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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 الخامسةالدورة 

 11/4/2003-7 روما،

 عتماد المعايير الدوليةا
  من جدول األعمال5البند 

 
 مقدمـة

 
دابير            -1 ة لت ة المؤقت تتضمن المالحق من األول إلى الخامس خمس وثائق معروضة على الهيئ

ة        والمرجو مالحظة أن      .  الصحة النباتية للنظر فيها    ايير دولي ائق تتضمنان مع ذه الوث ن ه ين م اثنت
 : جديدة للصحة النباتية، وهما

 خطوط توجيهية الستخدام التشعيع آتدبير للصحة النباتية - 
 خطوط توجيهية لقوائم اآلفات الخاضعة للوائح - 

 
ين               ة ومسودة ملحق ، وتتضمن المالحق أيضًا التعديالت التي أدِخلت على مصطلحات الصحة النباتي

 :هما
ة        11ملحق بالنشرة رقم     -  ة للصحة النباتي اطر   :  من سلسلة المعايير الدولي ل المخ تحلي
 ؛البيئية

م   -  ة، الملحق رق ة  : 2مصطلحات الصحة النباتي م األهمي أن فه ة بش وط توجيهي خط
 .االقتصادية المحتملة والمصطلحات المتصلة بها مع اإلشارة إلى االعتبارات البيئية

 
 )الملحق األول(مصطلحات الصحة الحيوانية تعديالت في 

 
وفمبر              -2 ع في شهر ن اني     /طلبت اللجنة المؤقتة للمعايير، في إجتماعها الراب ، 2001تشرين الث

 : أنمن جماعة العمل المعنية بالمصطلحات
 ؛موسم النموومدى صلته بمصطلح فترة النمو عيد النظر في مصطلح  ت - 
طلحات   ت -  ي مص ر ف زوا نظ رعة ال زوة، لس ي ، وغ لة   وتفش دى الص ث م ن حي م

 والعالقة فيما بينها، والتمييز بين التعاريف الخاصة بها بالشكل المناسب؛
 ومكان اإلنتاج؛، المقرتستعرض عالقة ومدى صلة مصطلحي  - 
ة          -  ى قائم افته إل مانات وإض طلح ض ف مص الزم تعري ن ال ان م ا إذا آ ر فيم  تنظ

 .المصطلحات
 
ى ذ -3 افة إل ك، وباإلض تل تعرض   طلب طلحات أن تس ة بالمص ل المعني ة العم ن جماع  م

ة، وفي    المصطلحات الواردة في مسودة الخطوط التوجيهية        الستخدام التشعيع آتدبير للصحة النباتي
ة   تحليل المخاطر البيئية المرتبة على اآلفات النباتية و       بمسودة الملحقين الخاصين     الخطوط التوجيهي
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ا        الخاصة بفهم األهمية اال    ة والمصطلحات المتصلة به ة        .  قتصادية المحتمل ة مطمئن ن األمان م تك ول
.  إلى ازدواجية معنى مصطلح االنتشار والتباين في تفسير واستخدام مصطلحي اآتشاف واعتراض       

 .ولوحظ عدم وجود تناسق فيما يتعلق بكتابة المصطلحات اإلنجليزية باألحرف الكبيرة
 
ا،   2002شباط  /ة بالمصطلحات في فبراير   مجموعة العمل المعني  اجتمعت   -4 ، في باريس، فرنس

افتها  ث استض ات ف حي ة النبات ة وقاي ط يمنظم ر المتوس ا والبح أن   أوروب ياتها بش ت توص ، وأحيل
ار  /التعديالت الواجب إدخالها على المصطلحات إلى االجتماع األول للجنة المعايير في شهر مايو     أي

سودات التعديالت ووزعت التعديالت على الحكومات بغرض       ووافقت لجنة المعايير على م    .  2000
ي أسفرت            .  2002حزيران  /التشاور بشأنها في شهر يونيو     ات الت ايير في التعليق ة المع ونظرت لجن

وفمبر          اني في شهر ن ا الث اني   /عنها عملية التشاور في اجتماعه ة    2002تشرين الث ا وافقت لجن ، آم
دابير     المعايير على المصطلحات والتعاريف ا     ة لت لجديدة والمعدلة توطئة لعرضها على الهيئة المؤقت

 .1الصحة النباتية، آما هو مبين في الملحق 
 

 خطوط توجيهية بشأن فهم األهمية االقتصادية المحتملة: 2مصطلحات الصحة النباتية، الملحق رقم 
 )يالملحق الثان( والمصطلحات المتصلة بها مع اإلشارة إلى االعتبارات البيئية

 
بوضع تعريف لمصطلح  ) 2001نيسان /أبريل(الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية    أوصت   -5

 واقترحت أن يتم ذلك في ملحق يضاف إلى قائمة مصطلحات الصحة           األهمية االقتصادية المحتملة  
ة بالمصطلحات                 .  النباتية ال مجموعة العمل المعني وأضافت األمانة هذا الموضوع إلى جدول أعم

وفي هذه االجتماع آانت مجموعة   .  ، في باريس، فرنسا2002شباط /التي اجتمعت في شهر فبراير   
ات                دعوة من الوالي يهم ال ذين ُوّجهت إل راء ال العمل المعنية بالمصطلحات محل ثناء من جانب الخب

التحلي       اهيم والمصطلحات المرتبطة ب الت المتحدة والمملكة المتحدة والذين ساعدوا في توضيح المف
 .االقتصادية

 
اع األول  أعدت  -6 ى االجتم ل إل ودة الملحق وأحي ة بالمصطلحات مس ل المعني ة العم مجموع

ووافقت لجنة المعايير على المسودة المعدلة ووزعت على .  2002أيار /للجنة المعايير في شهر مايو
ايير  .  2002حزيران /الحكومات للتشاور بشأنها في شهر يونيو     ة المسودة   وقامت لجنة المع بمراجع

ى    ديمها إل ا وتق ة عليه ل الموافق ات قب ن الحكوم ي وردت م ات الت ي ضوء التعليق ة ف ة المؤقت الهيئ
 .لتدابير الصحة النباتية في الملحق الثاني

 
 
 
 

 )الملحق الثالث(تحليل المخاطر البيئية : 11مصطلحات الصحة النباتية، الملحق رقم 
 
ة ل   -7 دورة الثالث ة ا أوصت ال ة    لهيئ دابير الصحة النباتي ة لت ل(لمؤقت بوضع ) 2001نيسان  /أبري

واع            وم األن ك بصفة خاصة مفه ى أن يشمل ذل ة، عل معيار لتطبيق تحليل مخاطر اآلفات على البيئ
 .الغازية آما ُيفَهم من اتفاقية التنوع البيولوجي

 
ات ف       نظمت األمانة، بالتعاون مع       -8 ة النبات ة وقاي ا والبحر ال    يمنظم  مجموعة  متوسط  أوروب

ا، في شهر أغسطس                  ا، النمس راء اجتمعت في فيين .   للنظر في الموضوع      2001آب  /عمل من الخب
تحليل مخاطر  : 11وقامت مجموعة الخبراء بوضع مسودة على غرار ما جاء في ملحق النشر رقم              

م            .  اآلفات الحجرية  ى رأي الخب       11وقد ُوِضعت هذه المسودة آملحق للنشرة رق تنادًا إل راء من    اس
ة          ات إضافية معين الزم وضع توجيه ك فمن ال حيث أن هذه العملية ال تختلف في جوهرها، ومع ذل

وة      .  إللقاء الضوء على النقاط الرئيسية لتطبيق العملية على المخاطر البيئية          ة بق وأوصت المجموع
 . في أي عملية تنقيح تجري عليها في المستقبل11بربط الملحق بالنشرة رقم 
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ايير في      أحي -9 ة المع لت مسودة الملحق التي أعدتها مجموعة الخبراء إلى االجتماع األول للجن

وفمبر         .  2002أيار  /شهر مايو  اني    /ونظرت لجنة المعايير، في اجتماعها الثاني في شهر ن تشرين الث
ي و        2002 ات الت ردت ، في التعليقات التي أسفرت عنها عملية التشاور، وراجعتها استنادًا إلى التعليق

ة في       من الحكومات قبل أن توافق عليها توطئة لعرضها على        دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت الهيئ
 .الملحق الثالث

 
 )الملحق الرابع(الستخدام التشعيع آتدبير للصحة النباتية الخطوط التوجيهية 

 
على أن  ) 2001يسان  ن/أبريل(الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها الثالثة         وافقت   -10

ة   ًا توجيهي ار يتضمن خطوط ة بوضع معي وم األمان ة تق دبير للصحة النباتي عيع آت تخدام التش .  الس
ذا الصدد،    .  وذآرت الهيئة أن هذا العمل يتوقف على توافر موارد من خارج الميزانية            وقيل، في ه

ة للط           ات      إن القسم المشترك بين منظمة األغذية والزراعة والوآالة الدولي تخدام التقني ة الس ة الذري اق
 .النووية في األغذية والزراعة يستطيع المساعدة في توفير التمويل والدعم الفني

 
، بمدينة المكسيك،   2001تشرين الثاني   /اجتمعت مجموعة عمل من الخبراء في شهر نوفمبر        -11

االجتماع من األموال   وتمت تغطية جميع تكاليف هذا      .  بالمكسيك، لتحضير المسودة األولى للمعيار    
وُنقِّحت المسودة التي أعدها    .  التي قدمها القسم المشترك بين المنظمة والوآالة الدولية للطاقة الذرية         

ايو  ايير في شهر م ة المع اع األول للجن ى االجتم دِّمت إل م ُق ة ث اع خالل األشهر التالي ار /االجتم أي
أنها في           ، حيث استعرضتها لجنة المعايير ووافقت على تو       2002 ات للتشاور بش ى الحكوم زيعها عل

وفمبر          .  2002حزيران  /شهر يونيو  تشرين  /ونظرت لجنة المعايير، في اجتماعها الثاني، في شهر ن
ات          2002الثاني   ي وردت من الحكوم ات          . ،  في التعليقات الت تنادًا إلى التعليق وروجعت المسودة اس

ة   التي وردت من الحكومات توطئة لعرضها على         ة في الملحق        الهيئ دابير الصحة النباتي ة لت المؤقت
 .الرابع

 
 

 )الملحق الخامس(الخطوط التوجيهية لقوائم اآلفات الخاضعة للوائح 
 
اني أعطت  -12 ا الث ي اجتماعه ة ف دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت وبر(الهيئ رين األول /أآت تش

بشأن قوائم اآلفات الخاضعة للوائح أولوية متقدمة الستكمال معيار يتضمن خطوطًا توجيهية ) 1999
ات             ة النبات ة لوقاي ة الدولي ة مجموعة      .  طبقًا لاللتزامات المنصوص عليها في االتفاقي وشكلت األمان

، إلعداد المسودة  2000آانون الثاني   /عمل من الخبراء في بريتوريا، بجنوب إفريقيا، في شهر يناير         
ايو      األولى للمعيار، وُقّدمت هذه المسودة إلى اال       ار  /جتماع األول للجنة المعايير في شهر م .  2000أي

اور في شهر                        ى الحكومات للتش ا عل ى توزيعه ة عل ديل المسودة والموافق وقامت لجنة المعايير بتع
 .2000حزيران /يونيو

 
ق                        -13 رأي ال يمكن التوفي ات في ال ى وجود خالف ة إل وتشير التعليقات التي تجمعت لدى األمان

ا يتعل     وائح        بينها فيم ر الخاضعة لل ات غي وائم اآلف ى ق ار عل ق المعي ه، أعِطيت    .  ق بتطبي اء علي وبن
ة   ي االجتماعات التالي ة منخفضة ف ار أولوي ة لمسودة المعي ي لجن ذلك ف ايير وآ ة للمع ة المؤقت للجن

وفي نفس الوقت، وزعت األمانة ملخص التعليقات .  المعايير لضمان عدم تأخر المسودات األخرى
ا رأي              على اللجن  ان له ي آ ات الت ى الحكوم ارات لعرضها عل د خي ايير وقامت بتحدي ة المؤقتة للمع

اني في شهر               .  مختلف للنظر فيها   ا الث ونظرت لجنة المعايير في التعليقات والخيارات في اجتماعه
، ووافقت على مسودة منقحة للعرض على الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة 2002تشرين الثاني /نوفمبر

 .اتية، آما هو مبين في الملحق الخامسالنب
 
 :الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية مدعوة إلىو -14
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اد -1  ى    اعتم ت عل ي أدخل ديالت الت ة   التع حة النباتي طلحات الص ي  مص واردة ف ، وال
ي  1الملحق  ا ف ة عليه ي تمت الموافق اريف الت اة أن المصطلحات والتع ع مراع ، م

 .تعديالت على قائمة المصطلحاتالمعايير الجديدة ستصبح 
 . التناسق في طريقة آتابة المصطلحات اإلنجليزية باألحرف الكبيرةمراعاة -2 
اد -3  م اعتم ق رق ة   : 2 الملح ادية المحتمل ة االقتص م األهمي أن فه ة بش وط توجيهي خط

 . في الملحق الثانيوالمصطلحات المتصلة بها مع اإلشارة إلى االعتبارات البيئية
ة       ا -4  الملحق الثالث     عتماد تحليل المخاطر البيئي وارد ب م    ،  ال  من  11آملحق للنشرة رق

 .سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
م       -5  رة رق ، 11مراعاة أن مجموعة الخبراء قد أوصت بقوة بإدماج الملحق ضمن النش

 .والتوصية بما إذا آان ذلك يجب أن يتم
ة   اعتماد الخطوط التوج    -6  ة،           يهي دبير للصحة النباتي تخدام التشعيع آت واردة في    الس ال

م           ة للصحة           18الملحق الرابع في صورة نشرة تحمل رق ايير الدولي ن سلسلة المع  م
ة       ين المنظم ترك ب م المش ه القس ذي قدم دعم ال ا لل ن امتنانه راب ع ة، واإلع النباتي

 .والوآالة الدولية للصحة النباتية
اد -7  وط التوجال اعتم وائح   خط عة لل ات الخاض وائم اآلف ة لق ق  يهي ي الملح واردة ف وال

  .من سلسلة المعايير الدولية للصحة النباتية 19الخامس في صورة نشرة تحمل رقم 
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  تعديالت فى مصطلحات الصحة النباتية
I/2002تشرين الثاني / نوفمبر–ر عن لجنة المعايير مشروع نص صاد  

 مشروع نص صادر عن لجنة المعايير
2002تشرين الثاني /نوفمبر  

 

 تعديالت في مصطلحات الصحة النباتية

 مصطلحات وتعاريف جديدة ومنقحة

  النموفترة
 )النوع نباتي(

 
 فترة النمو النشط خالل موسم النمو

  
فترة، أو فترات، من العام تنمو فيها النباتات نموا نشطا في  موسم النمو

 منطقة، أو مكان إنتاج، أو موقع إنتاج

تجمع آفات معزول اآتشف حديثا في منطقة معينة، ال يعرف  غزوة
 على قيد الحياة في عنه أنه متوطن، ولكن ينتظر أن يظل

المستقبل القريب

تجمع آفات اآتشف حديثا، بما في ذلك الغزوات، أو الزيادة  تفشي
 المفاجئة لتجمع آفات متوطن في منطقة معينة
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  األهمية االقتصادية المحتملةخطوط توجيهية بشأن فهم 

 والمصطلحات المتصلة بها مع اإلشارة إلى االعتبارات البيئية
  2002تشرين الثاني / نوفمبر–مشروع نص صادر عن لجنة المعايير /1

 2مصطلحات الصحة النباتية، الملحق رقم 
  األهمية االقتصادية المحتملةخطوط توجيهية بشأن فهم 

  اإلشارة إلى االعتبارات البيئيةوالمصطلحات المتصلة بها مع

 الغرض والنطاق - 1

األهمية توفر هذه الخطوط التوجيهية خلفية الموضوع وغيرها من المعلومات ذات الصلة بقصد توضيح 
 والمصطلحات المتصلة بها، حتى تكون مثل هذه المصطلحات مفهومة بوضوح االقتصادية المحتملة

، والمعايير الدولية لتدابير الصحة )االتفاقية(الدولية لوقاية النباتات ويكون تطبيقها متسقا مع االتفاقية 
وتبين هذه الخطوط التوجيهية أيضا تطبيق مبادئ اقتصادية معينة في صلتها بأهداف االتفاقية، . النباتية

لمواطن الطليقة، والحياة النباتية البرية، وا/وخاصة في ما يتعلق بوقاية األنواع النباتية غير المزروعة
 .والنظم االيكولوجية، من األنواع الغريبة الغازية وهي من آفات النباتات

 :وتوضح الخطوط التوجيهية أن االتفاقية

 يمكن أن تعبر عن االهتمامات البيئية من الناحية االقتصادية باستخدام قيم نقدية أو غير نقدية؛ -
 ج اآلفات؛تزعم أن التأثير السوقي هو المقياس الوحيد لنتائال  -
 تسبب بالضرورة التحافظ على حق األعضاء في اتخاذ تدابير الصحة النباتية بالنسبة لآلفات التي  -

 .أضرارا اقتصادية للنباتات، أو المنتجات النباتية، أو النظم االيكولوجية في منطقة ما

لك فالحة البساتين أو بما في ذ(ويتسع نطاق االتفاقية لحماية النباتات المزروعة في القطاع الزراعي 
 .الطليقة، والحياة النباتية البرية، والمواطن والنظم االيكولوجية/، والنباتات غير المزروعة)الغابات

 الخلفية - 2

أآدت االتفاقية، تاريخيا، أن النتائج المناوئة التي تترتب على آفات النباتات، بما في ذلك تلك التي تتعلق 
الطليقة، والحياة النباتية البرية، والمواطن، والنظم االيكولوجية، تقاس /روعةباألنواع النباتية غير المز

واألهمية ، والتأثير االقتصادي، واآلثار االقتصادية، اقتصاديواإلشارة إلى التعبيرات . بالقيمة االقتصادية
ي االتفاقية  فاقتصادي، وآذلك استخدام آلمة والتأثير االقتصادي غير المقبول، االقتصادية المحتملة

والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية قد أسفر عن شيء من سوء الفهم الستخدام هذه التعبيرات ولبؤرة 
 .ترآيز االتفاقية

وينطبق نطاق االتفاقية على وقاية الحياة النباتية البرية مما أسفر عن إسهام مهم في الحفاظ على التنوع 
 فهم مؤداه أن االتفاقية ال تترآز إال على الجانب التجاري وأنها محدودة ومع ذلك فقد نشأ سوء. البيولوجي
ولم يفهم بوضوح أن االتفاقية يمكن أن تعبر عن االهتمامات االيكولوجية أو البيئية بالقيمة . في نطاقها
 التنوع وأدى ذلك إلى نشأة قضايا تتعلق بالتنسيق مع االتفاقات األخرى، بما في ذلك اتفاقية. االقتصادية

 .البيولوجي وبروتوآول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون

 القيمة االقتصادية والنطاق البيئي لالتفاقية والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية - 3

تية على يمكن تصنيف التعبيرات االقتصادية الواردة في االتفاقية والمعايير الدولية لتدابير الصحة النبا
 .النحو اآلتي

 :مصطلحات تحتاج إلى اجتهاد لتعزيز القرارات الخاصة بالسياسات
 ؛)في تعريف آفة خاضعة للحجر الزراعي(األهمية االقتصادية المحتملة  •
 ؛)في تعريف آفة غير حجرية تخضع للوائح(التأثير االقتصادي غير المقبول  •
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 ).هددةمنطقة مفي تعريف (خسائر اقتصادية آبيرة  •

 : مصطلحات تتعلق بأدلة تعزز االجتهادات السابقة
لتدابير الصحة والتفسير المتفق عليه لوائح الصحة النباتية في تعريف (الحد من اآلثار االقتصادية  •

 ؛)النباتية
 ؛)تحليل مخاطر اآلفاتفي تعريف (أدلة اقتصادية  •
 ؛)1997ية،  من االتفاق3-7في المادة (تتسبب في أضرار اقتصادية  •
 من سلسلة المعايير الدولية 16 و11في النشرتان رقم (التأثير االقتصادي المباشر وغير المباشر  •

 ؛)لتدابير الصحة النباتية
 من سلسلة المعايير الدولية 11في النشرة رقم (النتائج االقتصادية والنتائج االقتصادية المحتملة  •

 ؛)لتدابير الصحة النباتية
 من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة 11في النشرة رقم (التجارية وغير التجارية النتائج  •

 ).النباتية

آعامل يؤخذ األضرار البيئية  من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية إلى 2وتشير النشرة رقم 
 منها بنودا جديدة تدل على 3-2-2ويشمل القسم . في االعتبار في تقدير األهمية االقتصادية المحتملة
 .النطاق الواسع للتأثيرات االقتصادية المزمع تغطيته

، بخصوص تصنيف اآلفات، أنه ينبغي وجود دالئل واضحة على 5-1-1-2، في القسم 11وتالحظ النشرة 
قة أن اآلفة من المحتمل أن يكون لها تأثير اقتصادي غير مقبول، قد يشمل التأثير على البيئة، في منط

 من النشرة االجراءات التي تتبع في تقدير النتائج االقتصادية 3-2ويصف القسم . تحليل مخاطر اآلفات
 لتحليل 2-2-3-2ويتصدى القسم . ويمكن أن تعتبر اآلثار مباشرة أو غير مباشرة. المحتملة لدخول آفة ما

. ائج غير التجارية والبيئية لدخول اآلفة فيوفر التوجيه بشأن تقدير النت4-2-3-2أما القسم . النتائج التجارية
وهو يسلم بأن أنماط معينة من اآلثار قد ال تنطبق على سوق قائمة ال يمكن تحديدها بسهولة، لكن 

ويالحظ هذا القسم أنه إذا آان . يسترسل ليبين أنه يمكن تقريب التأثير بمنهج تقييم غير سوقي مناسب
) وصفيا(ء من التقدير ينبغي أن يتضمن على األقل تحليال آيفيا القياس الكمي غير ممكن، فإن هذا الجز

) اآلثار غير المباشرة (2-1-3-2ويغطي القسم . وشرحا لطريقة استخدام المعلومات في تحليل المخاطر
اآلثار البيئية أو غيرها من اآلثار غير المرغوب فيها لتدابير المكافحة، وذلك آجزء من تحليل النتائج 

 يوفر اإلرشاد بشأن انتقاء أوجه خيار 4-3وحيثما اعتبر أحد المخاطر غير مقبول، فإن القسم . االقتصادية
 .إدارة المخاطر، بما في ذلك قياس الكفاءة التكاليفية، وإمكانية التطبيق والتدابير األقل تقييدا للتجارة

 ينبغي، لمراعاة االهتمامات ، سلمت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بأنه2001نيسان / في أبريل
البيئية، في إطار المهمة الحالية لالتفاقية، أن يشمل التوضيح اإلضافي النظر في النقاط الخمس المقترحة 

 :التالية التي تتعلق بالمخاطر البيئية المحتملة آلفات النباتات
 ؛)أو المهددة(تخفيض أو إزالة األنواع النباتية المحلية المعرضة للخطر  -
 ؛)نوع يقوم بدور رئيسي في الحفاظ على نظام إيكولوجي(تخفيض أو إزالة نوع نباتي رئيسي  -
 تخفيض أو إزالة نوع نباتي يعد عنصرا رئيسيا من نظام إيكولوجي محلي؛ -
 إحداث تغير في التنوع البيولوجي النباتي على نحو يسفر عن زعزة استقرار نظام أيكولوجي؛ -
كافحة أو إزالة أو إدارة قد تنشأ الحاجة إليها إذا دخلت آفة حجرية، وتأثير اإلشعار عن برامج م -

على ) استخدام مبيدات اآلفات أو إطالق المفترسات أو الطفيليات غير المحلية(هذه البرامج 
 .التنوع البيولوجي

بما في ذلك (ي ومن ثم، فمن الواضح أن نطاق االتفاقية يشمل وقاية النباتات المزروعة في القطاع الزراع
 .الطليقة، والحياة النباتية البرية والنظم اإليكولوجية/، والنباتات غير المزروعة)فالحة البساتين والغابات

 االعتبارات االقتصادية في تحليل مخاطر اآلفات - 4
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 أنماط اآلثار االقتصادية 4-1
 

فالسلع . نها آثار سوقية فحسبينبغي، في تحليل مخاطر اآلفات، أال تفسر اآلثار االقتصادية على أ
والخدمات التي ال تباع في األسواق التجارية يمكن أن تكون لها قيمة اقتصادية، آما أن التحليل يتجاوز 

يوفر إطارا يجوز أن تحلل فيه اآلثار االقتصادية واستخدام مصطلح . آثيرا نطاق دراسة السلع والخدمات
ويستخدم التحليل االقتصادي القيمة ). ار البيئية واالجتماعيةبما في ذلك اآلث(طائفة واسعة من اآلثار 

. النقدية آمقياس لتمكين راسمي السياسات من مقارنة تكاليف وفوائد أنواع مختلفة من السلع والخدمات
 .وال يستبعد ذلك استخدام أدوات أخرى آالتحليالت الكيفية والبيئية التي قد ال تستخدم القيم النقدية

 يف والفوائدالتكال 4-2
 

. يتمثل أحد المعايير االقتصادية العامة في اتباع أية سياسة إذا آانت فوائدها تضاهي تكاليفها على األقل
ويمكن . وتستخدم التكاليف والفوائد بمفهومها الواسع لتشمل الجوانب السوقية وغير السوقية على السواء

وقد يكون قياس السلع . الكيفية للتكاليف والفوائدأن تشمل التكاليف والفوائد آل من المقاييس الكمية و
 .والخدمات غير السوقية صعبا من الناحية الكمية إال أن النظر فيه يعد أمرا أساسيا مع ذلك

 
وال يستطيع التحليل االقتصادي ألغراض الصحة النباتية أن يوفر إال المعلومات المتعلقة بالتكاليف 

 إذا آان توزيع ما لتكاليف وفوائد سياسة معينة أفضل بالضرورة من والفوائد إال أنه ال يحكم على ما
وينبغي من حيث المبدأ، قياس الفوائد والتكاليف بغض النظر عن من ستعود عليه أو . توزيع آخر لها
ونظرا ألن األحكام الخاصة بالتوزيع المفضل هي خيارات تتعلق بالسياسات، فإنه ينبغي أن . يتحمل عبئها
 . األخيرة عالقة منطقية باعتبارات الصحة النباتيةتكون لهذه

ويجب أن تؤخذ التكاليف والفوائد في الحسبان سواء آانت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لدخول آفة أو 
وقد ال تكون التكاليف . آان ال بد من حدوث سلسلة من المسببات قبل تكبد التكاليف أو تحقق الفوائد

ئج غير المباشرة لدخول آفة مؤآدة بنفس درجة التكاليف والفوائد المقترنة بالنتائج والفوائد المقترنة بالنتا
وآثيرا ما ال تكون هناك معلومات نقدية بشأن تكلفة أية خسارة قد تنجم عن دخول اآلفات . المباشرة لذلك

ليف والفوائد آما وينبغي ألي تحليل أن يحدد ويفسر الشكوك التي تكتنف تقدير التكا. إلى البيئات الطبيعية
 .ينبغي أن يبين بوضوح االفتراضات التي يقوم عليها

 
 التطبيق - 5
 

 :أهمية اقتصادية محتملةينبغي الوفاء بالمعايير الثالثة اآلتية قبل القول بأن آلفة من آفات النبات 
 وجود احتمال للدخول إلى منطقة تحليل مخاطر اآلفات؛ -
 طن؛وجود احتمال االنتشار بعد التو -
 :احتمال حدوث تأثير ضار على -

 الصحة النباتية، مثل حدوث خسائر في المحصول؛ •
 أو البيئة، مثل اإلضرار بالنظم االيكولوجية؛ •
 .أو قيمة محددة أخرى، مثل االستجمام، أو السياحة، أو جمال الطبيعة •

. تعترف بها االتفاقيةوالضرر البيئي الناتج عن دخول إحدى آفات النبات، هو أحد أنواع األضرار التي 
ولألطراف المتعاقدة في االتفاقية الحق في أن تتخذ تدابير للصحة النباتية بخصوص آفة يحتمل أن تضر 

وينبغي أن يقوم هذا اإلجراء على أساس تحليل لمخاطر اآلفات يشمل النظر في دالئل . بالبيئة فحسب
غير المباشر لآلفات على البيئة، ينبغي تحديد ولدى بيان التأثير المباشر و. اإلضرار المحتمل بالبيئة

 .طبيعة األضرار أو الخسائر، الناجمة عن دخول اآلفة، في تحليل مخاطر اآلفات

وفي حالة اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، فإن دخول اآلفة في منطقة موضع اهتمام واآلثار البيئية 
نظرا ألن مجموعات هذه اآلفات  غير المقبول اقتصاديا، ببحث التأثيرلذلك ال تعد معايير ذات صلة وثيقة 
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اآلفات غير :  من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية16أنظر النشرة رقم (متوطنة بالفعل 
 ).المفهوم والتطبيق: الحجرية الخاضعة للوائح

 المراجع

 . راعة، رومامنظمة األغذية والز. 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
 من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، 5النشرة رقم . 2002مصطلحات الصحة النباتية، 

 .منظمة األغذية والزراعة، روما
 من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة 2النشرة رقم . 1996توجيهية لتحليل مخاطر اآلفات، خطوط 

 .زراعة، روماالنباتية، منظمة األغذية وال
 من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، 11النشرة رقم . 2001تحليل مخاطر اآلفات الحجرية، 
 .منظمة األغذية والزراعة، روما

 من سلسلة المعايير 16النشرة رقم . 2002المفهوم والتطبيق، : اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح
 .نباتية، منظمة األغذية والزراعة، روماالدولية لتدابير الصحة ال

 تقرير الدورة الثالثة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية شامال وثيقة 
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 مرفق
 

 :يوفر هذا  المرفق توضيحا إضافيا لبعض المصطلحات المستخدمة في هذا الملحق
 

ي السياسات من مقارنة تكاليف يستخدم في المقام األول القيم النقدية لتمكين راسم: التحليل االقتصادي
وال يمنع . وهو يتجاوز مجرد دراسة السلع والخدمات السوقية. وفوائد مختلف أنواع السلع والخدمات

التحليل االقتصادي من استخدام مقاييس أخرى ال تستخدم القيمة النقدية؛ مثال ذلك، التحليل الكيفي أو 
 .البيئي

 
ار السوقية واآلثار غير السوقية، مثل االعتبارات البيئية تشمل آل من اآلث: اآلثار االقتصادية

ومثال . وقد يكون من الصعب قياس القيمة االقتصادية لآلثار البيئية أو اآلثار االجتماعية. واالجتماعية
ويمكن النظر في القيمة الكيفية . ذلك، بقاء نوع نباتي آخر وحسن أحواله أو القيمة الجمالية لغاية أو دغل

 .كمية على السواء لدى قياس اآلثار االقتصاديةأو ال
يشمل ذلك آل من القياسات السوقية والنتائج التي قد ال يكون من : التأثير االقتصادي آلفات النباتات

السهل قياسها بالقيمة االقتصادية المباشرة، وإن آانت تمثل خسارة أو ضررا للنباتات المزروعة، أو 
 .المنتجات النباتيةالنباتات غير المزروعة، أو 

في التنوع البيولوجي، أو النظم اإليكولوجية، (هي األساس لقياس تكلفة أثر التغيرات : القيمة االقتصادية
ويمكن أن . على الرفاهة البشرية) أو الموارد الخاضعة لإلدارة، أو الموارد الطبيعية على سبيل المثال

وتحديد القيمة االقتصادية ال . التجارية قيمة اقتصاديةتكون للسلع والخدمات التي ال تباع في األسواق 
يمنع االهتمامات األخالقية أو الغيرية ببقاء وحسن أحوال األنواع األخرى على أساس من السلوك 

 .التعاوني
 

 .هو تقييم الصفات أو الخصائص بقيمة أخرى غير القيمة النقدية أو الرقمية: القياس الكيفي
 

 .يم الصفات أو الخصائص بالقيمة النقدية أو غيرها من القيم الرقميةهو تقي: القياس الكمي
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 )تحليل مخاطر اآلفات الحجرية( من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 11ملحق بالنشرة رقم 
 تحليل المخاطر البيئية

 النطاق
تحليل مخاطر اآلفات (ير الصحة النباتية  من سلسلة المعايير الدولية لتداب11يوفر هذا الملحق بالنشرة رقم 

تفاصيال تتعلق بتحليل مخاطر آفات النباتات بالنسبة للبيئة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك ) الحجرية
الطليقة، والحياة النباتية البرية، والمواطن البيئية /المخاطر التي تؤثر على األنواع النباتية غير المزروعة

 .لتي تضمها منطقة تحليل مخاطر اآلفات المعنيةوالنظم اإليكولوجية ا
 :وال يتطرق هذا الملحق إلى بحث

 الفقريات؛ -
 البيئات البحرية؛ -
التي تغطيها بصورة مستقلة، في إطار االتفاقية (اإلدخال اإلرادي لعوامل المكافحة البيولوجية  -

مدونة (ابير الصحة النباتية  من سلسلة المعايير الدولية لتد3الدولية لوقاية النباتات، النشرة رقم 
 ؛)السلوك الخاصة باستيراد وإطالق العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية

التي تعالجها بصورة مستقلة خطوط توجيهية صادرة عن (الكائنات الحية المحورة وراثيا  -
 ).الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 الغرض

ثر تفصيال بشأن تحليل اآلثار التي تترتب على البيئة والتنوع يوفر هذا الملحق التكميلي إرشادات أآ
البيولوجي من جراء إدخال اآلفات الحجرية، وذلك آجزء من تقدير النتائج االقتصادية المحتملة 

تحليل مخاطر :  من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية11المعروضة في النشرة رقم 
 من معالجة النطاق الكامل 11ر أيضا معلومات إضافية، لتمكين النشرة رقم وهو يوف. اآلفات الحجرية

 .من اآلفات التي تشملها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

اآلفات التي ) االتفاقية(ويتجاوز النطاق الكامل لآلفات التي تغطيها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 الصادرة عن الهيئة المؤقتة C34/1فوفقا للتوصية . لمزروعةتؤثر بصورة مباشرة على النباتات ا

تعريف االتفاقية لآلفات الزراعية يشمل األعشاب "لتدابير الصحة النباتية في دورتها الثالثة، فإن 
وبالتالي فإن مجال االتفاقية ينطبق . الضارة واألنواع األخرى التي لها تأثير غير مباشر على النباتات

 :آذلك فإن نطاق االتفاقية يتسع للكائنات التي تعتبر آفات ألنها." باتات البريةعلى وقاية الن
 الطليقة/تؤثر بصورة مباشرة على النباتات غير المروزعة -

أو /قد يكون لدخول هذه اآلفات القليل من النتائج االقتصادية، ومن ثم فقد آانت احتماالت تقييمها و
 Dutchومن أمثلة هذا النوع من اآلفات مرض. ل من غيرهاإخضاعها للوائح والمكافحة الرسمية أق

elm (Ophiostoma novo-ulmi). 

 تؤثر بصورة غير مباشرة على النباتات -
هناك، إضافة إلى اآلفات التي تؤثر بصورة مباشرة على النباتات العائلة، تلك اآلفات، آمعظم 

في المقام األول عن طريق عمليات مثل النباتات الغازية، التي تؤثر على النباتات /األعشاب الضارة
أعشاب [  Canada thistle (Cirsium arvense): مثال ذلك، بالنسبة للنباتات المزروعة(التنافس 

 Purple loosestrife: الطليقة/، أو بالنسبة للنباتات غير المزروعة]ضارة بالمحاصيل الزراعية
(Lythrum salicaria)  ]وشبه الطبيعيةمنافس في المواطن الطبيعية [.( 

 تؤثر بصورة غير مباشرة على النباتات عن طريق التأثير على آائنات أخرى  -
يقتضي األمر الحصول على توجيه محدد بشأن اآلفات التي تؤثر في المقام األول على آائنات أخرى، 

. م اإليكولوجيةلكنها تخلف بذلك آثارا مؤذية لألنواع النباتية أو الصحة النباتية في المواطن أو النظ
 فهذه  (Varroa destructor) وقراد فراوا  (Acarapis woodi)ومن أمثلة ذلك العثة الرغاموية 

 .اآلفات تهلك النحل وتتلف تلقيح النباتات
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وينبغي، لحماية البيئة والتنوع البيولوجي دون إقامة حواجز مستترة في سبيل التجارة، تحليل 
 .ع البيولوجي في إطار تحليل لمخاطر اآلفاتالمخاطر بالنسبة للبيئة والتنو

 من سلسلة المعايير الدولية لتدابير 11وينبغي أال يستخدم هذا الملحق إال باالقتران مع النشرة رقم 
والعناصر التي يعرضها ذات صلة وثيقة بأي تحليل لمخاطر . فهو ليس وثيقة مستقلة. الصحة النباتية

 .وال يعرض الملحق عملية مستقلة لتحليل مخاطر اآلفات.  حجريةاآلفات يتم إجراؤه بالنسبة آلفات
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 مقدمـة

 النطاق
ل  بإجراء الخاصة التفاصيل المعيار هذا يتضمن ات  مخاطر  تحلي د  اآلف ا  لتحدي  للحجر  تخضع  آانت  إذا م

ي ح.  الزراع ار ويوض ات المعي ة العملي ب المتكامل ا الواج ي إتباعه يم ف اطر تقي ذلك ، المخ د وآ  تحدي
  .المخاطر إلدارة المناسبة اراتالخي

 المراجع
 .جنيف العالمية، التجارة منظمة. 1994 النباتية، والصحة الصحة تدابير تطبيق اتفاقية
ة  ة بالصحة  الخاصة المصطلحات  قائم رة .  1999 ،النباتي م  النش ي 5 رق ايير سلسلة  ف ة  المع دابير الدولي  لت
 .اروم والزراعة، األغذية منظمة النباتية، الصحة
وط ة الخط ل التوجيهي اطر لتحلي ات مخ رة.  1996 ،اآلف م النش ي 2 رق لة ف ايير سلس ة المع دابير الدولي  لت
 .روما والزراعة، األغذية منظمة النباتية، الصحة
دابير  الدولية المعايير سلسلة في 6 رقم النشرة.  1998 ،والرصد المسح لنظم التوجيهية الخطوط  الصحة  لت
 .روما والزراعة، غذيةاأل منظمة النباتية،
 .روما والزراعة، األغذية منظمة ،1992 ،النباتات لوقاية الدولية االتفاقية
 .روما والزراعة، األغذية منظمة ،1997 ،النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية الجديد الُمعدَّل النص
ادئ ر مب ي الحج ا الزراع ارة وعالقته ة بالتج رة . 1995 ،الدولي م النش ي 1 رق لةس ف ايير لس ة المع  الدولي
 .روما والزراعة، األغذية منظمة النباتية، الصحة لتدابير
ة  المعايير سلسلة في 7 رقم النشرة.  1997 ،للصادرات النباتية الصحة شهادات إصدار نظام دابير  الدولي  لت

 .روما والزراعة، األغذية منظمة النباتية، الصحة
ات اء متطلب اطق إنش ة المن ن الخالي رة.  1998 ،اتاآلف م م النش ي 4 رق لة ف ايير سلس ة المع دابير الدولي  لت
 .روما والزراعة، األغذية منظمة النباتية، الصحة
دابير  الدولية المعايير سلسلة في 8 رقم النشرة. 1998 ،ما منطقة في اآلفات حالة تحديد ة،  الصحة  لت  النباتي
 .روما والزراعة، األغذية منظمة

ة  لإلنتاج ومواقع اآلفات من خالية نتاجلإل أماآن إنشاء متطلبات ات  من  خالي رة .  1999 ،اآلف م  النش  10 رق
 .روما والزراعة، األغذية منظمة النباتية، الصحة لتدابير الدولية المعايير سلسلة في
 

 تعاريف، ومختصرات وأسماء مختصرة
 قد تشمل بلدا بعينه، أو جزءا من بلد ما، رسميامنطقة محددة 
، معدل في 1990المنظمة [عض أجزاء عدة بلدان أو جميع أو ب

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

 ]النباتية لدى منظمة التجارة العالمية

 منطقة

 للوائح الصحية النباتية بند آخر خاضع أو منتج نباتي أو نبات
؛ 1990المنظمة، [قل ألغراض التجارة أو ألغراض أخرى ين

 ]2001تعديل الهيئة في 
 سلعة

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

خاضعة للوائح ُتنقل من بلد آلخر وتشملها حيثما لزم شهادة 
ويمكن أن تتألف الشحنة من رسالة واحدة (صحة نباتية واحدة 

 ]2001؛ تعديل الهيئة فى 1990المنظمة، [ )أو أآثر

 شحنة
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المنتجات  التى استمدت منها النباتاتالبلد الذى زرعت فيه 
؛ لجنة 1996؛ تعديل لجنة الخبراء، 1990المنظمة، [ النباتية

 ]1999الخبراء، 

 بلد المنشأ
 )لشحنة المنتجات النباتية(

 
؛ تعديل 1990مة، المنظ[ النباتاتالبلد الذى زرعت فيه شحنة 

 بلد المنشأ ]1999؛ لجنة الخبراء، 1996لجنة الخبراء، 
 )لشحنة نباتات(

 
البنود الخاضعة للوائحالبلد الذى تعرضت فيه ألول مرة 

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

وائح(بلد المنشأ    ود الخاضعة لل للبن
الف الن اتبخ ات والمنتج بات

 )النباتية
 

 يسبب توطن آفة تشجع فيها العوامل األيكولوجية على منطقة
؛ 1990المنظمة، [ خسائر اقتصادية آبيرة المنطقةوجودها فى 

 ]1999؛ لجنة الخبراء 1996تعديل لجنة الخبراء 

 منطقة مهددة

 
  

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

 ]1995المنظمة، [وتخضع للمكافحة الرسمية 

 )آفة(دخول 

 
 ما بعد منطقة، خالل المستقبل المنظور، فى آفةاستقرار 
، االتفاقية الدولية 1995؛ معدل 1990المنظمة، [ اليها دخولها

 ]يتوطن: ؛ سابقا1997لوقاية النباتات، 
 توطن

؛ 1995؛معدل 1990 المنظمة،[ توطنها ينجم عنه دخول آفة
 دخول ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

 
مختصر لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بصيغتها المودعة 

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

2001[ 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 
 تنشئها إحدى الحكومات للنهوض بالوظائف التي رسميةإدارة 

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

 المنظمة القطرية لوقاية النباتات

 
؛ 1990المنظمة، [ للمنظمة القطرية لوقاية النباتات ُمختصر

 ]2001تعديل الهيئة، 
 المنظمة القطرية لوقاية النباتات

 
  
منظمة قطرية ينشأ أو يرخص به أو ينفذ من جانب ) إجراء(

 رسمي) إجراء( ]1990المنظمة، [ لوقاية النباتات
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؛ 1990ظمة، المن[ االنتشار أو الدخول من اآلفةأي وسيلة تمكن 

  انتقال العدوى طريق ]1995معدل، 
 

أي نوع أو ساللة أو نمط بيولوجى من الكائنات النباتية أو 
المنتجات  أو للنباتاتالحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ 

؛ االتفاقية الدولية لوقاية 1995؛ معدل، 1990المنظمة، [ النباتية
 ]1997النباتات، 

 آفة

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

نشرة [الحجرية أو صفات آفة غير حجرية خاضعة للوائح 
 ]2001، 11لتدابير الصحة النباتية رقم  المعايير الدولية

 تصنيف اآلفات

 
 محددة آما يستدل من األدلة العلميةآفة ال تظهر فيهامنطقة

 عند االقتضاء يارسمويجرى فيها الحفاظ على هذه الحالة 
]1995المنظمة،[

 منطقة خالية من اآلفات

  
جزء محدد من مكان لإلنتاج ال تنتشر فيه آفة معينة، آما ُيستدل 
على ذلك من األدلة العلمية، و يجري فيه الحفاظ على هذه 
الحالة رسميًا لفترة معينة، حسب مقتضى الحال، ويدار آوحدة 

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

 موقع لإلنتاج خالي من اآلفات

 
عملية تقييم األدلة البيولوجية أو العلمية واالقتصادية األخرى 
لتحديد ما إذا آانت آفة معينة تخضع للحجر الزراعي ولتحديد 

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

 تحليل مخاطر اآلفات

 
 

تقييم احتمال دخول وانتشار آفة، والنتائج االقتصادية المحتملة 
لتدابير  ؛ نشرة المعايير الدولية1995المنظمة، [المرتبطة بذلك 

  ]2001، 11الصحة النباتية رقم 

 تقييم مخاطر اآلفات
 )بالنسبة لآلفات الَحْجرية(

 
تقييم وتحديد الخيارات المتاحة للتقليل من مخاطر دخول آفة 

لتدابير  ؛ نشرة المعايير الدولية1995المنظمة، [وانتشارها 
 ]2001، 11الصحة النباتية رقم 

 إدارة مخاطر اآلفات
 )بالنسبة لآلفات الَحْجرية(

 
 النموذجية لالتفاقية الشهادات مصممة على غرار ةشهاد

 شهادة الصحة النباتية ]1990المنظمة، [الدولية لوقاية النباتات 

 
وفود تستهدف منع إجراءات رسمية أولوائح،تشريعاتأي
، تعديل االتفاقية الدولية 1995المنظمة [ انتشار  اآلفاتأو /و

]1997لوقاية النباتات،
  النباتيةتدابير الصحة

 
أو انتشار اآلفات /قواعد رسمية تستهدف منع دخول و  ئح الصحة النباتيةلوا
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 الَحْجريةغير الَحْجرية، أو للحد من اآلثار االقتصادية لآلفات 
الخاضعة للوائح، بما في ذلك تحديد إجراءات إصدار شهادات 

؛ لجنة الخبراء، 1995، تعديل 1990المنظمة، [الصحة النباتية 
  ]2001؛ الهيئة، 1999

 حجر ما بعد الدخول ]1995المنظمة، [الحجر المطبَّق على شحنة بعد دخولها 
 

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

لوائح الصحة  محددة بموجب سلع أو آفاتمنع استيراد وانتقال 
 ]1995عدل، ؛ م1990المنظمة [ النباتية

 
 حظر

 
 ولكنها ال للمنطقة المهددة لها أهميتها االقتصادية المحتملة آفة

توجد بعد فى هذه المنطقة، أو توجد فيها ولكنها ليست موزعة 
؛ 1990المنظمة، [ للمكافحة الرسميةعلى نطاق واسع وتخضع 

 ]1997؛ تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1995معدل، 

 ْجريةآفة َح

 
منظمة حكومية دولية منوط بها تنفيذ المهام المنصوص عليها 

المنظمة، [في المادة التاسعة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 منظمة: ؛ سابقا1999؛ لجنة الخبراء، 1995؛ تعديل، 1990

 ]النباتات لوقاية) إقليمية(

 المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات

 
؛ 1990المنظمة، [نظمة اإلقليمية لوقاية النباتات مختصر للم

 ]2001تعديل الهيئة، 
 المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات

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

 اإلطار العام  للمتطلبات
أو طريق انتقال العدوى / اآلفات وتحليل مخاطر اآلفات، بالنسبة لمنطقة محددة، في تحديد أهداف تنحصر

ات،                      ارات إدارة اآلف د خي ذلك تحدي ددة، وآ اطق المه د المن ا، وتحدي يم أخطاره ق وتقي ى القل التي تبعث عل
 :وتشمل عملية تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات الَحْجرية ثالث مراحل، هي.  حسب مقتضى الحال

 
 انتقال العدوى طريقو) اآلفات أو (اآلفة تحديد وتشمل) ليةالعم في الشروع مرحلة وهي (األولى المرحلة

ى  تبعث  التي ق،  عل ا  النظر  ينبغي  والتي  القل ل  أجل  من  فيه ا  المخاطر  تحلي ق  فيم ة  يتعل ددة  بالمنطق  المح
 .تحليل مخاطر اآلفاتل

 
دير  مرحلة وهي (الثانية المرحلة اطر  تق دأ ) المخ ات  بتصنيف  وتب ل  اآلف ى  آ دة  عل د  ح ا  لتحدي  آانت  إذا م
ق ا تنطب ايير عليه ات مع ة اآلف تمر.  الَحْجري ة وتس دير عملي اطر تق يم المخ ال بتقي ول احتم ات، دخ  اآلف
 .المحتملة االقتصادية ونتائجها وانتشارها، وتوطنها

 
 تندرج النتائج البيئية ضمن النتائج االقتصادية

 
ن المخاطر         وتشمل تحديد خيارات  ) وهي مرحلة إدارة المخاطر   (والمرحلة الثالثة    ة للحد م  اإلدارة الالزم

ذها       ة تنفي ا، وإمكاني دى آفاءته د م ارات لتحدي ذه الخي يم ه ع تقي ة، م ة الثاني ي المرحل دها ف م تحدي ي ت الت
 .وتأثيرها توطئة الختيار أنسبها
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 الَحْجريةتحليل مخاطر اآلفات 
 
 مرحلة الشروع في العملية: المرحلة األولى -1
 

د الهدف من مرحلة الشروع هو    ة  تحدي ات  أو (اآلف ق و) اآلف دوى   طري ال الع ي  انتق ى  تبعث  الت ق،  عل  القل
 .تحليل مخاطر اآلفاتل المحددة بالمنطقة يتعلق فيما المخاطر تحليل أجل من فيها النظر ينبغي والتي

 
 نقطة البداية 1-1
 

 :يمكن البدء في عملية تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لما يلي 
 ثل خطرًا محتمًال آلفة يمنتقال العدوىتحديد طريق ال -
 تحديد آفة قد تتطلب اتخاذ تدابير للصحة النباتية -
 .مراجعة أو تعديل سياسات وأولويات الصحة النباتية -

 
 

 من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، 11آثيرا ما تشير نقاط البداية، المعرفة في النشرة 
أي نوع أو ساللة أو نمط " النباتات اآلفة بأنها وتعرف االتفاقية الدولية لوقاية". اآلفات"إلى 

بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات 
ولدى تطبيق نقاط البداية هذه على النباتات، آآفات، فمن المهم مالحظة أن النباتات ." النباتية

. لتي تؤثر على النباتات بصورة مباشرة تفي بهذا التعريففاآلفات ا. المعنية تفي بهذا التعريف
إضافة إلى ذلك، فالكثير من الكائنات التي تؤثر على النباتات بصورة غير مباشرة تفي أيضا بهذا 

ويمكن االستناد في القول بأنها مؤذية إلى الدالئل ). النباتات الغازية/آاألعشاب الضارة(التعريف 
وفي حالة الكائنات التي توجد دالئل غير . في المنطقة التي توجد فيهاالتي يتم الحصول عليها 

آافية على أنها تؤثر على النباتات بصورة مباشرة، فقد يكون من المناسب، مع ذلك، أن يجرى، 
على أساس ما هو متاح من معلومات وثيقة الصلة بالموضوع، تقدير احتمال آونها مؤذية في 

. باستخدام نظام موثق بوضوح، ومطبق باتساق، ومتسم بالشفافيةمنطقة تحليل مخاطر اآلفات 
 .ولهذا أهمية خاصة بالنسبة لألنواع أو األصناف النباتية المستوردة للغرس

 
 انتقال العدوىتحليل مخاطر اآلفات نتيجة لتحديد طريق 1-1-1

ات على طريق محدد ال              نقح لمخاطر اآلف د أو ُم ل جدي أ الحاجة إلى تحلي د تنش ال العدوى  ق  في  نتق
 : التاليةالحاالت

ات أو     (بدء التعامالت التجارية الدولية في سلعة لم يكن البلد يستوردها من قبل              - وهي عادة نب
دة أو من      ) ُمنَتج نباتي، بما في ذلك النباتات الُمعدَّلة وراثياً      أ جدي ة منش أو في سلعة من منطق

 بلد منشأ جديد
 ألغراض االنتخاب أو البحوث العلميةاستيراد أنواع جديدة من النباتات  -
دوى تحديد طريق آخر ال  - تيراد السلعة    نتقال الع ر اس ق     ( غي االنتشار الطبيعي، أو عن طري

 ).مواد التعبئة، أو البريد، أو النفايات، أو أمتعة الرآاب، وما إلى ذلك
ذا الطريق ال               رتبط به ال الع   ويمكن إعداد قائمة باآلفات التي من المحتمل أن ت ا     (دوىنتق أن تحمله آ

باالستعانة بالمصادر الرسمية، وقواعد البيانات، والمطبوعات العلمية أو األدبيات األخرى،     ) السلعة
راء بشأن                    .  أو مشاورات الخبراء   تنادًا إلى رأي الخب ة اس ات في القائم د األولوي ومن المفضل تحدي

ق، يمكن أن   وفي حالة عدم تحديد آفات من المحتمل .  توزيع اآلفات وأنواعها    دخولها من هذا الطري
 .تتوقف عملية تحليل مخاطر اآلفات عند هذه النقطة

 
 تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لتحديد اآلفة 1-1-2
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 :قد تنشأ الحاجة إلى تحليل جديد أو ُمنقح لمخاطر اآلفات بشأن آفة محددة في الحاالت التالية 
ل          ظهور حالة طارئة بعد اآتشاف إصابة متوطنة أو ب         - ة تحلي دة داخل منطق عد تفشي آفة جدي

 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 -
 وجود تقارير تدل على أن آفة تعد أشد ضررًا في منطقة ما عما هي في منطقة المنشأ -
 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 -

 
 الشروع في تحليل مخاطر اآلفات نتيجة إلعادة النظر في السياسة المطبقة أو تغييرها 1-1-3

إلى تحليل جديد أو ُمنقح لمخاطر اآلفات لدواعي ترتبط بالسياسة المطبقة في الحاالت تنشأ الحاجة 
 :التالية

ات الصحة              - وائح أو شروط أو عملي ادة النظر في ل رار على المستوى القطري بإع اتخاذ ق
 النباتية

ة        - ة دولي ات، أ    (النظر في اقتراح مقدم من بلد آخر أو من منظم ة النبات ة لوقاي ة إقليمي و منظم
 )منظمة األغذية والزراعة

دة، أو معلومات     - تأثير نظام جديد للمعاملة أو وقف العمل بنظام للمعاملة، أو تأثير عملية جدي
 جديدة على قرار سابق

 ظهور نزاع بشأن تدابير الصحة النباتية -
 .تغير حالة الصحة النباتية في بلد ما، أو نشوء بلد جديد، أو تغير الحدود السياسية لبلد ما -

 تحديد منطقة تحليل مخاطر اآلفات 1-2
زم                      ة التي يل د المنطق ة لكي يمكن تحدي ينبغي تحديد منطقة تحليل مخاطر اآلفات بأآبر قدر من الدق

 .توفير معلومات بشأنها
 

 المعلومات 1-3
ات        ل مخاطر اآلف ًا    .  يعد جمع المعلومات من العناصر المهمة في جميع مراحل تحلي د ذلك مهم ويع

 البداية حتى يمكن تحديد اآلفة أو اآلفات، وتوزيع وجودها وارتباطها بالنباتات العائلة، أو             في مرحلة 
رارات          .  السلع، أو غير ذلك    ا للتوصل إلى الق ا ظهرت الحاجة إليه وُتجَمع المعلومات األخرى آلم

 .الالزمة طالما استمرت عملية تحليل مخاطر اآلفات
 

ويعد تقديم المعلومات .  تحليل مخاطر اآلفات من مصادر متعددةويمكن أن تأتي المعلومات الالزمة ل
ات                ادة  (الرسمية عن حالة اآلفات من االلتزامات التي تنص عليها االتفاقية الدولية لوقاية النبات -8الم

 ).2-8المادة (على أن تقوم جهة االتصال الرسمية بتيسير ذلك ) ج1

يئية أآثر تنوعا، عموما، من تلك التي آانت ستكون مصادر المعلومات بالنسبة للمخاطر الب
. وقد يحتاج األمر إلى مدخالت أوسع نطاقا. المنظمات القطرية لوقاية النباتات تستخدمها تقليديا

لنفس المناطق أو النظم االيكولوجية، إال أنه " تقديرات التأثير البيئي"وقد تشمل هذه المصادر 
ا نفس الغرض الذي لتحليل مخاطر اآلفات وأنها ال يمكن يجب التسليم بأن هذه التقديرات ليس له

 .أن تكون بديال عن هذا التحليل

 
 عمليات تحليل مخاطر اآلفات السابقة 1-3-1
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دوى   ينبغي التأآد أيضًا مما إذا آانت طرق ا         ال الع د أْخِضَعت بالفعل             نتق ات أو السياسات ق ، أو اآلف
ات، سواء على المستوى الق          دولي  لتحليل مخاطر اآلف ل سابق لمخاطر      .  طري أو ال د تحلي إذا ُوِج ف

رت                 د تغي ا تكون ق د من سالمته ألن الظروف والمعلومات ربم آذلك ينبغي   .  اآلفات، ينبغي التأآ
ة                 ل أو عن آف ق مماث ات من طري ل مخاطر اآلف ًا، على تحلي ًا أو آلي اد، جزئي تحري إمكانية االعتم

 .ليل جديد لمخاطر اآلفاتمماثلة، وبذلك تنتفي الحاجة إلى إجراء تح
 

 االنتهاء من المرحلة األولى 1-4
ق      نتقال العدوى امع االنتهاء من المرحلة األولي، نقطة البداية، تكون اآلفات وطرق            ر القل التي تثي

د    م تحدي ا، وت ات المتصلة به ع المعلوم م تجمي ا ت ددت، آم د تح ات ق اطر اآلف ل مخ ة تحلي ومنطق
داب      اذ ت ق                   اآلفات المرشحة التخ ع طري رابط م رد أو في ت ى أساس منف ا عل ة، إم ير الصحة النباتي

 .نتقال العدوىا
 

 تقدير مخاطر اآلفات: المرحلة الثانية -2
 

 :يمكن، بصفة عامة، تقسيم عملية تقدير مخاطر اآلفات إلى ثالث خطوات مترابطة، هي 
 تصنيف اآلفات -
 تقدير احتمال الدخول واالنتشار -
 ).بما في ذلك التأثيرات البيئية(ية المحتملة تقدير النتائج االقتصاد -

 
ن    ن م م يك ات، وإن ل اطر اآلف ل مخ ة تحلي ي عملي ابع ف ذه الخطوات بالتت ق ه االت، تطب م الح ي معظ وف

ا                   .  الضروري أن تتقيد بترتيب خاص     در م دة إّال بق ات معق دير مخاطر اآلف ة تق وال ينبغي أن تكون عملي
ويسمح هذا المعيار بالحكم على عملية معينة لتحليل مخاطر اآلفات .  ةتبرر الظروف ذلك من الناحية الفني

ل       ابق، وتحلي فافية، والتط ا، والش ى لتأثيره د األدن رورتها، والح دى ض ة بم ادئ المتعلق ى المب ًا عل قياس
ة في           –المخاطر، وإدارة المخاطر وعدم التمييز       ادئ المبين رة   وهي المب م  النش لة  في  1 رق ايير  سلس  المع

ةالدو دابير لي حة لت ة، الص ة   النباتي ارة الدولي ا بالتج اتي وعالقته ر النب ادئ الحج ة (مب ة األغذي منظم
 .)1995والزراعة، 

 
 تصنيف اآلفات 2-1

ة األولى تتطلب                دها في المرحل م تحدي ات التي ت ة أو أي اآلف د ال يكون واضحًا أي آف في البداية، ق
واردة           وتتضمن عملية ا  .  إجراء تحليل لمخاطر اآلفات    د ال ايير التحدي لتصنيف تحديد ما إذا آانت مع

 .في تعريف اآلفات التي تطبق عليها تدابير الحجر مستوفاة
 

 المرتبطة بسلعة معينة، إجراء عدد من عمليات نتقال العدوىوقد يكون من الالزم، لدى تقييم طرق ا
ق      تحليل مخاطر اآلفات المنفردة عن اآلفات المختلفة التي من الممكن أ             ذا الطري رتبط به ومن  .  ن ت

الجوانب التي تميز عملية تصنيف اآلفات أنه يمكن استبعاد آائن حي أو آائنات حية من الدراسة قبل 
 .إجراء بحث متعمق

 
 تصنيف اآلفات أنه يمكن إجراؤها بمعلومات قليلة نسبيًا، وإن آان البد أن تكون       يةومن مزايا عمل  

 .قة وافيةآافية إلجراء عملية التصنيف بطري
 

   عناصر التصنيف2-1-1
 :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 -
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 طر اآلفاتاحتمال التوطن واالنتشار بمنطقة تحليل مخا -
 .في منطقة تحليل مخاطر اآلفات) بما في ذلك النتائج البيئية(النتائج االقتصادية المحتملة  -

 
  هوية اآلفة2-1-1-1
ذلك لضمان آون             دد، وآ ائن مح ى آ دير عل ينبغي تحديد هوية اآلفة بوضوح لضمان إجراء التق

ائن محل         المعلومات البيولوجية وغيرها من المعلومات المستخدمة في التق         ة الصلة بالك دير وثيق
ذ              .  الدراسة وإذا لم يكن ذلك ممكنًا ألن العامل المسبب ألعراض معينة لم يتم تحديده تمامًا، عندئ

 .ينبغي التأآد من أنه يتسبب في أعراض ثابتة وأنه قادر على االنتقال
 

ن        وعند تصنيفها في مستوى    .  وعمومًا تكون الوحدة التصنيفية لآلفة هي النوع         ى م  أعلى أو أدن
ليم            ى أساس علمي س ن        .  النوع، ينبغي أن يستند ذلك إل ى م ة تصنيفها في مستوى أدن وفي حال

ا التصنيف                    تند إليه ي يس ل الت ل  -النوع، ينبغي أن يتضمن ذلك األدلة التي توضح أن العوام   مث
ة ون              ين اآلف اط ب ل أو االرتب دوى   وجود اختالفات في مدى ضراوة اآلفة، ومجال العوائ ل الع   -اق

 .ُتعد جوهرية بالدرجة التي تكفي للتأثير على حالة الصحة النباتية
 

ائن                         در ارتباطه بالك ة بق ل آف ار الناق وفي الحاالت التي يوجد فيها ناقل للعدوى، يمكن أيضًا اعتب
 .الحي المسبب للعدوى وبقدر ضرورته لنقل اآلفة

 
 طر اآلفات وجود أو عدم وجود منطقة لتحليل مخا2-1-1-2

 .ينبغي أّال يكون لآلفة وجود في جميع أنحاء منطقة تحليل مخاطر اآلفات أو في جزء محدد منها
 

  الوضع من حيث خضوع اآلفة للوائح الصحة النباتية2-1-1-3
إذا آانت اآلفة موجودة ولكنها غير منتشرة على نطاق واسع، ينبغي أن تكون خاضعة للمكافحة    

 .ع إخضاعها للمكافحة الرسميةالرسمية أو من المتوق
 

يمكن أن تشمل المكافحة الرسمية لآلفات التي تمثل مخاطر بالنسبة للبيئة وآاالت غير المنظمة 
 من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، مصطلحات 5انظر النشرة رقم (القطرية لوقاية النباتات 

 ).رسمية بشأن المكافحة ال1الصحة النباتية، الملحق رقم 
 

   احتمال التوطن واالنتشار بمنطقة تحليل مخاطر اآلفات2-1-1-4
ل مخاطر                      ة تحلي ة في منطق ة يمكن أن تصبح متوطن ينبغي وجود أدلة تعزز االستنتاج بأن اآلف

ا ر فيه ات أو أن تنتش روف  .  اآلف ات الظ اطر اآلف ل مخ ة تحلي ي منطق وافر ف ي أن تت وينبغ
ي ذلك الظروف المحمية المناسبة لتوطن اآلفة وانتشارها، آما ينبغي المناخية، بما ف/اإليكولوجية

، والعوائل البديلة والنواقل )أو أقرب أقاربها(  وجود أنواع العوائل –  حيثما يكون ذلك مناسبًا       –
 .في منطقة تحليل مخاطر اآلفات

 
  إمكانية حدوث نتائج اقتصادية في منطقة تحليل مخاطر اآلفات2-1-1-5

ول             ينبغي   ر مقب أثير اقتصادي غي وجود دالئل واضحة على أن اآلفة من المحتمل أن يكون لها ت
 .في منطقة تحليل مخاطر اآلفات) بما في ذلك التأثير البيئي(

، قائمة مصطلحات الصحة النباتية، 5يرد عرض للتأثير االقتصادي غير المقبول في النشرة رقم 
 .ألهمية االقتصادية المحتملة والمصطلحات المتصلة بهاخطوط توجيهية بشأن فهم ا: 2الملحق رقم 

 
 االنتهاء من تصنيف اآلفة 2-1-2
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تمرار                     ة، ينبغي االس ات الَحْجري في حالة التأآد من أن اآلفة ذات صفات تجعلها تندرج ضمن اآلف
 يجوز أما إذا آانت اآلفة غير مستوفية لمعايير اآلفات الَحْجرية،.  في عملية تحليل مخاطر اآلفات

وفي حالة عدم وجود معلومات آافية، ينبغي تحديد .  وقف عملية تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لها
 .الجوانب غير المؤآدة آما ينبغي المضي في عملية تحليل مخاطر اآلفات

 
 تقدير احتماالت دخول اآلفة وانتشارها 2-2

ات  دخول  إمكانية ديرتق ويتطلب. وتوطنها دخولها هما شقين على اآلفات دخول  يقوم راء  اآلف  إج
ة  بها ترتبط أن يمكن التي نتقال العدوى ا طرق من طريق لكل تحليل ن  اآلف ئها  م ى  منش ا  إل  توطنه
ا  حالة وفي.  اآلفات مخاطر تحليل بمنطقة ان  إذا م ل  آ اطر  تحلي ات  مخ ق  نتيجة  اآلف ال  ا لطري نتق
تم  ،)مستوردة  سلعة العادة في وهو( العدوى يم  ي ال  تقي ة  دخول  احتم ذا  خالل  من  اآلف ق  ه .  الطري
 . نتقال العدوىال األخرى الطرق خالل من اآلفة دخول إمكانيات تحري يلزم آذلك

 
 

ينبغي، في ما يتعلق بنبات جاري تقديره على أنه آفة ذات آثار غير مباشرة، وحيثما جرت اإلشارة 
ك، إلى موطن مالئم في منطقة إلى عائل أو مجال عوائل، أن يفهم هذا على أنه يشير، بدال من ذل

 .تحليل مخاطر اآلفات

ويجب، في حالة النباتات المستوردة، النظر في مفاهيم الدخول، والتوطن، واالنتشار، بصورة 
فالنبات المستورد للغرس سيدخل في آل األحوال، وسيتم االحتفاظ به بعد ذلك في موطن . مختلفة

 الخاص 1-2-2ومن ثم، فإن القسم .  ولفترة غير محددةمقصود، واألرجح أن يكون ذلك بأعداد آبيرة
وينشأ الخطر ألنه من المحتمل أن ينتشر النبات من الموطن المقصود إلى مواطن . بالدخول ال ينطبق

لذلك فإنه يجوز النظر . غير مقصودة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات، ثم يتوطن في هذه المواطن
 وقد توجد مواطن غير مقصودة بالقرب من الموطن المقصود في .2-2-2 قبل القسم 3-2-2في القسم 

 .منطقة تحليل المخاطر

آبذور للطيور، أو (والنباتات المستوردة لغير أغراض الغرس يجوز أن تستخدم ألغراض مختلفة 
وينشأ الخطر عن احتمال انتشار النبات من مكان االستخدام المقصود إلى ). آعلف، أو للتجهيز، مثال

 .غير مقصود وأن يواطن فيهموطن 
 

ق        وبالنسبة ة أو طري د سلعة معين ددة، دون تحدي  لعمليات تحليل المخاطر التي تجرى على آفة مح
 .، ينبغي دراسة جميع الطرق المحتملة معين النتقال العدوى

 
ام             ة، في المق ة لتل      األولوتقوم عملية تقدير احتمال انتشار اآلف ة مماثل ارات بيولوجي ى اعتب ك ، عل

 .التي يقوم عليها عملية تقدير احتماالت دخولها وتوطنها
 

  احتمال دخول اآلفة2-2-1

 .ال ينطبق هذا القسم في حالة النباتات المستوردة
 

رار          ايعتمد احتمال دخول اآلفة على طرق        ة الوصول، ومدى تك ى جه د التصدير إل نتقالها من بل
رق  ذه الط ا به ة ارتباطه ر.  وآمي دد ط ا زاد ع ة  وآلم ول اآلف ال دخ دوى، زاد احتم ال الع ق انتق

 .بطريق من هذه الطرق
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دة                   اطق جدي ى من ة إل ال اآلف ة النتق يم      .  وينبغي أن تؤخذ في االعتبار الطرق الموثق ا ينبغي تقي آم
ويمكن أن توفر البيانات الخاصة  .  الطرق المحتملة التي قد ال يكون لها وجود في الوقت الحاضر     

ا                    باآتشاف اآلفة دليالً   ى بقائه ى المحافظة عل ا وعل ق م اط بطري ى االرتب  على مدى قدرة اآلفة عل
 .أثناء فترة النقل والتخزين

 
 
 

  تحديد طريق انتقال العدوى في عملية تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لوجود آفة2-2-1-1
ة  دخولينبغي دراسة جميع طرق انتقال العدوى المرتبطة ب           ًا ا      .   اآلف دها أساس تنادًا  ويمكن تحدي س

ل في             .  إلى التوزيع الجغرافي ومجال العوائل     ي تنق ة الت وتمثل شحنات النباتات والمنتجات النباتي
ي                       ذه التجارة هي الت ة له اط القائم ق، واألنم ى القل ي تبعث عل ية الت التجارة الدولية الطرق الرئيس

ة       دخول اآلف اًال ل ر احتم ل    وينبغي دراسة   .  تحدد، إلى حد بعيد، الطرق األآث الطرق األخرى، مث
أنواع السلع األخرى، ومواد التعبئة، واألشخاص، واألمتعة، والبريد، ووسائل النقل، وآذلك تبادل 

ال    ب مقتضى الح ة، حس ات العلمي الطرق     .  المعلوم ة ب ول اآلف ة دخ يم إمكاني ي تقي ذلك، ينبغ آ
 .تيةالطبيعية، ألن االنتشار الطبيعي قد يقلل من فعالية تدابير الصحة النبا

 
  احتمال ارتباط اآلفة بطريق انتقالها في منطقة المنشأ2-2-1-2

أ                     ة المنش ا في منطق ة وطرق انتقاله .  ينبغي تقييم إمكانية وجود ارتباط، مكاني أو زماني، بين اآلف
 :وتشمل العوامل الواجب دراستها ما يلي

 انتشار اآلفة في منطقة المنشأ -
 طها بالسلع، أو الحاويات، أو وسائل النقلوجود اآلفة في طور يساعد على ارتبا -
 حجم ووتيرة الحرآة على طول طريق انتقالها -
 التوقيت أثناء الموسم -
ة    (إدارة اآلفات، والتدابير الزراعية والتجارية المطبقة في مكان المنشأ           - واد وقاي استخدام م

 ).التدريجالنبات، وطرق التداول، والفرز، واستبعاد المنتجات التالفة أو المصابة، و
 

  احتمال محافظة اآلفة على بقائها أثناء فترة النقل والتخزين2-2-1-3
 :من أمثلة العوامل التي ينبغي دراستها

 سرعة وظروف وسائل النقل ومدة دورة حياة اآلفة منسوبة إلى فترة النقل والتخزين -
ة، أث               - ا المختلف ا، في أطوار حياته ل    مدى قدرة اآلفة على المحافظة على بقائه رة النق اء فت ن

 والتخزين
 احتمال ارتباط انتشار اآلفة بشحنة -
د الوصول، أو       ) مثل التبريد (التدابير التجارية    - أ، أو بل د المنش المطبقة على الشحنات في بل

 .أثناء فترة النقل والتخزين
 
 إدارة اآلفات  احتمال محافظة اآلفة على بقائها رغم التدابير المتبعة في2-2-1-4

المطبقة على الشحنات    ) بما في ذلك تدابير الصحة النباتية     (م تدابير إدارة اآلفات القائمة      ينبغي تقيي 
ة محل    ا ضد اآلف د مدى فعاليته ائي، لتحدي تخدام النه ى االس أ حت ن المنش ات األخرى م ضد اآلف

ى   .  الدراسة درتها عل اء الفحص أو ق اف أثن ة دون اآتش رور اآلف االت م دير احتم ي تق ا ينبغ آم
 .فظة على بقائها رغم تدابير الصحة النباتية األخرى الساريةالمحا

 
 

  احتمال انتقال اآلفة إلى عائل مناسب2-2-1-5
 :تشمل العوامل الواجب دراستها ما يلي
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ى         - ال العدوى إل آليات االنتشار، بما في ذلك النواقل التي تسمح بانتقال اآلفة من طريق انتق
 عائل مناسب

ط                       ما إذا آانت السلعة الم      - ر من نق ل أو عدد آثي الها إلى عدد قلي رر إرس توردة من المق س
 الوصول في منطقة تحليل مخاطر اآلفات

 مدى قرب نقط الدخول، والعبور والوصول من العوائل المناسبة -
 الوقت الذي تتم فيه عملية االستيراد خالل السنة -
ا                 - ن أجله تيراد السلعة م م اس تخدام التي ت تخدامها   (أغراض االس ل اس  في الزراعة، أو      مث

 ).التصنيع أو االستهالك
 .مخاطر المنتجات الثانوية والمخلفات -
 

ا               ) مثل الزراعة (وترتبط بعض االستخدامات     ر من غيره ة أآث ال دخول اآلف اع احتم ل  (بارتف مث
تخلص ).  التصنيع لعة، أو تصنيعها أو ال ة الس االت المرتبطة بزراع ذلك ينبغي دراسة االحتم آ

 .العوائل المناسبةمنها بالقرب من 
 

 احتمال توطن اآلفة 2-2-2

 .يتعلق التوطن، في حالة النباتات المستوردة، بالمواطن غير المقصودة
 

دورة (ولتقدير احتماالت توطن اآلفة، ينبغي الحصول على معلومات بيولوجية يمكن االعتماد عليها  
درتها على      ة، وق ا   حياة اآلفة، ومجال العوائل، والجوانب الوبائي اطق   )  المحافظة على بقائه من المن

وعندئذ، يمكن مقارنة الحالة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات بالحالة في .  التي توجد بها اآلفة بالفعل
ة بالفعل          ا اآلف ة     (تلك المناطق التي توجد به ة المحمي اة الظروف البيئي راء   ) مع مراع ويستخدم الخب

ابقة  .  ن اآلفةقدرتهم على الحكم في تقدير احتماالت توط  ويمكن النظر أيضًا في حاالت اإلصابة الس
 :ومن أمثلة العوامل الواجب دراستها ما يلي.  بآفات مماثلة

 
 مدى توافر العوائل في منطقة تحليل مخاطر اآلفات، وآميتها وتوزيعها -
 مدى مالءمة البيئة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات -
 قدرة اآلفة على التأقلم -
 تكاثر بالنسبة لآلفةاستراتيجية ال -
 طريقة اآلفة في المحافظة على بقائها -
 .المعامالت الزراعية وتدابير المكافحة -

 
م  النشرة أنظر  (وينبغي، لدى دراسة احتماالت توطن اآلفة، مالحظة أن اآلفة العارضة       في  8 رق

ة،  الصحة  لتدابير الدولية المعايير سلسلة د  النباتي ة  تحدي ات  حال ة  في  اآلف ا  منطق د  ،م  تستطيع  ال ق
وطن ي الت ة ف ل منطق اطر تحلي ات مخ رًا (اآلف دم نظ ة لع روف مالءم ة، الظ ى المناخي بيل عل  س
ادة  أنظر  (مقبولة غير اقتصادية نتائج ُتحدث أن يمكن فإنها ذلك ومع) المثال ن  3-7 الم ة   م االتفاقي

 .)الدولية لوقاية النباتات
 

 تحليل مخاطر اآلفات  البديلة والنواقل في منطقة مدى توافر العوائل المناسبة، والعوائل2-2-2-1
 :تشمل العوامل الواجب دراستها ما يلي

 ما إذا آانت العوائل والعوائل البديلة موجودة، ومدى وفرتها واتساع نطاق توزيعها -
ة تسمح                       - ة الجغرافي ة من الناحي اآن متقارب ما إذا آانت العوائل والعوائل البديلة توجد في أم

 ال دورة حياتهالآلفة باستكم
وع               - ة عدم وجود الن ل مناسبة، في حال ا عوائ د يثبت آونه ما إذا آانت أنواع نباتية أخرى ق

 العائل المعتاد
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ل          في   - ة تحلي ل موجودًا بالفعل في منطق حالة انتشار اآلفة عن طريق ناقل، ما إذا آان الناق
 مخاطر اآلفات أو من المرجح دخوله

ل            ما إذا آان يوجد نوع آخر من الن        - وم بنق ات يمكن أن يق ل مخاطر اآلف واقل في منطقة تحلي
 .العدوى

 
توى   ى مس ل عل ادة تصنيف العوائ وع "وينبغي ع توى "الن ي مس ل ف ون لتصنيف العوائ ، وأن يك
 .أعلى أو أدنى من النوع مبررات علمية سليمة

 
  مالءمة العوامل البيئية2-2-2-2

ل        مثل مالءمة المن  (ينبغي تحديد العوامل البيئية      ة والعائ ين اآلف ؤثرة  ) اخ، والتربة، والمنافسة ب الم
ى  –  في حالة تأثره بهذه العوامل      –على تطور اآلفة، وعائلها وناقلها         وقدرتها على المحافظة عل

وينبغي مراعاة أن البيئة من المحتمل   .  بقائها أثناء فترات اإلجهاد المناخي واستكمال دورة حياتها       
ا إذا       .  اينة على اآلفة، وعائلها وناقلها    أن تكون لها تأثيرات متب     ومن الالزم إدراك ذلك في تحديد م

ا     ات بم آان التفاعل بين هذه الكائنات في منطقة المنشأ سوف يستمر في منطقة تحليل مخاطر اآلف
ة،                  .  يفيد اآلفة أو يضر بها     ة المحمي ة في الظروف البيئي وطن اآلف ال ت وينبغي أيضًا دراسة احتم

 .تمثل الصوبا
 

ة                 التوزيع المعروف لآلف ويمكن استخدام نظم النماذج المناخية لمقارنة البيانات المناخية الخاصة ب
 .مع البيانات الخاصة بمنطقة تحليل مخاطر اآلفات

 
  المعامالت الزراعية وتدابير المكافحة2-2-2-3

ة، حسب     /مقارنة المعامالت المستخدمة في زراعة  ينبغي اج المحاصيل العائل ال،   إنت مقتضى الح
ات     اطر اآلف ل مخ ة تحلي ي منطق ة ف امالت المطبق ين المع ات ب اك اختالف ت هن ا إذا آان د م لتحدي

 .ومنطقة منشأ اآلفة، مما قد يؤثر على قدرتها على التوطن
 

ل          ة تحلي ويجوز أيضًا دراسة برامج مكافحة اآلفات أو األعداء الطبيعة الموجودة بالفعل في منطق
ات         مخاطر اآلفات مما     وطن اآلف االت ت ل احتم ات التي ال          .  يؤدي إلى تقلي ار أن اآلف وينبغي اعتب

ا         ي يسهل مكافحته ك الت وافر     .  يمكن مكافحتها تمثل خطرًا أآبر من تل أو (وينبغي دراسة مدى ت
 .طرق االستئصال المالئمة) عدم توافر
 

  الصفات األخرى التي تؤثر على احتماالت توطن اآلفة2-2-2-4
 :وتشمل

  ينبغي تحديد الصفات التي      – تراتيجية تكاثر اآلفات وطرق محافظة اآلفات على بقائها       اس -
رة  /ُتمكن اآلفة من التكاثر الفعال في البيئة الجديدة، مثل التكاثر العزري      التلقيح الذاتي، وفت
 .دورة الحياة، وعدد األجيال آل سنة، ومرحلة السكون، وما إلى ذلك

دد األشكال               – القدرة على التكيف الوراثي    - وع متع   ينبغي النظر فيما إذا آانت اآلفة من الن
ات،           اطر اآلف ل مخ ة تحلي ودرجة قدرتها على التكيف مع الظروف الشبيهة بظروف منطق
ن                  د م مثل األجناس المتخصصة في عوائل معينة أو األجناس القادرة على التأقلم مع العدي

ى   ) والمظهري(اثي المواطن أو مع عوائل جديدة، فهذا التنوع الور  ة عل يزيد من قدرة اآلف
ل      ى تحم درة عل اب الق واطن، واآتس ن الم د م ع العدي أقلم م ة، والت رات البيئي ل التغي تحم

 .المبيدات والتغلب على مقاومة العائل لإلصابة
وطن                 - ق الت الزم لتحقي ة ال ة العددي ى من الكثاف ن        –الحد األدن ى م د األدن دير الح   ينبغي تق

 . لتوطن اآلفة، إذا آان ذلك ممكنًاالكثافة الالزم
 
 احتمال انتشار اآلفة بعد توطنها 2-2-3
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الي تكون                     ة أيضًا، وبالت ا مرتفع ة تكون احتماالت توطنه ارها مرتفع االت انتش د احتم اآلفة التي تع
ولتقدير احتماالت انتشار اآلفة، ينبغي الحصول       .  أو استئصالها أقل  /إمكانيات النجاح في احتوائها و    

ة                   عل ا اآلف اطق التي توجد به ا من المن اد عليه ة يمكن االعتم ذ، يمكن   .  ى معلومات بيولوجي وعندئ
اطق األخرى                      ائد في المن مقارنة الوضع القائم في منطقة تحليل مخاطر اآلفات بدقة مع الوضع الس

وقد .  آلفةالتي توجد بها اآلفة، ويمكن استخدام قدرة الخبراء على الحكم في تقدير احتماالت انتشار ا
ة العوامل الواجب    .  يكون من المفيد النظر أيضًا في حاالت اإلصابة السابقة بآفات مماثلة        ومن أمثل

 :دراستها ما يلي
 أو الخاضعة لإلدارة لالنتشار الطبيعي لآلفة/مدى مالءمة الظروف البيئية الطبيعية و -
 وجود حواجز طبيعية تمنع انتشار اآلفة -
 مع السلع أو وسائل النقلاحتماالت انتقال اآلفة  -
 األغراض التي تستخدم فيها السلعة -
 النواقل المحتملة لآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات -
 .األعداء الطبيعية المحتملة لآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات -
 
 

 يحدث االنتشار، في حالة النباتات المستوردة، من الموطن المقصود أو مكان االستخدام المقصود
وقد يجري االنتشار، بعدئذ، إلى مواطن أخرى غير . إلى موطن غير مقصود، قد تتوطن فيه اآلفة

 .مقصودة
 

ار                 دير مدى سرعة ظهور اآلث االت االنتشار في تق ويستفاد من المعلومات الخاصة باحتم
وتكون .  االقتصادية التي من المحتمل أن تترتب على اآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات            

ا     ل ون أهميته ة تك ي منطق ا ف ة وتوطنه ول اآلف ل دخ ن المحتم ان م ًا إذا آ ه أيض ذلك أهميت
ا االقتصادية             ة أخرى تكون أهميته م انتشارها إلى منطق ا، ث ة فيه ة قليل االقتصادية المحتمل

رة ة آبي ة إدارة     .  المحتمل ي مرحل ة ف ات مهم ذه المعلوم ون ه د تك ك، ق ى ذل افة إل وباإلض
 . في جدوى احتواء اآلفة الوافدة أو استئصالهاالمخاطر، لدى النظر

 

يجوز أن ال تؤدي آفات معينة إلى آثار مؤذية للنباتات فور توطنها، آما يجوز، بصفة خاصة، أن 
وينبغي، لدى تقدير احتمال االنتشار، أن يقوم ذلك على أساس قرائن مثل . تنتشر فقط بعد فترة معينة

 .هذا السلوك
 

 مرحلة دراسة احتماالت دخول اآلفة وانتشارهااالنتهاء من  2-2-4
ات، والطرق                   ة بالشكل األنسب من حيث البيان دخول اآلف ة ل االت العام ينبغي التعبير عن االحتم

ذه المعلومات وصفية      .  المستخدمة في التحليل، والجمهور المقصود بالخطاب     ويمكن أن تكون ه
ة لل             التين، جاءت نتيج ة     أو آمية ألنها، في آلتا الح ين المعلومات الوصفية والكمي ن  .  ربط ب ويمك

ن                     ي يمك ات الت ات والمعلوم ذه المعلوم ين ه التعبير عن احتماالت دخول اآلفة على شكل مقارنة ب
 .الحصول عليها من مناطق تحليل مخاطر اآلفات بشأن آفات أخرى

 
  االنتهاء من مرحلة تحديد المناطق المهددة2-2-4-1

ك الجزء م        ة               ينبغي تحديد ذل ل اإليكولوجي ه العوام ي تكون في ات الت ل مخاطر اآلف ة تحلي ن منطق
ال                 ددة، حسب مقتضى الح ة المه د المنطق ك    .  مواتية لتوطن اآلفة، لكي يمكن تحدي د يشمل ذل وق

 .منطقة تحليل مخاطر اآلفات بأآملها أو جزءًا منها
 تقدير النتائج االقتصادية المحتملة 2-3
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ذه       ا                 توضح الشروط المبينة في ه ة وعوائله ا يتصل باآلف ا فيم  الخطوة المعلومات الواجب جمعه
ذه           ى ه ادًا عل ا اعتم النباتية المحتملة، وتقترح مستويات التحليالت االقتصادية التي يمكن إجراؤه
ادية    ائج االقتص ات، أي النت ى اإلصابة باآلف ة عل ار المترتب ع اآلث يم جمي ل تقي ن أج ات م المعلوم

ة ي، حسب.  المحتمل ذه  وينبغ ة له يم النقدي دد الق ة تح ات آمي ى بيان ال، الحصول عل  مقتضى الح
 .ومن المفيد االستئناس برأي الخبراء االقتصاديين.  النتائج، ويجوز أيضًا استخدام البيانات الكمية

 
وفي آثير من الحاالت، قد ال يكون من الضروري إجراء تحليالت مفصلة عن النتائج االقتصادية             

ى نطاق واسع أن                  المتوقعة إذا آا   ه عل ق علي ن المتف ان م ك، أو إذا آ نت هناك دالئل آافية على ذل
وفي هذه  ).  بما في ذلك النتائج البيئية    (دخول اآلفة سوف تترتب عليه نتائج اقتصادية غير مقبولة          

ارها                 ة وانتش االت دخول اآلف ى احتم ًا عل ك،    .  الحاالت، ترآز عملية تقييم المخاطر أساس ومع ذل
اك               فسوف يك  دما يكون هن ن التفصيل عن د م ون من الضروري دراسة العوامل االقتصادية بمزي

يم               ًا لتقي ائج االقتصادية الزم دما يكون مستوى النت ترآيز على مستوى النتائج االقتصادية، أو عن
 .مدى قوة التدابير المطبقة في إدارة المخاطر أو في تقييم جدوى تكاليف االستئصال أو المكافحة

 
 التأثيرات المترتبة على اآلفة 2-3-1

لتقدير األهمية االقتصادية المحتملة لآلفة، ينبغي الحصول على معلومات من المناطق التي توجد بها 
ذه المعلومات مع الوضع           .  اآلفة نتيجة لعوامل طبيعية أو ألنها وفدت من الخارج         ة ه وينبغي مقارن

 من المفيد النظر أيضًا في حاالت اإلصابة السابقة        وقد يكون .  القائم في منطقة تحليل مخاطر اآلفات     
 .ويمكن أن تكون اآلثار التي ينبغي دراستها مباشرة أو غير مباشرة.  بآفات مماثلة

 

 :ينطبق أيضا على) 1-3-2القسم (إن النهج األساسي لتقدير األهمية االقتصادية المحتملة لآلفات 
 الطليقة؛/وعةاآلفات التي تؤثر على النباتات غير المزر -
 النباتات الغازية؛/األعشاب الضارة -
 .اآلفات التي تؤثر على النباتات عن طريق تأثيرها على آائنات أخرى -

 .ويقتضي األمر وجود دالئل محددة على اآلثار المباشرة وغير المباشرة على البيئة

 تترتب بالنسبة للموطن وينبغي، في حالة النباتات المستوردة ألغراض الغرس، إدراج النتائج التي
وقد يؤثر الغرس على . المقصود إضافة إلى تلك التي تترتب بالنسبة للمواطن غير المقصودة

 .االستخدام اإلضافي أو قد تكون له آثار ضارة بالموطن المقصود

وينبغي أن يكون ما يتم بحثه من آثار ونتائج بالنسبة للبيئة ناجما عن اآلثار المترتبة بالنسبة 
أو النتائج بالنسبة للكائنات /إال أن هذه اآلثار على النباتات قد تكون أقل داللة من اآلثار و. باتاتللن

وعلى سبيل المثال، فإن عشبا ضارا ثانويا قد يكون مثيرا للحساسية بدرجة آبيرة . أو النظم األخرى
ة على الحيوانات لدى البشر أو أن نباتا ممرضا ثانويا قد ينتج موادا سامة تؤثر بصورة خطير

بيد أن تنظيم النباتات على أساس آثارها على الصحة البشرية أو الحيوانية فحسب ال . الزراعية
وإذا آشفت عملية تحليل مخاطر اآلفات عن دالئل على وجود مخاطر . يدخل ضمن نطاق هذا المعيار

قتضاء، إلى السلطات محتملة على الصحة الحيوانية أو العامة، فإنه ينبغي إبالغ ذلك، حسب اال
 .المسؤولة قانونا عن التعامل مع هذه القضية

 
  اآلثار المباشرة المترتبة على اآلفة2-3-1-1

لتحديد وتوصيف اآلثار المباشرة لآلفة على آل عائل من العوائل المحتملة في منطقة تحليل مخاطر             
 :األمثلة التاليةاآلفات، أو اآلثار التي تكون مقصورة على عائل معين، يمكن دراسة 

ة  - ة أو المحتمل ة المعروف ات العائل ة  (النبات ي ظروف الزراع ة، أو ف ي الظروف الحقلي ف
 )المحمية، أو البراري

 أنواع الضرر ومقداره ووتيرة حدوثه -
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 الخسائر التي تصيب المحاصيل، من حيث الغلة والنوعية -
أقلم  مثل (العوامل الحيوية التي تؤثر على مستوى األضرار والخسائر       - قدرة اآلفة على الت

 )ومدى ضراوتها
 )مثل المناخ(العوامل غير الحيوية التي تؤثر على مستوى األضرار والخسائر  -
 معدل انتشار اآلفة -
 معدل تكاثر اآلفة -
 )بما في ذلك التدابير القائمة(تدابير المكافحة ومدى فعاليتها وتكاليفها  -
 تأثير ذلك على المعامالت اإلنتاجية القائمة -
 .تأثير على البيئةال -

ل                    ددة، في آل عائ ن أن تكون مه ي يمك وينبغي تقدير المساحة اإلجمالية للمحصول والمساحة الت
 .من العوائل الممكنة، في ضوء العناصر المبينة فيما سبق

 

 :أو نتائجها البيئية/تشمل أمثلة اآلثار المباشرة لآلفات على النباتات و
 ية؛تقليص األنواع النباتية الرئيس -
من حيث الوفرة أو (تقليص األنواع النباتية التي تعد عناصر رئيسية في النظام االيكولوجي  -

بما في ذلك اآلثار التي تحدث على مستوى أدنى من (، واألنواع النباتية المهددة )الحجم
 ؛)مستوى األنواع النباتية مع وجود دالئل على آون هذه اآلثار آبيرة

تية المحلية األخرى، أو األنواع النباتية غير المحلية ذات األهمية البيئية تقليص األنواع النبا -
 .أو إزاحتها عن مواقعها أو إزالتها إلى حد بعيد

 .وينبغي أن يكون تقدير المنطقة التي يحتمل أن تكون مهددة منسوبا إلى هذه اآلثار
 
  اآلثار غير المباشرة المترتبة على اآلفة2-3-1-2

ات، أو               لتحديد وتوصي  ل مخاطر اآلف ة تحلي ة في منطق ة على اآلف ف اآلثار غير المباشرة المترتب
 :اآلثار التي ال تعد مقصورة على عائل معين، يمكن دراسة األمثلة التالية

 
ار المتصلة                      - ك اآلث ا في ذل اآلثار التي تتعرض لها األسواق المحلية وأسواق التصدير، بم

ة     .  ى وجه الخصوص    بنفاذ سلع التصدير إلى األسواق، عل       ائج المحتمل دير النت وينبغي تق
وهذا يتضمن النظر .  فيما يتعلق بالنفاذ إلى األسواق في حالة ما إذا أصبحت اآلفة متوطنة

 الشرآاء التجاريون) أو من المحتمل أن يفرضها(في قواعد الصحة النباتية التي يفرضها 
ا ال      - ي يتحمله اليف الت ى التك رأ عل ي تط رات الت ى   التغي ب عل ى الطل ون أو عل منتج

 المستلزمات، بما في ذلك تكاليف المكافحة
ة             - ارج، على المنتجات نتيج داخل والخ تهلكين، في ال التغيرات التي تطرأ على طلب المس

 لتغير مستوى جودتها
 اآلثار البيئية وغيرها من اآلثار غير المرغوبة المترتبة على تدابير المكافحة -
 أو المكافحةجدوى وتكاليف االستئصال  -
 ما إذا آان الناقل يمكن أن يقوم بنقل آفات أخرى -
 الموارد الالزمة إلجراء مزيد من البحوث وتقديم المشورة -
 ).مثل اآلثار التي قد تتعرض لها السياحة(اآلثار االجتماعية وغيرها من اآلثار  -

 

 :أو نتائجها البيئية/تشمل أمثلة اآلثار المباشرة لآلفات على النباتات و
 ؛)وفرة األنواع، التنوع البيولوجي(إحداث آثار آبيرة على المجموعات النباتية  -
 إحداث آثار آبيرة على المناطق المعينة على أنها حساسة بيئيا؛ -
إحداث تغيير آبير في العمليات االيكولوجية وفي بنية النظام االيكولوجي واستقراره  -

 النباتية، واإلنجراف، والتغيرات في منسوب المياه بما في ذلك اآلثار على األنواع(وعملياته 
 ؛)الجوفية، وزيادة مخاطر الحريق، ودورة العناصر التغذوية، الخ
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مثل نوعية المياه، االستخدامات االستجمامية، السياحة، (إحداث آثار على االستخدام البشري  -
 ؛)الرعي الحيواني، القنص، صيد األسماك

 .تكاليف إحياء البيئة -

) مثل السمية، وإثارة الحساسية(آما سلفت اإلشارة، فإن اآلثار على الصحة البشرية والحيوانية و
 .سلطات أخرى، حسب االقتضاء/يجوز أن تنظر فيها وآاالت

 
 تحليل النتائج االقتصادية 2-3-2

بعض اآلثار تتعلق بقّيم معينة، ومع ذلك فليس لها سوق قائمة يمكن " أن 4-2-3-2يذآر القسم 
ويرى ". هذه اآلثار يمكن تقريبها بطرق التقييم المالئمة غير السوقية"وأن " ها بسهولةتحديد

آذلك يمكن التعبير عن النتائج االقتصادية " أنه، إضافة إلى التقدير بالقيمة النقدية، 3-3-2القسم 
 ."بأسلوب وصفي أو آمي بدون قيمة نقدية

الدولية لتدابير الصحة النباتية على المخاطر  من سلسلة المعايير 11ويقتضي تطبيق النشرة رقم 
ويمكن تقييم البيئة . بالنسبة للبيئة تصنيف القيم البيئية تصنيفا واضحا وتحديد آيفية تقديرها

من استهالك " االستخدام"وتنشأ قيم ". عدم استخدامها"أو " استخدامها"اقتصاديا من حيث قيم 
 النظيف، أو الصيد في بحيرة، وآذلك من العناصر عنصر من عناصر البيئة، مثل التمتع بالماء

. األخرى غير االستهالآية، مثل استخدام الغابات لألنشطة التي يتم االضطالع بها في أوقات الفراغ
 :إلى" عدم االستخدام"ويمكن تقسيم قيم 

 ؛)قيمة االستخدام في وقت الحق" (قيمة الخيار" -
 ؛)لبيئة موجودمعرفة أن أحد عناصر ا" (قيمة الوجود" -
 ).معرفة أن أحد عناصر البيئة متاح لآلجيال المقبلة" (قيمة التوريث" -

وسواء قدرت عناصر البيئة على أساس قيم االستخدام أو عدم االستخدام، فهناك مناهج لتقييمها، 
 وينبغي. مثل النهج القائمة على األسواق، ونماذج األسواق القائمة على المحاآاة، ونقل الفوائد

ولكل منها مزاياه وعيوبه وآذلك حاالت . استخدام هذه المناهج بالتشاور مع الخبراء االقتصاديين
 .يكون مفيدا فيها بصفة خاصة

فقد ال يكون . ويكون تقييم النتائج آميا أو آيفيا، وفي آثير من األحوال تكون البيانات الكيفية آافية
، أو قد ال يكون التحليل )لفاجعة بالنسبة لنوع رئيسيمثل اآلثار ا(هناك منهج آمي لمواجهة حالة ما 

ويمكن أن تقوم التحليالت الكيفية المفيدة على التقييم غير النقدي ). عدم توافر المناهج(الكمي ممكنا 
، أو على تقدير الخبراء، إذا اتبعت التحليالت إجراءات موثقة )عدد األنواع المتأثرة، نوعية المياه(

 .ومتسقة وشفافة
 

:  من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية5يرد عرض للتأثير االقتصادي في النشرة رقم 
خطوط توجيهية بشأن فهم األهمية االقتصادية المحتملة : 2مصطلحات الصحة النباتية، الملحق رقم 

 .والمصطلحات المتصلة بها
 
  عامل الزمان وعامل المكان2-3-2-1

واردة    ديرات ال دت           تتصل التق د وف ة ق ه أن اآلف ابق بوضع افتراضي من المفترض في  بالقسم الس
ات        ) آل سنة (وأنها تكشف عن نتائجها االقتصادية المحتملة        ل مخاطر اآلف ة تحلي ومع  .  في منطق

دة أو عدة سنوات أو      ذلك، تظهر النتائج االقتصادية مع الوقت، وقد تكون مقصورة على سنة واح
يناريوهات         .  قد تمتد لمدة غير محدودة     د من الس ائج االقتصادية   .  وهنا ينبغي النظر في العدي فالنت

ار          ع اختي نويًا، م ائج االقتصادية س اإلجمالية التي تمتد ألآثر من سنة يمكن التعبير عنها بقيمة النت
 .معدل خصم مناسب لحساب صافي القيمة حاليًا
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ة توج                 ا إذا آانت اآلف يناريوهات األخرى بم اط      ويمكن أن تتصل الس د في نقطة واحدة أو في نق
ى                      ة عل ائج االقتصادية المحتمل ور النت د ظه ات، وسوف يعتم اطر اآلف آثيرة في منطقة تحليل مخ

ويمكن أن يكون معدل االنتشار بطيئًا .  معدل وآيفية انتشار اآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات  
ة   أو سريعًا؛ وفي بعض الحاالت، قد يكون من المفترض أن من الم    ع انتشار اآلف ن  .  مكن من ويمك

اء              رة من الوقت أثن ى مدى فت ة عل ائج االقتصادية المحتمل دير النت استخدام التحليالت المناسبة لتق
وباإلضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يتغير، بمرور .  انتشار اآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات

ائج االقتصادية       الوقت، الكثير من العوامل أو اآلثار التي سبقت اإل     الي النت ر بالت ا، وتتغي شارة إليه
 .وسوف يكون من الالزم االستئناس برأي الخبراء وإجراء الكثير من التقديرات.  المحتملة

 
  تحليل النتائج بالنسبة للتجارة2-3-2-2

رة ذات                          ر المباش ار غي ذلك بعض اآلث ات وآ ار المباشرة لآلف آما سبق القول، ستكون معظم اآلث
ة          طابع   ى أسواق معين ي يمكن أن        .  تجاري، أو ستكون لها نتائج عل ار الت ذه اآلث د ه وينبغي تحدي

 :وقد يكون من المفيد النظر فيما يلي.  تكون إيجابية أو سلبية، ووضع تقديرات آمية لها
 
 تأثر ربحية المنتجين من جراء وجود اآلفة نتيجة لتغير تكاليف اإلنتاج، والغلة واألسعار -
غيرات التي حدثت نتيجة لوجود اآلفة على الكميات المطلوبة من السلع، واألسعار         تأثير الت  -

ويمكن أن يشمل ذلك التغيرات التي تطرأ    .  التي تدفع مقابلها في األسواق المحلية والدولية      
 .أو القيود التجارية المتصلة بالحجر الزراعي نتيجة لدخولها/على جودة المنتجات و

 
 ليل أساليب التح2-3-2-3

توجد أساليب للتحليل يمكن استخدامها بالتشاور مع خبراء االقتصاد لوضع تحليالت أآثر تفصيًال     
ة        ار             .  عن اآلثار االقتصادية المحتملة لوجود آفة َحْجري ع اآلث ار جمي ذه اآلث وينبغي أن تتضمن ه

 :ويمكن أن تشمل هذه األساليب ما يلي.  التي سبق تحديدها
 

اح       :  وضع ميزانية جزئية   - ى األرب ة عل وسيكون ذلك آافيًا إذا آانت اآلثار االقتصادية لآلف
 التي يحصل عليها المنتجون محدودة بصفة عامة، ورئي أنها طفيفة نسبيًا

ا     :  تحليل التوازن الجزئي   - ًا لم من المستصوب إجراء تحليل التوازن الجزئي إذا تبين، طبق
ا           فيما سبق، حدوث تغير جوه     2-2-3-2جاء في النقطة     ي يحصل عليه اح الت ري في األرب

تهلكين       ب المس ن جان ب م ي الطل وهري ف ر ج دوث تغي ون، أو ح ل  .  المنتج د تحلي ويع
رات         ة، أو التغي التوازن الجزئي ضروريُا لقياس التغيرات التي تطرأ على مستوى الرفاهي

 .الصافية الناشئة عن تأثير اآلفات على المنتجين والمستهلكين
ن           :  متحليل التوازن العا   - رة وم إذا آانت التغيرات االقتصادية بالنسبة لالقتصاد القومي آبي

عار    دة أو أس عار الفائ ور، أو أس ل األج رى مث ل األخ ر العوام ي تغي بب ف ن أن تتس الممك
ار       ل لآلث اق الكام د النط ي تحدي ام ف وازن الع ل الت تخدام تحلي ن اس ذ يمك الصرف، عندئ

 .االقتصادية
تخدام  ون اس ا يك رًا م ن صحتها، وألن وآثي د م دم التأآ ات، وع نقص البيان دًا ب ل مقي طرق التحلي

 .البيانات الخاصة بتأثيرات معينة تكون بيانات وصفية فقط
 

  النتائج غير التجارية والبيئية2-3-2-4
دين     2-1-3-2 و 1-1-3-2ستكون بعض اآلثار المباشرة وغير المباشرة لآلفة، آما هو مبين في البن

طبيعة اقتصادية، أو تؤثر على قيم معينة، ومع ذلك فلها سوق قائمة يمكن تحديدها فيما سبق، ذات 
ن حيث األسعار في                 .  بسهولة ة م ه الكفاي ا في ها بم ر الممكن قياس د يكون من غي ونتيجة لذلك، ق

تقرة  دمات المس واق الخ ات أو أس واق المنتج ة   .  أس ار البيئي فة خاصة، اآلث ة، بص مل األمثل وتش
تقرار الن ( ة     اس ق الترفيهي ة المراف وجي، وقيم وع البيول ي، والتن ام البيئ ة  ) ظ ار االجتماعي واآلث
 .وهذه اآلثار يمكن تقريبها بطرق التقييم المالئمة غير السوقية).  العمالة، والسياحة(
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فإذا آانت القياسات الكمية لهذه النتائج غير ممكنة، يمكن توفير معلومات وصفية عن هذه النتائج،          
 .وضيح آيفية االعتماد على هذه المعلومات في اتخاذ القراراتمع ت

 
 االنتهاء من تقييم النتائج االقتصادية 2-3-3

ك                         ان ذل ا آ ة، آلم ة النقدي ذه الخطوة، بالقيم ة في ه ينبغي أن يكون تقدير النتائج االقتصادية المبين
و آمي وبدون قيمة نقدية، مع آذلك، يمكن التعبير عن النتائج االقتصادية بأسلوب وصفي أ.  ممكنًا

 .بيان مصادر المعلومات، واالفتراضات التي اعتمد عليها التحليل وطرق التحليل بوضوح
 

  المنطقة المهددة2-3-3-1
ه            ة في ى وجود اآلف تترتب عل ي س ات الت ل مخاطر اآلف ة تحلي ك الجزء من منطق د ذل ينبغي تحدي

 . األمر مطلوب لتحديد المنطقة المهددةوهذا.  خسائر اقتصادية آبيرة، حسب مقتضى الحال
 

 درجة عدم اليقين 2-4
ر من الجوانب             ه الكثي ا يكتنف ة عليه ائج االقتصادية المترتب إن تقدير احتماالت دخول اآلفات والنت

ات                       .  غير المؤآدة  ابقة لوجود اآلف تقراء الحاالت  الس ى اس وم عل دير، بصفة خاصة، يق ذا التق فه
ومن المهم توثيق الجوانب  .  الة افتراضية في منطقة تحليل مخاطر اآلفات   والمقارنة بينها وبين ح   

ي                       ذلك توضيح الجوانب الت يم، وآ ة في التقي دم الدق دير، وتوضيح درجة ع دة في التق غير المؤآ
راء     دًا          .  اعتمدت على رأي الخب ا يمكن أن يكون مفي فافية، آم دواعي الش ر ضروري ل ذا األم وه
 .جرائها وأولوياتهالتحديد البحوث المطلوب إ

 

إن تقدير احتماالت ونتائج المخاطر البيئية آلفات النباتات غير المزروعة والطليقة آثيرا ما ينطوي 
. على قدر من االبهام يفوق ذلك الذي تجري مواجهته في حالة آفات النباتات المزروعة أو المدارة

التباين المقترن ويرجع هذا إلى نقص المعلومات، والتعقد اإلضافي المقترن بالنظم االيكولوجية، و
 . باآلفات أو العوائل أو المواطن

 
 االنتهاء من مرحلة تقدير مخاطر اآلفات 2-5

ا أو                         ات، آله ل مخاطر اآلف ة تحلي ا إذا آانت منطق د م ات عن تحدي تسفر عملية تقييم مخاطر اآلف
االت دخ   .  جزء منها، ُيعد منطقة مهددة     ة الحتم ة  وبذلك تكون التقديرات الوصفية أو الكمي ول اآلف

دها      م تحدي د ت ادية ق ائج االقتص ة للنت فية أو آمي ديرات وص ن تق ا م ب عليه ا يترت ات، وم أو اآلف
ن             .  وتوثيقها، أو قد تم التوصل إلى تقدير عام للموقف         ا م رتبط به ا ي ديرات، بم ذه التق وتستخدم ه

 .فاتالجوانب غير المؤآدة، في مرحلة إدارة مخاطر اآلفات في منطقة تحليل مخاطر اآل
 
 
 

 إدارة مخاطر اآلفات: المرحلة الثالثة -3
 

في ما يتعلق بالفقرة االستهاللية للمرحلة الثالثة، ينبغي التشديد على أن الغرض من تدابير الصحة 
وترمي هذه التدابير جميعها إلى مراعاة عنصر االبهام . النباتية هو الحد من مخاطر الصحة النباتية

وبصرف النظر عن درجة االبهام الذي يكتنف تقدير النتائج . مع المخاطروينبغي تصميمها بالتناسب 
 . االقتصادية واحتمال دخول اآلفة، فإنه ينبغي التصدي لتحليل مخاطر اآلفات
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ن                  ان م ا إذا آ تستخدم االستنتاجات التي تخلص إليها عملية تقييم مخاطر اآلفات في اتخاذ قرار بم

و  دى ق اطر وم وب إدارة المخ االمطل دابير الواجب اتخاذه ادي الضرر  .  ة الت ار تف ان خي ا آ ولم
ق درجة       بالكامل ال يعد خيارًا منطقيًا، ينبغي أن يكون المبدأ األساسي في إدارة المخاطر هو تحقي

ة  .  األمان المطلوبة التي يمكن تبريرها وتكون ممكنة في إطار الخيارات والموارد المتاحة             وعملي
ات      ا (إدارة مخاطر اآلف ة المخاطر المتصورة،        ) لمعنى التحليلي  ب د طرق مواجه ة تحدي هي عملي

بها  د أنس ة وتحدي ارات المتاح ذه الخي اءة ه دى آف يم م ر .  وتقي ب غي ة الجوان ًا دراس وينبغي أيض
ار                   د الخي ا في تحدي اد عليه ة، واالعتم االت دخول اآلف المؤآدة في تقييم النتائج االقتصادية واحتم

 .ر المناسب إلدارة المخاط
 
 مستوى المخاطر  3-1

دابير   1الوارد في النشرة رقم     " مواجهة المخاطر "ينص مبدأ    ة لت  من سلسة نشرات المعايير الدولي
نظرًا ألن خطر  : "على ما يلي  مبادئ الحجر الزراعي وعالقتها بالتجارة الدولية،       الصحة النباتية،   

دوام، ي               ى ال اثًال عل دان على سياسة           دخول اآلفات التي تستوجب الحجر يظل م ق البل نبغي أن تتف
دأ،      ".  إلدارة المخاطر عند صياغة تدابير الصحة النباتية   ذا المب ذ ه دى تنفي دان، ل وينبغي على البل

 .أن تقرر مستوى المخاطر التي تعد مقبولة بالنسبة لها
 :ويمكن التعبير عن المستوى المقبول من المخاطر بطرق عديدة، منها

 ة النباتية القائمةالرجوع إلى شروط الصح -
 في ضوء الخسائر االقتصادية التقديرية -
 في حدود نطاق تحمل المخاطر  -
 .مقارنًة بمستوى المخاطر التي تقبلها البلدان األخرى -
 

 المطلوبة الفنية المعلومات 3-2
رار  يستند أن البد اذه  الواجب  الق ة  في  اتخ اطر  إدارة عملي ات  مخ ى  اآلف ي  المعلومات  إل  أمكن  الت

 :يلي ما المعلومات هذه وتشمل.  اآلفات مخاطر تحليل لعملية السابقة المراحل في جمعها
 أسباب البدء في العملية -
 تقدير احتماالت دخول اآلفة إلى منطقة تحليل مخاطر اآلفات -
 .تقييم النتائج االقتصادية المحتملة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات -

 
 مستوى قبول المخاطر 3-3

ا االقتصادي                 يتم تقدير المخا   ة وتأثيره االت دخول اآلف يم احتم ائج تقي إذا  .  طر العامة بدراسة نت ف
دابير           د ت اطر هي تحدي ى في إدارة المخ ذ تكون الخطوة األول ول، عندئ ر مقب د أن الخطر غي ُوِج

وال يكون هناك .  الصحة النباتية الممكنة التي تقلل من المخاطر إلى المستوى المقبول أو أدنى منه      
ه               مبرر   لتدابير الصحة النباتية إذا آان الخطر في حدود المستوى المقبول أو آان من الواجب قبول

ة    (ألنه يستعصي على اإلدارة    ار الطبيعي لآلف ة االنتش دان أن   ).  آما قد يحدث في حال ويجوز للبل
ي تطرأ في                      التغيرات الت ام ب ة لضمان اإللم تقرر تطبيق مستوى منخفض من الرصد أو المراجع

 .ستقبل على مخاطر اآلفاتالم
 

 تحديد خيارات اإلدارة المالئمة واختيار أنسبها 3-4
وينبغي أن   .  ينبغي اختيار التدابير المالئمة واختيار أآثرها فعالية في تقليل احتماالت دخول اآلفة           

ا مبادئ الحجر الزراعي وعالقته"يستند االختيار على االعتبارات التالية، التي تتضمن العديد من      
 ): في سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية1النشرة رقم " (بالتجارة الدولية

 
ذ    التأآد من أن تدابير الصحة النباتية - ة للتنفي ة وقابل دة   –  ُمجدية من حيث التكلف ل الفائ  تتمث

ل  المتوخاة من تطبيق تدابير الصحة النباتية في منع دخول اآلفة، وبالتالي فإن منطقة تحل              ي
ة        ائج االقتصادية المحتمل ل     .  مخاطر اآلفات لن تتعرض للنت ديرات لتحلي ويمكن وضع تق
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ول                ان المقب وفر األم ا ت ين أنه ي يتب ى الت د األدن دابير الح .  جدوى التكاليف لكل تدبير من ت
 .وينبغي دراسة التدابير التي تكون النسبة بين الفائدة والتكلفة فيها مقبولة

الزم     – "لتأثيرأدنى قدر من ا "مبدأ   - ن ال ر م دة للتجارة أآث .    ال ينبغي أن تكون التدابير مقي
 .وينبغي تطبيقها على أقل مساحة ضرورية بما يكفل الوقاية الفعالة للمنطقة المهددة

ابقة    - ات الس يم المتطلب ادة تقي دابير    –إع ت الت افية إذا آان دابير إض رض أي ت ي ف  ال ينبغ
 .السارية فعالة

ر، ينبغي            – "التساوي"مبدأ   - ا نفس األث ة له ة للصحة النباتي دابير مختلف د ت   إذا أمكن تحدي
 .قبولها آبدائل

دأ  - ز"مب دم التميي اطر  -" ع ل مخ ة تحلي ي منطق ة ف ة متوطن ل الدراس ة مح ت اآلف   إذا آان
اآلفات ولكن انتشارها محدود، وآانت تخضع للمكافحة الرسمية، ال ينبغي أن تكون تدابير 

المتصلة بالتجارة أآثر تشددًا من التدابير المطبقة في منطقة تحليل مخاطر           الصحة النباتية   
ات ي     .  اآلف دان الُمصدِّرة الت ين البل ة ب دابير الصحة النباتي ز ت ي أن تمي ل، ال ينبغ وبالمث

 .تتماثل فيها حالة الصحة النباتية
 

ح    ي الش ن ف ة يكم ات النباتي ق باآلف ا يتعل ر فيم ر األآب ن أن الخط الرغم م ن وب توردة م نات المس
ن الضروري   ة، فم ات النباتي ات والمنتج ذي  (النبات ات ال ار اآلف ل أخط بة لتحلي ًا بالنس وخصوص

مثل مواد (دراسة خطر دخول اآلفة من خالل طرق أخرى النتقال العدوى ) ُيجري على آفة معينة
 ).فةالتعبئة، ووسائل النقل، والمسافرين وأمتعتهم، وعن طريق االنتشار الطبيعي لآل

 
 
 

 :إن مبدأ عدم التمييز ومفهوم المكافحة الرسمية ينطبقان أيضا على
 الطليقة؛/اآلفات التي تؤثر على النباتات غير المزروعة -
 النباتات الغازية؛/األعشاب الضارة -
 .اآلفات التي تؤثر على النباتات عن طريق ما لها من آثار على الكائنات األخرى -

ذه اآلفات في منطقة تحليل مخاطر اآلفات وطبقت المكافحة الرسمية، فإن وإذا ما توطن أي من ه
 . تدابير الصحة النباتية عند االستيراد ينبغي أال تكون أآثر تقييدا من تدابير المكافحة الرسمية

 
ملها              ي تش ى السلع الت ق عل والتدابير المبينة فيما يلي هي أمثلة على أآثر التدابير شيوعًا في التطبي

ةال امالت التجاري ات  .  مع حنات النبات ادة ش ي ع ات، وه ال اآلف رق انتق ى ط ق عل ي تطبَّ وه
ين         أ مع ان       .  والمنتجات النباتية العائلة الواردة من منش در اإلمك ة بق دابير دقيق وينبغي أن تكون الت

ة حو  ) العوائل، وأجزاء النباتات(بحسب نوع الشحنة    اجز والمنشأ، لكي ال تكون هذه التدابير بمثاب
دبيرين أو              .  أمام التجارة تحد من استيراد المنتجات دون مبرر        ين ت الزم الجمع ب وقد يكون من ال

ات واسعة        .  أآثر لخفض الخطر إلى المستوى المقبول      ويمكن تصنيف التدابير المتاحة إلى عدة فئ
 :وتشمل هذه التدابير ما يلي.  بحسب حالة اآلفة وطريق انتقال العدوى في بلد المنشأ

 التي تطبق على الشحناتالتدابير  -
 التدابير التي تطبق لمنع تعرض المحصول للعدوى األصلية أو الحد منها  -
 التدابير التي تطبق لضمان خلو منطقة أو مكان اإلنتاج من اآلفة -
 .التدابير التي تطبق لحظر دخول السلع -
 

ات   اطر اآلف ل مخ ة تحلي ي منطق ارات األخرى ف ر بعض الخي د تظه ل(وق ى مث ود عل  فرض قي
لعة  تخدام الس ال      )اس دابير االستئص ة، وت ة البيولوجي واد للمكافح ول م ة، ودخ دابير المكافح ، وت

وينبغي أيضًا تقييم هذه الخيارات لتطبيقها بصفة خاصة إذا آانت اآلفة موجودة بالفعل .  واالحتواء
 .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
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تدابير الفحص أو االختبار التي تجرى للتأآد وجود اآلفة في الشحنة أو من إمكانية تحملها         -
ة              ة بدرج ة الآتشاف اآلف ات آافي ة أن تكون العين ذه الحال ة؛ ويمكن في ه في حدود معين

 تمالمقبولة من االح
 حظر دخول أجزاء من النبات أو المنتجات النباتية العائلة -
  ويمكن اعتبار هذا النظام أآثر أشكال –تطبيق نظام الحجر الزراعي قبل الدخول أو بعده  -

ذا   ون ه ن أن يك بة، ويمك وارد المناس ق والم وافر المراف ا تت ة حيثم ار دق الفحص واالختب
د دخول         الخيار هو الوحيد المتاح بالنسبة آلفات      افها عن  معينة قد ال يكون من الممكن اآتش

 الشحنة
 )مثل طرق التداول بما يمنع العدوى أو تجدد العدوى(الظروف المعينة لتحضير الشحنة  -
ى الشحنة   - ة عل امالت معين ق مع د الحصاد ويمكن أن  –تطبي امالت بع ذه المع ق ه   وتطب

 أو الطرق الفيزيائية األخرىتشمل المعامالت الكيماوية أو الحرارية، أو االستئصال 
 .فرض قيود على االستخدام النهائي، والتوزيع وفترات دخول السلعة -

 .ويمكن أيضًا تطبيق تدابير لتقييد استيراد شحنات من اآلفات
 

ويجوز قصر . ليشمل واردات النباتات التي تعتبر آفات" شحنات اآلفات"يجوز توسيع نطاق مفهوم 
 .أو األصناف التي تمثل قدرا أقل من المخاطرهذه الشحنات على األنواع 

 
 منها الخيارات المتاحة لمنع حدوث العدوى األصلية في المحصول أو للحد 3-4-2

 :يمكن أن تشمل التدابير ما يلي
 معاملة المحصول، أو الحقل، أو مكان اإلنتاج -
ابة فرض قيود على ترآيب الشحنة بحيث تتألف من نباتات تنتمي إلى أنواع مقاومة لإلص              -

 أو أقل تعرضًا لها
 )الصوبات، أو العزل(زراعة النباتات في ظروف محمية خاصة  -
 حصاد النباتات وهي في عمر معين أو في وقت محدد من السنة -
اد     - ددًا       .  أن يكون اإلنتاج خاضعًا لخطة اعتم اج ع ة اإلنت وتتضمن أي خطة رسمية لمتابع

ذه ا       دأ ه ة، وتب ة دقيق ع لمراقب ي تخض ال الت ن األجي واد    م ون الم اة أن تك ة بمراع لخط
ويمكن اشتراط أن تكون النباتات مستنبطة من عدد محدد .  الزراعية في حالة صحية جيدة

 .من األجيال
 
 الخيارات التي تضمن خلو منطقة، أو مكان أو موقع اإلنتاج من اآلفة 3-4-3

 :يمكن أن تشمل التدابير التالية
ة          الشروط الال–خلو منطقة اإلنتاج من اآلفات       - ات مبين اج من اآلف ة اإلنت و منطق ة لخل زم

ي  رةف م النش ي 4 رق لة ف ايير سلس ة المع دابير الدولي ة، الصحة لت ات النباتي اء متطلب  إنش
 اآلفات؛ من الخالية المناطق

ن  –خلو مكان أو موقع اإلنتاج من اآلفات         -   الشروط الالزمة لخلو مكان أو موقع اإلنتاج م
 النباتية؛ الصحة لتدابير الدولية المعايير سلسلة في 10 رقم النشرةاآلفات مبينة في 

 .اآلفات من خالية لإلنتاج ومواقع اآلفات من خالية لإلنتاج أماآن إنشاء متطلبات  -
 

 الخيارات المتاحة بالنسبة ألنواع الطرق األخرى النتقال العدوى  3-4-4
ا     بالنسبة ألنواع آثيرة من طرق انتقال العدوى، يجوز استخدام أو       ي سبق بيانه دابير الت تطويع الت

دوى     حنة للع ع تعرض الش ة، أو لمن ات النباتي ات أو المنتج ن النبات حنة م ي ش ة ف اف اآلف .  الآتش
 :وينبغي النظر في العوامل التالية بالنسبة ألنواع معينة من طرق انتقال العدوى

 
ران، والر          - ق الطي ات عن طري ا عن    يشمل االنتشار الطبيعي لآلفات انتقال اآلف اح، ونقله ي

ة   رات الطبيعي ور والهج رات أو الطي ل الحش ل مث ق النواق دخل  .  طري ة ت ت اآلف إذا آان ف
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دخلها في      ل أن ت منطقة تحليل مخاطر اآلفات عن طريق االنتشار الطبيعي، أو من المحتم
ة ضئيالً  دابير الصحة النباتي أثير ت ون ت ن أن يك ور، يمك تقبل المنظ ذ .  المس ن حينئ ويمك

ة                    النظر ف  ا أو استئصالها في منطق أ أو احتوائه ة المنش ي تطبيق تدابير المكافحة في منطق
 .تحليل مخاطر اآلفات بعد دخولها

ويمكن أن تشمل التدابير الخاصة بالمسافرين وأمتعتهم الفحص الهادف، واإلعالم وفرض         -
 .ير عالجيةوفي حاالت قليلة، قد يكون من الممكن اتخاذ تداب.  الغرامات أو تقديم الحوافز

ة   - ل الملوث ائل النق ن إخضاع اآلالت أو وس ائرات، (ويمك ارات، والط فن، والقط ل الس مث
 .لعمليات التنظيف أو التطهير) ووسائل النقل البري

 
 الخيارات المتاحة داخل البلد المستورد 3-4-5

تورد            دابير    ويمكن أن ت  .  يمكن أيضًا اللجوء إلى تدابير معينة مما يطبق في البلد المس ذه الت شمل ه
دقيقين  والرصد  المسح  ة ال ة دخول  اآتشاف  لمحاول د  في  اآلف ر موع در  مبك ان،  بق ق اإلمك  وتطبي
اذ  أو/و للعدوى بؤر أي من للتخلص االستئصال برامج دابير  اتخ ة  الت واء  الالزم ة  خطر  الحت  اآلف
 .انتشارها من والحد

 

فات من النباتات المستوردة، يجوز أن حيثما وجد مستوى مرتفع من االبهام في ما يخص مخاطر اآل
يقرر عدم اتخاذ تدابير للصحة النباتية عند االستيراد، وإنما االآتفاء بالمراقبة أو غيرها من 

 ).1997 من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 4المادة (االجراءات بعد الدخول 
 

 حظر استيراد السلع 3-4-6
ان إلى أن          ى خفض              في حالة عدم االطمئن ؤدي إل ة يمكن أن ي دابير الصحة النباتي دبير من ت أي ت

تيراد السلع المقصودة        ائي هو حظر اس .  الخطر إلى المستوى المقبول، يمكن أن يكون الخيار النه
يما في              ة، الس ه المتوقع ته في ضوء فعاليت ويمكن اعتبار هذا التدبير الملجأ األخير، وينبغي دراس

 .حوافز التي تقدم لمنع االستيراد بالطرق غير القانونية آبيرةالحاالت التي تكون فيها ال
 

 النباتية شهادات الصحة النباتية وغير ذلك من تدابير التقيد بتدابير الصحة 3-5
بة  د المناس دابير التقي ي ت اطر النظر ف هادات التصدير  .  تتضمن إدارة المخ دابير ش ذه الت م ه وأه

م  النشرة أنظر  ( لة  في  7 رق ايير  سلس ةا المع دابير  لدولي ة،  الصحة  لت ام  النباتي هادات إصدار  نظ  ش
ة  الصحة  شهادات  إصدار ويوفر).  1997 ،للصادرات النباتية الصحة   نشرة  مسودة  أنظر  (النباتي
ة  تعد الشحنة بأن رسميًا تأآيدًا) النباتية الصحة شهادات إلصدار توجيهية خطوط ات  من  خالي  اآلف

ة ي الَحْجري ددها الت دان تح توردةالم البل دة س ا المتعاق ق وأنه ع تتف تراطات م حة اش ة الص  النباتي
ذا، ".  المتعاقد المستورد البلد في السارية د  وهك هادة  تؤآ ة  الصحة  ش ق  النباتي ارات  تطبي  إدارة خي
ان  طلب  ويجوز .  المخاطر ذ  يوضح  إضافي  بي ين  إجراء  تنفي تخدام  ويمكن .  مع دابير  اس د  ت  التقي
 .بشأنها األطراف متعدد أو ثنائي اتفاق وجود بشرط األخرى

 
 االنتهاء من تدابير إدارة المخاطر  3-6

تسفر تدابير إدارة المخاطر عن اختيار تدبير أو أآثر من تدابير إدارة المخاطر التي تبين أنها تقلل 
وتمثل تدابير اإلدارة أساس اللوائح .  من المخاطر المرتبطة باآلفة أو اآلفات إلى المستوى المقبول   

 .الشتراطات الخاصة بالصحة النباتيةأو ا

إن اجراءات الصحة النباتية المتخذة فيما يتعلق بالمخاطر البيئية ينبغي أن تبلغ، حسب االقتضاء، 
للسلطات المختصة المسؤولة عن السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع 

 .البيولوجي
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 .لقة بالبيئة أهمية خاصة لتعزيز الوعيوالمالحظ أن إلبالغ المخاطر المتع
 

دة في                     ة األطراف المتعاق ة، في حال ات معين ويخضع تطبيق هذه اللوائح ومداومة تطبيقها اللتزام
 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 المتابعة والرصد وإعادة النظر في تدابير الصحة النباتية 3-6-1

ى          آلم : "على ما يلي   " التعديل"ينص مبدأ    دة، يجري عل ائق جدي رت األحوال، وظهرت حق ا تغي
ود أو الشروط                   ات الحظر أو القي ا بتضمينها ترتيب ة، إم دابير الصحة النباتي وجه السرعة تعديل ت

 سلسلة في 1 رقم النشرة" (التي البد منها لنجاحها، وإما بإلغاء التدابير التي يتضح عدم ضرورتها         
 ). الدولية بالتجارة وعالقتها الزراعي الحجر مبادئ نباتية،ال الصحة لتدابير الدولية المعايير

 
اً               رًا ثابت ة أم دابير الصحة النباتي ن ت ة م دابير معين ق،   .  وهكذا، ال ينبغي اعتبار تنفيذ ت د التطبي فبع

د       ة ورص ق متابع ن طري ا ع وة منه داف المرج ق األه ي تحقي دابير ف ذه الت اح ه دى نج رر م يتق
ور أو                وآثيرًا ما يكو  .  تطبيقها دى وصولها، ومالحظة أي ظه ق فحص السلعة ل ن ذلك عن طري

ات          .  دخول لآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات       وينبغي إعادة النظر من حين آلخر في المعلوم
التي تعزز تحليل مخاطر اآلفات لضمان عدم تعارض أي معلومات جديدة مع القرارات التي سبق 

 .اتخاذها
 

 اتتوثيق تحليل مخاطر اآلف -4
 
 توثيق االشتراطات 4-1

لة  في  1 رقم النشرة(" الشفافية"االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومبدأ      تشترط   ايير  سلس ة  المع  الدولي
ا  الزراعي الحجر مبادئ النباتية، الصحة لتدابير ة  بالتجارة  وعالقته ى ) الدولي دان  عل دِّم،  أن البل  تق
ة  تكون  أن وينبغي.  التدابير لكت اتخاذ إلى دعت التي المبررات الطلب، عند ا  العملي داء  بأآمله  ابت
ن،  من يكون لكي الكفاية فيه بما موثقة المخاطر إدارة تدابير في الشروع من د  الممك ة  عن  المراجع
 إليها استند التي المبررات وعن المعلومات مصادر عن بوضوح الكشف منازعات، ظهور عند أو
 .اإلدارة قرار اتخاذ في
 

 :ر التوثيق ما يليوأهم عناص
 الغرض من تحليل مخاطر اآلفات -
 اآلفة، أو قائمة اآلفات، وطرق انتقالها، ومنطقة تحليل مخاطر اآلفات، والمنطقة المهددة -
 مصادر المعلومات -
 تصنيف قائمة اآلفات -
 االستنتاجات الخاصة بتقييم اآلفات -
 االحتماالت -
 النتائج -
 إدارة المخاطر  -
 الخيارات المتاحة -
 . التي وقع عليها االختيارالخيارات -
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 2002تشرين الثاني /نوفمبر

 
 
 
 
 

 المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطوط توجيهية الستخدام التشعيع آتدبير للصحة النباتية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 لنباتاتأمانة االتفاقية الدولية لوقاية ا
 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 200-روما، 
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 خطوط توجيهية لقوائم اآلفات الخاضعة للوائح

 2002تشرين الثاني /فمبر نو–مشروع نص صادر عن لجنة المعايير /1

 مقدمة
 النطاق

 بشأن اإلجراءات المحددة الستخدام اإلشعاع المؤين، آعالج للصحة النباتية، اإلرشاديوفر هذا المعيار 
 :وهذا ال يشمل العالج من أجل. بالنسبة لآلفات أو البنود الخاضعة للوائح

 مة لمكافحة اآلفات؛إنتاج الكائنات العقي -
 ؛)سالمة األغذية والصحة الحيوانية(العالج الصحي  -
 الحفاظ على جودة السلع أو تحسينها؛ -
 .إحداث طفرة وراثية -
 

 المراجع
 من سلسلة المعايير الدولية لتدابير 7النشرة رقم . 1997نظام إصدار شهادات الصحة النباتية للصادرات، 

 .ذية والزراعة، روماالصحة النباتية، منظمة األغ
 من سلسلة المعايير الدولية 12النشرة رقم . 2001خطوط توجيهية إلصدار شهادات الصحة النباتية، 

 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما
 من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، 5النشرة رقم . 2002مصطلحات الصحة النباتية، 

 .منظمة األغذية والزراعة، روما
 من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة 2النشرة رقم . 1996خطوط توجيهية لتحليل مخاطر اآلفات، 
 .النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

 .منظمة األغذية والزراعة، روما. 1991االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
 من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، 11النشرة رقم . 2001جرية، تحليل مخاطر اآلفات الح

 .منظمة األغذية والزراعة، روما
 من سلسلة المعايير الدولية 1النشرة رقم . 1995مبادئ الحجر الزراعي في عالقتها بالتجارة الدولية، 
 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

 من سلسلة 14النشرة رقم . 2004تخدام التدابير المتكاملة في إطار منهج النظم إلدارة مخاطر اآلفات، اس
 .المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

 1تعاريف ومختصرات
absorbed 
dose* 

المستوعبة للوحدة ) بالغراي(آمية الطاقة اإلشعاعية 
نشرة المعايير الدولية لتدابير [ف محدد من آتلة هد

 ]Ir( ،2003* (الصحة النباتية رقم

 *جرعة ممتصة

Consignment 
in Transit 

شحنة ليست مستوردة الى البلد ولكنها تعبره مع 
 رسمية تضمن بقاءها مغلقة وعدم إلجراءاتخضوعها 

 تجزئتها أو ضمها الى شحنات أخرى أو تغيير تعبئتها
؛ لجنة 1996؛ تعديل لجنة الخبراء، 1990المنظمة، [

 ]"بلد العبور"؛ سابقا 1999الخبراء 

 شحنة عابرة

Commodity نوع من النباتات، أو المنتجات النباتية، أو بند آخر 
المنظمة، [ينقل ألغراض التجارة أو ألي غرض آخر 

 ]2001؛ تعديل الهيئة، 1990

 سلعة

Dmin*  نطاق شحنة الجرعة الممتصة الدنيا المحصورة في
نشرة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية [العملية 

 ]Ir ( ،2003* (رقم

 *الجرعة الدنيا

Devitalization  عملية جعل النباتات أو المنتجات النباتية غير قادرة
 ]2001الهيئة، [على اإلنبات، أو النمو أو التكاثر 

 إماتة

dose 
mapping*

تصة في نطاق شحنة قياس توزيع الجرعات المم
العملية عن طريق استخدام مقاييس الجرعات 

رائط   م خ رس
 *الجرعات

                                                      
حات مصطلالمرجو مراجعة أحدث نسخة من [تحيل المراجع المدرجة داخل أقواس إلى تعريف المصطلح أو تعديله   1 .جديدة أو معدلة(*) المصطلحات التي ترد أمامها عالمة  *

 ].للحصول على النص المستوفى بآخر المعلوماتالصحة النباتية 
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الموضوعة في مواقع محددة في نطاق شحنة العملية 
* نشرة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم[
)Ir( ،2003[ 

dosimeter*  جهاز يظهر، عندما يتعرض لإلشعاع، تغيرا يمكن
 خصائص الجهاز، وهو تغير تحديده آميا في بعض

يمكن ربطه بالجرعة التي تمتصها مادة معينة 
نشرة [باستخدام أدوات وتقنيات التحليل المناسبة 
، )Ir* (المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم

2003[ 

اس  مقي
 *الجرعات

dosimetry*  نظام مستخدم في تحديد الجرعة الممتصة، ويتألف من
 وأدوات القياس وما يقترن بها من مقاييس الجرعات

نشرة [معايير مرجعية وإجراءات الستخدام النظام 
، )Ir* (المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم

2003[ 

اس   ام قي نظ
 *الجرعات

efficacy 
(treatment)*

تأثير محدد على اآلفات، يمكن قياسه وتكراره، يحدثه 
ية لتدابير الصحة نشرة المعايير الدول[عالج موصوف 

 ]Ir( ،2003* (النباتية رقم

ة  فعالي
 )*العالج(

Gray (Gy)*  غي معادال 1وحدة الجرعات الممتصة حيث يكون 
  جول للكيلوغرام1المتصاص 

 1-آغم.  ج1=  غي 1
وفي السابق آانت الوحدة الخاصة للجرعات الممتصة 

 هي الراد
  غي2-10 = 1-آغم.  ج2-10=  راد 1
* يير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقمنشرة المعا[ 
)Ir( ،2003[ 

 )*غي(غراي 

inactivation* نشرة [جعل الكائنات الدقيقة غير قادرة على النمو 
، )Ir* (المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم

2003[ 
 
 
 

 *التخميل

Inspection الفحص البصري الرسمي للنباتات أو المنتجات النباتية 
أو البنود األخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية من 

أو تحديد /أجل تحديد ما إذا آانت اآلفات موجودة و
؛ 1990المنظمة، [مدى االمتثال للوائح الصحة النباتية 

 ]يفتش: ؛ سابقا1995تعديل المنظمة ، 

 تفتيش

ionizing 
radiation

دقائق مشبعة وموجات آهرومغناطيسية تؤدي، نتيجة 
تفاعل الفزيائي، إلى خلق أيونات بعمليات أولية أو لل

نشرة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية [ثانوية 
 ]Ir( ،2003* (رقم

 *إشعاع مؤين

irradiation*  نشرة المعايير [معالجة بأي نوع من اإلشعاع المؤين
 ]Ir( ،2003* (الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم

 *تشعيع

NPPO ات  الم ة النبات ة لوقاي ة القطري ة، [ نظم ؛ 1990المنظم
 ]2001تعديل الهيئة، 

ة  المنظم
ة  ة لوقاي القطري

 النباتات
Official )ذ من جانب               ) إجراء ه أو ينف رخص ب أ أو ي ة  ينش منظم

 ]1990المنظمة، [ قطرية لوقاية النباتات
 رسمي

Pest              ة ات النباتي أي نوع أو ساللة أو نمط بيولوجى من الكائن
ات أو     أو ؤذ للنبات رض أو م ل مم ة أو أي عام  الحيواني

ة   ات النباتي ة، [المنتج ة،  1990المنظم ديل المنظم ؛ تع
 ]1997؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1995

 آفة

Phytosanitary 
certification 

هادة رارش ى غ ممة عل هادات مص ى  الش ة ف حة   النموذجي هادة الص ش
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 النباتية ]1990نظمة، الم[ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
Phytosanitary 
measure
(agreed 
interpretation) 

ع   إجراءات رسمية   أو   لوائح،  تشريعاتأي   تهدف من  تس
ود اتأو / ووف ار  اآلف ة [ انتش ديل 1995المنظم ، تع

 ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

حة  دابير الص ت
 النباتية

ق  ( ير المتف التفس
 )عليه

 يفسر العالقة بين تلك التدابير الذيالتفسير المتفق عليه لتعبير تدابير الصحة النباتية هو 
 التعريف فيواآلفات الحجرية الخاضعة للوائح وهذه العالقة ليست واضحة بما فيه الكفاية 

 ).1997( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 11 المادة فيالوارد 
PRA ؛ تعديل الهيئة 1995المنظمة، [فات تحليل مخاطر اآل

 ] 2000المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 
تحليل مخاطر 

 اآلفات
process load*  حجم من المواد بترتيب شحن محدد يعامل آوحدة

نشرة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية [واحدة 
 ]Ir( ،2003* (رقم

 

 *شحنة العملية

Regulated pest ة أو آفة خاضعة للوائح ولكنها غير خاضعة آفة حجري
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، [للحجر الزراعى    

1997[ 

عة  ة خاض آف
 للوائح

required 
response* 

نشرة المعايير الدولية [مستوى محدد آلثار معالجة ما 
 ]Ir( ،2003* (لتدابير الصحة النباتية رقم

تجابة  االس
 *المطلوبة

treatment  إجراء مرخص به رسميا لقتل اآلفات أو تخميلها أو
، تعديل 1990المنظمة، [إزالتها، أو تعقيمها أو إماتتها 

نشرة المعايير الدولية لتدابير الصحة ؛ 1995المنظمة، 
 ]Ir( ،2003* (النباتية رقم

 *معالجة
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 اإلطار العام للمتطلبات
وينبغي أن تكون المنظمات .  إلدارة مخاطر اآلفات)التشعيع(يجوز استخدام المعالجة باإلشعاع المؤين 

المعنية الخاضعة للوائح واالستجابة ) اآلفات(القطرية لوقاية النباتات متأآدة من أن فعالية معالجة اآلفة 
ويحتاج تطبيق المعالجة إلى قياس الجرعات ورسم خرائطها لكفالة فعالية العالج . المطلوبة ثابتة علميا

وينبغي أن تحصل المنظمة القطرية على دليل على أن تصميم . وبترتيب محدد للسلعفي مرافق معينة 
وينبغي أن توجد اإلجراءات التي تضمن إمكانية تطبيق العالج . المرافق مناسب لمعالجات الصحة النباتية

صحة بالصورة المناسبة، ومناولة لوطات السلع وتخزينها وتحديدها على نحو يكفل الحفاظ على سالمة ال
آذلك فإن مسك مرفق المعالجة للسجالت ومقتضيات التوثيق بالنسبة للمرفق والمنظمة القطرية . النباتية

هي أيضا من الجوانب المهمة للمعالجة باإلشعاع وينبغي أن تتضمن اتفاق تقيد، بين الجهة القائمة على 
 .حددة لتدابير الصحة النباتيةإدارة المرفق والمنظمة القطرية، ينص، بصفة خاصة، على المتطلبات الم
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 خطوط توجيهية الستخدام التشعيع آتدبير للصحة النباتية
 
 السلطة القانونية - 1

تتحمل المنظمة القطرية لوقاية النباتات المسؤولية عن جوانب الصحة النباتية المتعلقة بتقييم واعتماد 
القطرية، في الحدود الالزمة، مسؤولية وتتولى المنظمات . واستخدام التشعيع آتدبير للصحة النباتية

التعاون مع الوآاالت القانونية القطرية والدولية األخرى المعنية بتطوير وإقرار وسالمة وتطبيق التشعيع، 
وينبغي تحديد مسؤوليات آل منها ). المعاملة باإلشعاع(أو توزيع أو استخدام أو استهالك المواد المشععة 

 . تضاربها أو عدم اتساقها أو افتقارها إلى المبررلتجنب تداخل المتطلبات أو
 
 المعالجة - 2

ويمكن . إن هدف استخدام التشعيع آتدبير للصحة النباتية هو منع دخول أو انتشار اآلفات الخاضعة للوائح
 :المستهدفة مثل) اآلفات(إنجاز ذلك بتحقيق استجابات معينة لدى اآلفة 

 الفناء؛ -
 ؛)عدم الوصول إلى مرحلة البلوغ مثال(أو منع النمو الناجح  -
 ؛)العقم مثال(أو عدم القدرة على التكاثر  -
 .أو التخميل -

مثال ذلك أن تتبرعم البذرة لكن (آذلك يشمل استخدام التشعيع ألغراض الصحة النباتية إماتة النباتات 
 ).النبتة ال تنمو، أو أن ال تنبت الدرنات أو البصيالت

 
 الفعالية 2-1

ويتألف ذلك من . ي للمنظمة القطرية المستوردة أن تّعرف، بالتحديد، فعالية المعالجة المطلوبةينبغ
 :عنصرين متميزين

 وصف دقيق لالستجابة المطلوبة؛ -
 .المستوى اإلحصائي لالستجابة المطلوبة -

 .وال يكفي أن تحدد استجابة معينة دون وصف آيفية قياسها
وبة إلى المخاطر على النحو الذي يسفر عنه تقديرها عن طريق ويستند اختيار االستجابة المطل

تحليل مخاطر اآلفات، مع إيالء العناية، بصفة خاصة، للعوامل البيولوجية المفضية إلى التوطن 
وقد تكون استجابة مثل، الفناء، مناسبة حيثما آانت . ومع أخذ مبدأ التأثير األدنى في الحسبان

التي ال ) اآلفات(ن ممرض، في حين قد يكون العقم استجابة مالئمة لآلفة المعالجة تتعلق بناقل لكائ
 .تنقل الكائنات الممرضة وتظل مستقرة على السلعة أو داخلها

 .وإذا آان الفناء هو االستجابة، فينبغي وضع حدود زمنية آلثار المعالجة
ة هي عدم القدرة على ويجوز تعيين نطاق من الخيارات المحددة حيثما آانت االستجابة المطلوب

 :ويشمل ذلك. التكاثر
 العقم الكامل؛ -
 الخصوبة المحدودة ألحد الجنسين فحسب؛ -
 أو فقسه دون أي نمو إضافي؛/وضع البيض و -
 تبديل السلوك؛ -
 .إصابة الجيل البنوي األول بالعقم -
 

 المعالجة - 3
 أو 60-أشعة غاما من الكوبالت(ة يمكن توفير المعالجة باإلشعاع المؤين عن طريق النظائر المشع

 ميغا 5حتى (، أو أشعة إآس ) ميغا إلكترون فولت10حتى (، أو اإللكترونات المولدة آليا )137-السيزيوم
وينبغي أن تكون وحدة قياس الجرعة الممتصة هي ). حدود وضعها الدستور الغذائي) (إلكترون فولت

 ).غي(الغراي 
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 فيها وقت تنفيذ المعالجات معدل الجرعات مدة المعالجة ودرجة وتشمل المتغيرات التي يتم النظر
فاألجواء . الحرارة والرطوبة والتهوية واألجواء المعدلة التي يمكن أن تكون متسقة مع فعالية المعالجة

 .المعدلة قد تحد من فعالية المعالجة عند مستوى معين من الجرعة الموصوفة
إلى آل ) الجرعة الدنيا(يضا أن يتم وصول الجرعة الممتصة الدنيا وينبغي أن تكفل إجراءات المعالجة أ

ونظرا لتباين التهيئة المحددة للوطات العالجية، فقد . أجزاء السلعة لتحقيق مستوى الفعالية المطلوب
يحتاج األمر إلى جرعات تفوق الجرعة الدنيا لضمان وصول هذه الجرعة الدنيا إلى آل أجزاء الشحنات 

 .وينبغي أال تشكل المعالجة بالتشعيع خطرا على االستخدام النهائي للمنتج.  المهيئة للمعالجةأو اللوطات
وحيث أنه سيندر أن يكون الفناء مبررا من الناحية الفنية باعتباره االستجابة المطلوبة، فمن الممكن 

 عدم قدرة هذه اآلفات لذلك من الضروري أن تكفل المعالجة بالتشعيع. العثور على اآلفات المستهدفة حية
قادرة على البزوغ من السلعة ) اآلفات(ومن المفضل، إضافة إلى ذلك، أال تكون هذه اآلفة . على التكاثر

 .إال إذا آان من المكن عمليا تمييزها عن اآلفات التي لم تتعرض لإلشعاع
 
 التطبيق 3-1

 :يمكن تطبيق التشعيع 
 آجزء ال يتجزأ عن عمليات التغليف؛ -
 ؛)آالحبوب المنقولة على سيور(لى السلع السائبة غير المغلقة ع -
 .في المواقع المرآزية مثل موانئ الشحن -

ويجوز، عندما تكون اإلجراءات الوقائية آافية وحرآة عبور السلعة غير المعالجة ممكنة من 
 :الناحية التنفيذية، إجراء المعالجة عند

 نقطة الدخول؛ -
 ؛موقع معين في بلد آخر -
 .موقع معين في البلد الذي توجد فيه الوجهة النهائية -

وينبغي أن تكون السلع المعالجة معتمدة بشهادات وال يفرج عنها إال بعد تأآيد القراءات التي يسفر 
ويجوز، عند االقتضاء، السماح بإعادة . عنها نظام قياس الجرعات أنها امتصت الجرعة الدنيا

 .المعالجة
، المدرج 1أما المرفق .  قائمة بجرعات معالجات محددة آجزء من هذا المعيار1وترد في الملحق 

لإلحاطة فقط، فيوفر بعض المعلومات المنشودة عن نطاقات الجرعات الممتصة لمجموعات 
 .معينة من اآلفات

ويمكن، تبعا لمخاطر اآلفات التي ينبغي التصدي لها وأوجه الخيار المتاحة إلدارة مخاطر اآلفات، 
تخدام التشعيع آمعالجة منفردة أو مقترنة بضروب أخرى من المعالجات وذلك آجزء من نهج اس

 من سلسلة المعايير الدولية 14أنظر النشرة رقم (النظم المتكاملة لبلوغ مستوى الفعالية المطلوبة 
 ).آلفاتاستخدام التدابير المتكاملة في إطار منهج النظم إلدارة مخاطر ا: لتدابير الصحة النباتية

 
 نظام قياس الجرعات - 4

. يضمن نظام قياس الجرعات أن الجرعة الدنيا المطلوبة لسلعة معينة قد وصلت إلى جميع أجزاء الشحنة
وينبغي، عند اختيار نظام قياس الجرعات، مراعاة أن تغطي استجابته النطاق الكامل للجرعات التي 

 ضبط نظام قياس الجرعات وفقا للمعايير الدولية أو إضافة إلى ذلك، ينبغي. يرجح حصول المنتج عليها
دليل : (ASTM 51261مثال ذلك، معيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (المعايير القطرية المناسبة 

 ).الختيار ومعايرة نظم قياس الجرعات ألغراض المعالجة اإلشعاع
آما ينبغي تقييم مدى ثبات هذه النظم في . وينبغي أن تكون نظم قياس الجرعات مالئمة ألوضاع المعالجة

مواجهة آثار متغيرات مثل الضوء، والحرارة، والرطوبة، ووقت التخزين، ونوع ومدة التحاليل 
 .المطلوبة

وينبغي أن تراعى نظم قياس الجرعات التباينات الناجمة عن آثافة وترآيب المادة المعالجة، وتباينات 
وينبغي للمنظمة القطرية لوقاية . ة المنتج، وأآوامه، وتكعيبه، وتغليفهالشكل والحجم، والتباينات في وجه

النباتات، قبل الموافقة على مرفق لتطبيق المعالجة، أن تطلب رسم خرائط الجرعات المنتج في مختلف 
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 وينبغي أال. األشكال الهندسية للتغليف، والترتيبات وآثافة المنتجات التي ستستخدم في المعالجة الروتينية
 .تستخدم ألغراض المعالجة الفعلية إال األشكال التي توافق عليها المنظمة القطرية

 
 ضبط عناصر نظام قياس الجرعات 4-1

وينبغي . ينبغي ضبط جميع عناصر نظام قياس الجرعات وفقا إلجراءات تشغيل معيارية موثقة
 .داء نظام قياس الجرعاتأن تقوم منظمة مستقلة ومعترف بها من قبل المنظمة القطرية بتقدير أ

 
 رسم خرائط الجرعات 4-2

ينبغي االضطالع برسم خرائط الجرعات على نحو يسفر عن تقديم صورة دقيقة لتوزيع 
الجرعات داخل غرف التشعيع والسلعة، ويوضح أن المعالجة تفي على نحو ثابت بالمتطلبات 

غي رسم خرائط الجرعات وينب. الموضوعة في ظل أوضاع محددة وخاضعة للرقابة والسيطرة
وتستخدم المعلومات التي يسفر عنها رسم خرائط الجرعات . وفقا إلجراءات تنفيذ نمطية موثقة

 .في اختيار مواقع مقاييس الجرعات خالل المعالجة الروتينية
وآذلك ألول وآخر ) شحن جزئي(ويقتضي األمر رسم خرائط لشحنات العمليات غير الكاملة 

ا آانت الجرعة الممتصة تختلف آثيرا عن الشحنة الروتينية ومواءمة المعالجة شحنة لتحديد ما إذ
 .تبعا لذلك

 
 القياس الروتيني للجرعات  4-3

يعد القياس الدقيق للجرعات التي تمتصها شحنة ما حيويا لتحديد الفعالية ورصدها وهو جزء من 
موقعها ووتيرتها على أساس نوع وينبغي تحديد العدد المطلوب من هذه القياسات و. عملية التحقق

 .المعدات، والعمليات، والسلع، والمعايير ذات الصلة ومقتضيات الصحة النباتية
 

 الموافقة على المرافق - 5
ينبغي أن تصدر الموافقة على مرافق المعالجة من قبل السلطات النووية المناسبة حيثما اقتضى األمر 

من المنظمة ) تأهيل، أو شهادة، أو اعتماد(ة على موافقة آما ينبغي أن تحصل مرافق المعالج. ذلك
القطرية لوقاية النباتات في البلد الذي تقع فيه المرافق قبل الشروع في العمليات العالجية المتعلقة بالصحة 

 .النباتية
ر وينبغي أن تستند الموافقة، من وجهة الصحة النباتية، على مجموعة معايير موحدة إضافة إلى المعايي

 ).2أنظر الملحق (الخاصة بالموقع وبرامج السلع 
وينبغي رسم خرائط موثقة . وينبغي إعادة الموافقة، من وجهة الصحة النباتية، بصورة منتظمة مناسبة

للجرعات بعد عمليات إصالح أو تعديل أو مواءمة المعدات أو العمليات التي تؤثر على الجرعات 
 .الممتصة

 
 لنباتيةسالمة نظام الصحة ا - 6

إن الثقة في مالءمة المعالجة باإلشعاع تستند، في المقام األول، إلى االطمئنان إلى فعالية المعالجة في 
المعنية في ظل أوضاع محددة، وإلى أن المعالجة قد طبقت حسب األصول وأن ) اآلفات(مواجهة اآلفة 

 الذي تقع فيه المرافق المسؤولية عن وتتحمل المنظمة القطرية للبلد. السلعة حصلت على الوقاية الكافية
 .تأمين سالمة النظام، بحيث تفي المعالجات بمتطلبات الصحة النباتية في البلد المستورد

آما أن حسن تصميم نظم . ويكفل التماس الفعالية وقياس الجرعات استخدام العالجات الفعالة دون غيرها
ظم يكفالن تنفيذ المعالجات حسب األصول ووقاية تنفيذ المعالجة ووقايتها والرصد الفعال لهذه الن

 .الشحنات من اإلصابة أو تكرار اإلصابة، أو من فقدان سالمتها
 
 تدابير أمن الصحة النباتية في مرافق المعالجة 6-1

نظرا ألنه من غير الممكن التمييز، بالنظر المجرد، بين المنتجات المشععة والمنتجات غير 
عالجة ينبغي أن تميز بالصورة المناسبة، وتحدد بوضوح، وأن تجري المشععة، فإن السلع الم

 .أو اإلصابة، أو سوء التعرف عليها/مناولتها في ظل أوضاع تقي من التلوث و
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ومن األمور األساسية أن تكون هناك وسيلة مأمونة لنقل السلع من المناطق المستقبلة لها إلى 
. أو اإلصابة/األخرى وبال خطر لتبادل التلوث ومناطق معالجتها دون خلط بينها وبين السلع 

والسلع غير . وينبغي االتفاق مسبقا على إجراءات مناسبة لكل مرفق وبرنامج لمعالجة السلع
المغلفة أو التي تكون معرضة في أثناء تغليفها تحتاج إلى الوقاية بمجرد معالجتها لضمان عدم 

 .ث بعد ذلكتعرضها لإلصابة، أو تكرار اإلصابة، أو التلو
ويمكن أن يكون التغليف قبل التشعيع مفيدا في منع تكرار اإلصابة إذا تم التشعيع قبل التصدير، أو 

 .المستهدفة إذا تمت المعالجة في جهة وصول السلعة) اآلفات(لمنع التسرب العرضي لآلفة 
 إلصاق البطاقات 6-2

غير ذلك من السمات المميزة التي تسمح ينبغي تمييز الطرود ببطاقات عليها أرقام لوط المعالجة و
مثال ذلك، السمات المميزة لمرفق التغليف والمعالجة (بتحديد لوطات المعالجة وتاريخ الطرد 

 ).وموقعه، وتواريخ التغليف والمعالجة
 

 التحقق 6-3
ينبغي التحقق من مالءمة مرافق وعمليات المعالجة عن طريق رصد ومراجعة سجالت مرفق 

وليس هناك ما يقتضي . لتي تشمل، حسب االقتضاء، بند الرقابة المباشرة على المعالجةالمعالجة ا
فرض رقابة مستمرة على المعالجات شريطة أن تكون برامج المعالجة جيدة التصميم بحيث تكفل 

وينبغي أن يكون هذا . درجة عالية من سالمة النظام بالنسبة للمرفق والعملية والسلعة المعنية
 .من الرقابة آافيا الآتشاف أوجه القصور وتصحيحها على وجه السرعةالمستوى 

ويمكن أن . وينبغي إبرام اتفاق تحقق بين المرفق والمنظمة القطرية للبلد الذي يقع فيه المرفق
 :يتضمن مثل هذا االتفاق العناصر اآلتية

 رفق؛الموافقة على المرفق من جانب المنظمة القطرية للبلد الذي يقع فيه الم -
 برنامج الرصد آما تديره المنظمة القطرية للبلد الذي تجري فيه المعالجة؛ -
 أحكام تتعلق بالمراجعة شاملة الزيارات المفاجئة؛ -
 حرية االطالع على وثائق وسجالت مرفق المعالجة؛ -
 . اإلجراء التصحيحي الذي يتخذ في حالة عدم التقيد -
 

 التوثيق من جانب مرفق المعالجة - 7
 

المنظمة القطرية في البلد الذي يقع مرفق المعالجة في أراضيه المسؤولية عن رصد عملية مسك تتحمل 
وآما في حالة أية . السجالت والتوثيق من جانب المرفق وضمان آون السجالت متاحة لألطراف المعنية

 .معالجة تتعلق بالصحة النباتية، تعد إمكانية التعقب التاريخي للعملية أمرا أساسيا
 
 جراءات التوثيقإ 7-1

وتحدد في العادة إجراءات . تساعد اإلجراءات الموثقة على ضمان معالجة السلع بصورة متسقة
أو تسهيل /الرقابة ومعالم التشغيل لتوفير التفاصيل التشغيلية الالزمة للحصول على ترخيص و

 :وينبغي ألية إجراءات مكتوبة أن تتصدى، على األقل، للجوانب التالية. معين
 إجراءات مناولة الشحنة قبل المعالجة وخاللها وبعدها؛ -
 تكييف السلعة وترتيبها خالل المعالجة؛ -
 معالم العملية الحرجة ووسائل رصدها؛ -
 نظام قياس الجرعات؛ -
ور    -  ة أو ظه ل المعالج ة فش ي حال ذ ف ي تتخ راءات التصحيحية الت وارئ واإلج خطط الط

 ة الحرجة؛مشكالت فيما يتعلق بعمليات المعالج
 إجراءات مناولة اللوطات المرفوضة؛ -
 . متطلبات البطاقات ومسك السجالت والتوثيق -
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 سجالت المرفق وإمكانية تعقبها 7-2 
وينبغي أن تكون . ينبغي أن يطلب من المغلفين والقائمين على تشغيل المرفق مسك سجالت لعملهم

ندما تنشأ الحاجة، مثال، إلى تعقب مراحل هذه السجالت متاحة للمنظمة القطرية الستعراضها، ع
 .عملية ما

آما ينبغي . وينبغي أن يقوم المسؤولين عن تشغيل المرفق بتوثيق برامج المعايرة ومراقبة الجودة
أن يقوم مرفق التشعيع بمسك سجالت مالئمة للمعالجة ألغراض الصحة النباتية لمدة سنة واحدة 

آذلك ينبغي أن يمسك . احل المختلفة للوطات المعالجةعلى األقل لضمان إمكانية تعقب المر
وينبغي أن يمسك مرفق المعالجة . المسؤول عن تشغيل المرفق جميع السجالت لكل معالجة

وفي معظم الحاالت تكون . سجالت نظام قياس الجرعات لمدة سنة آاملة على األقل بعد المعالجة
يجب أن تكون متاحة أيضا للمنظمة القطرية هذه السجالت مطلوبة من قبل سلطات أخرى، لكنها 

 :وتشمل المعلومات األخرى التي قد يقتضي األمر تسجيلها ما يلي. الستعراضها
 تحديد المرفق واألطراف المسؤولة؛ -
 هوية السلع المعالجة؛ -
 الغرض من المعالجة؛ -
 الخاضعة للوائح المستهدفة؛) اآلفات(اآلفة  -
 تحديد مكان إنتاجها؛مغلف السلعة، وزارعها، و -
 حجم اللوط، وتكعيبه، وتحديده، بما في ذلك عدد البنود أو الطرود؛ -
 عالمات التمييز والخصائص؛ -
 الكمية التي يحتويها اللوط؛ -
  المستهدفة والتي تم قياسها؛–الجرعات الممتصة  -
 تاريخ المعالجة؛ -
 .أي انحراف مشاهد عن مواصفات المعالجة -
 

  وإصدار شهادات الصحة النباتية من جانب المنظمة القطرية لوقاية النباتات التفتيش - 8
 
 تفتيش الصادرات 8-1

 :ضمانا لوفاء الشحنة بمتطلبات الصحة النباتية للبلد المستورد، فإن التفتيش ينبغي أن يشمل
 التحقق من الوثائق؛ -
 .فحص اآلفات غير المستهدفة -

ويمكن القيام بهذا التفتيش قبل . ودقتها آأساس العتماد المعالجةتفحص الوثائق للتحقق من آمالها 
وحيثما تم العثور على آفات غير مستهدفة، فإنه ينبغي للمنظمة القطرية التحقق . المعالجة أو بعدها

 .مما إذا آان البلد المستورد يخضع هذه اآلفات للوائح
 ينبغي أال يؤدي ذلك إلى رفض إصدار وقد يتم العثور على آفات مستهدفة حية بعد المعالجة لكن

ويجوز، حيثما آان اإلفناء مطلوبا، العثور على آفات مستهدفة حية خالل الفترة التي تلي . الشهادة
فضال عن ذلك، ). 1-2راجع القسم (تنفيذ المعالجة مباشرة، ويتوقف ذلك على مواصفات الفعالية 

 المطلوبة، أن يستمر وجود آفات حية مستهدفة فمن المرجح، عندما ال يكون الفناء هو االستجابة
فمن الجائز القيام . وينبغي أال يؤدي ذلك أيضا إلى رفض إصدار الشهادة. في الشحنة المعالجة

. بفحوص المراجعة، بما في ذلك التحاليل المختبرية، لضمان أن االستجابة المطلوبة قد تحققت
 .حقق العاديويمكن أن تكون هذه الفحوص جزءا من برنامج الت

 
 إصدار شهادات الصحة النباتية 8-2

ينبت إصدار الشهادات، وفقا لالتفاقية، اإلنجاز الناجح للمعالجة عندما يكون ذلك مطلوبا من 
وينبغي لشهادة الصحة النباتية، أو الوثائق المقترنة بها، أن تعين بالتحديد، . جانب البلد المستورد
الجة، وتاريخ المعالجة، والجرعة الدنيا المستهدفة، والجرعة المع) اللوطات(على األقل، اللوط 

 .الدنيا المحققة
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ويجوز للمنظمة القطرية أن تصدر شهادات الصحة النباتية على أساس معلومات المعالجة التي 
وينبغي التسليم بأن شهادة الصحة النباتية قد تقتضي توفير معلومات . يوفرها لها آيان توافق عليه

أنظر سلسلة (قق من أنه قد تم الوفاء أيضا بالمتطلبات اإلضافية للصحة النباتية أخرى للتح
نظام إصدار شهادات الصحة النباتية : 7المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، النشرة رقم 

 ).خطوط توجيهية إلصدار شهادات الصحة النباتية: 12والنشرة رقم للصادرات، 
 

 تفتيش الواردات 8-3
 أن تطبيق المعالجات باإلشعاع ألغراض الحجر الزراعي قد ال يسفر عن فناء اآلفة حيث

المستهدفة، فإنه ال ينبغي النظر إلى آشف عملية تفتيش الواردات عن أطوار حية لآلفات ) اآلفات(
 المستهدفة على أنه إظهار لفشل في المعالجة يؤدي إلى الحكم بعدم التقيد، إال إذا آانت هناك دالئل

ويجوز إجراء تحاليل مختبرية أو غيرها من التحاليل . على عدم آفاية نظام المعالجة في مجموعه
وينبغي أال تطلب هذه . المستهدفة الباقية على قيد الحياة للتحقق من فعالية المعالجة) اآلفات(لآلفة 

لى تعرض عملية التحاليل إال بوتائر محدودة آجزء من عملية الرصد، إال إذا آانت هناك دالئل ع
ويجوز، حيثما آان اإلفناء مطلوبا، العثور على آفات مستهدفة حية عندما . المعالجة للمشاآل

 .يكون الوقت المتاح للنقل قصيرا، لكن ذلك ينبغي أال يسفر عن رفض الشحنة
وينبغي الآتشاف آفات أخرى، غير اآلفات المستهدفة، في الواردات، أن يكون موضع تقدير من 

لمخاطر التي يمثلها ذلك، وأن تتخذ التدابير المالئمة، مع إيالء العناية، بصفة خاصة، حيث ا
ويجوز للمنظمة . غير المستهدفة) اآلفات(لآلثار التي يمكن أن تكون المعالجة قد خلفتها على اآلفة 

وينبغي للمنظمات . القطرية للبلد المستورد أن تحتجز الشحنة أو تتخذ أي إجراء مالئم آخر
 :القطرية أن تحدد بوضوح االجراءات الطارئة التي تتخذ في حالة العثور على آفات حية

 
 ليس هناك إجراء يمكن اتخاذه إال إذا لم تكن االستجابة المطلوبة قد –اآلفات المستهدفة  -

 تحققت؛ 
 اآلفات الخاضعة للوائح وغير المستهدفة؛ -

 الجة آانت فعالة؛ال يتخذ أي إجراء إذا آان من المعتقد أن المع •
يتخذ إجراء إذا لم تكن هناك بيانات آافية عن الفعالية أو لم تكن المعالجة معروفة  •

 بفعاليتها؛
 ال يتخذ أي إجراء، أو تتخذ إجراءات –اآلفات غير الخاضعة للوائح وغير المستهدفة  -

 .طارئة بالنسبة لآلفات الجديدة
ت طارئة، ينبغي للمنظمة القطرية للبلد المستورد أن في حالة الحكم بعدم التقيد أو اتخاذ إجراءا

 من سلسلة المعايير 13أنظر النشرة رقم (تبلغ ذلك للمنظمة القطرية للبلد المصدر بأسرع ما يمكن 
خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد باشتراطات الصحة : الدولية لتدابير الصحة النباتية
 .)النباتية واالجراءات الطارئة

 
 اإلدارة والتوثيق من جانب المنظمة القطرية لوقاية النباتات 8-4  

ينبغي أن تكون للمنظمة القطرية القدرة والموارد الالزمة لتقييم التشعيع، ورصده، والترخيص به 
وينبغي أن تكون السياسات واالجراءات والمتطلبات التي توضع . ألغراض الصحة النباتية
لمقترنة بالتدابير األخرى للصحة النباتية، إال حيثما اقتضى استخدام للتشعيع متسقة مع تلك ا

 .التشعيع نهجا مختلفا بسبب ظروفه الفريدة
والمعتاد أن تضطلع المنظمة القطرية للبلد الذي تقع المرافق في أراضيه برصد مرافق معالجات 

ليها، لكن يجوز أن الصحة النباتية، وإصدار الشهادات الخاصة بها، واعتمادها والموافقة ع
 :تضطلع بها، بموجب اتفاق تعاوني

 المنظمة القطرية للبلد المستورد؛ -
 أو المنظمة القطرية للبلد المصدر؛ -
 .أو سلطات قطرية أخرى -
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وينبغي اللجوء إلى مذآرات التفاهم، أو اتفاقيات التقيد، أو ما شابه من االتفاقات الموثقة بين 
مرفق المعالجة لعرض متطلبات العملية وضمان أن تكون /قالمنظمة القطرية وجهة تطبي

آما أن مثل هذه الوثائق تعزز . المسؤوليات، وااللتزامات، ونتائج عدم التقيد، مفهومة بوضوح
. قدرة المنظمة القطرية على فرض تنفيذ االتفاق إذا أصبحت االجراءات التصحيحية ضرورية

 المستورد وضع إجراءات تعاونية، لإلقرار والمراجعة، وأسوة بذلك، يمكن للمنظمة القطرية للبلد
 .مع المنظمة القطرية للبلد المستورد بقصد التحقق من المتطلبات

وينبغي أن تكون جميع إجراءات المنظمة القطرية موثقة على النحو المناسب وأن يتم االحتفاظ 
غراض الرصد وشهادات بالسجالت، بما في ذلك سجالت عمليات التفتيش التي يتم إجراؤها أل

وفي حاالت عدم التقيد أو نشوء . الصحة النباتية التي يتم إصدارها، لمدة سنة واحدة على األقل
أحوال غير متوقعة في مجال الصحة النباتية، فإنه ينبغي اإلبالغ عن الوثائق على النحو 

خطوط توجيهية : باتية من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة الن13المعروض في النشرة رقم 
 .لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد باشتراطات الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة

 
 األبحاث - 9

 . اإلرشاد بشأن إجراء البحوث الخاصة بتشعيع اآلفات الخاضعة للوائح2يوفر المرفق 
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 1الملحق 
 المعالجات المحددة التي تمت الموافقة عليها

ق هو تقديم قائمة بالمعالجات بالتشعيع الحاصلة على الموافقة من أجل تطبيقات إن الغرض من هذا الملح
 .وتضاف جداول المعالجات، تبعا لموافقة الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، في المستقبل. محددة
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 2الملحق 
 قائمة مراجعة للموافقة على المرافق

اص الذين يفتشون أو يرصدون المرافق سعيا إلى منح ترمي قائمة المراجعة التالية إلى مساعدة األشخ
اإلبقاء على موافقة على مرافق وإصدار شهادات الصحة النباتية للسلع المعاملة باإلشعاع /الموافقة

وينبغي أن يفضي اإلخفاق في الحصول على رد إيجابي على أي بند من البنود . ألغراض التجارة الدولية
 .دار الشهادة أو إنهاء موافقة ممنوحة أو شهادة صادرةإلى رفض منح الموافقة أو إص

 
 ال نعم المعايير

 المباني - 1
ا يخص                  ة فيم ة القطري ة المنظم يفي مرفق التشعيع بشروط الحصول على موافق

دخول           . متطلبات الصحة النباتية   ة ل ة القطري وهناك إمكانية معقولة متاحة للمنظم
ى السجالت حسب اال     ق واالضطالع عل ى معالجات   المرف قتضاء للمصادقة عل

 الصحة النباتية

  

ع                  واد وموق م والم ة، من حيث الحج ّيدت لتكون مالئم صممت مباني المرفق وش
 المعدات، لتيسير الصيانة والعمليات المناسبة للوطات التي تعالج

  

أو /توجد الوسائل المناسبة، والتي ال تتجزأ عن تصميم المرفق، إلبقاء الشحنات و
 أو اللوطات المعالجة/ات غير المعاملة باإلشعاع منفصلة عن الشحنات واللوط

  

   توجد المرافق المناسبة للسلع الهالكة قبل المعالجة وبعدها
تجري المحافظة على المباني والمعدات وغيرها من المرافق المادية في أوضاع            

وث الشحنات و             ع تل و اللوطات   أ/آافية، من حيث الشروط الصحية والترميم، لمن
 قيد المعالجة

  

ة الشحنات                 ة ووقاي اطق المعالج ى من ات إل ع دخول اآلف ة لمن توجد التدابير الفعال
 أو اللوطات المخزونة أو الجاري معالجتها، من التلوث أو اإلصابة /و

  

   توجد التدابير الكافية لمناولة السلع في حالة الكسر والتناثر وتفكك اللوطات
نظم الم  د ال ا        توج ري معالجته ي تج حنات الت لع أو الش ن الس تخلص م بة لل ناس

 بصورة غير مناسبة أو التي ال تصلح للمعالجة
  

حنات و    ة الش بة لمراقب نظم المناس د ال روط   /توج د بالش ي ال تتقي ات الت أو اللوط
 ولتعطيل موافقة المرفق عند االقتضاء

  

 الموظفون - 2
   ن المدربين واالآفاءالمرفق مزود بالعدد الكافي من الموظفي

ب       و المناس ى النح لع عل ة الس ة ومعالج ات مناول ة بمتطلب ى دراي ون عل الموظف
 ألغراض الصحة النباتية

  

 مناولة المنتجات وتخزينها وفصلها بعضها عن البعض - 3
   يجري تفتيش البضائع لدى تسلمها للتأآد من أنها مناسبة للمعالجة بالتشعيع

ل    وث من جراء األخطار                    تجري مناولة الس االت التل د من احتم ة ال تزي ع في بيئ
 المادية والكيماوية والبيولوجية

  

م     و المالئ ى النح ا عل ري تمييزه بة ويج ورة المناس زن بالص لع تخ د . الس وتوج
حنات و     ل الش ة بفص ق الكفيل راءات والمراف ر   /االج ة وغي ات المعالج أو اللوط

ين   وهناك فصل . المعالجة بعضها عن البعض    ك، ب مادي، حيثما اقتضى األمر ذل
 مناطق احتجاز السلع عند الوصول والمغادرة

  

 المعالجة بالتشعيع - 4
ة      ة مجدول ا لعملي ة وفق ام   . المرفق قادر على إجراء المعالجات المطلوب د نظ ويوج

 لمراقبة العمليات يوفر المعايير لتقدير فعالية التشعيع 
  

ا         توجد معالم مناسبة للعمليات ل     ة معالجته وع من السلع أو الشحنات الالزم   . كل ن
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 ال نعم المعايير
دا      ة جي ي معروف ة وه ة القطري ى المنظم ة عل راءات تحريري ت إج وعرض

 للموظفين المناسبين بمرفق المعالجة
ق    لع عن طري ن الس وع م ل ن ة ممتصة تعطى لك ل جرع ن آ ق م يجري التحق

بوط      ام مض تخدام نظ ك باس ات وذل اس الجرع ة لقي اس مالئم اليب قي اس أس  لقي
ة         . الجرعات  ة القطري ا للمنظم اس الجرعات وإتاحته اظ بسجالت قي تم االحتف وي

 حسب الحاجة

  

 التعليق والصاق البطاقات - 5
   باستخدام مواد مناسبة للمنتج والعملية) عند اللزوم(تغلف السلع 

حنات و   ز الش و      /تمي ى النح ات عل ا البطاق ق عليه ة وتلص ات المعالج أو اللوط
 وتوثق توثيقا مالئما) إذا اقتضى األمر ذلك(المناسب 

  

حنة و ل ش ل آ ا /تحم ر لتمييزه ز آخ ا أو أي رم وط رقم زه(أو ل ائر ) تمي عن س
 اللوطات

  

 التوثيق - 6
حنة و     ل ش ة بك جالت الخاص ع الس تفظ بجمي ي    /يح عاع ف ل باإلش وط عوم أو ل

يش من    المرفق للفترة الزمنية التي تحددها السلطات المختصة وهي متاحة              للتفت
 قبل المنظمة القطرية حسب الحاجة

  

   للمنظمة القطرية اتفاق تقيد تحريري مع المرفق 
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 1المرفق 
والقائمة ليست آاملة وينبغي تكييفها . الغرض من هذا المرفق هو إتاحة مصدر يمكن الرجوع إليه فحسب

رجوع إليها بسهولة ومن المعترف والمراجع المستخمة متاحة على نطاق واسع ويمكن ال. تبعا للظروف
والقائمة ليست شاملة أو جامدة؛ وهي ليست معتمدة آمعيار في إطار هذه . عموما بأنها جديرة بالثقة

 .النشرة
 

 الجرعات الممتصة الدنيا المقدرة الستجابات معينة
 2لمجموعات آفات مختارة

 
مجموعات من اآلفات على أساس أبحاث يحدد الجدول التالي نطاق التراوح للجرعات الممتصة الدنيا ل

وقد استخرجت الجرعات الدنيا من العديد من النشرات . المعالجات التي وردت في األدبيات العلمية
وينبغي إجراء اختبارات للتأآيد قبل اعتماد الجرعة الدنيا لمعالجة . المشار إليها في المراجع الواردة أدناه

 .آفة محددة
الممتصة الدنيا ألغراض الصحة النباتية، فمن الموصى به التماس المعلومات وضمانا لتحقيق الجرعة 

 .2بشأن الجرعة الدنيا للنوع المستهدف بالذات وآذلك إيالء االعتبار للمذآرة الواردة في المرفق 
راوح  االستجابة المطلوبة مجموعة اآلفات اق ت نط

دنيا   ة ال الجرع
 )غي(

Aphids and whiteflies 
(Homoptera)

 100-50  تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط

Seed weevils (Bruchidae)100-70 تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط 
Scarab beetles (Scarabidae)150-50 تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط 
Fruit flies (Tephritidae)  ة اعتب رات البالغ وء الحش ع نش ن من ارا م

 الطور اليرقي الثالث
50-150 

Weevils (Curculionidae)165-80 تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط 
Borers (Lepidoptera)    ن ارا م وغ اعتب ور البل ى ط و إل ع النم من

 اليرقات المتأخرة
100-280 

Thrips (Thysanoptera)250-150 تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط 
Borers (Lepidoptera)   ادرات ور الخ ي ط رات ف يم الحش تعق

 المتأخر
200-350 

Spider Mites (Acaridae)350-200 تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط 
Stored product beetles 
(Coleoptera)

 400-50 تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط

Stored product moths 
(Lepidoptera)

 1000-100 تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط

Nematodes (Nematoda)4000~ تعقيم الحشرات البالغة التي تتكاثر بنشاط 
 المراجع

Global database on irradiation efficacy research . 2002. International Atomic Energy Agency
<org.iaea.ididas.www://http.> 

Hallman, G. J. 2001. Irradiation as a quarantine treatment. In: Molins, R.A. (ed.) Food 
Irradiation Principles and Applications. New York: J. Wiley & Sons. p. 113-130. 
Hallman, G. J. 2000. Expanding radiation quarantine treatments beyond fruit flies. J Agric. 
and Forest Entomol. 2:85-95. 

icgfi/org.iaea.www://httpهو أيضا موقع مفيد للمعلومات الفنية عن تشعيع األغذية  . 

                                                      
 .2001وقد وضعت على أساس استعراض األدبيات الذي أجراه هالمان، . لم يتم اثباتها بطريقة قاطعة عن طريق اختبارها على نطاق واسع  2
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 2المرفق 
 3بروتوآول أبحاث

 مواد البحوث
ينات من مختلف مراحل تطور اآلفات المدروسة وذلك ألغراض عدة منها تسوية من الموصى به حفظ ع

وينبغي أن تكون السلعة المستخدمة في حالة . أية منازعات مقبلة بشأن تمييز السلع والتعرف عليها
 .تجارية عادية

ا األساسية من الضروري، إلجراء أبحاث المعالجة الرامية إلى مراقبة اآلفات الحجرية، معرفة بيولوجيته
وينبغي إجراء تجارب التشعيع على سلعة . وتحديد آيفية الحصول على السلعة المستخدمة في األبحاث

مصابة بصورة طبيعية في الميدان أو يجري تعريضها لإلصابة بواسطة آفات تمت تربيتها في المختبر 
 .لتربية والتغذيةوينبغي تقديم عرض تفصيلي لمنهج ا. ويفضل أن يكون التعريض بصورة طبيعية

ال يوصى بالدراسات التي تجري على اآلفات في األنابيب ألن نتائجها قد تختلف عن تلك التي : مذآرة
تتحقق عند تشعيع اآلفات داخل السلع إال إذا أظهرت االختبارات التمهيدية أن نتائج المعالجات في 

 .األنابيب ال تختلف عن المعالجات في الموقع
 تنظم قياس الجرعا

. يجب أن يكون نظام قياس الجرعات مضبوطا ومعتمدا ومستخدما وفقا للمعايير الدولية المعترف بها
وينبغي، عند تحديد الحد األدنى والحد األقصى للجرعات التي تمتصها المنتجات المشععة، بذل أقصى 

 .وينبغي إجراء قياس روتيني بصفة دورية. الجهد لتوحيد الجرعات
وجيهية الدولية للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي متاحة إلجراء أبحاث قياس الجرعات وتوجد الخطوط الت

 ISO/ASTM: أنظر معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي. (على المنتجات الغذائية والزراعية
51261 Guide for Selection and Claibration of Dosimetry Systems for Radiation 

Processing ليل الختيار ومعايرة نظم قياس الجرعات ألغراض المعالجة اإلشعاعد.( 
 تقدير وتأآيد الجرعة الممتصة الدنيا ألغراض المعالجة

 االختبارات التمهيدية
 :ينبغي إتباع الخطوات التالية لتقدير الجرعة المطلوبة لضمان األمن الحجري

 نمو اآلفة المعنية التي قد تكون موجودة ينبغي تحديد الحساسية اإلشعاعية لألطوار المختلفة من •
وتحدد جرعة المعالجة الحجرية ألآثر األطوار . في السلعة المسّوقة بغرض تحديد أآثر األطوار مقاومة
 .مقاومة، حتى وإن لم يكن هو الطور األعم بالنسبة للسلعة

المعلومات ذات ومن الموصى به، إذا لم تكن . تحدد الجرعة الممتصة الدنيا عن طريق التجربة •
مستويات وإجراء مراقبة لكل طور من أطوار النمو، مع ) 5(الصلة موجودة بالفعل، استخدام خمسة 

وتتقرر العالقة بين .  مرات على األقل3 وحدة، وتكرار االختبار 50إعطاء آل جرعة لعدد ال يقل عن 
م تحديد الجرعة المثلى لوقف ويلز. الجرعة واالستجابة لكل مرحلة بقصد تحديد أآثر المراحل مقاومة

وينصب باقي البحث على أآثر المراحل تحمال . أو تجنب تكاثر اآلفة/تطور أآثر المراحل مقاومة و
ويجب، خالل فترة المالحظة الالحقة للمعالجة، أن تظل السلع واآلفات المقترنة بها، سواء تلك . لألشعة

وضاع مناسبة لبقاء اآلفات على قيد الحياة ونمو تكاثرها في أ) المستخدمة للمقارنة(المعالجة أو المشاهدة 
أو تتكاثر بصورة طبيعية /ويجب أن تنمو اآلفات الشاهدة غير المعالجة و. حتى يمكن قياس هذه المعالم

وأي دراسة تتسم بارتفاع معدل . خالل أي عملية من عمليات تكرار االختبار حتى تكون التجربة سليمة
ويمكن أن تسفر هذه .  تدل على بقاء الكائنات ومناولتها في ظل أوضاع دون المثلىفناء اآلفات الشاهدة

. الكائنات عن نتائج مضللة إذا استخدم معدل فنائها بسبب المعالجة في تحديد الجرعة المثلى للمعالجة
 . في المائة10وعموما، فإن معدل فناء اآلفات الشاهدة ينبغي أال يتجاوز 

 
 )التاآيدية(لنطاق االختبارات واسعة ا

من الضرورى، لتأآيد ما إذا آانت الجرعة الدنيا المقررة لتوفير األمن الحجري جرعة سليمة،  •
معالجة عدد آبير من آفات أآثر األطوار مقاومة وذلك في معرض تحقيق النتيجة المرجوة، ولو آانت 

                                                      
 .باالستناد أساسا إلى أبحاث معالجة آفات الحشرات  3
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اآلفات المعالجة على متطلبات البلد ويتوقف عدد . هذه النتيجة هي النقص في نمو اآلفة أو إصابتها بالعقم
وينبغي أن يحدد مستوى فعالية العالج فيما بين البلدين المصدر والمستورد وأن يكون له ما . المستورد

 . يبرره من الناحية الفنية
ونظرا ألن الجرعة القصوى التي يتم قياسها خالل الجزء التأآيدي من البحث ستكون هي الجرعة  •

 الدنيا عند أدنى مستوى –لعالج المعتمد، فمن الموصى به إبقاء معدل الجرعة القصوى الدنيا المطلوبة ل
 .ممكن

 
 مسك السجالت

ينبغي مسك سجالت وبيانات االختبار تأييدا لمتطلبات البيانات آما ينبغي، عند الطلب، تقديمها لألطراف 
 . يد معالجة متفق عليها للسلعالمعنية، مثل المنظمة القطرية للبلد المستورد، للنظر فيها لدى تحد
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 مقدمة

 النطاق
ا      ة عليه وائح والمحافظ ات الخاضعة لل وائم اآلف داد ق ي إع ع ف ي تتب راءات الت ار االج ذا المعي يعرض ه

 .وإبالغها

 المراجع
د      8النشرة رقم   . 1998،  تحديد حالة اآلفات في منطقة ما      ة،    في سلسلة المعايير الدولية لت ابير الصحة النباتي
 .منظمة األغذية والزراعة، روما

ة،    دابير الصحة النباتي ة المصطلحات الخاصة بت م . 2002قائم رة رق ة  5النش ايير الدولي لة المع ي سلس  ف
 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

م  . 1996خطوط توجيهية لتحليل مخاطر اآلفات،    دابير الصحة      في سلس  2النشرة رق ة لت ايير الدولي لة المع
 .النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

ة،    هادات الصحة النباتي ة إلصدار ش وط توجيهي م . 2001خط رة رق ة  12النش ايير الدولي لة المع ي سلس  ف
 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

دابير الصحة       6النشرة رقم   . 1998الخطوط التوجيهية بشأن مراقبة اآلفات،       ة لت ايير الدولي لة المع  من سلس
 .النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

ة،               ة واالجراءات الطارئ . 2001خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد باشتراطات الصحة النباتي
 .مة األغذية والزراعة، روما من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، منظ13النشرة رقم 

 .منظمة األغذية والزراعة، روما. 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
ة،         11النشرة رقم   . 2001تحليل مخاطر اآلفات الحجرية،       من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتي
 .منظمة األغذية والزراعة، روما

 تعاريف ومختصرات
Certificate شحنة ي تشهد على حالة الصحة النباتية أل      رسميةيقة  وث 

 ]1990المنظمة، [ للوائح الصحة النباتيةتخضع 
 شهادة

Commodity ر      د آخ ة، أو بن ات النباتي ات، أو المنتج ن النبات وع م ن
ر  ارة أو ألي غرض آخ ل ألغراض التج ة، [ينق المنظم

 ]2001؛ تعديل الهيئة، 1990

 سلعة

International 
Plant 
Protection 
Convention 
(IPPC

، بصيغتها المودعة لدى    االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   
ي    ا ف ي روم ة ف ة والزراع ة األغذي ، 1951منظم

]1990المنظمة، [وبالتعديالت الالحقة التي أدِخلت عليها 

ة    االتفاقية الدولي
 لوقاية النباتات 

NPPO   ات ة النبات ة لوقاي ة القطري ؛ 1990ة، المنظم[ المنظم
 ]2001تعديل الهيئة، 

ة  المنظم
ة  ة لوقاي القطري

 النباتات
Official )راء ن جانب ) إج ذ م ه أو ينف رخص ب أ أو ي ة ينش منظم

 ]1990المنظمة، [ قطرية لوقاية النباتات
 رسمي

Official 
control 

ق      ة وتطبي ة الُملِزم حة النباتي وائح الص ي لل اذ الفعل اإلنف
ة ال  حة النباتي دابير الص ال أو  ت رض استئص ة بغ ُملِزم

ة  ر الَحْجري ات غي ة أو إدارة اآلف ات الَحْجري واء اآلف احت
قائمة مصطلحات الصحة النباتية    أنظر   (الخاضعة للوائح 

م    ة،       [)1الملحق رق دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت الهيئ
2001[ 

 مكافحة رسمية

Pest             ات النبات ن الكائن وجى م ة  أي نوع أو ساللة أو نمط بيول ي  آفة
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ات أو  ؤذ للنبات رض أو م ل مم ة أو أي عام أو الحيواني
ة   ات النباتي ة، [المنتج ة،  1990المنظم ديل المنظم ؛ تع

 ]1997؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1995
Pest risk 
analysis
(PRA)

ادية       ة واالقتص ة أو العلمي ة البيولوجي يم األدل ة تقي عملي
ت   ا إذا آان د م رى لتحدي ر  األخ ة تخضع للحج ة معين آف

 التي ينبغي    تدابير الصحة النباتية  الزراعي ولتحديد قوة    
ة       1995المنظمة،  [اتخاذها ضدها    ة الدولي ديل االتفاقي ؛ تع

 ]1997لوقاية النباتات، 

تحليل مخاطر 
 اآلفات

Pest status (in 
an area) 

، في الوقت الحاضر، منطقة في آفةوجود أو عدم وجود    
ك تو ا فى ذل دها بم ا حسب االقتضاء، حسب تحدي زيعه

ميا ى    رس تنادا إل راء، اس ام الخب تعانة بأحك جالت  اس س
لجنة [ الجارية والتاريخية وغيرها من المعلومات       اآلفات

 ]1998؛ تعديل الهيئة المؤقتة، 1997الخبراء، 

أوضـاع اآلفات 
 )في منطقة ما(

Phytosanitary 
action 

 االختبار أو اإلشراف    التفتيش أو  مثل   الرسميةالعمليات  
ة ًا   أو المعالج ذ تطبيق ي ُتنف وائح، الت راءات لل  أو إج

 ]2001الهيئة المؤقتة،  [الصحة النباتية

عمليات الصحة 
 النباتية

Phytosanitary 
certificate 

هادة رار  ش ى غ ممة عل هادات مص ة الش ي  النموذجي ف
 ]1990المنظمة، [  الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية

 

ة الصحة شهاد
 النباتية

Phytosanitary 
certification 

هادة رار   ش ى غ ممة عل هادات مص ى  الش ة ف  النموذجي
 ]1990المنظمة، [ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

شهادة الصحة 
 النباتية

Phytosanitary 
measure
(agreed 
interpretation
) 

ع     إجراءات رسمية   أو   لوائح،  تشريعاتأي    تستهدف من
و اتأو / ودوف ار  اآلف ة [ انتش ديل 1995المنظم ، تع

 ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

تدابير الصحة 
 النباتية

التفسير المتفق (
 )عليه

 
التفسير المتفق عليه لتعبير تدابير الصحة النباتية هو الذى يفسر العالقة بين تلك التدابير 

القة ليست واضحة بما فيه الكفاية فى التعريف واآلفات الحجرية الخاضعة للوائح وهذه الع
 ).1997( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 11الوارد فى المادة 

Phytosanitary 
regulation 

ة  انتشارأو / ودخول لمنع   رسميةقواعد   ، اآلفات الَحْجري
ادية     ار االقتص ن اآلث د م ة   أو للح ر الَحْجري ات غي لآلف

وائح   ا  الخاضعة لل د   ، بم ك تحدي  إجراءات إصدار   في ذل
ة   حة النباتي هادات الص ة، [ش ديل 1990المنظم ، تع

ة،  راء، 1995المنظم ة الخب ة، 1999؛ لجن ديل الهيئ ؛ تع
2001[ 

لوائح الصحة 
 النباتية

Quarantine 
pest 

ة ة  آف ا االقتصادية المحتمل ا أهميته ددة له ة المه  للمنطق
جد فيها ولكنها ولكنها ال توجد بعد فى هذه المنطقة، أو تو

ع  ع وتخض اق واس ى نط ة عل ت موزع ة ليس للمكافح
مية ة، [ الرس ة ، 1990المنظم ديل المنظم ؛ 1995؛ تع

 ]1997تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

آفة خاضعة 
 للحجر الزراعي

Regulated 
article 

يلة       نباتات، منتجات نباتية  أي   ة، وس ، مكان تخزين، تعبئ
 أخرى، أو شيء آخر أو       آائناتبة، وأي   نقل، حاوية، تر  

، أو تؤدى إلى انتشارها،      اآلفاتمادة أخرى يمكن تؤوى     
توجب  ا تس رى أنه دابير الصحةوي ة ت ، وخاصة النباتي

؛ تعديل 1990المنظمة، [عندما يتعلق األمر بالنقل الدولي     

بند خاضع 
 الصحة للوائح
 النباتية
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 ]1997؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1995المنظمة، 
Regulated 
non-
quarantine 
pest 

النباتات  يؤثر وجودها فى آفة ال تخضع للحجر الزراعى
ات ، على االستخدام المستهدف      للغرس المخصصة  للنبات

الى تخضع   ول، وبالت ر المقب أثير االقتصادى غي ذات الت
تورد      د المس رف المتعاق ى الط ل أراض وائح داخ لل

 ]1997قاية النباتات، االتفاقية الدولية لو[

آفة غير حجرية 
 تخضع للوائح

Regulated 
pest 

ر خاضعة للحجر          أو آفة   آفة حجرية    وائح غي خاضعة لل
 ]1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، [    الزراعى

عة  ة خاض آف
 للوائح
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 اإلطار العام للمتطلبات

 إحاطة بالمتطلبات
نباتات من األطراف المتعاقدة أن تبذل آل ما في وسعها لوضع وتحديث            تقتضي االتفاقية الدولية لوقاية ال    

 .وإبالغ قوائم باآلفات الخاضعة للوائح

تورد بقصد                      د المس ات للطرف المتعاق ة النبات ة لوقاي ة القطري وتضع قوائم اآلفات الخاضعة للوائح المنظم
را             أنها إج ذ بش ي يمكن أن يتخ وائح الت ات الخاضعة لل ع اآلف ة  تحديد جمي وائم   . ء للصحة النباتي ر الق وتعتب

ذآورة            وائم الم ة للق وائم فرعي ى       . النوعية لآلفات الخاضعة للوائح ق ب، إل د الطل ة، عن وائم النوعي دم الق وتق
ات         د اآلف يلة تحدي فها وس درة بوص دة المص راف المتعاق ة لألط ات التابع ة النبات ة لوقاي ة القطري المنظم

 .دات لسلع معينةالخاضعة للوائح ألغراض إصدار الشها

وينبغي إدراج اآلفات الحجرية، بما في ذلك تلك الخاضعة لتدابير مؤقتة أو طارئة، واآلفات غير الحجرية 
ة      . الخاضعة للوائح، في هذه القوائم     ة، وفئ م العلمي لآلف القوائم االس وتشمل المعلومات المطلوبة المقترنة ب

وائح أل           ة  اآلفة، وأي سلعة أو أي بند آخر يخضع لل ل      . غراض اآلف ة مث وفير المعلومات التكميلي ويجوز ت
ات والتشريعات ذات الصلة            ى أوراق البيان د          . المرادفات واالحاالت إل وائم عن ويقتضي األمر تحديث الق

 .إضافة اآلفات أو حذفها أو عندما تتغير المعلومات المطلوبة أو المعلومات التكميلية

ي ينتمي الطرف             وينبغي إبالغ القوائم ألمانة اتفاقية       ات الت ة النبات ة لوقاي وقاية النباتات، وللمنظمة القطري
ا ينبغي أن    . المتعاقد لعضويتها، ولألطراف المتعاقدة األخرى عند الطلب       ا آم ويجوز أن يتم ذلك الكتروني

 .وينبغي أن يكون الطلب محددا إلى أقصى درجة ممكنة. يكون بإحدى لغات منظمة األغذية والزراعة
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 لباتالمتط

 أساس قوائم اآلفات الخاضعة للوائح - 1
 

 : ط من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على أن2-7تنص المادة 
ديثها،               ى تح تضع األطراف المتعاقدة، بقدر استطاعتها، قوائم باآلفات الخاضعة للوائح، وتعمل عل

لى آل من األمين، ومنظمات مستخدمة في ذلك األسماء العلمية، وتبلغ هذه القوائم بصورة دورية إ
 .وقاية النباتات اإلقليمية التي تكون أعضاء فيها، وإلى األطراف المتعاقدة األخرى بناء على طلبها

در            غ، ق د وتبل أن تع ريحا ب ا ص ة التزام ي االتفاقي دة ف راف المتعاق ى األط إن عل دم، ف ا تق ى م اء عل بن
إبالغ    7ذا اتصاال وثيقا بأحكام أخرى للمادة       ويتصل ه . استطاعتها، قوائم باآلفات الخاضعة للوائح      تتعلق ب

ة    ة بالصحة النباتي ر المتعلق ر الحظ ود وأوام تراطات والقي تراطات  )  ب2-7(االش ررات االش الغ مب وإب
 ). جـ2-7(المتعلقة بالصحة النباتية 

ة أ                      ق باالتفاقي ة المرف هادة الصحة النباتي ات     إضافة إلى ذلك، فإنه يستفاد ضمنا من نموذج ش وائم اآلف ن ق
 :الخاضعة للوائح ضرورية؛ إذ أنه يشير إلى

 آفات الحجر الزراعي التي حددها الطرف المتعاقد المستورد؛ -
ة       - تراطات الخاص ك االش ي ذل ا ف تورد، بم د المس رف المتعاق دى الط ة ل حة النباتي ات الص متطلب

 .باآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح

ى إصدار شهادات الصحة                وتوافر قوائم اآلفات الخاض    دة المصدرة عل عة للوائح يساعد األطراف المتعاق
ة بالصورة الصحيحة ات . النباتي ة باآلف تورد قائم د المس ا الطرف المتعاق وفر فيه ي ال ي االت الت ي الح فف

ا     د أنه ي يعتق ات الت ر اآلف هادات لغي د المصدر إصدار الش تطيع الطرف المتعاق وائح، ال يس الخاضعة لل
ة   12أنظر النشرة رقم    (للوائح  خاضعة   ة   :  من سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتي خطوط توجيهي

 ).1-2القسم إلصدار شهادات الصحة النباتية، 

 :وتتفق مبررات إخضاع اآلفات للوائح مع أحكام االتفاقية التي تقتضي أن
 غير الحجرية الخاضعة للوائح حتى يتم تفي اآلفات بالمعايير التي تحدد اآلفات الحجرية أو اآلفات -

 ؛")اآلفات الخاضعة للوائح "– 2المادة (إخضاعها للوائح 
 ؛)2-7المادة (ال تتوافر شروط تطبيق تدابير الصحة النباتية إال في اآلفات الخاضعة للوائح  -
 ؛) ب1-6المادة (يكون لتدابير الصحة النباتية ما يبررها من الناحية الفنية،  -
و - ة، ي ررات الفني ات األساس للمب اطر اآلف ل مخ ادة (فر تحلي ة  "– 2الم ن الناحي ا م ا يبرره ا م له

 ").الفنية
 
 
 
 

 الغرض من قوائم اآلفات الخاضعة للوائح - 2

ع دخول                  وائح لمساعدته في من يقوم الطرف المتعاقد المستورد بوضع وتحديث قوائم باآلفات الخاضعة لل
فافية   أو انتشار اآلفات الضارة     /و ات     . وتيسير التجارة اآلمنة عن طريق تعزيز الش وائم اآلف ذه الق ّين ه وتع

 .التي حددها الطرف المتعاقد على أنها آفات حجرية أو آفات غير حجرية خاضعة للوائح

ات الخاضعة                        ة لآلف ة النوعي د المصدر القائم وفر للطرف المتعاق تورد أن ي د المس ويجوز للطرف المتعاق
د المصدر                   للوائح، والتي ي   يلة لتعريف الطرف المتعاق ذآورة، آوس وائم الم نبغي أن تكون قائمة فرعية للق
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راءات       ن االج ك م ر ذل ار أو غي يش أو االختب ة للتفت توردة معين لع مس اع س ي تقتضي إخض ات الت باآلف
 .المحددة، بما في ذلك إصدار شهادات الصحة النباتية

ة في الحاالت         ويمكن أن تكون قوائم اآلفات الخاضعة للوائح       دابير الصحة النباتي  مفيدة أيضا في تنسيق ت
التي تتفق فيها عدة جهات متعاقدة، لها اهتمامات متشابهة ومشترآة فيما يخص الصحة النباتية، على آفات 

ين           يم مع ق      . ينبغي إخضاعها للوائح من جانب مجموعة من البلدان أو إقل ك عن طري ويمكن أن يجري ذل
 . لوقاية النباتاتالمنظمات اإلقليمية

ر خاضعة   ات غي د آف دة بتحدي وم بعض األطراف المتعاق وائح تق ات الخاضعة لل وائم اآلف دى وضع ق ول
ات       . للوائح دا، لتيسير           . وليس هناك إلزام بوضع قوائم لهذه اآلف د يكون مفي ذه المعلومات ق وفير ه إال أن ت

 .التفتيش على سبيل المثال

 لوائحوضع قوائم اآلفات الخاضعة ل - 3

وائح        عة لل ات الخاض وائم اآلف د بوضع ق رف المتعاق ة للط ات التابع ة النبات ة لوقاي ة القطري وم المنظم تق
ى      . واالحتفاظ بها  ات عل ة النبات ة لوقاي واآلفات التي تدرج في القوائم هي تلك التي تحددها المنظمة القطري

 :أنها تقتضي تدابيرا للصحة النباتية
 يها اآلفات التي تخضع لتدابير مؤقتة أو طارئة؛اآلفات الحجرية، بما ف -
 .اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح -

ة                            دابير في ظروف معين اذ الت تدعي اتخ ي تس ات الت وائح اآلف ات الخاضعة لل ة لآلف ويجوز أن تشمل قائم
 . فحسب

 المعلومات بشأن اآلفات المدرجة في القوائم - 4
 المعلومات المطلوبة 4-1

 :لومات المطلوبة التي تقترن بقوائم اآلفاتتشمل المع
ة   م اآلف توى       –اس ى المس ك عل وائم، وذل ي الق راض االدراج ف ة ألغ ي لآلف م العلم تخدم اإلس يس

م     (التصنيفي الذي يكون تحليل مخاطر اآلفات قد برره     رة رق ذلك النش ل مخاطر   : 11أنظر آ تحلي
وأن يستكمل ) حيثما اقتضى األمر ذلك(سند  ويجب أن يشير االسم العلمي إلى ال      ). اآلفات الحجرية 

روس، فطر، دودة    (بمصطلح عام للمجموعة التصنيفية ذات الصلة   مثال ذلك، حشرة، رخوى، في
 ). خيطية، الخ

وائح   ات الخاضعة لل ات اآلف ات    –فئ ودة؛ أو اآلف ر موج ة، غي ات الحجري ي اآلف ات ه ذه الفئ وه
ة على نطاق وا       ر موزع ر       الحجرية، موجودة لكن غي ات غي د المكافحة الرسمية؛ أو اآلف سع وقي

 .ويجوز تنظيم قوائم اآلفات باستخدام هذه الفئات. الحجرية الخاضعة للوائح

د    ران ببن ود (االقت وائح   ) بن عة لل وائح         –خاض عة لل ود الخاض ن البن ا م ة أو غيره لع العائل الس
 .المدرجة) اآلفات(ألغراض اآلفة 

ة أن             وحيثما استخدمت الرموز، فإنه ينب     ات المسؤولة عن القائم ة النبات ة لوقاي ة القطري غي للمنظم
 .توفر أيضا المعلومات المناسبة لفهمها واستخدامها على النحو السليم

 المعلومات التكميلية 4-2
 :إن المعلومات التي يتم توفيرها حيثما اقتضى األمر ذلك، تشمل

 المرادفات؛ - 
 أو المتطلبات ذات الصلة؛اإلشارة إلى التشريعات أو اللوائح  - 
 اإلشارة إلى ورقة بيانات اآلفة أو تحليل مخاطر اآلفات؛ - 
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 .اإلشارة إلى التدابير المؤقتة أو الطارئة - 

 مسؤوليات المنظمة القطرية لوقاية النباتات 4-3
وائم     داد ق ة إلع راءات الالزم ات المسؤولية عن وضع االج ة النبات ة لوقاي ة القطري ولى المنظم تت

ي  . آلفات الخاضعة للوائح وعن إصدار قوائم نوعية لآلفات الخاضعة للوائح         ا بيد أن المعلومات الت
تستخدم في إجراء التحليل الالزم لمخاطر اآلفات ووضع القوائم بعد ذلك قد تأتي من مصادر شتى 

د، والمنظم             االت األخرى للطرف المتعاق ك الوآ ا في ذل ات داخل المنظمة القطرية أو خارجها بم
د المصدر            (القطرية األخرى    السيما في الحاالت التي تطلب فيها المنظمة القطرية للطرف المتعاق

هادات  ددة ألغراض إصدار الش وائم مح ات  )ق ات، واألآاديمي ة النبات ة لوقاي ات القطري ، والمنظم
 .العلمية، والباحثين العلميين، وغير ذلك من المصادر

 عة للوائحاالحتفاظ بقوائم اآلفات الخاض - 5

وينطوي ذلك على تحديث القوائم     . تتولى المنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولية االحتفاظ بقوائم اآلفات        
 .وإمساك السجالت على النحو المالئم

وتحتاج قوائم اآلفات الخاضعة للوائح إلى تحديث عند إضافة اآلفات إليها أو حزفها منها، أو عند تغّير فئة 
ات المدرج ة اآلف ات المدرج ات الخاصة باآلف ر المعلوم د إضافة أو تغيي ن . ة، أو عن ي بعضا م ا يل وفيم

 :األسباب األآثر شيوعا لتحديث هذه القوائم
 تغيير أوامر الحظر أو القيود أو المتطلبات؛ -
 ؛)تحديد حالة اآلفات في منطقة ما: 8أنظر النشرة رقم (تغّير حالة اآلفة  -
 نقح لمخاطر اآلفات؛نتائج تحليل جديد أو م -
 .تغيير التصنيف -

ا                ديالت عليه ال تع ى إدخ ديالت      . وينبغي تحديث قوائم اآلفات بمجرد تحديد الحاجة إل اد التع وينبغي اعتم
 .الرسمية في الوثائق القانونية، حيثما اقتضى األمر ذلك، بأسرع ما يمكن

ى     ومن المستصوب أن تمسك المنظمات القطرية لوقاية النباتات بسجال         ت مالئمة للتغييرات التي تدخل عل
ر    (قوائم اآلفات على مر الزمن       اريخ التغيي ا ولتيسير     ) مثال ذلك، مبررات التغيير، وت ك للرجوع إليه وذل

 .االستجابة للتحقيقات التي قد تتصل بالمنازعات

 إبالغ قوائم اآلفات الخاضعة للوائح - 6

وينبغي أن تنشئ األطراف . المتطلبات أو القرارات اإلداريةيجوز الحاق القوائم بالتشريعات أو اللوائح أو  
 .المتعاقدة أجهزة تنفيذية لوضع القوائم وتحديثها وإبالغها بصورة متجاوبة

 .وتتضمن االتفاقية أحكاما بشأن اإلبالغ عن القوائم واللغات التي تستخدم في ذلك

 اإلبالغ الرسمي 6-1
دة          ات المتعاق ة             تقتضي االتفاقية من الجه ة لوقاي ة والمنظمات اإلقليمي ة االتفاقي وائم ألمان إبالغ الق

ات  . النباتات التي تكون عضوا فيها    ويجب على األطراف المتعاقدة آذلك توفير هذه القوائم للمنظم
 ). ط2-7المادة (القطرية األخرى لوقاية النباتات عند طلبها 

ا         . تفاقية رسميا وينبغي إبالغ قوائم النباتات الخاضعة للوائح ألمانة اال        ك تحريري تم ذل ويجوز أن ي
 .أو بوسيلة إلكترونية، بما في ذلك شبكة إنترنت

 .وتتقرر وسيلة إبالغ قوائم اآلفات للمنظمات القطرية لوقاية النباتات داخل آل منظمة
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  طلبات الحصول على قوائم اآلفات الخاضعة للوائح 6-2
تطلب قوائم اآلفات الخاضعة للوائح أو القوائم النوعية    يجوز للمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن       

رى   ة األخ ات القطري ن المنظم وائح م ات الخاضعة لل ات  . لآلف ون الطلب ا، أن تك ي، عموم وينبغ
 .محددة قدر اإلمكان فيما يخص اآلفات والسلع والظروف التي تهم الطرف المتعاقد

 :ويجوز أن تقدم الطلبات للحصول على
 آفة معينة من حيث اللوائح؛توضيح لحالة  - 
 تحديد لآلفة الحجرية ألغراض إصدار الشهادات؛ - 
 قوائم اآلفات الخاضعة للوائح فيما يخص سلعا معينة؛ - 
 معلومات تخص اآلفات الخاضعة للوائح وال تتصل بسلعة معينة بالذات؛ - 
 .اآلفات التي أبلغت في الماضي) قوائم(تحديث لقائمة  - 

وائم  وينبغي للمنظم ة القصوى للق اء األولوي ع إعط ه، م ي حين ات ف وائم اآلف الغ ق ة إب ات القطري
ويجوز إبالغ صورة   . الالزمة إلصدار شهادات الصحة النباتية أو تيسير حرآة السلع في التجارة      

 .من اللوائح حيثما آانت قوائم اآلفات الملحقة بها تعتبر آافية

وائم     ى ق ات الحصول عل ه طلب ي أن توج اط    وينبغ ق نق ن طري ا ع ة به ردود الخاص ات وال اآلف
مية   ذا اإلبالغ               . االتصال الرس ا، إال أن ه د توافره ات عن وائم اآلف الغ ق ة إب ة االتفاقي ويجوز ألمان
 .يعتبر غير رسمي

 الشكل واللغة 6-3
ة ينبغي توفير قوائم اآلفات الخاضعة للوائح التي يتم إبالغها ألمانة االتفاقية، وعلى سبيل االستجاب   

ة                     ة والزراع ة األغذي ا  (لطلبات الجهات المتعاقدة، بواحدة من اللغات الرسمية الخمس لمنظم وفق
 ). جـ من االتفاقية3-19لمقتضيات المادة 

بكة                    ى ش يجوز إبالغ قوائم اآلفات إلكترونيا، أو عن طريق نشرها في موقع ذي تنسيق مناسب عل
ى دخول      اإلنترنت حيثما بينت األطراف المتعاقدة أن ذلك         ممكن وآانت للمنظمة المعنية القدرة عل

 .هذا الموقع وبينت رغبتها في استخدام هذا الشكل من أشكال اإلبالغ
 


