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)مسرد مصطلحات الصحة النباتیة( 5مشروع مراجعة للمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم

:1ضمیمة رقم

وغیر الموزعة على نطاق واسعلـ"المكافحة الرسمیة"خطوط توجیھیة حول تفسیر وتطبیق مفاھیم

[1] 

2012.03.19تاریخ ھذه الوثیقة

5للمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة1مشروع تعدیل للضمیمةفئة الوثیقة

المرحلة الحالیة 
للوثیقة

المشروع واعتمدت إرسالھ إلى ھیئة تدابیر الصحة )OCS(ُھیئت الضمیمة في(راجعت لجنة المعاییر2011نوفمبر/تشرین ثاني
النباتیة

عضاءمالحظات األ)TPG(راجع الفریق الفني المعني بمسرد المصطلحات2011نوفمبر/تشرین ثاني

أعدت لجنة المعاییر مشروعًا معّدًال2011مایو/أیار

)CPM-5 )2010ُعّدل إلدراج تعدیالت متسقة بالحبر المالحظة من الدورة الخامسة لھیئة تدابیر الصحة النباتیة2011مارس/آذار

حررت وھیئت في قالب2010فبرایر/شباط

مسرد مصطلحات الصحة :5للمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقمضمیمة (غیر موزعة بشكل واسع:موضوع برنامج العملاألصل
)ICPM-7) (2005(، الدورة السابعة للھیئة المؤقتة لتدابیر الصحة النباتیة008-2005) النباتیة

اعتمدت لجنة المعاییر مسودة ضمیمة لمعیار دولي لتدابیر الصحة النباتیة2011نوفمبر/تشرین ثانيالمراحل الرئیسیة

مشورة األعضاء2011یولیو/تموز

اعتمد المشروع لمشورة األعضاء2011مایو/أیار

مشروعًا معدًالSC-7أعدت اللجنة السباعیة للمعاییر2008مایو/أیار

33اعتمدت لجنة المعاییر المواصفة2006مایو/أیار

مالحظات على ھذه 
الوثیقة

واسع، وبغیة عدم إعادة فتح النقاش حول نص المكافحة لغرض تسلیط الضوء على النص الجدید حول غیر موزعة بشكل 
:، فقد جرى تعلیم النص على النحو التالي)على النحو الذي طلبتھ لجنة المعاییر(الرسمیة

رمادي..النص األصلي عن المكافحة الرسمیة متضمنًا تعدیالت االتساق بالحبر

2010في التي الحظتھا الدورة الخامسة لھیئة تدابیر الصحة النباتیة

)على ھیئة إضافات أو محذوفات على النص األصلي للمكافحة الرسمیة(

أسود تحتھ خط........نص جدید حول غیر موزعة بشكل واسع
أسود یتوسطھ خط...........النص األصلي عن المكافحة الرسمیة

المحذوف لغرض دمج كال النّصین

راتالحط أن إعادة ترقیم المقاطع ال یظھر على أنھ تغیی

على سبیل المثال، تغییرات أساسیة :المحذوفات ال تنوي تغییر محتوى ضمیمة المكافحة الرسمیة، ولكن بعض الحذف كان ضروریًا-
الطرف "،"متطلبات الصحة النباتیة لالستیراد"مثل(لدمج كال النصین، تحدیثات لمصطلحات مسرد مصطلحات الصحة النباتیة الحالي

، تحدیثات على )مثل فقرات عن االعتماد، الخلفیة" (یكلیة المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة الحدیثةاالتساق مع ھ"،")المتعاقد
.مراجع المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة، مالحظات تحریریة

ھیئت :2011مارس/آذار10تدقیقات تحریریة؛:مارس/آذار10و2011فبرایر/شباط12ھیئت للمحرر؛:2011ینایر/كانون ثاني31
.تدقیقات تحریریة:2011مایو/أیار10. 2011مایو/للجنة المعاییر أیار
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االعتماد [3] 

كضمیمة للمعیار الدولي لتدابیر )2001(تم اعتماد ھذه الضمیمة للمرة األولى من قبل الدورة الثالثة للھیئة المؤقتة لتدابیر الصحة النباتیة
تم اعتماد .خطوط توجیھیة حول تفسیر وتطبیق مفھوم المكافحة الرسمیة لآلفات الحجریة:1رقم، ضمیمة 2001: 5الصحة النباتیة

.5للمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة1كالضمیمة الحالیة--20التعدیل األول من قبل ھیئة تدابیر الصحة النباتیة في/التنقیح

[4] 

مقدمة [5] 

النطاق [6] 

:تؤمن توجیھًا عنیعزو فقط لـالضمیمةالخط التوجیھیھذھ [7] 

والمكافحة الرسمیة لآلفات الحجریة ،

 تحدید متى ینظر إلى آفة ما على أنھا موجودة ولكن غیر موزعة على نحو واسع، التخاذ قرار فیما إذا كانت آفة ما مؤھلة كآفة
.حجریة

[8] 

ھي كل من اآلفات الحجریة الموجودة في بلد مستورد ما ولكنھا غیر  لغرض ھذا الخط التوجیھي، فإن اآلفات الخاضعة للوائح ذات الصلة
.موزعة على نحو واسع واآلفات غیر الحجریة الخاضعة للوائح

[9] 

المراجع [10] 

التجارة مبادئ الصحة النباتیة لوقایة النباتات وتطبیق تدابیر الصحة النباتیة في .2006. 1المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم
.روما، االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، منظمة األغذیة والزراعة.الدولیة

روما، االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، منظمة .إطار عمل لتحلیل مخاطر اآلفات.2007. 2المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم
.األغذیة والزراعة

روما، االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، منظمة .الخطوط التوجیھیة بشأن مراقبة اآلفات.1997. 6النباتیة رقمالمعیار الدولي لتدابیر الصحة 
األغذیة والزراعة

روما، االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، منظمة األغذیة .تحدید حالة اآلفات فى منطقة ما.1998. 8المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم
.لزراعةوا

تحلیــل مخاطـــر اآلفات الَحْجریة، بما في ذلكالمخاطر على البیئة وعلى الكائنات .2004. 11المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم
.روما، االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، منظمة األغذیة والزراعة.الحیة المحورة وراثیا

، بوردو، 2000مارس/آذار24-22للھیئة المؤقتة لتدابیر الصحة النباتیة حول المكافحة الرسمیة،تقریر مجموعة العمل مفتوحة العضویة 
.فرنسا، أمانة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، منظمة األغذیة والزراعة، روما

[11] 

تعاریف [12] 

:تعرف المكافحة الرسمیة على أنھا [13] 

النباتیة الُملزمة وتطبیق إجراءات الصحة النباتیة الُملزمة بغرض استئصال أو احتواء اآلفات الحجریة أو إدارة اإلنفاذ الفعلي للوائح الصحة 
.اآلفات غیر الحجریة الخاضعة للوائح

[14] 

الخلفیةالغرض [15] 

وفقًا لذلك و.تعریف آفة حجریةماتعّبر عن مفھوم أساس في "لمكافحة رسمیةموجودة ولكن غیر موزعة على نحو واسع وخاضعة"الكلمات
وإضافة لذلك، ینبغي أن تستوفي إما معیار أن .التعریف، ینبغي أن تكون آفة حجریة ما دائمًا ذات أھمیة اقتصادیة محتملة لمنطقة مھددة

تخضع لمكافحة تكون موجودة في تلك المنطقة أو أن تفي بالمعیارین المجتمعیین بكونھا موجودة ولكن غیر موزعة على نحو واسع و
.رسمیة

[16] 

والمكافحة "منشأ أو مأذون أو منجز من جانب منظمة قطریة لوقایة النباتات"تعبیر رسمي على أنھمسرد مصطلحات الصحة النباتیةیعّرف
غیر معّبر عنھ المكافحة الرسمیةعلى أنھ ألغراض الصحة النباتیة، فإن مفھوم".تقلیص، احتواء أو استئصال ألعداد إحدى اآلفات"على أنھا

.بشكل كاف بتولیفة من ھذین التعریفیین

[17] 
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:ھي إعطاء وصف أكثر دقة لتفسیرالخط التوجیھیالضمیمةالغایة من ھذھ [18] 

لآلفات الحجریة الموجودة في منطقة ما وأیضًا لآلفات غیر الحجریة الخاضعة مفھوم المكافحة الرسمیة وتطبیقھ في الممارسة
للوائح، و

لآلفات الحجریة"موجودة ولكنھا غیر موزعة بشكل واسع، وتحت مكافحة رسمیة"مفھوم.

[19] 

: 8لیس مصطلحًا مشموًال في وصف وضع اآلفة الُمدرج في المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة"غیر موزعة على نحو واسع"إن عبارة
1998.

[20] 

االشتراطات/المتطلبات [21] 

عامةاشتراطات /متطلبات.1 [22] 

، سیما مبادئ عدم التمییز، الشفافیة، تعادل تدابیر الصحة النباتیة 2006: 1المكافحة الرسمیة خاضعة للمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة
.وتحلیل مخاطر اآلفات

[23] 

المكافحة الرسمیة1.1 [24] 

:تشمل المكافحة الرسمیة [25] 

المناطق المصابة/المنطقةأو االحتواء في /االستئصال و

المناطق المھددة/المراقبة في المنطقة

المناطق المحمیة بما في ذلك تدابیر الصحة النباتیة المطبقة عند االستیراد/قیود مرتبطة بالحركة إلى وضمن المنطقة.

[26] 

تقویم البرنامج ومراقبة اآلفات مطلوبین في برامج وفي الحدود الدنیا، یكون .تمتلك جمیع برامج المكافحة الرسمیة عناصر تكون ُملزمة
ویتعّین أن تكون .المكافحة الرسمیة لتحدید الحاجة إلى وتأثیر المكافحة لتبریر تدابیر الصحة النباتیة المطبقة عند االستیراد للغرض ذاتھ

).أدناه1.2ةانظر الفقر(تدابیر الصحة النباتیة المطبقة عند االستیراد متسقة مع مبدأ عدم التمییز

[27] 

وبالنسبة لآلفات غیر الحجریة الخاضعة للوائح، قد یستخدم التقلیص .بالنسبة لآلفات الحجریة، قد یكون لالستئصال واالحتواء عنصر تقلیص
.الجتناب تأثیر اقتصادي غیر مقبول كونھ ینطبق على االستخدام المقصود لنباتات الغرس

[28] 

غیر موزعة بشكل واسع2.1 [29] 

یمكن أن تصّنف آفة ما على أنھا موجودة وموزعة بشكل .مفھوم یعزو إلى وجود آفة وتوزیعھا ضمن منطقة ما"غیر موزعة بشكل واسع"
، یتم تحدید فیما إذا كانت آفة ما غیر موزعة بشكل واسع في خطوة تصنیف )PRA(وفي تحلیل مخاطر اآلفات.واسع، أو غیر موجودة

".غیر موزعة بشكل واسع"أنھ من غیر المتوقع توطّّن اآلفة وبالتالي فھو لیس بذي صلة بمفھومویعني التنقل .اآلفة

[30] 

، وحسب المناسب في حالة بعض اآلفات غیر الحجریة الخاضعة وفي حالة آفة حجریة موجودة ولكنھا غیر موزعة بشكل واسع
عندما یتم اعتبار .المحمیة)المناطق(والمنطقةالمھددة)المناطق(،المنطقةوالمصابة)المناطق(یتعّین على البلد المستورد تعریف المنطقةللوائح،

آفة حجریة أنھا غیر موزعة بشكل واسع، فھذا یعني أن اآلفة محدودة على أجزاء من مناطق توزعھا المحتمل وھناك مناطق خالیة من 
ھذه المناطق المھددة ألن تكون متجاورة ولكنھا قد تتكون من عدة وال تحتاج .ھاأو انتشار ھادخولجراء اآلفة وعرضة لخسارة اقتصادیة من 

وھناك .ولغایة تبریر اإلعالن أن آفة ما غیر موزعة بشكل واسع، یتعّین وصف وتحدید المناطق المھددة وإتاحتھا عند الطلب.أجزاء ممیزة
.مع مرور الزمن كما أن التصنیف قد یتغیر أیضًا.درجة من عدم الیقین مرتبطة بأي تصنیف للتوزیع

[31] 

أي منطقة (یتعین أن تكون المنطقة التي ال تكون فیھا اآلفة موزعة بشكل واسع المنطقة نفسھا التي ینطبق علیھا التأثیر االقتصادي
ذلك النظر في  إن اتخاذ قرار بأن آفة ما ھي آفة حجریة، بما في.وحیثما تكون اآلفة تحت مكافحة رسمیة أو معتبرة للمكافحة الرسمیة)مھددة

قد یكون األكثر مناسبة، في بعض األحیان، لكن و.توزیعھا، ووضع تلك اآلفة في ظل مكافحة رسمیة، یتم نمطیًا بالنظر إلى بلد بأكملھ
في تلك وال بد من مراعاة األھمیة االقتصادیة المحتملة لآلفة .إخضاع آفة ما للوائح كآفة حجریة في أجزاء من البلد ولیس في البلد بأكملھ

واألمثلة عن متى قد یكون ذلك مناسبًا ھي بلدان تشمل أراضیھا جزیرة أو أكثر أو حاالت أخرى .األجزاء عند تحدید تدابیر الصحة النباتیة
عندما تكون ھناك حواجز طبیعیة أو مصطنعة لتوطّّن اآلفة وانتشارھا، كحالة البلدان الواسعة التي تكون فیھا محاصیل محددة مقیدة 

.اطة المناخ إلى مناطق معرفة جیدًابوس

[32] 

القرار بتطبیق مكافحة رسمیة3.1 [33] 

كنھا قد تختار منظمة قطریة لوقایة النباتات فیما إذا كان یجب القیام أم ال بمكافحة رسمیة آلفة ما ذات أھمیة اقتصادیة محتملة وموجودة ول [34] 
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ذات الصلة من تحلیل مخاطر اآلفات، مثل التكالیفغیر موزعة بشكل واسع، آخذین في الحسبان العوامل 

وإذا لم یتم إخضاع اآلفة .والفوائد من إخضاع اآلفة المحددة للوائح، والمقدرة الفنیة واللوجستیة لمكافحة اآلفة ضمن المنطقة المعّرفة
.لمكافحة رسمیة، فإنھا غیر مؤھلة ألن تكون آفة حجریة

نوعیة/متطلبات خاصة.2 [35] 

عدم التمییز، الشفافیة، اإلنفاذ والطبیعة الُملزمة التبریر الفني، النوعیة الواجب تلبیتھا بمخاطر تحلیل اآلفات، /ترتبط المتطلبات الخاصة
.للمكافحة الرسمیة، مجال التطبیق، وسلطة المنظمة القطریة لوقایة النباتات ومشاركتھا في المكافحة الرسمیة

[36] 

يالتبریر الفن1.2 [37] 

.یتعّین أن تكون المتطلبات المحلیة ومتطلبات الصحة النباتیة لالستیراد مبررة فنیًا وتؤدي إلى تدابیر صحة نباتیة غیر ممیزة [38] 

الدولي المعیار (یتطلب تطبیق التعریف آلفة حجریة ما معرفًة باألھمیة االقتصادیة المحتملة، التوزیع المحتمل وبرامج المكافحة الرسمیة
كما ُیحّدد تصنیف آفة ما على أنھا موجودة وموزعة بشكل واسع أو موجودة ولكنھا غیرموزعة بشكل ).2007: 2لتدابیر الصحة النباتیة

مثل .ویمثل ھذا التوزع المحتمل المناطق التي قد ُتصبح فیھا اآلفة متوطنة إذا ما أعطیت الفرصة.واسع بارتباط مع توزعھا المحتمل
توجیھًا عن 2004: 11ویؤمن المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم.جودة، والعوامل البیئیة كالمناخ والتربة تكون مناسبةعوائلھا مو

وغیر .وفي حالة أن آفة ما موجودة .لدى االضطالع بتحلیل مخاطر اآلفات العوامل الواجب مراعاتھا عند تقدیر احتمالیة التوّطن واالنتشار
.سع، یتعّین أن یرتبط تقدیر األھمیة االقتصادیة المحتملة بالمناطق التي تكون فیھا اآلفة غیر متوطنةموزعة بشكل وا

[39] 

یؤمن  .یتعّین استخدام المراقبة لتحدید توزع آفة ما في منطقة ما كأساس لمزید من النظر فیما إذا كانت اآلفة غیر موزعة بشكل واسع
وقد تؤثر بعض العوامل .توجیھًا عن المراقبة، ویشمل أحكامًا عن الشفافیة1997: 6النباتیة رقمالمعیار الدولي لتدابیر الصحة 

البیولوجیة مثل دورة حیاة اآلفة، وسائل االنتشار ومعدل التكاثر في تصمیم برامج المراقبة، وتفسیر بیانات المسح ومستوى الثقة /الحیویة
وقد تستوجب الظروف المتغیرة أو .إن توزیع آفة ما في منطقة ما لیس ظرفًا ثابتًا.سعفي تصنیف آفة ما على أنھا غیر موزعة بشكل وا

.یما إذا كانت آفة ما غیر موزعة بشكل واسعر فمعلومات جدیدة إعادة النظ

[40] 

عدم التمییز2.2 [42] 

وبخاصة، یتعّین أال تكون متطلبات الصحة النباتیة .أساسیًایعّد مبدأ عدم التمییز بین المتطلبات المحلیة ومتطلبات الصحة النباتیة لالستیراد 
وعلیھ یتعّین أن یكون ھناك اتساق ما بین المتطلبات المحلیة .لالستیراد أكثر صرامة من تأثیر المكافحة الرسمیة في بلد مستورد ما

:ومتطلبات الصحة النباتیة لالستیراد آلفة معرفة

[43] 

 االستیراد أكثر صرامة من المتطلبات المحلیةیتعّین أال تكون متطلبات.

یتعّین أن تكون المتطلبات المحلیة ومتطلبات االستیراد متماثلة أو ذات تأثیر متعادل.

یتعّین أن تكون العناصر الُملزمة للمتطلبات المحلیة ومتطلبات االستیراد متماثلة.

 ذاتھا كعملیات متعادلة في برامج المكافحة المحلیةیتعّین أن تكون كثافة التفتیش على الشحنات المستوردة ھي.

في حالة عدم االمتثال، یتعّین اتخاذ أعمال صحة نباتیة متعادلة على الشحنات المستوردة كما ھي متخذة محلیًا.

یتعّین تطبیق مستوى التحمل ذاتھ للمادة المستوردة محليقطریمكافحة رسمیةإذا ما طبق مستوى تحّمل ضمن برنامج ،
نظرًا ألن حدوث اآلفة ال یتجاوز محلیقطریوبخاصة، إذا لم یتم اتخاذ عمل في برنامج مكافحة رسمیة.المعادلة
في حین یتعّین ،وُیحّدد االمتثال مع مستویات التحّمل لالستیراد عمومًا بوساطة التفتیش أو االختبار عند الدخول.ذاتھالتحّملمستوى
.المحلیة عند آخر نقطة یتم فیھا تطّبق المكافحة الرسمیةالتحمل للشحنات مستوىمعاالمتثالتحدید

یتعّین أن تكون ھناك خیارات ،محليقطریوعندما یكون خفض المرتبة أو إعادة التصنیف مسموحًا ضمن برنامج مكافحة رسمیة
.مماثلة متاحة للشحنات المستوردة

[44] 

الشفافیة3.2 [45] 

.للمكافحة الرسمیة ومتطلبات الصحة النباتیة لالستیراد وجعلھا متاحة، عند الطلبیتعّین توثیق المتطلبات المحلیة  [46] 

اإلنفاذ4.2 [47] 
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:ویتعّین أن یشمل اإلنفاذ.یتعّین أن یكون اإلنفاذ المحلي لبرامج المكافحة الرسمیة معادًال إلنفاذ متطلبات شروط الصحة النباتیة لالستیراد [48] 

أساسًا قانونیًا

تنفیذًا تشغیلیًا

تقویمًا ومراجعة

عمل صحة نباتي في حالة عدم االمتثال.

[49] 

الطبیعة الملزمة للمكافحة الرسمیة5.2 [50] 

إن نطاق برامج المكافحة الرسمیة .المكافحة الرسمیة ملزمة بمعنى أن یكون كافة األشخاص المعنیین ُملزمین قانونیًا لتنفیذ األعمال المطلوبة
، في حین أن النطاق لآلفات غیر الحجریة الخاضعة للوائح ملزم فقط في )مثل إجراءات لحمالت االستئصال(الحجریة إلزامي كلیًا لآلفات

).مثل برامج التصدیق الرسمیة(بعض الظروف

[51] 

مجال التطبیق6.2 [52] 

ویتعّین أن یتم تحدید مجال .ى مستوى منطقة محلیةیمكن تطبیق برنامج مكافحة رسمیة على المستوى القطري، القطري الفرعي، أو عل
اشتراطات صحة نباتیة لالستیراد التأثیر ذاتھ للمتطلبات المحلیة لالستیراد /ویتعّین أن یكون ألیة متطلبات.التطبیق لتدابیر المكافحة الرسمیة

.للمكافحة الرسمیة

[53] 

المكافحة الرسمیةسلطة المنظمة القطریة لوقایة النباتات وإسھامھا في 7.2 [54] 

:یتعّین أن تكون المكافحة الرسمیة [55] 

منشأة أو معترف بھا من الطرف المتعاقد أو المنظمة القطریة لوقایة النباتات في ظل سلطة تشریعیة مناسبة

النباتاتمراجعة من قبل المنظمة القطریة لوقایة /أن ُتنجز، ُتدار، ُیشرف علیھا أو، في الحدود الدنیا مدققة

ذات إنفاذ مضمون من قبل الطرف المتعاقد أو المنظمة القطریة لوقایة النباتات.

یمكن تعدیلھا، إلغاؤھا أو تفقد االعتراف الرسمي بھا من الطرف المتعاقد أو من المنظمة القطریة لوقایة النباتات

[56] 

وكاالت أخرى غیر المنظمة القطریة /وقد تكون ھیئات.لطرف المتعاقدتقع المسؤولیة والمساءلة عن برامج المكافحة الرسمیة على عاتق ا
لوقایة النباتات مسؤولة عن جوانب من برامج المكافحة الرسمیة، وقد تكون جوانب معینة من برامج المكافحة الرسمیة من مسؤولیة 

النباتات ُمدركة تمامًا لجمیع جوانب برنامج المكافحة  ویتعّین أن تكون المنظمة القطریة لوقایة.السلطات القطریة الفرعیة أو القطاع الخاص
.الرسمیة في البلد الذي تمثلھ

[57] 


