مثل الصوبات

 
ويمكن استخدام نظم النماذج المناخية لمقارنة البيانات المناخية الخاصة بالتوزيع المعروف لآلفQة         

 .مع البيانات الخاصة بمنطقة تحليل مخاطر اآلفات
 

 المعامالت الزراعية وتدابير المكافحة  2-2-2-3
إنتاج المحاصيل العائلQة، حسQب مقتضQى الحQال،         /مقارنة المعامالت المستخدمة في زراعة     يينبغ

لتحديQQد مQQا إذا آانQQت هنQQاك اختالفQQات بQQين المعQQامالت المطبقQQة فQQي منطقQQة تحليQQل مخQQاطر اآلفQQات  
 .ومنطقة منشأ اآلفة، مما قد يؤثر على قدرتها على التوطن

 
نات حية محورة البحث في إمكانية اللجوء إلQى ممارسQات   آائالنباتات التي هي يمكن أيضًا في حالة  

 .محددةأو لإلدارة أو للمكافحة  زراعية
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ويجوز أيضًا دراسة برامج مكافحة اآلفات أو األعداء الطبيعة الموجودة بالفعل في منطقة تحليQل               
التQي ال  وينبغQي اعتبQار أن اآلفQات    .  مخاطر اآلفات مما يؤدي إلى تقليل احتماالت تQوطن اآلفQات    

أو (وينبغQي دراسQة مQدى تQوافر     .  يمكن مكافحتها تمثل خطرًا أآبر من تلك التQي يسQهل مكافحتهQا    
 .طرق االستئصال المالئمة) عدم توافر

 
 الصفات األخرى التي تؤثر على احتماالت توطن اآلفة  2-2-2-4

 :وتشمل
 تحديQد الصQفات      ينبغQي  � استراتيجية تكاثر اآلفQات وطQرق محافظQة اآلفQات علQى بقائهQا              -

التلقيح الذاتي، /التي ُتمكن اآلفة من التكاثر الفعال في البيئة الجديدة، مثل التكاثر العزري
 .وفترة دورة الحياة، وعدد األجيال آل سنة، ومرحلة السكون، وما إلى ذلك

 آانت اآلفة من النوع متعدد األشQكال  إذاينبغي النظر فيما  � القدرة على التكيف الوراثي  -
ودرجة قدرتها على التكيف مع الظروف الشبيهة بظروف منطقة تحليل مخاطر اآلفات، 
مثل األجناس المتخصصة في عوائل معينQة أو األجنQاس القQادرة علQى التQأقلم مQع العديQد                     

يزيQQد مQQن قQQدرة ) والمظهQQري(مQQن المQQواطن أو مQQع عوائQQل جديQQدة، فهQQذا التنQQوع الQQوراثي 
، والتأقلم مع العديد من المواطن، واآتساب القدرة على         اآلفة على تحمل التغيرات البيئية    

 .تحمل المبيدات والتغلب على مقاومة العائل لإلصابة
  ينبغQي تقQدير الحQد األدنQى مQن        � الحد األدنى من الكثافة العددية الالزم لتحقيQق التQوطن          -

 .الكثافة الالزم لتوطن اآلفة، إذا آان ذلك ممكنًا
 

 مQن النQاحيتين المظهريQة    ها أيضًا التوقف عند عدم استقرار المحورة، ينبغيفي حالة الكائنات الحية   
 .  إذا ثبت ذلكالنمطية والوراثية النمطية

 
 احتمال انتشار اآلفة بعد توطنها 2-2-3

اآلفة التي تعد احتماالت انتشارها مرتفعة تكون احتماالت توطنها مرتفعة أيضQًا، وبالتQالي تكQون            
ولتقQQدير احتمQQاالت انتشQQار اآلفQQة، ينبغQQي   .  أو استئصQQالها أقQQل /احتوائهQQا وإمكانيQQات النجQQاح فQQي  

وعندئQذ،  .  الحصول على معلومات حيوية يمكن االعتماد عليها من المناطق التي توجد بهQا اآلفQة     
يمكن مقارنة الوضع القائم في منطقة تحليل مخاطر اآلفات بدقة مQع الوضQع السQائد فQي المنQاطق                 

ها اآلفة، ويمكن استخدام قدرة الخبراء على الحكم في تقدير احتماالت انتشار األخرى التي توجد ب
ومQن أمثلQة   .  وقد يكون من المفيد النظر أيضQًا فQي حQاالت اإلصQابة السQابقة بآفQات مماثلQة              .  اآلفة

 :العوامل الواجب دراستها ما يلي
 ار الطبيعي لآلفةأو الخاضعة لإلدارة لالنتش/مدى مالءمة الظروف البيئية الطبيعية و -
 وجود حواجز طبيعية تمنع انتشار اآلفة -
 احتماالت انتقال اآلفة مع السلع أو وسائل النقل -
 األغراض التي تستخدم فيها السلعة -
 النواقل المحتملة لآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات -
 .األعداء الطبيعية المحتملة لآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات -

 
، فإن تقييم االنتشار يتعلق باالنتشار من الموطن المقصود أو استيرادها حالة النباتات المراد في

وقد يجري االنتشار، بعدئQذ،  . االستخدام المقصود إلى موطن غير مقصود، قد تتوطن فيه اآلفة    
 .إلى مواطن أخرى غير مقصودة

 
 مQQدى سQQرعة ظهQQور اآلثQQار    ويسQQتفاد مQQن المعلومQQات الخاصQQة باحتمQQاالت االنتشQQار فQQي تقQQدير      

وتكون لذلك .  االقتصادية التي من المحتمل أن تترتب على اآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات
أهميتQه أيضQQًا إذا آQQان مQن المحتمQQل دخQQول اآلفQة وتوطنهQQا فQQي منطقQة تكQQون أهميتهQQا االقتصQQادية     

.  قتصQادية المحتملQة آبيQرة   المحتملة قليلQة فيهQا، ثQم انتشQارها إلQى منطقQة أخQرى تكQون أهميتهQا اال            
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وباإلضافة إلى ذلك، قد تكون هذه المعلومQات مهمQة فQي مرحلQة إدارة المخQاطر، لQدى النظQر فQي                    
 .جدوى احتواء اآلفة الوافدة أو استئصالها

 
 للنباتات فور توطنها، آما يجوز، بصفة خاصQة،     مؤذيةيجوز أن ال تؤدي آفات معينة إلى آثار         

وينبغي، لدى تقدير احتمال االنتشQار، أن يقQوم ذلQك علQى أسQاس      . معينةأن تنتشر فقط بعد فترة     
 .قرائن مثل هذا السلوك
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 االنتهاء من مرحلة دراسة احتماالت دخول اآلفة وانتشارها 2-2-4
ينبغي التعبير عن االحتماالت العامة لدخول اآلفة بالشكل األنسب من حيث البيانQات، والطQرق       

ويمكQQن أن تكQQون هQQذه المعلومQQات   .  لجمهQQور المقصQQود بالخطQQاب المسQQتخدمة فQQي التحليQQل، وا 
.  وصفية أو آمية ألنها، في آلتا الحالتين، جاءت نتيجة للربط بين المعلومات الوصفية والكميQة             

ويمكن التعبير عن احتماالت دخول اآلفة على شQكل مقارنQة بQين هQذه المعلومQات والمعلومQات                
 .ليل مخاطر اآلفات بشأن آفات أخرىالتي يمكن الحصول عليها من مناطق تح

 
 االنتهاء من مرحلة تحديد المناطق المهددة  2-2-4-1

ينبغي تحديد ذلك الجزء من منطقة تحليل مخاطر اآلفات التي تكQون فيQه العوامQل اإليكولوجيQة            
وقQد يشQمل ذلQك    .  مواتية لتوطن اآلفة، لكي يمكن تحديد المنطقة المهددة، حسب مقتضى الحال        

 .تحليل مخاطر اآلفات بأآملها أو جزءًا منهامنطقة 
 

 تقدير النتائج االقتصادية المحتملة 2-3
توضح الشروط المبينة في هذه الخطوة المعلومات الواجب جمعها فيما يتصل باآلفQة وعوائلهQا        
النباتية المحتملة، وتقترح مسQتويات التحلQيالت االقتصQادية التQي يمكQن إجراؤهQا اعتمQادًا علQى                   

معلومQQات مQQن أجQQل تقيQQيم جميQQع اآلثQQار المترتبQQة علQQى اإلصQQابة باآلفQQات، أي النتQQائج           هQQذه ال
وينبغي، حسب مقتضى الحال، الحصQول علQى بيانQات آميQة تحQدد القQيم                .  االقتصادية المحتملة 

ومQQن المفيQQد االسQQتئناس بQQرأي  .  النقديQQة لهQQذه النتQQائج، ويجQQوز أيضQQًا اسQQتخدام البيانQQات الكميQQة   
 .ديينالخبراء االقتصا

 
وفQQي آثيQQر مQQن الحQQاالت، قQQد ال يكQQون مQQن الضQQروري إجQQراء تحلQQيالت مفصQQلة عQQن النتQQائج        
االقتصادية المتوقعة إذا آانت هناك دالئQل آافيQة علQى ذلQك، أو إذا آQان مQن المتفQق عليQه علQى                    

بما في ذلك النتائج (نطاق واسع أن دخول اآلفة سوف تترتب عليه نتائج اقتصادية غير مقبولة          
وفي هQذه الحQاالت، ترآQز عمليQة تقيQيم المخQاطر أساسQًا علQى احتمQاالت دخQول اآلفQة                 ).  يةالبيئ

ومQع ذلQك، فسQوف يكQون مQن الضQروري دراسQة العوامQل االقتصQادية بمزيQد مQن                      .  وانتشارها
التفصيل عندما يكون هناك ترآيQز علQى مسQتوى النتQائج االقتصQادية، أو عنQدما يكQون مسQتوى          

زمًا لتقييم مدى قوة التدابير المطبقة في إدارة المخاطر أو في تقييم جدوى            النتائج االقتصادية ال  
 .تكاليف االستئصال أو المكافحة

 
بمQا فQي ذلQك التQأثير علQى      (بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة، يجب أن يرتبط التQأثير االقتصQادي           

.مل أن تشكلها الكائنات الحية المحورةالتي يحت) المؤذية للنباتات أو للمنتجات النباتية(باآلفة ) البيئة
 

 :في حالة الكائنات الحية المحورةأيضًا  التالية براهينال بد من مراعاة ال
االنعكاسات االقتصادية المحتملة التي قد تنجم عن تأثيرات سلبية على آائنات غير مستهدفة            -

 تكون مؤذية للنباتات أو للمنتجات النباتية؛
 .ادية التي قد تنجم عن خصائص اآلفاتاالنعكاسات االقتص -
 

 . للمزيد من التوجيهات المفصلة عن تقييم هذه المواصفات5-1-1أنظر القسم 
 
 التأثيرات المترتبة على اآلفة 2-3-1

لتقدير األهمية االقتصادية المحتملة لآلفة، ينبغي الحصول على معلومات من المناطق التي توجد   
وينبغQي مقارنQة هQذه المعلومQات مQع          .  عية أو ألنها وفدت مQن الخQارج       بها اآلفة نتيجة لعوامل طبي    

وقQد يكQون مQن المفيQد النظQر أيضQًا فQي حQاالت         .  الوضع القائم فQي منطقQة تحليQل مخQاطر اآلفQات        
ويمكQن أن تكQQون اآلثQار التQي ينبغQي دراسQتها مباشQرة أو غيQQر       .  اإلصQابة السQابقة بآفQات مماثلQة    

 .مباشرة
 

 : االقتصادية المحتملة لآلفات في هذا القسم ينطبق أيضا علىاألهميةتقدير إن النهج األساسي ل
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 الطليقة؛/اآلفات التي تؤثر على النباتات غير المزروعة -
 النباتات الغازية؛/األعشاب الضارة -
 .اآلفات التي تؤثر على النباتات عن طريق تأثيرها على آائنات أخرى -

 
 .ي حال وجود آثار مباشرة وغير مباشرة على البيئة محددة فدالئلويقتضي األمر وجود 

 
ويمكQQن، فQQي حالQQة النباتQQات المQQراد اسQQتيرادها ألغQQراض الغQQرس، إدراج النتQQائج طويلQQة األجQQل  

وقد يؤثر الغرس على االستخدام اإلضافي أو قQد تكQون لQه      . بشأن الموطن المقصود، في التقييم    
 .آثار ضارة بالموئل المقصود

 
ما يتم بحثه من آثار ونتائج بالنسQبة للبيئQة ناجمQا عQن اآلثQار المترتبQة بالنسQبة            وينبغي أن يكون    

أو النتQQائج بالنسQQبة /إال أن هQQذه اآلثQQار علQى النباتQQات قQQد تكQون أقQQل داللQQة مQن اآلثQQار و   . للنباتQات 
وعلQQى سQQبيل المثQQال، فQQإن عشQQبا ضQQارا ثانويQQا قQQد يكQQون مثيQQرا        . للكائنQQات أو الQQنظم األخQQرى  

جة آبيرة لدى البشر أو أن نباتا ممرضا ثانويا قد ينتج مواد سQامة تQؤثر بصQورة              للحساسية بدر 
بيد أن تنظيم النباتات على أساس آثارها على المتعضيات أو . خطيرة على الحيوانات الزراعية

. فال يدخل ضمن نطاق هذا المعيار) مثال ذلك على صحة اإلنسان والحيوان(األنظمة األخرى 
تحليQل مخQاطر اآلفQات عQن دالئQل علQى الكائنQات أو األنظمQة األخQرى، فإنQه           وإذا آشفت عملية    

 .ينبغي إبالغ ذلك، إلى السلطات المعنية بالتعامل مع هذه القضية
 

 اآلثار المباشرة المترتبة على اآلفة  2-3-1-1
لتحديد وتوصيف اآلثار المباشرة لآلفة على آل عائل من العوائل المحتملة في منطقة  -

مخاطر اآلفات، أو اآلثار التي تكون مقصورة على عائل معين، يمكن دراسة تحليل 
 :األمثلة التالية

في الظروف الحقلية، أو في ظروف الزراعة (النباتات العائلة المعروفة أو المحتملة  -
 )المحمية، أو البراري

 أنواع الضرر ومقداره ووتيرة حدوثه -
 الغلة والنوعيةالخسائر التي تصيب المحاصيل، من حيث  -
مثل قدرة اآلفة على التأقلم (العوامل الحيوية التي تؤثر على مستوى األضرار والخسائر  -

 )ومدى ضراوتها
 )مثل المناخ(العوامل غير الحيوية التي تؤثر على مستوى األضرار والخسائر  -
 معدل انتشار اآلفة -
 معدل تكاثر اآلفة -
 )بما في ذلك التدابير القائمة(تكاليفها تدابير المكافحة ومدى فعاليتها و -
 تأثير ذلك على المعامالت اإلنتاجية القائمة -
 .التأثير على البيئة -
 

وينبغي تقدير المساحة اإلجمالية للمحصول والمساحة التي يمكن أن تكون مهددة، في آل عائل 
 .من العوائل الممكنة، في ضوء العناصر المبينة فيما سبق

 
أو /يQQل المخQQاطر البيئيQQة، تشQQمل أمثلQQة اآلثQQار المباشQQرة لآلفQQات علQQى النباتQQات و   وفQQي حالQQة تحل

 :نتائجها البيئية التي يمكن دراستها ما يلي
 تقليص األنواع النباتية الرئيسية؛ -
من حيث الوفرة (تقليص األنواع النباتية التي تعد عناصر رئيسية في النظام االيكولوجي  -

بما في ذلك اآلثار التي تحدث على مستوى (اتية األصلية المهددة ، واألنواع النب)أو الحجم
 ؛)أدنى من مستوى األنواع النباتية مع وجود دالئل على آون هذه اآلثار آبيرة

 .تقليص األنواع النباتية األخرى، أو إزاحتها أو إزالتها -
 



ANNEX III ICPM 04/2 
 

  عن تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة11 بالمعايير الدولية رقم ملحق
  2003 الثاني تشرين/ نوفمبر�مشروع أعّدته لجنة المعايير /24

 
ICPM 04/J1302a 

 .ه اآلثاروينبغي أن يكون تقدير المنطقة التي يحتمل أن تكون مهددة منسوبا إلى هذ
 
 اآلثار غير المباشرة المترتبة على اآلفة  2-3-1-2

لتحديد وتوصيف اآلثار غير المباشرة المترتبة على اآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفQات، أو          
 :اآلثار التي ال تعد مقصورة على عائل معين، يمكن دراسة األمثلة التالية

 
سواق التصدير، بما في ذلك اآلثار المتصلة اآلثار التي تتعرض لها األسواق المحلية وأ -

وينبغي تقدير النتائج المحتملة .  بنفاذ سلع التصدير إلى األسواق، على وجه الخصوص
وهذا يتضمن .  فيما يتعلق بالنفاذ إلى األسواق في حالة ما إذا أصبحت اآلفة متوطنة

الشرآاء ) يفرضهاأو من المحتمل أن (النظر في قواعد الصحة النباتية التي يفرضها 
 التجاريون

التغيرات التي تطرأ على التكاليف التي يتحملها المنتجون أو على الطلب على  -
 المستلزمات، بما في ذلك تكاليف المكافحة

التغيرات التي تطرأ على طلب المستهلكين، في الداخل والخارج، على المنتجات نتيجة  -
 لتغير مستوى جودتها

 رها من اآلثار غير المرغوبة المترتبة على تدابير المكافحةاآلثار البيئية وغي -
 جدوى وتكاليف االستئصال أو المكافحة -
 ما إذا آان الناقل يمكن أن يقوم بنقل آفات أخرى -
 الموارد الالزمة إلجراء مزيد من البحوث وتقديم المشورة -
 ).رض لها السياحةمثل اآلثار التي قد تتع(اآلثار االجتماعية وغيرها من اآلثار  -

 
أو /وفي حالة تحليل المخاطر البيئية، تشمل أمثلة اآلثار غير المباشQرة لآلفQات علQى النباتQات و              

 :نتائجها البيئية
 إحداث آثار آبيرة على المجموعات النباتية؛  -
 إحداث آثار آبيرة على المناطق المعينة على أنها حساسة بيئيا أو محمية؛ -
في العمليات االيكولوجية وفي بنية النظام االيكولوجي واستقراره إحداث تغيير آبير  -

بما في ذلك اآلثار على األنواع النباتية، واإلنجراف، والتغيرات في منسوب (وعملياته 
 ؛)المياه الجوفية، وزيادة مخاطر الحريق، ودورة العناصر التغذوية، وغير ذلك

ة المياه، االستخدامات االستجمامية، مثل نوعي(إحداث آثار على االستخدام البشري  -
 ؛)السياحة، الرعي الحيواني، القنص، صيد األسماك

 .تكاليف إحياء البيئة -
 

سQلطات أخQرى، حسQب االقتضQاء، فQي اآلثQار علQى الصQحة البشQرية              /ويمكن أن تنظر وآQاالت    
 .والمسطحات المائية والسياحة) مثل السمية، وإثارة الحساسية(والحيوانية 

 
  تحليل النتائج االقتصادية 2-3-2
 عامل الزمان وعامل المكان  2-3-2-1

تتصل التقديرات الواردة بالقسم السابق بوضع افتراضي من المفترض فيQه أن اآلفQة قQد وفQدت                   
.  فQي منطقQة تحليQل مخQاطر اآلفQات         ) آQل سQنة   (وأنها تكشف عQن نتائجهQا االقتصQادية المحتملQة           

مع الوقQت، وقQد تكQون مقصQورة علQى سQنة واحQدة أو عQدة           ومع ذلك، تظهر النتائج االقتصادية      
فالنتائج .  وهنا ينبغي النظر في العديد من السيناريوهات.  سنوات أو قد تمتد لمدة غير محدودة 

االقتصادية اإلجماليQة التQي تمتQد ألآثQر مQن سQنة يمكQن التعبيQر عنهQا بقيمQة النتQائج االقتصQادية                       
 .لحساب صافي القيمة حاليًاسنويًا، مع اختيار معدل خصم مناسب 

 
ويمكن أن تتصل السيناريوهات األخرى بما إذا آانت اآلفة توجد في نقطQة واحQدة أو فQي نقQاط              
آثيرة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات، وسوف يعتمد ظهور النتائج االقتصادية المحتملة علQى             
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يكQون معQدل االنتشQار    ويمكQن أن   . ة في منطقQة تحليQل مخQاطر اآلفQات         معدل وآيفية انتشار اآلف   
.  بطيئًا أو سريعًا؛ وفي بعض الحاالت، قد يكون من المفترض أن من الممكن منع انتشار اآلفQة            

ويمكQQن اسQQتخدام التحلQQيالت المناسQQبة لتقQQدير النتQQائج االقتصQQادية المحتملQQة علQQى مQQدى فتQQرة مQQن 
ى ذلQك، فمQن المتوقQع    وباإلضQافة إلQ   .  الوقت أثناء انتشار اآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات        

أن يتغير، بمرور الوقت، الكثير من العوامل أو اآلثار التي سبقت اإلشارة إليها، وتتغير بالتالي 
وسوف يكون من الالزم االستئناس برأي الخبراء وإجراء الكثير    .  النتائج االقتصادية المحتملة  

 .من التقديرات
 

 تحليل النتائج بالنسبة للتجارة  2-3-2-2
بق القول، ستكون معظم اآلثار المباشرة لآلفات وآذلك بعض اآلثQار غيQر المباشQرة ذات     آما س 

وينبغي تحديد هذه اآلثار التي يمكQن أن  .  طابع تجاري، أو ستكون لها نتائج على أسواق معينة      
 :وقد يكون من المفيد النظر فيما يلي.  سلبية، ووضع تقديرات آمية لهاتكون إيجابية أو

 
 ية المنتجين من جراء وجود اآلفة نتيجة لتغير تكاليف اإلنتاج، والغلة واألسعارتأثر ربح -
تأثير التغيرات التي حدثت نتيجة لوجود اآلفة على الكميات المطلوبة من السلع،  -

ويمكن أن يشمل ذلك التغيرات .  واألسعار التي تدفع مقابلها في األسواق المحلية والدولية
أو القيود التجارية المتصلة بالحجر الزراعي نتيجة /منتجات والتي تطرأ على جودة ال

 .لدخولها
 
 أساليب التحليل  2-3-2-3

توجQد أسQQاليب للتحليQل يمكQQن اسQتخدامها بالتشQQاور مQع خبQQراء االقتصQاد لوضQQع تحلQيالت أآثQQر       
وينبغQي أن تتضQمن هQذه اآلثQار         .  تفصيًال عن اآلثQار االقتصQادية المحتملQة لوجQود آفQة َحْجريQة             

 :ويمكن أن تشمل هذه األساليب ما يلي.  جميع اآلثار التي سبق تحديدها
 

وسيكون ذلك آافيًا إذا آانت اآلثار االقتصادية لآلفة على األرباح : زانية جزئيةوضع مي -
 التي يحصل عليها المنتجون محدودة بصفة عامة، ورئي أنها طفيفة نسبيًا

اء تحليل التوازن الجزئي إذا تبين، طبقًا لما من المستصوب إجر: تحليل التوازن الجزئي -
 فيما سبق، حدوث تغير جوهري في األرباح التي يحصل عليها 2-2-3-2جاء في النقطة 

ويعد تحليل . ي في الطلب من جانب المستهلكينالمنتجون، أو حدوث تغير جوهر
أو التغيرات التوازن الجزئي ضروريُا لقياس التغيرات التي تطرأ على مستوى الرفاهية، 

 .الصافية الناشئة عن تأثير اآلفات على المنتجين والمستهلكين
إذا آانت التغيرات االقتصادية بالنسبة لالقتصاد القومي آبيرة ومن : تحليل التوازن العام -

الممكن أن تتسبب في تغير العوامل األخرى مثل األجور، أو أسعار الفائدة أو أسعار 
ام تحليل التوازن العام في تحديد النطاق الكامل لآلثار الصرف، عندئذ يمكن استخد

 .االقتصادية
 

وآثيرًا ما يكون استخدام طرق التحليل مقيدًا بنقص البيانQات، وعQدم التأآQد مQن صQحتها، وألن                  
 .البيانات الخاصة بتأثيرات معينة تكون بيانات وصفية فقط

 
 النتائج غير التجارية والبيئية  2-3-2-4

-3-2 و 1-1-3-2آلثار المباشرة وغير المباشرة لآلفة، آما هو مبين في البندين     ستكون بعض ا  
 فيما سبق، ذات طبيعة اقتصادية، أو تؤثر على قيم معينة، ومع ذلك فلها سوق قائمة يمكن               1-2

ونتيجQة لQذلك، قQد يكQون مQن غيQر الممكQن قياسQها بمQا فيQه الكفايQة مQن حيQث                .  تحديدها بسQهولة  
وتشQمل األمثلQة، بصQفة خاصQة،        .   المنتجQات أو أسQواق الخQدمات المسQتقرة         األسعار في أسواق  

واآلثQQار ) اسQQتقرار النظQQام البيئQQي، والتنQQوع الحيQQوي، وقيمQQة المرافQQق الترفيهيQQة  (اآلثQQار البيئيQQة 
وهQQذه اآلثQQار يمكQQن تقريبهQQا بطQQرق التقيQQيم المالئمQQة غيQQر      ).  العمالQQة، والسQQياحة (االجتماعيQQة 
 .لمزيد من التفاصيل عن البيئة في ما يلي ا.السوقية
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فإذا آانت القياسات الكميQة لهQذه النتQائج غيQر ممكنQة، يمكQن تQوفير معلومQات وصQفية عQن هQذه                      

 .النتائج، مع توضيح آيفية االعتماد على هذه المعلومات في اتخاذ القرارات
 

تصQنيفا واضQحا   ويقتضي تطبيق هذه المعايير على المخاطر بالنسبة للبيئة تصنيف القيم البيئية    
ويمكن تقييم البيئة باستخدام منهجيات مختلفة لكن هذه المنهجيات يفضل . وتحديد آيفية تقديرها

ويمكQQن أن تتضQQمن هQQذه المنهجيQQات دراسQQة قQQيم     . اسQQتخدامها بالتشQQاور مQQع خبQQراء االقتصQQاد   
مQQن اسQQتهالك عنصQQر مQQن عناصQQر  " االسQQتخدام"وتنشQQأ قQQيم ". وعQQدم االسQQتخدام"."االسQQتخدام

بيئQة، مثQل التمتQع بالمQQاء النظيQف، أو الصQيد فQQي بحيQرة، وآQذلك مQQن العناصQر األخQرى غيQQر          ال
ويمكQن  . االستهالآية، مثل استخدام الغابات لألنشطة التي يتم االضطالع بها في أوقات الفQراغ         

 :إلى" عدم االستخدام"تقسيم قيم 
 ؛)قيمة االستخدام في وقت الحق" (قيمة الخيار" -
 ؛)معرفة أن أحد عناصر البيئة موجود" (قيمة الوجود" -
 ).معرفة أن أحد عناصر البيئة متاح لألجيال المقبلة" (قيمة التوريث" -

 
وسQQواء قQQدرت عناصQQر البيئQQة علQQى أسQQاس قQQيم االسQQتخدام أو عQQدم االسQQتخدام، فهنQQاك منQQاهج       

. اة، ونقل الفوائدلتقييمها، مثل النهج القائمة على األسواق، ونماذج األسواق القائمة على المحاآ
 .ولكل منها مزاياه وعيوبه وآذلك حاالت يكون مفيدا فيها بصفة خاصة

 
فقQد ال  . ويكون تقييم النتائج آميا أو آيفيا، وفي آثير مQن األحQوال تكQون البيانQات الكيفيQة آافيQة       

 ، أو قQد ال )مثل اآلثQار الفاجعQة بالنسQبة لنQوع رئيسQي      (يكون هناك منهج آمي لمواجهة حالة ما        
ويمكن أن تقوم التحليالت الكيفية المفيدة على ). عدم توافر المناهج(يكون التحليل الكمي ممكنا 

، أو علQى تقQدير الخبQراء، إذا اتبعQت        )عQدد األنQواع المتQأثرة، نوعيQة الميQاه         (التقييم غير النقQدي     
 .التحليالت إجراءات موثقة ومتسقة وشفافة

 
مصQطلحات  :  لتQدابير الصQحة النباتيQة   5ير الدولية رقم يرد عرض للتأثير االقتصادي في المعاي   

خطQQوط توجيهيQQة بشQQأن فهQQم األهميQQة االقتصQQادية المحتملQQة     : 2الصQQحة النباتيQQة، الملحQQق رقQQم   
 .والمصطلحات المتصلة بها

 
 االنتهاء من تقييم النتائج االقتصادية 2-3-3

ة، بالقيمة النقدية، آلما آان ذلQك  ينبغي أن يكون تقدير النتائج االقتصادية المبينة في هذه الخطو       
آذلك، يمكن التعبير عن النتائج االقتصادية بأسلوب وصفي أو آمي وبدون قيمة نقدية، .  ممكنًا

 .مع بيان مصادر المعلومات، واالفتراضات التي اعتمد عليها التحليل وطرق التحليل بوضوح
 

 المنطقة المهددة  2-3-3-1
قة تحليل مخاطر اآلفQات التQي سQتترتب علQى وجQود اآلفQة فيQه            ينبغي تحديد ذلك الجزء من منط     
 .وهذا األمر مطلوب لتحديد المنطقة المهددة. ب مقتضى الحالخسائر اقتصادية آبيرة، حس

 
 اليقيندرجة عدم  2-4

إن تقدير احتماالت دخول اآلفات والنتائج االقتصادية المترتبة عليها يكتنفه الكثير من الجوانب 
  فهذا التقدير، بصفة خاصة، يقوم على استقراء الحاالت  السQابقة لوجQود اآلفQات              .غير المؤآدة 

ومQQن المهQQم توثيQQق .  والمقارنQQة بينهQQا وبQQين حالQQة افتراضQQية فQQي منطقQQة تحليQQل مخQQاطر اآلفQQات 
الجوانQQب غيQQر المؤآQQدة فQQي التقQQدير، وتوضQQيح درجQQة عQQدم الدقQQة فQQي التقيQQيم، وآQQذلك توضQQيح    

وهذا األمر ضروري لدواعي الشQفافية، آمQا يمكQن          .   رأي الخبراء  الجوانب التي اعتمدت على   
 .أن يكون مفيدًا لتحديد البحوث المطلوب إجرائها وأولوياتها
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وتجدر اإلشارة إلى أن تقدير احتماالت ونتائج المخاطر البيئية آلفات النباتات غيQر المزروعQة          
لذي تجري مواجهتQه فQي حالQة آفQات      يفوق ذلك ااإلبهاموالطليقة آثيرا ما ينطوي على قدر من      

ويرجQع هQذا إلQى نقQص المعلومQات، والتعقQد اإلضQافي المقتQرن             . النباتات المزروعة أو المدارة   
 . بالنظم االيكولوجية، والتباين المقترن باآلفات أو العوائل أو المواطن

 
 االنتهاء من مرحلة تقدير مخاطر اآلفات 2-5

 تحديد ما إذا آانت منطقة تحليل مخQاطر اآلفQات، آلهQا أو    تسفر عملية تقييم مخاطر اآلفات عن   
وبQذلك تكQون التقQديرات الوصQفية أو الكميQة الحتمQاالت دخQول        .  جزء منها، ُيعد منطقQة مهQددة   

بما في ذلك  (اآلفة أو اآلفات، وما يترتب عليها من تقديرات وصفية أو آمية للنتائج االقتصادية
.  يQQدها وتوثيقهQQا، أو قQQد تQQم التوصQQل إلQQى تقQQدير عQQام للموقQQف   قQQد تQQم تحد)التQQأثيرات علQQى البيئQQة

وتستخدم هذه التقديرات، بما يرتبط بها مQن الجوانQب غيQر المؤآQدة، فQي مرحلQة إدارة مخQاطر                   
 .اآلفات في منطقة تحليل مخاطر اآلفات

 
 إدارة مخاطر اآلفات: المرحلة الثالثة -3

يم مخاطر اآلفات فQي اتخQاذ قQرار بمQا إذا آQان      تستخدم االستنتاجات التي تخلص إليها عملية تقي   
ولمQQا آQQان خيQQار تفQQادي  .  مQQن المطلQQوب إدارة المخQQاطر ومQQدى قQQوة التQQدابير الواجQQب اتخاذهQQا   

الضرر بالكامل ال يعد خيارًا منطقيًا، ينبغQي أن يكQون المبQدأ األساسQي فQي إدارة المخQاطر هQو                     
ون ممكنة فQي إطQار الخيQارات والمQوارد     تحقيق درجة األمان المطلوبة التي يمكن تبريرها وتك  

هQي عمليQة تحديQد طQرق مواجهQQة     ) بQالمعنى التحليلQQي (وعمليQة إدارة مخQاطر اآلفQات    .  المتاحQة 
وينبغQي أيضQًا   .  المخاطر المتصورة، وتقييم مدى آفاءة هذه الخيQارات المتاحQة وتحديQد أنسQبها            

احتمQاالت دخQول اآلفQة، واالعتمQاد        دراسة الجوانب غير المؤآدة في تقييم النتائج االقتصQادية و         
 . عليها في تحديد الخيار المناسب إلدارة المخاطر

 
وعنQQد دراسQQة إدارة المخQQاطر علQQى البيئQQة، ينبغQQي التشQQديد علQQى أن التQQدابير المتعلقQQة بالصQQحة     
النباتية يقصد بها مراعاة عQدم اليقQين ويجQب تصQميمها تبعQا لألخطQار، ويجQب تحديQد خيQارات                     

آلفQQات مQQع مراعQQاة درجQQة عQQدم اليقQQين فQQي تقيQQيم النتQQائج االقتصQQادية، واحتمQQال      إدارة أخطQQار ا
وفQي هQذا المجQال، فQإن إدارة المخQاطر         . التدخل، والتبريرات الفنية ذات العالقة لهذه الخيQارات       

 .على البيئة التي تسببها آفات النباتات ال تختلف عن إدارة بقية مخاطر آفات النباتات
 
 مستوى المخاطر  3-1

 لتQQدابير الصQQحة النباتيQQة، 1الQQوارد فQQي المعQQايير الدوليQQة رقQQم  " مواجهQQة المخQQاطر"يQQنص مبQQدأ 
نظQQرًا ألن خطQQر دخQQول : "مبQQادئ الحجQQر الزراعQQي وعالقتهQQا بالتجQQارة الدوليQQة، علQQى مQQا يلQQي  

اآلفات التي تستوجب الحجر يظل ماثًال على الدوام، ينبغي أن تتفق البلدان علQى سياسQة إلدارة    
وينبغي على البلQدان، لQدى تنفيQذ هQذا المبQدأ، أن      ".  ر عند صياغة تدابير الصحة النباتية   المخاط

 .تقرر مستوى المخاطر التي تعد مقبولة بالنسبة لها
 

 :ويمكن التعبير عن المستوى المقبول من المخاطر بطرق عديدة، منها
 الرجوع إلى شروط الصحة النباتية القائمة -
 صادية التقديريةفي ضوء الخسائر االقت -
 في حدود نطاق تحمل المخاطر  -
 .مقارنًة بمستوى المخاطر التي تقبلها البلدان األخرى -

 
يمكن اإلشارة إلى المستوى المقبول مQن المخQاطر فQي حالQة الكائنQات الحيQة المحQورة بالمقارنQة مQع                    

 .مستوى المخاطر الناجمة عن آائنات مشابهة أو ذات الصلة
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 المطلوبة الفنية المعلومات 3-2
 أمكQن  التQي  المعلومQات  إلى اآلفات مخاطر إدارة عملية في اتخاذه الواجب القرار يستند أن البد

 :يلي ما المعلومات هذه وتشمل.  اآلفات مخاطر تحليل لعملية السابقة المراحل في جمعها
 أسباب البدء في العملية -
 اطر اآلفاتتقدير احتماالت دخول اآلفة إلى منطقة تحليل مخ -
 .تقييم النتائج االقتصادية المحتملة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات -

 
 مستوى قبول المخاطر 3-3

فQإذا  .  يتم تقدير المخاطر العامة بدراسة نتائج تقييم احتماالت دخول اآلفة وتأثيرها االقتصادي           
ر هQي تحديQد تQدابير       ُوِجد أن الخطر غير مقبول، عندئذ تكون الخطوة األولى في إدارة المخQاط            

وال يكQون  .  الصحة النباتية الممكنة التي تقلل من المخاطر إلى المسQتوى المقبQول أو أدنQى منQه         
هنQQاك مبQQرر لتQQدابير الصQQحة النباتيQQة إذا آQQان الخطQQر فQQي حQQدود المسQQتوى المقبQQول أو آQQان مQQن  

).  بيعQي لآلفQة  آمQا قQد يحQدث فQي حالQة االنتشQار الط      (الواجب قبوله ألنه يستعصي علQى اإلدارة      
ويجQQوز للبلQQدان أن تقQQرر تطبيQQق مسQQتوى مQQنخفض مQQن الرصQQد أو المراجعQQة لضQQمان اإللمQQام      

 .بالتغيرات التي تطرأ في المستقبل على مخاطر اآلفات
 

 تحديد خيارات اإلدارة المالئمة واختيار أنسبها 3-4
وينبغQي  .  الت دخول اآلفةينبغي اختيار التدابير المالئمة واختيار أآثرها فعالية في تقليل احتما       
مبQادئ الحجQر الزراعQي    "أن يستند االختيار على االعتبارات التالية، التQي تتضQمن العديQد مQن          

 ): لتدابير الصحة النباتية1معايير الدولية رقم ال" (وعالقتها بالتجارة الدولية
 

 تتمثل الفائدة � فيذ ُمجدية من حيث التكلفة وقابلة للتن التأآد من أن تدابير الصحة النباتية -
المتوخاة من تطبيق تدابير الصحة النباتية في منع دخول اآلفة، وبالتالي فإن منطقة تحليل 

ويمكن وضع تقديرات لتحليل .  مخاطر اآلفات لن تتعرض للنتائج االقتصادية المحتملة
.  لمقبولجدوى التكاليف لكل تدبير من تدابير الحد األدنى التي يتبين أنها توفر األمان ا

 .وينبغي دراسة التدابير التي تكون النسبة بين الفائدة والتكلفة فيها مقبولة
.    ال ينبغي أن تكون التدابير مقيدة للتجارة أآثر من الالزم� "أدنى قدر من التأثير"مبدأ  -

 .وينبغي تطبيقها على أقل مساحة ضرورية بما يكفل الوقاية الفعالة للمنطقة المهددة
 ال ينبغي فرض أي تدابير إضافية إذا آانت التدابير � تقييم المتطلبات السابقة إعادة -

 .السارية فعالة
  إذا أمكن تحديد تدابير مختلفة للصحة النباتية لها نفس األثر، ينبغي � "التساوي"مبدأ  -

 .قبولها آبدائل
 تحليل مخاطر   إذا آانت اآلفة محل الدراسة متوطنة في منطقة-" عدم التمييز"مبدأ  -

اآلفات ولكن انتشارها محدود، وآانت تخضع للمكافحة الرسمية، ال ينبغي أن تكون 
تدابير الصحة النباتية المتصلة بالتجارة أآثر تشددًا من التدابير المطبقة في منطقة تحليل 

رة وبالمثل، ال ينبغي أن تميز تدابير الصحة النباتية بين البلدان الُمصدِّ.  مخاطر اآلفات
 .التي تتماثل فيها حالة الصحة النباتية

 
 :إن مبدأ عدم التمييز ومفهوم المكافحة الرسمية ينطبقان أيضا على

 الطليقة؛/اآلفات التي تؤثر على النباتات غير المزروعة -
 أو النباتات الغازية؛/األعشاب و -
 .ات األخرىاآلفات التي تؤثر على النباتات عن طريق ما لها من آثار على الكائن -

 
وإذا ما توطن أي من هذه اآلفات في منطقة تحليل مخاطر اآلفات وطبقQت المكافحQة الرسQمية،                  
فQQإن تQQدابير الصQQحة النباتيQQة عنQQد االسQQتيراد ينبغQQي أال تكQQون أآثQQر تقييQQدا مQQن تQQدابير المكافحQQة     

 . الرسمية
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شQحنات المسQتوردة مQن    وبالرغم من أن الخطر األآبر فيمQا يتعلQق باآلفQات النباتيQة يكمQن فQي ال         
وخصوصًا بالنسQبة لتحليQل أخطQار اآلفQات الQذي         (النباتات والمنتجات النباتية، فمن الضروري      

مثQل  (دراسة خطر دخول اآلفة من خالل طرق أخQرى النتقQال العQدوى    ) ُيجري على آفة معينة  
 ).لآلفةمواد التعبئة، ووسائل النقل، والمسافرين وأمتعتهم، وعن طريق االنتشار الطبيعي 

 
لتQي  والتدابير المبينة فيمQا يلQي هQي أمثلQة علQى أآثQر التQدابير شQيوعًا فQي التطبيQق علQى السQلع ا                          

وهي تطبَّق على طرق انتقال اآلفات، وهي عادة شحنات النباتQات         . تشملها المعامالت التجارية  
يقة بقدر اإلمكQان  وينبغي أن تكون التدابير دق   .  العائلة الواردة من منشأ معين     والمنتجات النباتية 

والمنشQأ، لكQQي ال تكQQون هQذه التQQدابير بمثابQQة   ) العوائQل، وأجQQزاء النباتQQات (بحسQب نQQوع الشQQحنة  
وقQد يكQون مQن الQالزم الجمQع بQين            .  حواجز أمام التجارة تحد من استيراد المنتجات دون مبرر        

تاحQة إلQى   ويمكQن تصQنيف التQدابير الم   . تدبيرين أو أآثر لخفQض الخطQر إلQى المسQتوى المقبQول       
وتشQمل هQذه التQدابير    . ق انتقال العدوى في بلد المنشQأ عدة فئات واسعة بحسب حالة اآلفة وطري  

 :ما يلي
 التدابير التي تطبق على الشحنات -
 التدابير التي تطبق لمنع تعرض المحصول للعدوى األصلية أو الحد منها  -
 من اآلفةالتدابير التي تطبق لضمان خلو منطقة أو مكان اإلنتاج  -
 .التدابير التي تطبق لحظر دخول السلع -

 
مثQل فQرض قيQود علQى     (وقد تظهر بعض الخيارات األخرى في منطقQة تحليQل مخQاطر اآلفQات              

، وتQQدابير المكافحQQة، ودخQQول مQQواد للمكافحQQة الحيويQQة، وتQQدابير االستئصQQال     )اسQQتخدام السQQلعة 
ا بصQفة خاصQة إذا آانQت اآلفQة موجQودة      وينبغي أيضًا تقييم هذه الخيQارات لتطبيقهQ    .  واالحتواء

 .بالفعل ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع في منطقة تحليل مخاطر اآلفات
 

 الخيارات الخاصة بالشحنات 3-4-1
 :يمكن الجمع بين تدبيرين أو أآثر من التدابير التالية

و من إمكانية وجود اآلفة في الشحنة أمن تدابير الفحص أو االختبار التي تجرى للتأآد  -
تحملها في حدود معينة؛ ويمكن في هذه الحالة أن تكون العينات آافية الآتشاف اآلفة 

 بدرجة مقبولة من االحتمال
 حظر دخول أجزاء من النبات أو المنتجات النباتية العائلة -
ويمكن اعتبار هذا النظام أآثر أشكال  �ر الزراعي قبل الدخول أو بعده تطبيق نظام الحج -

لفحص واالختبار دقة حيثما تتوافر المرافق والموارد المناسبة، ويمكن أن يكون هذا ا
الخيار هو الوحيد المتاح بالنسبة آلفات معينة قد ال يكون من الممكن اآتشافها عند دخول 

 الشحنة
 )مثل طرق التداول بما يمنع العدوى أو تجدد العدوى(الظروف المعينة لتحضير الشحنة  -
 وتطبق هذه المعامالت بعد الحصاد ويمكن أن � الشحنة عامالت معينة علىتطبيق م -

 تشمل المعامالت الكيماوية أو الحرارية، أو االستئصال أو الطرق الفيزيائية األخرى
 .فرض قيود على االستخدام النهائي، والتوزيع وفترات دخول السلعة -

 
شQحنات  " يمكن أن ينطبق مفهQوم  . اآلفاتويمكن أيضًا تطبيق تدابير لتقييد استيراد شحنات من     

ويجوز قصر هذه الشحنات علQى األنQواع أو   . ليشمل واردات النباتات التي تعتبر آفات   " اآلفات
 .األصناف التي تمثل قدرا أقل من المخاطر

 
بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة آما وبالنسQبة إلQى الكائنQات األخQرى، يمكQن الحصQول علQى معلومQات                       

). 3-1أنظQر القسQم   (تدابير إدارة المخاطر التي تخضع لها الكائنQات الحيQة المحQورة فQي البلQد المصQدِّر       عن  
وينبغي تقييم تلك التQدابير لمعرفQة مQا إذا آانQت تناسQب الظQروف الراهنQة فQي المنطقQة التQي يشQملها تحليQل                           

 .مخاطر اآلفات واالستخدام المقصود إذا لزم األمر
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ضًا في حالة الكائنات الحية المحورة اإلجراءات الخاصة بتوفير المعلومات عن اآتمال         قد تشمل التدابير أي   
 ).مثًال نظم التتّبع ونظم التوثيق ونظم المحافظة على الهوية(الشحنات لناحية الصحة النباتية 

 
 منها الخيارات المتاحة لمنع حدوث العدوى األصلية في المحصول أو للحد 3-4-2

 :لتدابير ما يلييمكن أن تشمل ا
 معاملة المحصول، أو الحقل، أو مكان اإلنتاج -
فرض قيود على ترآيب الشحنة بحيث تتألف من نباتات تنتمي إلى أنواع مقاومة لإلصابة  -

 أو أقل تعرضًا لها
 )الصوبات، أو العزل(زراعة النباتات في ظروف محمية خاصة  -
 محدد من السنةحصاد النباتات وهي في عمر معين أو في وقت  -
وتتضمن أي خطة رسمية لمتابعة اإلنتاج عددًا . اضعًا لخطة اعتمادأن يكون اإلنتاج خ -

من األجيال التي تخضع لمراقبة دقيقة، وتبدأ هذه الخطة بمراعاة أن تكون المواد 
ويمكن اشتراط أن تكون النباتات مستنبطة من عدد .  الزراعية في حالة صحية جيدة

 .المحدد من األجي
 

التQي  ) أو المQادة الوراثيQة فيهQا   (يمكن اتخاذ تدابير للحد مQن احتمQال وجQود الكائنQات الحيQة المحQورة             
 :التدابير تلكتشمل و. تشكل خطرًا على الصحة النباتية في محاصيل أخرى

 ؛)مثًال المناطق العازلة والمالجئ(دارة اإلنظم  -
 إدارة طريقة إبراز السمات؛ -
 ؛)مثًال عقم الذآور(ت التناسلية التحّكم بالقدرا -
 .التحّكم بالعوائل البديلة -
 
 الخيارات التي تضمن خلو منطقة، أو مكان أو موقع اإلنتاج من اآلفة 3-4-2

 :يمكن أن تشمل التدابير التالية
الشروط الالزمة لخلو منطقة اإلنتاج من اآلفات مبينة  �خلو منطقة اإلنتاج من اآلفات  -

 من الخالية المناطق إنشاء متطلبات لتدابير الصحة النباتية، 4 رقم الدوليةالمعايير في 
 اآلفات؛

الشروط الالزمة لخلو مكان أو موقع اإلنتاج من  �ان أو موقع اإلنتاج من اآلفات خلو مك -
 أماآن إنشاء متطلبات لتدابير الصحة النباتية؛ 10 رقم المعايير الدوليةاآلفات مبينة في 

 .اآلفات من خالية لإلنتاج ومواقع اآلفات من ليةخا لإلنتاج
 .إخضاع المحاصيل للتفتيش للتأآد من خلوها من اآلفات -

 
 الخيارات المتاحة بالنسبة ألنواع الطرق األخرى النتقال العدوى  3-4-4

بالنسبة ألنواع آثيرة مQن طQرق انتقQال العQدوى، يجQوز اسQتخدام أو تطويQع التQدابير التQي سQبق                    
الآتشQQاف اآلفQQة فQQي شQQحنة مQQن النباتQQات أو المنتجQQات النباتيQQة، أو لمنQQع تعQQرض الشQQحنة   بيانهQQا 
 :وينبغي النظر في العوامل التالية بالنسبة ألنواع معينة من طرق انتقال العدوى.  للعدوى

 
يشمل االنتشار الطبيعي لآلفات انتقال اآلفات عن طريق الطيران، والرياح، ونقلها عن  -

فإذا آانت اآلفة تدخل .  ثل الحشرات أو الطيور والهجرات الطبيعيةطريق النواقل م
منطقة تحليل مخاطر اآلفات عن طريق االنتشار الطبيعي، أو من المحتمل أن تدخلها في 

ويمكن حينئذ .  المستقبل المنظور، يمكن أن يكون تأثير تدابير الصحة النباتية ضئيًال
طقة المنشأ أو احتوائها أو استئصالها في منطقة النظر في تطبيق تدابير المكافحة في من

 .تحليل مخاطر اآلفات بعد دخولها
ويمكن أن تشمل التدابير الخاصة بالمسافرين وأمتعتهم الفحص الهادف، واإلعالم  -

وفي حاالت قليلة، قد يكون من الممكن اتخاذ تدابير . فرض الغرامات أو تقديم الحوافزو
 .عالجية
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مثل السفن، والقطارات، والطائرات، (الت أو وسائل النقل الملوثة ويمكن إخضاع اآل  -
  .لعمليات التنظيف أو التطهير) ووسائل النقل البري

 الخيارات المتاحة داخل البلد المستورد 3-4-5
ويمكQQن أن تشQQمل هQQذه .  يمكQQن أيضQQًا اللجQQوء إلQQى تQQدابير معينQQة ممQQا يطبQQق فQQي البلQQد المسQQتورد 

 اإلمكQان،  بقQدر  مبكQر  موعQد  فQي  اآلفQة  دخول اآتشاف لمحاولة الدقيقين دوالرص المسحالتدابير  
 الحتQواء  الالزمQة  التQدابير  اتخQاذ  أو/و للعQدوى  بؤر أي من للتخلص االستئصال برامج وتطبيق
 .انتشارها من والحد اآلفة خطر

 
 فQQي مQQا يخQQص مخQQاطر اآلفQQات مQQن النباتQQات المQQراد     اإلبهQQامحيثمQQا وجQQد مسQQتوى مرتفQQع مQQن   

رادها، يجQQوز أن يقQQرر عQQدم اتخQQاذ تQQدابير للصQQحة النباتيQQة عنQQد االسQQتيراد، وإنمQQا االآتفQQاء  اسQQتي
بالمراقبة أو غيرها من اإلجراءات بعد الدخول وذلQك مQن قبQل منظمQة وقايQة النباتQات أو تحQت               

 .إشرافها
 

ائنQات  وآما هQي الحQال بالنسQبة إلQى آ         . يرتبط احتمال وجود مخاطر إلى حد ما باالستخدام المقصود        
في ) االستخدام ضمن شروط سالمة متشددة مثالً     (أخرى، فقد تساهم بعض االستخدامات المقصودة       

 .إدارة المخاطر إلى حد آبير
 

 ، آمQا فQي حالQة آفQات أخQرى،     من الخيارات القطرية المتاحة أيضًا في حالة الكائنات الحية المحQورة          
ية؛ شرط أن تراعي أية تQدابير طارئQة مQن    تطبيق تدابير طارئة خاصة بالمخاطر على الصحة النبات    

 ).1997( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-هذا القبيل المادة السابعة
 

 حظر استيراد السلع 3-4-6
في حالة عدم االطمئنان إلى أن أي تدبير من تدابير الصحة النباتية يمكن أن يQؤدي إلQى خفQض     

كQQQون الخيQQار النهQQائي هQQQو حظQQر اسQQتيراد السQQQلع     الخطQQر إلQQى المسQQQتوى المقبQQول، يمكQQن أن ي    
ويمكQQن اعتبQQار هQQذا التQQدبير الملجQQأ األخيQQر، وينبغQQي دراسQQته فQQي ضQQوء فعاليتQQه        .  المقصQQودة

المتوقعة، السيما في الحاالت التي تكون فيها الحوافز التQي تقQدم لمنQع االسQتيراد بQالطرق غيQر                
 .القانونية آبيرة

 
 النباتية ذلك من تدابير التقيد بتدابير الصحةشهادات الصحة النباتية وغير  3-4

وأهQم هQذه التQدابير شQهادات التصQدير          .  تتضمن إدارة المخاطر النظر في تدابير التقيد المناسبة       
 النباتيQة  الصQحة  شQهادات  إصQدار  نظQام  :لتQدابير الصQحة النباتيQة      7 رقQم  المعايير الدوليQة  أنظر  (

 لتQدابير   12المعQايير الدوليQة رقQم        أنظQر  (نباتيQة ال الصQحة  شQهادات  إصدار ويوفر).  للصادرات
 الشQحنة  بQأن  رسQمياً  تأآيQداً ) النباتيQة  الصQحة  شهادات إلصدار توجيهية خطوط: الصحة النباتية 

 مQQع تتفQQق وأنهQQا المتعاقQQدة المسQQتوردة البلQQدان تحQQددها التQQي الَحْجريQQة اآلفQQات مQQن خاليQQة تعQQد
 الصQحة  شQهادة  تؤآQد  وهكQذا، ".  المتعاقQد  لمستوردا البلد في السارية النباتية الصحة اشتراطات
.  معQين  إجQراء  تنفيQذ  يوضQح  إضافي بيان طلب ويجوز.  المخاطر إدارة خيارات تطبيق النباتية
 بشQQأنها األطQQراف متعQQدد أو ثنQQائي اتفQQاق وجQQود بشQQرط األخQQرى التقيQQد تQQدابير اسQQتخدام ويمكQQن

  .)اتية لتدابير الصحة النب12أنظر المعايير الدولية رقم (
آمQا  (يجب أن تتصل المعلومات الخاصة بشQهادات الصQحة النباتيQة بشQأن الكائنQات الحيQة المحQورة                     

أنظر  (بتدابير الصحة النباتية فقط ال غير) هي الحال بالنسبة إلى الكائنات األخرى الخاضعة للوائح
 .)خطوط توجيهية لشهادات الصحة النباتية: 12المعايير الدولية رقم 

 
 النتهاء من تدابير إدارة المخاطر ا 3-6
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تسفر تدابير إدارة المخاطر عن اختيار تدبير أو أآثر من تدابير إدارة المخاطر التQي تبQين أنهQا            
وتمثل تدابير اإلدارة أساس . أو اآلفات إلى المستوى المقبولتقلل من المخاطر المرتبطة باآلفة 

 .اللوائح أو االشتراطات الخاصة بالصحة النباتية
 

ويخضع تطبيق هذه اللوائح ومداومة تطبيقهQا اللتزامQات معينQة، فQي حالQة األطQراف المتعاقQدة                   
 .في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 الصQQحة النباتيQQة المتخQQذة فيمQQا يتعلQQق بالمخQQاطر البيئيQQة ينبغQQي أن تبلQQغ، حسQQب         إجQQراءاتإن 

ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية    االقتضاء، للسلطات المختصة المسؤولة عن السياسات واال      
 .المتعلقة بالتنوع الحيوي

 
 .والمالحظ أن إلبالغ المخاطر المتعلقة بالبيئة أهمية خاصة لتعزيز الوعي

 
  وإعادة النظر في تدابير الصحة النباتيةوالرصدالمتابعة  3-6-1

 يجري علQى  آلما تغيرت األحوال، وظهرت حقائق جديدة،  : "على ما يلي  " التعديل"ينص مبدأ   
وجه السرعة تعديل تدابير الصحة النباتية، إما بتضمينها ترتيبات الحظر أو القيود أو الشQروط         

 رقQم  المعايير الدولية" (التي البد منها لنجاحها، وإما بإلغاء التدابير التي يتضح عدم ضرورتها      
 ). يةالدول بالتجارة وعالقتها الزراعي الحجر مبادئ لتدابير الصحة النباتية، 1
 

فبعQد التطبيQق،   .  وهكذا، ال ينبغي اعتبار تنفيذ تدابير معينة من تدابير الصحة النباتية أمرًا ثابتاً  
يتقرر مدى نجاح هQذه التQدابير فQي تحقيQق األهQداف المرجQوة منهQا عQن طريQق متابعQة ورصQد                

ر أو وآثيرًا ما يكون ذلك عن طريق فحص السلعة لدى وصولها، ومالحظة أي ظهو.  تطبيقها
وينبغQQي إعQQادة النظQQر مQQن حQQين آلخQQر فQQي     .  دخQQول لآلفQQة فQQي منطقQQة تحليQQل مخQQاطر اآلفQQات    

المعلومQات التQQي تعQQزز تحليQQل مخQQاطر اآلفQQات لضQQمان عQQدم تعQQارض أي معلومQQات جديQQدة مQQع  
 .القرارات التي سبق اتخاذها

 
  توثيق تحليل مخاطر اآلفات -4
 توثيق االشتراطات 4-1

لتQدابير الصQحة    1 رقم المعايير الدولية(" الشفافية" لوقاية النباتات ومبدأ     االتفاقية الدولية تشترط  
 الطلQب،  عنQد  تقQدِّم،  أن البلدان على) الدولية بالتجارة وعالقتها الزراعي الحجر مبادئ النباتية،

 مQQن ابتQQداء بأآملهQQا العمليQQة تكQQون أن وينبغQQي.  التQQدابير تلQQك اتخQQاذ إلQQى دعQQت التQQي المبQQررات
 المراجعQة  عنQد  الممكQن،  من يكون لكي الكفاية فيه بما موثقة المخاطر إدارة تدابير في الشروع

 اسQتند  التQي  المبQررات  وعن المعلومات مصادر عن بوضوح الكشف منازعات، ظهور عند أو
 .اإلدارة قرار اتخاذ في إليها
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 :وأهم عناصر التوثيق ما يلي
 الغرض من تحليل مخاطر اآلفات -
 مة اآلفات، وطرق انتقالها، ومنطقة تحليل مخاطر اآلفات، والمنطقة المهددةاآلفة، أو قائ -
 مصادر المعلومات -
 تصنيف قائمة اآلفات -
 االستنتاجات الخاصة بتقييم اآلفات -

 االحتماالت *
 النتائج *

 إدارة المخاطر  -
 الخيارات المتاحة *

 .الخيارات التي وقع عليها االختيار -
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 الملحق األول
 

 تعليقات على نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في ما يتعلق بالمخاطر البيئيةال
 

اآلفات التي ) االتفاقية(يتجاوز النطاق الكامل لآلفات التي تغطيها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 يشمل تعريف االتفاقية لآلفات الزراعية"وإن . تؤثر بصورة مباشرة على النباتات المزروعة

وبالتالي فإن مجال . األعشاب الضارة واألنواع األخرى التي لها تأثير غير مباشر على النباتات
آذلك فإن نطاق االتفاقية يتسع للكائنات التي تعتبر ." االتفاقية ينطبق على وقاية النباتات البرية

 :آفات ألنها
 

 الطليقة/تؤثر بصورة مباشرة على النباتات غير المزروعة -
كون لدخول هذه اآلفات القليل من النتائج التجارية، ومن ثم فقد آانت احتماالت تقييمها قد ي
ومن أمثلة هذا النوع من اآلفات . أو إخضاعها للوائح والمكافحة الرسمية أقل من غيرها/و

 .(Ophiostoma novo-ulmi)مرض 
 
 تؤثر بصورة غير مباشرة على النباتات -

تؤثر بصورة مباشرة على النباتات العائلة، تلك اآلفات، آمعظم هناك، إضافة إلى اآلفات التي 
النباتات الغازية، التي تؤثر على النباتات في المقام األول عن طريق عمليات /األعشاب الضارة

أعشاب [ Canada thistle (Cirsium arvense): مثال ذلك، بالنسبة للنباتات المزروعة(مثل التنافس 
 Purple loosestrife: الطليقة/، أو بالنسبة للنباتات غير المزروعة]يةضارة بالمحاصيل الزراع

(Lythrum salicaria) ]منافس في المواطن الطبيعية وشبه الطبيعية[.( 
 
 تؤثر بصورة غير مباشرة على النباتات عن طريق التأثير على آائنات أخرى  -

 تخلف بذلك آثارا مؤذية قد تؤثر بعض اآلفات في المقام األول على آائنات أخرى، لكنها
ومن أمثلة ذلك طفيليات . لألنواع النباتية أو الصحة النباتية في المواطن أو النظم اإليكولوجية

 .الكائنات العضوية المفيدة مثال آكائنات مكافحة حيوية
 

وينبغي، لحماية البيئة والتنوع الحيوي دون إقامة حواجز مستترة في سبيل التجارة، تحليل 
 . بالنسبة للبيئة والتنوع الحيوي في إطار تحليل لمخاطر اآلفاتالمخاطر
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 الملحق الثاني
 

 التعليقات على نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في ما يتعلق بالمخاطر البيئية
 للكائنات الحية المحورة

 
اق االتفاقية تقع المخاطر على الصحة النباتية التي قد يتسبب بها آائن حي محور معين ضمن نط

الدولية لوقاية النباتات ويجب دراستها بواسطة تحليل مخاطر اآلفات لتيسير اتخاذ القرارات بشأن 
 .إدارة مخاطر اآلفات

 
 :ويراعي تحليل الكائنات الحية المحورة النقاط التالية

قد تشكل بعض الكائنات الحية المحورة خطرًا على مستوى الصحة النباتية وتستدعي  •
ال تشكل خطرًا على أخرى إال أّن آائنات حية محورة . ي إجراء تحليل لمخاطر اآلفاتبالتال

وال تستدعي غير تلك الناجمة عن غير الكائنات الحية المحورة مستوى الصحة النباتية 
فقد ال تشكل مثًال التغيرات التي تطرأ على . لمخاطر اآلفاتآامل بالتالي إجراء تحليل 
أية مخاطر على ) آفترة النضوج ومدة التخزين الممكنة(ة لنبتة ما المواصفات الفسيولوجي

 يتوقف خطر اآلفة التي قد تتسبب بها أي من الكائنات الحية المحورة على .الصحة النباتية
مجموعة عوامل، بما في ذلك مواصفات الكائنات المانحة والمتلقية والتغيير الوراثي 

) 5-1-1أنظر الفقرة (ذا يعطي جزء من النص الملحق  ل.والسمة أو السمات الجديدة المحددة
 .توجيهات لمعرفة ما إذا آانت الكائنات الحية المحورة تشكل آفة محتملة أم ال

قد يشكل تحليل مخاطر اآلفات في حالة الكائنات الحية المحورة جزءًا بسيطًا فقط من  •
استطاعة البلدان مثًال أن إذ ب. التحليل اإلجمالي للمخاطر في حالتي االستيراد واإلطالق

تطلب تقدير المخاطر على صحة اإلنسان أو الحيوان أو على البيئة، بما يتعدى المجاالت 
 إال بتقدير المخاطر على هذا المعياروال يتعلق . التي تشملها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 أو طرق انتقال العدوى التي وآما هي الحال بالنسبة إلى الكائنات. الصحة النباتية وإدارتها
إحدى المنظمات القطرية لوقاية النباتات، قد تترّتب مخاطر أخرى عن الكائنات  قّيمتها

ومن األصّح على األرجح عندما . الحية المحورة ال تقع ضمن نطاق االتفاقية الدولية
ر على تكتشف إحدى المنظمات القطرية لوقاية النباتات وجود مخاطر محتملة غير المخاط

 .الصحة النباتية إبالغ السلطات المختصة
التي سمات الالكائنات الحية المحورة من بعض الصحة النباتية الناجمة عن قد تأتي مخاطر  •

أو من ) ةـدرة الغازيـالق(ار ــالكائنات آتلك التي تزيد احتماالت االستيطان واالنتشاآتسبتها 
اآلفة في الكائن المعني لكن من  واصفاتم تغيير تؤدي إلىة ال ـات مضافـتتابعات جين

 .شأنها التأثير بمعزل عن الكائن الحي أو التسبب بانعكاسات غير مرغوبة
في حالة المخاطر على الصحة النباتية بسبب تدفق الجينات، تؤدي الكائنات الحية المحورة  •

لصحة النباتية  مثيرة للقلق على مستوى اوراثيةترآيبة دور ناقل أو طريق محتملة الستجالب 
على أنها تشمل احتمال أن تؤدي " آفة"تفهم لفظة لذا . أآثر مما تؤدي دور آفة بحد ذاتها

أو طريق  النباتية لجينة قد تشكل خطرًا محتمًال على الصحةالكائنات الحية المحورة دور ناقل 
 . امحتملة الستجالبه

ية النباتات بالخصائص المظهرية  إجراءات تحليل المخاطر فى االتفاقية الدولية لوقاتتعلق •
 الخصائص الوراثية إال أّنه قد يتعّين النظر في. النمطية وليس بالخصائص الوراثية النمطية

 . ةالنمطية عند تقدير مخاطر الصحة النباتية للكائنات الحية المحور
حية يمكن أن ترتبط أيضًا المخاطر المحتملة على الصحة النباتية المتعلقة بالكائنات ال •

وقد يكون من المفيد النظر في المخاطر المحتملة في . المحورة بغير الكائنات الحية المحورة
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إطار المخاطر التي تشكلها الكائنات المتلقية أو األصلية أو المشابهة غير المحورة في 
 .المنطقة التي يشملها تحليل مخاطر اآلفات

 


