
Pest risk analysis for quarantine pests including analysis of environmental  
risks and living modified organisms ISPM 11 

International Plant Protection Convention ISPM 11-1 
© FAO 2013 

 11رقم الدولي المعيار 

  لتدابير الصحة النباتية المعايير الدولية

 11رقم  الدولي المعيار

  الَحْجرية ر اآلفاتـــل مخاطــتحلي

 )1320( 

 النباتاتأمانة االتفاقية الدولية لوقاية صادر عن 
  



 

 

 المطبوعتاريخ 
 ھذا ليس جزءاً رئيسياً من المعيار 

ة يعود تاريخ  ى لمحة تاريخي ط، وللحصول عل ة فق ذه اللغ المطبوع إلى النسخة الصادرة بھ
  .شاملة، يمكن الرجوع إلى النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية من ھذا المعيار

ل ي أبري دت ف ان /اعتم ة  2001نيس دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت ل الھيئ ن قِب دورة  –م ال
  الثالثة

ة . 2001. 11 المعيار الدولي رقم ة لوقاي تحليل مخاطر اآلفات الَحْجريةً روما، االتفاقية الدولي
  .النباتات، الفاو

ل –وافقت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية  ى  2003نيسان /الدورة الخامسة في أبري عل
ق  ة ): 1م ( 1الملح اطر البيئي ل المخ ق(تحلي ع الملح ار ) 1 م ه ضمن المعي  11وإدراج

  وراجعت العنوان
ا في ذلك المخاطر على . 2003. 11المعيار الدولي رقم  ة، بم ات الَحْجري تحليل مخاطر اآلف

 .لوقاية النباتات، الفاوالدولية روما، االتفاقية . البيئة
ل –وافقت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية  ى  2004نيسان /الدورة السادسة في أبري عل

ة المحورة ): 2م ( 2الملحق  ات الحي ى الكائن ات عل ين (بتحليل مخاطر اآلف  2مع الملحق
  11 المعياروإدراجه ضمن ) 3و
ى الملحق 04 -2013 ة عل ار   4وافقت ھيئة تدابير الصحة النباتية في دورتھا الثامن ، 11للمعي

 .والتغيرات المرتبطة به في النص األساسي للمعايير
ة روما، اال. تحليل مخاطر اآلفات الَحْجرية. 2013. 11المعيار الدولي رقم  ة لوقاي ة الدولي تفاقي

  .الفاو النباتات،
 2013نيسان /أبريل :آخر تحديث لتاريخ المطبوع
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  الموافقة
وافقت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية على المعايير الدولية الخاصة بتدابير الصحة النباتية 

. 2001نيسان /دورتھا الثالثة المعقودة في أبريلي ف) تحليل مخاطر اآلفات الحجرية( 11رقم 
 11على ملحق بالنشرة رقم  2003نيسان /ة في أبريلووافقت الھيئة المؤقتة في دورتھا الخامس

يتعلق بتحليل المخاطر البيئية ووافقت على إدراجه في النشرة رقم ) تحليل مخاطر اآلفات الحجرية(
تحليل مخاطر اآلفات الحجرية، بما في (، التعديل األول 11، وقد أفضى ذلك إلى النشرة رقم 11

، أقّرت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في 2004نيسان /وفي أبريل). ذلك المخاطر على البيئة
ً يتعلق بتحليل مخاطر اآلفات على الكائنات الحية المحورة ووافقت على  دورتھا السادسة ملحقا

وقد تم ذلك بالفعل وأفضى إلى إصدار المعايير . ، التعديل األول11إدراجه ضمن النشرة رقم 
وإلى " 1م"ويشار إلى الملحق عن المخاطر على البيئة بشعار ). 2004( 11الحالية أي النشرة رقم 

  ".2م"الملحق عن المخاطر على الكائنات الحية المحورة بشعار 

أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ودعمھا،  وتعترف الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بتعاون
  11باإلضافة إلى مشاركة خبراء تابعين لألطراف في االتفاقية، تحضيراً للملحقين بالنشرة 

على الملحق  2013نيسان / ووافقت ھيئة تدابير الصحة النباتية في دورتھا الثامنة المعقودة في أبريل
 .، والتغيرات المرتبطة به في النص األساسي للمعاييربشأن تحليل مخاطر النباتات كآفات حجريّة 4

  مقدمة

  النطاق
تشرح ھذه المعايير بالتفصيل طريقة تحليل مخاطر اآلفات لمعرفة ما إذا كانت اآلفات من اآلفات 

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

تفاصيل تتعلق بتحليل مخاطر آفات النباتات بالنسبة للبيئة والتنوع الحيوي، بما أيضاً وھي تتضمن    1م
الطليقة، والحياة النباتية البرية، /في ذلك المخاطر التي تؤثر على األنواع النباتية غير المزروعة

وترد في . المعنيةوالمواطن البيئية والنظم اإليكولوجية التي تضمھا منطقة تحليل مخاطر اآلفات 
بعض المالحظات التي تشرح نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالنسبة إلى المخاطر  1الملحق 
  .البيئية

ھذا النص الملحق توجيھات بشأن تقييم مخاطر الصحة النباتية المحتملة على النباتات يتضّمن    2م
بنطاق تلك التوجيھات مّس توال . المحورةوالمنتجات النباتية التي تتسبب بھا الكائنات الحية 

بل إّن الغرض منه ھو إيضاح المسائل المتعلقة بتحليل مخاطر اآلفات  11المعايير الدولية رقم 
بعض المالحظات التي تشرح نطاق  2وترد في الملحق . بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة

  .إلى الكائنات الحية المحورة االتفاقية الدولية لجھة تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة

  توجيھات خاصة بشأن تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى النباتات كآفات حجريّة 4ويتضّمن الملحق 

  المراجع
بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع ، 2000 ،البيولوجي التنّوع اتفاقية

  .مونتريال، اتفاقية التنوع البيولوجي .الحيوي
 النباتية،لتدابير الصحة  الثالثة المؤقتة الھيئة تقرير ،2001 ،النباتية الصحة لتدابير المؤقتة الھيئة

  .منظمة األغذية والزراعة النباتات، لوقاية الدولية االتفاقية ،2001 نيسان/أبريل 6- 2 روما،
النباتية، ، تقرير الھيئة المؤقتة السابعة لتدابير الصحة 2005، النباتية الصحة لتدابير المؤقتة الھيئة

  .منظمة األغذية والزراعة ،التفاقية الدولية لوقاية النباتات، ا2005نيسان /أبريل 7- 4روما، 
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، روما، االتفاقية الدولية تباتاالتفاقية الدولية لوقاية النا، 1997، النباتات لوقاية الدولية االتفاقية
  .منظمة األغذية والزراعةلوقاية النباتات، 

مبادئ الحجز الزراعي بحسب صلتھا ، 1993. 1 رقم النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير
نشر [ منظمة األغذية والزراعة ،التفاقية الدولية لوقاية النباتاتا ، روما،بالتجارة الدولية

  ].2006: 1مراجع؛ اآلن المعيار الدولي رقم ] [1995
التفاقية ا روما، ،اآلفات مخاطر لتحليل إطار ،2007 .2 رقم النباتية صحةال لتدابير الدولية المعايير

  .منظمة األغذية والزراعة ،الدولية لوقاية النباتات
مدونة السلوك بشأن استيراد وإطالق ، 1995. 3 رقم النباتية صحةال لتدابير الدولية المعايير

منظمة األغذية  ،التفاقية الدولية لوقاية النباتاتروما، اة، للمكافحة الحيويالعوامل األجنبية 
  ].2005: 3مراجع اآلن المعيار الدولي رقم ] [1996نشر [ والزراعة

 ،إنشاء المناطق الخالية من اآلفات متطلبات ،1995 .4 رقم النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير
  ].2006نشر [ منظمة األغذية والزراعة ،لوقاية النباتاتالتفاقية الدولية روما، ا

التفاقية روما، ا ،مسرد لمصطلحات الصحة النباتية .5رقم  النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير
  .منظمة األغذية والزراعة ،الدولية لوقاية النباتات

 النباتية الصحة شھادات إصدار نظام، 1997. 7رقم  النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير
  .منظمة األغذية والزراعة، التفاقية الدولية لوقاية النباتاتروما، ا، للصادرات

، روما، تحديد حالة اآلفات في منطقة، 1998. 8رقم  النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير
  .منظمة األغذية والزراعة، التفاقية الدولية لوقاية النباتاتا
اشتراطات إنشاء أماكن إنتاج خالية من ، 1999. 10رقم  النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير

منظمة األغذية ، التفاقية الدولية لوقاية النباتات، روما، ااآلفات ومواقع إنتاج خالية من اآلفات
  .والزراعة

توجيھية لشھادات الصحة خطوط ، 2001. 12رقم  النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير 2م
مراجع، اآلن . [منظمة األغذية والزراعة، التفاقية الدولية لوقاية النباتاتا، روما النباتية

  ].2011: 12المعيار الدولي رقم 
مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة ، 2009. 32رقم  النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير

ً لمخاطر آفاتھاالنباتية لتوزيع السلع على فئ ، التفاقية الدولية لوقاية النباتاتا روما ،ات طبقا
  .منظمة األغذية والزراعة

 تعاريف

 المعايير في نشرةال ھذه في المستخدمة النباتية الصحة طلحاتصم تعاريف على اإلطالع يمكن
 .)النباتية الصحة مصطلحاتمسرد ( 5 النباتية رقم الصحة لتدابير الدولية

  للمتطلبات العام اإلطار
أو طريق انتقال /تنحصر أھداف تحليل مخاطر اآلفات، بالنسبة لمنطقة محددة، في تحديد اآلفات و

العدوى التي تبعث على القلق وتقييم أخطارھا، وتحديد المناطق المھددة، وكذلك تحديد خيارات 
بالنسبة لآلفات الَحْجرية وتشمل عملية تحليل مخاطر اآلفات . إدارة اآلفات، حسب مقتضى الحال

  :ثالث مراحل، ھي
 وطريق) أو اآلفات(وتشمل تحديد اآلفة ) وھي مرحلة الشروع في العملية(المرحلة األولى  -

انتقال العدوى التي تبعث على القلق، والتي ينبغي النظر فيھا من أجل تحليل المخاطر فيما 
  .يتعلق بالمنطقة المحددة لتحليل مخاطر اآلفات

وتبدأ بتصنيف اآلفات كل على حدة لتحديد ما ) وھي مرحلة تقدير المخاطر(ة الثانية المرحل -
وتستمر عملية تقدير المخاطر بتقييم احتمال .  إذا كانت تنطبق عليھا معايير اآلفات الَحْجرية

بما في ذلك التأثيرات (دخول اآلفات، وتوطنھا وانتشارھا، ونتائجھا االقتصادية المحتملة 
  ).1م – ئةعلى البي
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وتشمل تحديد خيارات اإلدارة الالزمة للحد ) وھي مرحلة إدارة المخاطر(والمرحلة الثالثة  -
من المخاطر التي تم تحديدھا في المرحلة الثانية، مع تقييم ھذه الخيارات لتحديد مدى 

 .كفاءتھا، وإمكانية تنفيذھا وتأثيرھا توطئة الختيار أنسبھا

  يةتحليل مخاطر اآلفات الَحْجر

  الشروع في العملية: المرحلة األولى  .1

 على تبعث التي انتقال العدوى طريقو) اآلفات أو( اآلفة تحديدالھدف من مرحلة الشروع ھو 
تحليل مخاطر ل المحددة بالمنطقة يتعلق فيما المخاطر تحليل أجل من فيھا النظر ينبغي والتي القلق،
 .اآلفات

المحورة خطراً على الصحة النباتية يستدعي بالتالي إجراء تحليل قد تشكل بعض الكائنات الحية   2م
  .لمخاطر اآلفات

إالّ أّن العديد من فئات الكائنات الحية المحورة لن تشكل أي خطر على الصحة النباتية غير 
المخاطر التي تتسبب بھا غير الكائنات الحية المحورة ذات الصلة وال تستدعي بالتالي إجراء تحليل 

فيكون الھدف من مرحلة الشروع في العملية في حالة الكائنات الحية . لمخاطر اآلفاتكامل 
المحورة تحديد الكائنات التي تتمتع بمواصفات آفة محتملة والتي تحتاج إلى المزيد من التقييم وتلك 

  .11التي ال تحتاج إلى المزيد من التقييم في إطار المعايير الدولية رقم 

الكائنات الحية المحورة ھي كائنات تّم تحويرھا بواسطة تقنيات التقانة الحيوية الحديثة إلظھار سمة    2م
وفي معظم الحاالت، ال يعتبر عادة الكائن األصل آفة نباتية . أو أكثر من السمات الجديدة أو المغيّرة

ات أو تتابع الجينات الذي أي الجين(بل قد ينبغي إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان التحوير الوراثي 
يؤدي إلى سمة أو مواصفة جديدة قد تشكل خطراً من ) ينظّم الجينات األخرى أو الجينات الناتجة

 .مخاطر اآلفات النباتية

  :وقد تكون مخاطر اآلفات النباتية الناجمة عن الكائنات الحية المحورة   2م
  ؛ أو)لكائنات الحية المحورةأي ا(المضافة ) الجينات(يحمل الجينة ) كائنات(كائناً  -
 ؛ أو)جينة مستخرجة من اآلفات النباتية كالفيروسات مثالً (مجموعة مواد وراثية  -
  .تبعات انتقال المادة الوراثية إلى كائن آخر -

  نقطة البداية  1.1

  :يمكن البدء في عملية تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لما يلي
  الً آلفةيمثل خطراً محتم نتقال العدوىتحديد طريق ال -
 تحديد آفة قد تتطلب اتخاذ تدابير للصحة النباتية -
 .مراجعة أو تعديل سياسات وأولويات الصحة النباتية -

أي "وتعرف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اآلفة بأنھا ". اآلفات"كثيرا ما تشير نقاط البداية إلى   1م
الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات نوع أو ساللة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو 

ولدى تطبيق نقاط البداية ھذه على النباتات تحديداً، كآفات، فمن المھم ." أو المنتجات النباتية
فاآلفات التي تؤثر على النباتات بصورة مباشرة . مالحظة أن النباتات المعنية تفي بھذا التعريف

لكثير من الكائنات التي تؤثر على النباتات بصورة غير إضافة إلى ذلك، فا. تفي بھذا التعريف
ويمكن االستناد في القول ). النباتات الغازية/كاألعشاب الضارة(مباشرة تفي أيضا بھذا التعريف 

وفي حالة الكائنات التي . بأنھا مؤذية إلى الدالئل التي يتم الحصول عليھا في المنطقة التي توجد فيھا
على أنھا تؤثر على النباتات بصورة مباشرة، فقد يكون من المناسب، مع  توجد دالئل غير كافية

ذلك، أن يجرى، على أساس ما ھو متاح من معلومات وثيقة الصلة بالموضوع، تقدير احتمال 
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كونھا مؤذية في منطقة تحليل مخاطر اآلفات باستخدام نظام موثق بوضوح، ومطبق باتساق، 
  .اصة بالنسبة لألنواع أو األصناف النباتية المستوردة للغرسولھذا أھمية خ. ومتسم بالشفافية

تشمل أنواع الكائنات الحية المحورة التي قد يتعين على المنظمات القطرية لوقاية النباتات تقييمھا    2م
  :لتحديد المخاطر على الصحة النباتية

زينة أو غابات تتّم كمحاصيل زراعية أو للغذاء والعلف أو نباتات لل) أ(النباتات المستخدمة  -
) ج(؛ )مثل الكائنات الحية التي تتولى التخلص من العدوى(العالج الحيوي ) ب(إدارتھا؛ 

كعوامل ) د(؛ )مثالً إنتاج األنزيمات أو المواد البالستيكية العضوية(ألغراض صناعية 
  ؛)مثالً إلنتاج المواد الصيدلية(عالجية 

 دتھا على تأدية ذلك الدور بشكل أفضل؛ عوامل المكافحة الحيوية المحّورة لمساع -
اآلفات المحورة لتغيير مواصفاتھا الممِرضة وجعلھا مفيدة بالتالي في المكافحة الحيوية  -

مدونة السلوك الخاصة باستيراد : 3أنظر المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم (
 ؛)وإطالق العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية

المحورة وراثياً لتحسين مواصفاتھا الستخدامھا كأسمدة حيوية أو لمعالجات أخرى الكائنات  -
  .للتربة وفي العالج الحيوي أو ألغراض صناعية

ال تصنّف الكائنات الحية المحورة في خانة اآلفات إال إذا كانت مؤذية أو يمكن أن تؤذي النباتات أو   2م
وقد يتخذ الضرر . التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات المنتجات النباتية في ظروف معينة في المنطقة

وللمزيد من . شكل تأثيرات مباشرة على النباتات أو المنتجات النباتية أو تأثيرات غير مباشرة
التوجيھات عن طريقة معرفة ما إذا كانت الكائنات الحية المحورة قد تشكل آفة أم ال، يرجى العودة 

  .في الملحق الثالث  حي محور آفة إلى تحديد إمكانية أن يشكل كائن

  انتقال العدوىتحليل مخاطر اآلفات نتيجة لتحديد طريق   1.1.1

قد تنشأ الحاجة إلى تحليل جديد أو ُمنقح لمخاطر اآلفات على طريق محدد النتقال العدوى في 
  :الحاالت التالية

وھي عادة نبات أو (بل بدء التعامالت التجارية الدولية في سلعة لم يكن البلد يستوردھا من ق -
أو في سلعة من منطقة منشأ جديدة أو من بلد ) ُمنتَج نباتي، بما في ذلك النباتات الُمعدَّلة وراثياً 

 منشأ جديد
 استيراد أنواع جديدة من النباتات ألغراض االنتخاب أو البحوث العلمية -
عي، أو عن طريق مواد االنتشار الطبي(تحديد طريق آخر النتقال العدوى غير استيراد السلعة  -

  ).التعبئة، أو البريد، أو النفايات، أو أمتعة الركاب، وما إلى ذلك
كأن تحملھا (ويمكن إعداد قائمة باآلفات التي من المحتمل أن ترتبط بھذا الطريق النتقال العدوى 

األدبيات باالستعانة بالمصادر الرسمية، وقواعد البيانات، والمطبوعات العلمية أو ) السلعة
ومن المفضل تحديد األولويات في القائمة استناداً إلى رأي .  األخرى، أو مشاورات الخبراء

وفي حالة عدم تحديد آفات من المحتمل دخولھا من ھذا .  الخبراء بشأن توزيع اآلفات وأنواعھا
  .الطريق، يمكن أن تتوقف عملية تحليل مخاطر اآلفات عند ھذه النقطة

ً "بارة المقصود بع   2م النباتات التي يتم الحصول عليھا بواسطة التقانة الحيوية " النباتات المعدلة وراثيا
  .الحديثة

  تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لتحديد اآلفة  2.1.1

  :قد تنشأ الحاجة إلى تحليل جديد أو ُمنقح لمخاطر اآلفات بشأن آفة محددة في الحاالت التالية
ابة متوطنة أو بعد تفشي آفة جديدة داخل منطقة تحليل ظھور حالة طارئة بعد اكتشاف إص -

 مخاطر اآلفات
 ظھور حالة طارئة لدى اكتشاف آفة جديدة في سلعة مستوردة -
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 تحديد وجود خطر ناتج عن آفة جديدة، عن طريق البحوث العلمية -
 دخول آفة إلى منطقة ما -
 ي منطقة المنشأوجود تقارير تدل على أن آفة تعد أشد ضرراً في منطقة ما عما ھي ف -
 تكرار اكتشاف آفة -
 طلب استيراد كائن حي من الخارج -
 التعرف على كائن حي يعد ناقالً آلفات أخرى -
  .تحور كائن حي وراثيا بطريقة تدل بوضوح على أنه يمكن أن يمثل آفة نباتية -

  .الحيوية الحديثة ما يتم الحصول عليه بواسطة التقانة" المحورة وراثياً "المقصود بعبارة    2م

  الشروع في تحليل مخاطر اآلفات نتيجة إلعادة النظر في السياسة المطبقة أو تغييرھا  3.1.1

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

شروط أو عمليات الصحة  اتخاذ قرار على المستوى القطري بإعادة النظر في لوائح أو -
 النباتية

منظمة إقليمية لوقاية النباتات، أو (النظر في اقتراح مقدم من بلد آخر أو من منظمة دولية  -
 )منظمة األغذية والزراعة

تأثير نظام جديد للمعاملة أو وقف العمل بنظام للمعاملة، أو تأثير عملية جديدة، أو معلومات  -
 جديدة على

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

  تحديد منطقة تحليل مخاطر اآلفات  2.1

ينبغي تحديد منطقة تحليل مخاطر اآلفات بأكبر قدر من الدقة لكي يمكن تحديد المنطقة التي يلزم 
  .نھاتوفير معلومات بشأ

  المعلومات  3.1

ويعد ذلك مھماً .  يعد جمع المعلومات من العناصر المھمة في جميع مراحل تحليل مخاطر اآلفات
في مرحلة البداية حتى يمكن تحديد اآلفة أو اآلفات، وتوزيع وجودھا وارتباطھا بالنباتات العائلة، 

الحاجة إليھا للتوصل إلى القرارات وتُجَمع المعلومات األخرى كلما ظھرت .  أو السلع، أو غير ذلك
  .الالزمة طالما استمرت عملية تحليل مخاطر اآلفات

ويعد تقديم .  ويمكن أن تأتي المعلومات الالزمة لتحليل مخاطر اآلفات من مصادر متعددة
المعلومات الرسمية عن حالة اآلفات من االلتزامات التي تنص عليھا االتفاقية الدولية لوقاية 

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

ستكون مصادر المعلومات أكثر تنوعا بالنسبة إلى المخاطر البيئية، عموما، من تلك التي كانت    1م
وقد . وقد يحتاج األمر إلى مدخالت أوسع نطاقا. المنظمات القطرية لوقاية النباتات تستخدمھا تقليديا

، إال أنه يجب التسليم بأن ھذه التقديرات ليس لھا عادة "تقديرات التأثير البيئي"تشمل ھذه المصادر 
  .نفس الغرض لتحليل مخاطر اآلفات وأنھا ال يمكن أن تكون بديال عن ھذا التحليل

  :من المعلومات المطلوبة بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة إلجراء تحليل كامل للمخاطر   2م
بما في ذلك أية رموز (اسم الكائنات الحية المحورة وھويتھا وحالتھا من حيث تصنيفھا  -

  وتدابير إدارة المخاطر المطبّقة على تلك الكائنات في البلد المصدِّر؛) تعريف ذات الصلة
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 التصنيف، االسم الرائج، نقطة التجميع أو الحصول عليھا، ومواصفات الكائن المانح؛ -
والمواصفات ) بما في ذلك التركيبة الوراثية(أو التحوير الحاصل  وصف الحمض النووي -

 النمطية الناجمة عنه في الكائنات الحية المحورة؛ الوراثية النمطية والمظھرية
 تفاصيل عملية التحّول؛ -
 طرق الكشف والتحديد المالئمة وخصائصھا ودقتھا والقدرة على الوثوق بھا؛ -
 حتواء المقصود؛االستخدام المقصود بما في ذلك اال -
 .كمية الكائنات الحية الوراثية الواجب استيرادھا أو حجمھا -

تقديم معلومات عن حالة اآلفات عن ) ج1-المادة الثامنة(وتفرض االتفاقية الدولية لوقاية النباتات    2م
عن  وقد يتعيّن على أي بلد من البلدان تقديم معلومات). 2- المادة الثامنة(طريق نقاط اتصال رسمية 

الكائنات الحية المحورة بموجب االتفاقات الدولية األخرى مثل بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة 
ويلحظ بروتوكول قرطاجنة ). ؛ بروتوكول قرطاجنة)2000(األحيائية التابع التفاقية التنوع الحيوي 

وقد تكون . الصلةإنشاء غرفة لتبادل المعلومات عن السالمة الحيوية قد تحوي كافة المعلومات ذات 
ً المعلومات الخاصة بالكائنات المحورة وراثياً ذات بعد تجاري أيضاً وتجدر عندھا مراعاة  أحيانا

  . أي واجبات تتعلق باإلفصاح عن المعلومات ومناولتھا

  عمليات تحليل مخاطر اآلفات السابقة  1.3.1

أو السياسات قد أْخِضَعت بالفعل  ، أو اآلفاتنتقال العدوىينبغي التأكد أيضاً مما إذا كانت طرق ا
فإذا ُوِجد تحليل سابق لمخاطر .  لتحليل مخاطر اآلفات، سواء على المستوى القطري أو الدولي

كذلك ينبغي .  اآلفات، ينبغي التأكد من سالمته ألن الظروف والمعلومات ربما تكون قد تغيرت
ً أو كلياً، على تحليل مخا طر اآلفات من طريق مماثل أو عن آفة تحري إمكانية االعتماد، جزئيا

  .مماثلة، وبذلك تنتفي الحاجة إلى إجراء تحليل جديد لمخاطر اآلفات

 االنتھاء من المرحلة األولى  4.1

مع االنتھاء من المرحلة األولى، نقطة البداية، تكون اآلفات وطرق انتقال العدوى التي تثير القلق 
كما تم تجميع المعلومات المتصلة بھا، وتم تحديد اآلفات ومنطقة تحليل مخاطر اآلفات قد تحددت، 

المرشحة التخاذ تدابير الصحة النباتية، إما على أساس منفرد أو في ترابط مع طريق انتقال 
  .العدوى

لوقاية النباتات أن تقرر في حالة الكائنات الحية المحورة في نھاية المرحلة األولى  للمنظمة القطرية  2م
  :ما إذا كان الكائن الحي المحور المعني

  يشكل آفة محتملة ويحتاج إلى المزيد من التقييم في المرحلة الثانية؛ أو -
أنظر ( 11لية رقم ال يشكل آفة محتملة وال يحتاج إلى المزيد من التحليل بموجب المعايير الدو -

 ).أيضاً الفقرة التالية
ال يتعلق تحليل مخاطر اآلفات في االتفاقية الدولية إال بتقدير المخاطر على الصحة النباتية    2م

وكما ھي الحال بالنسبة إلى الكائنات أو طرق انتقال العدوى التي تستعرضھا إحدى . وإدارتھا
تّب مخاطر أخرى أيضاً عن الكائنات الحية المحورة ال المنظمات القطرية لوقاية النباتات، قد تتر

قد يشكل تحليل مخاطر اآلفات في حالة الكائنات الحية المحورة . تقع ضمن نطاق االتفاقية الدولية
إذ باستطاعة البلدان مثالً أن تطلب تقدير . جزءاً بسيطاً فقط من التحليل اإلجمالي المطلوب للمخاطر

ن أو الحيوان أو على البيئة، بما يتعدى المجاالت التي تشملھا االتفاقية المخاطر على صحة اإلنسا
ومن األصّح على األرجح عندما تكتشف إحدى المنظمات القطرية لوقاية . الدولية لوقاية النباتات

  .النباتات وجود مخاطر محتملة غير المخاطر على الصحة النباتية إبالغ السلطات المختصة
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  تقدير مخاطر اآلفات: الثانيةالمرحلة   .2

  :، تقسيم عملية تقدير مخاطر اآلفات إلى ثالث خطوات مترابطة، ھيعامةيمكن، بصفة 
 تصنيف اآلفات -
 تقدير احتمال الدخول واالنتشار -
 ).بما في ذلك التأثيرات البيئية(تقدير النتائج االقتصادية المحتملة  -

في عملية تحليل مخاطر اآلفات، وإن لم يكن من  وفي معظم الحاالت، تطبق ھذه الخطوات بالتتابع
وال ينبغي أن تكون عملية تقدير مخاطر اآلفات معقدة إالّ بقدر . الضروري أن تتقيد بترتيب خاص

ويسمح ھذا المعيار بالحكم على عملية معينة لتحليل . ما تبرر الظروف ذلك من الناحية الفنية
ً على المبادئ المتعل   قة بمدى ضرورتھا،مخاطر اآلفات قياسا

 –والحد األدنى لتأثيرھا، والشفافية، والتطابق، وتحليل المخاطر، وإدارة المخاطر وعدم التمييز 
لتدابير الصحة النباتية، مبادئ الحجر النباتي  1وھي المبادئ المبينة في المعايير الدولية رقم 

  ).1995منظمة األغذية والزراعة، (وعالقتھا بالتجارة الدولية 

من المسلّم به اعتباراً من ھذه المرحلة في تحليل مخاطر اآلفات أنه يجري تقييم الكائنات الحية    2م
أي كائنات حية محورة تشكل " الكائنات الحية المحورة"المحورة على اعتبارھا آفة؛ فتعني بالتالي 

. الوراثي آفة حجرية محتملة بسبب وجود مواصفات أو خصائص جديدة أو معّدلة نتيجة التحوير
وينبغي تقييم الكائنات الحية المحورة . ويجب أن يتّم تقدير المخاطر بالنسبة إلى كل حالة على حدة

  .التي لھا خصائص آفات غير مرتبطة بالتحوير الوراثي بواسطة اإلجراءات العادية

  تصنيف اآلفات  1.2

ً أي آفة أو أي اآلفات التي تم تحديد ھا في المرحلة األولى تتطلب في البداية، قد ال يكون واضحا
وتتضمن عملية التصنيف تحديد ما إذا كانت معايير التحديد الواردة . إجراء تحليل لمخاطر اآلفات

  .في تعريف اآلفات التي تطبق عليھا تدابير الحجر مستوفاة

المرتبطة بسلعة معينة، إجراء عدد من  نتقال العدوىوقد يكون من الالزم، لدى تقييم طرق ا
. يات تحليل مخاطر اآلفات المنفردة عن اآلفات المختلفة التي من الممكن أن ترتبط بھذا الطريقعمل

ومن الجوانب التي تميز عملية تصنيف اآلفات أنه يمكن استبعاد كائن حي أو كائنات حية من 
  .الدراسة قبل إجراء بحث متعمق

ليلة نسبياً، وإن كان البد أن تكون ومن مزايا عملية تصنيف اآلفات أنه يمكن إجراؤھا بمعلومات ق
  .كافية إلجراء عملية التصنيف بطريقة وافية

  عناصر التصنيف  1.1.2

  :من اآلفات الَحْجرية العناصر األساسية التالية أنھاتشمل عملية تصنيف إحدى اآلفات على 
 ھوية اآلفة -
 وجود أو عدم وجود منطقة لتحليل مخاطر اآلفات -
 للوائح الصحة النباتية وضع اآلفة من حيث خضوعھا -
 احتمال التوطن واالنتشار بمنطقة تحليل مخاطر اآلفات -
  .في منطقة تحليل مخاطر اآلفات) بما في ذلك النتائج البيئية(النتائج االقتصادية المحتملة  -

  ھوية اآلفة  1.1.1.2

كون ينبغي تحديد ھوية اآلفة بوضوح لضمان إجراء التقدير على كائن محدد، وكذلك لضمان 
المعلومات الحيوية وغيرھا من المعلومات المستخدمة في التقدير وثيقة الصلة بالكائن محل 

ً ألن.  الدراسة لم يتم تحديده تماماً، عندئذ  معينةالعامل المسبب ألعراض  وإذا لم يكن ذلك ممكنا
  .ينبغي التأكد من أنه يتسبب في أعراض ثابتة وأنه قادر على االنتقال
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وعند تصنيفھا في مستوى أعلى أو أدنى من النوع، .  الوحدة التصنيفية لآلفة ھي النوع وعموماً تكون
في مستوى أدنى من النوع، ينبغي أن  تصنيفھاحالة  وفي. ينبغي أن يستند ذلك إلى أساس علمي سليم

دى مثل وجود اختالفات في م - يتضمن ذلك األدلة التي توضح أن العوامل التي يستند إليھا التصنيف 
تُعد جوھرية بالدرجة التي تكفي  - ضراوة اآلفة، ومجال العوائل أو االرتباط بين اآلفة وناقل العدوى 

  .للتأثير على حالة الصحة النباتية

  .توجيھات خاصة بشأن تحديد ھوية النبتة كآفة 4ضّمن الملحق ويت

ً اعتبار الناقل  آفة بقدر ارتباطه بالكائن الحي وفي الحاالت التي يوجد فيھا ناقل للعدوى، يمكن أيضا
  .المسبب للعدوى وبقدر ضرورته لنقل اآلفة

يتطلّب تحديد ھوية الكائنات الحية المحورة توافر معلومات عن مواصفات الكائن المتلقي أو    2م
األصلي وعن الكائن المانح والتركيبة الوراثية والجينيــة أو ناقل الجينات وعن طبيعة التحويـر 

  . 3-1وترد المعلومــات الواجب توافرھــا في القسم . الوراثي

  وجود أو عدم وجود منطقة لتحليل مخاطر اآلفات  2.1.1.2

  .تحليل مخاطر اآلفات أو في جزء محدد منھا منطقةينبغي أالّ يكون لآلفة وجود في جميع أنحاء 

  .توجيھات خاصة بشأن تحديد وجود أو عدم وجود النباتات كآفات 4ويتضّمن الملحق 

تتعلق ھذه النقطة في حالة الكائنات الحية المحورة بالكائنات المثيرة للقلق على مستوى الصحة    2م
  .النباتية

  الوضع من حيث خضوع اآلفة للوائح الصحة النباتية  3.1.1.2

نطاق واسع، ينبغي أن تكون خاضعة للمكافحة  ىعلإذا كانت اآلفة موجودة ولكنھا غير منتشرة 
  .الرسمية أو من المتوقع إخضاعھا للمكافحة الرسمية في المستقبل القريب

يمكن أن تشمل المكافحة الرسمية لآلفات التي تمثل مخاطر بالنسبة للبيئة وكاالت غير المنظمة    1م
ومن جھة أخرى يجب االعتراف بانطباق مسرد مصطلحات الصحة . القطرية لوقاية النباتات

في  بشأن المكافحة الرسمية 1لتدابير الصحة النباتية، الملحق رقم  5النباتية، المعايير الدولية رقم 
  .7-5القسم 

في حالة الكائنات الحية المحورة، يجب أن ترتبط المكافحة الرسمية بتدابير الصحة النباتية المطبّقة    2م
وقد يكون من األنسب التوقف عند أية تدابير . نظراً إلى اآلفة التي يحتمل أن تشكلھا تلك الكائنات

  .لمانح أو الجينة أو ناقل الجيناتللمكافحة الرسمية يخضع لھا الكائن األصلي أو الكائن ا

  احتمال التوطن واالنتشار بمنطقة تحليل مخاطر اآلفات  4.1.1.2

ينبغي وجود أدلة تعزز االستنتاج بأن اآلفة يمكن أن تصبح متوطنة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات 
وينبغي أن تتوافر في منطقة تحليل مخاطر اآلفات الظروف .  أو أن تنتشر فيھا

– ينبغيالمناخية، بما في ذلك الظروف المحمية المناسبة لتوطن اآلفة وانتشارھا، كما /ولوجيةاإليك
، والعوائل البديلة والنواقل في )أو أقرب أقاربھا(وجود أنواع العوائل  –حيثما يكون ذلك مناسباً 

  .منطقة تحليل مخاطر اآلفات

  :الحية المحورة الكائناتال بد من مراعاة العناصر التالية أيضاً في حالة    2م

تغيّر مواصفات التكيّف نتيجة التحوير الوراثي والتي من شأنھا أن تزيد احتماالت التوطّن  -
  واالنتشار؛

 نقل الجينات أو تدفقھا مما قد يؤدي إلى توطّن اآلفات وانتشارھا أو إلى ظھور آفات جديدة؛ -
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يؤدي إلى توطّن وانتشار كائنات  عدم االستقرار الوراثي النمطي والمظھري النمطي الذي قد -
تكون لآلفات الناجمة عنھا مواصفات جديدة، مثل خسارة جينات العقم التي تحول دون 

  .اإلخصاب الخلطي
  .للمزيد من التوجيھات المفصلة عن تقييم ھذه المواصفات 3أنظر الملحق    2م

  إمكانية حدوث نتائج اقتصادية في منطقة تحليل مخاطر اآلفات  5.1.1.2

بما في (ينبغي وجود دالئل واضحة على أن اآلفة من المحتمل أن يكون لھا تأثير اقتصادي غير مقبول 
  . في منطقة تحليل مخاطر اآلفات) ذلك التأثير البيئي

، قائمة مصطلحات الصحة 5يرد عرض للتأثير االقتصادي غير المقبول في المعايير الدولية رقم    1م
طوط توجيھية بشأن فھم األھمية االقتصادية المحتملة والمصطلحات خ: 2النباتية، الملحق رقم 

  .المتصلة بھا

في حالة الكائنات الحية المحورة ) بما في ذلك التأثير على البيئة(يجب أن يكون التأثير االقتصادي    2م
وللمنتجات مؤذية للنباتات (متصالً بصورة مباشرة باحتمال أن تشكل الكائنات الحية المحورة آفة 

  ).النباتية

  االنتھاء من تصنيف اآلفة  2.1.2

في حالة التأكد من أن اآلفة ذات صفات تجعلھا تندرج ضمن اآلفات الَحْجرية، ينبغي االستمرار في 
اآلفات الَحْجرية، يجوز وقف  لمعاييرأما إذا كانت اآلفة غير مستوفية . عملية تحليل مخاطر اآلفات
وفي حالة عدم وجود معلومات كافية، ينبغي تحديد الجوانب . ت بالنسبة لھاعملية تحليل مخاطر اآلفا

  .غير المؤكدة كما ينبغي المضي في عملية تحليل مخاطر اآلفات

  تقدير احتماالت دخول اآلفة وانتشارھا  2.2

ويتطلب تقدير إمكانية دخول اآلفات إجراء تحليل . يقوم دخول اآلفات على شقين ھما دخولھا وتوطنھا
لكل طريق من طرق انتقال العدوى التي يمكن أن ترتبط بھا اآلفة من منشئھا إلى توطنھا بمنطقة 

وھو (لطريق انتقال العدوى  نتيجةوفي حالة ما إذا كان تحليل مخاطر اآلفات . تحليل مخاطر اآلفات
 لزم تحريكذلك ي. ، يتم تقييم احتمال دخول اآلفة من خالل ھذا الطريق)في العادة سلعة مستوردة

  . نتقال العدوىال األخرى الطرق خالل من اآلفة دخول إمكانيات

وبالنسبة لعمليات تحليل المخاطر التي تجرى على آفة محددة، دون تحديد سلعة معينة أو طريق معين 
  .المحتملةالنتقال العدوى، ينبغي دراسة جميع الطرق 

األول، على اعتبارات حيوية مماثلة لتلك التي يقوم وتقوم عملية تقدير احتمال انتشار اآلفة، في المقام 
  .عليھا عملية تقدير احتماالت دخولھا وتوطنھا

تقديره على أنه آفة ذات آثار غير مباشرة، وحيثما جرت اإلشارة  ينبغي، في ما يتعلق بنبات جارٍ    1م
مالئم يمكن فيه  1إلى عائل أو مجال عوائل، أن يفھم ھذا على أنه يشير، بدال من ذلك، إلى موطن

  .للنبات أن ينمو في منطقة تحليل مخاطر اآلفات

ويجب، في حالة النباتات المراد استيرادھا، النظر في مفاھيم الدخول، والتوطن، واالنتشار، بصورة   1م
  . مختلفة

المستورد فالنبات . وبالنسبة إلى النبات المستورد لغرض الغرس، ال حاجة إلى تقييم احتمال الدخول   1م
وينشأ الخطر ألنه من المحتمل أن ينتشر النبات . للغرس يتم االحتفاظ به بعد دخوله في موطن مقصود

  .2- 2- 2قبل القسم  3- 2- 2لذلك فإنه يجوز النظر في القسم . إلى المناطق المھددة من الموطن المقصود

                                                      
الموطن أيضاً الكائنات التي تؤثر على النباتات بشكل غير مباشر، من خالل تأثيرھا على كائنات /تشمل عبارتا العائل  1

  .أخرى
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كبذور للطيور، أو (والنباتات المستوردة لغير أغراض الغرس يجوز أن تستخدم ألغراض مختلفة   1م
عن احتمال نجاة النبات أو نقله من مكان االستخدام  خطر اآلفاتوينشأ ). كعلف، أو للتجھيز، مثال

  .منطقة مھددةالمقصود إلى 

  .واألماكن والمناطق المھددة للنباتات كآفات توجيھات محددة بشأن تحديد الموائل 4ويتضّمن الملحق 

يتطلّب تقدير احتمال استجالب أي من الكائنات الحية المحورة تحليل طريقي االستجالب المتعّمدة    2م
  .وغير المتعّمدة كلتيھما واالستخدام المقصود

  احتمال دخول اآلفة  1.2.2

ير إلى جھة الوصول، ومدى تكرار وكمية يعتمد احتمال دخول اآلفة على طرق انتقالھا من بلد التصد
وكلما زاد عدد طرق انتقال العدوى، زاد احتمال دخول اآلفة بطريق من ھذه . ارتباطھا بھذه الطرق

  .الطرق

كما ينبغي تقييم الطرق .  وينبغي أن تؤخذ في االعتبار الطرق الموثقة النتقال اآلفة إلى مناطق جديدة
ويمكن أن توفر البيانات الخاصة باكتشاف . وجود في الوقت الحاضرالمحتملة التي قد ال يكون لھا 

اآلفة دليالً على مدى قدرة اآلفة على االرتباط بطريق ما وعلى المحافظة على بقائھا أثناء فترة النقل 
  .والتخزين

اآلفات التي ولكن يلزم التقييم في حال . الدخول في حالة النباتات الوارد استيرادھا ال يلزم تقييم احتمال   1م
  .)البذور المستوردة لالستنباتالملّوثة التي تحملھا بذور المثل (يمكن أن تحملھا ھذه النباتات 

  .توجيھات محددة بشأن تقدير احتمال دخول النباتات كآفات 4ويتضّمن الملحق 

  .القسم الكائنات الحية المحورة المستوردة لإلطالق المتعّمد في البيئةال يعني ھذا    2م

  تحديد طريق انتقال العدوى في عملية تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لوجود آفة  1.1.2.2

ويمكن تحديدھا أساساً استناداً إلى .  ينبغي دراسة جميع طرق انتقال العدوى المرتبطة بدخول اآلفة
وتمثل شحنات النباتات والمنتجات النباتية التي تنقل في التجارة .  التوزيع الجغرافي ومجال العوائل

ارة ھي التي تحدد، إلى حد الدولية الطرق الرئيسية التي تبعث على القلق، واألنماط القائمة لھذه التج
وينبغي دراسة الطرق األخرى، مثل أنواع السلع األخرى، .  بعيد، الطرق األكثر احتماالً لدخول اآلفة

ومواد التعبئة، واألشخاص، واألمتعة، والبريد، ووسائل النقل، وكذلك تبادل المعلومات العلمية، حسب 
اآلفة بالطرق الطبيعية، ألن االنتشار الطبيعي قد كذلك، ينبغي تقييم إمكانية دخول .  مقتضى الحال

  .يقلل من فعالية تدابير الصحة النباتية

في حالة الكائنات الحية ) المتعمد وغير المتعمد منھا(ينبغي النظر في جميع طرق االستجالب    2م
 .المحورة

  احتمال ارتباط اآلفة بطريق انتقالھا في منطقة المنشأ  2.1.2.2

.  كانية وجود ارتباط، مكاني أو زماني، بين اآلفة وطرق انتقالھا في منطقة المنشأينبغي تقييم إم
  :وتشمل العوامل الواجب دراستھا ما يلي

 انتشار اآلفة في منطقة المنشأ -
 وجود اآلفة في طور يساعد على ارتباطھا بالسلع، أو الحاويات، أو وسائل النقل -
 حجم ووتيرة الحركة على طول طريق انتقالھا -
 التوقيت أثناء الموسم -
استخدام مواد وقاية (إدارة اآلفات، والتدابير الزراعية والتجارية المطبقة في مكان المنشأ  -

  ).النبات، وطرق التداول، والفرز، واستبعاد المنتجات التالفة أو المصابة، والتدريج
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  احتمال محافظة اآلفة على بقائھا أثناء فترة النقل والتخزين  3.1.2.2

  :ثلة العوامل التي ينبغي دراستھامن أم
 سرعة وظروف وسائل النقل ومدة دورة حياة اآلفة منسوبة إلى فترة النقل والتخزين -
مدى قدرة اآلفة على المحافظة على بقائھا، في أطوار حياتھا المختلفة، أثناء فترة النقل  -

 والتخزين
 احتمال ارتباط انتشار اآلفة بشحنة -
المطبقة على الشحنات في بلد المنشأ، أو بلد الوصول، أو ) التبريدمثل (التدابير التجارية  -

  .أثناء فترة النقل والتخزين

  إدارة اآلفات احتمال محافظة اآلفة على بقائھا رغم التدابير المتبعة في  4.1.2.2

نات ضد المطبقة على الشح) بما في ذلك تدابير الصحة النباتية(ينبغي تقييم تدابير إدارة اآلفات القائمة 
كما .  مدى فعاليتھا ضد اآلفة محل الدراسة لتحديداآلفات األخرى من المنشأ حتى االستخدام النھائي، 

ينبغي تقدير احتماالت مرور اآلفة دون اكتشاف أثناء الفحص أو قدرتھا على المحافظة على بقائھا 
  .رغم تدابير الصحة النباتية األخرى السارية

  فة إلى عائل مناسباحتمال انتقال اآل  5.1.2.2

  :ما يلي دراستھاتشمل العوامل الواجب 
آليات االنتشار، بما في ذلك النواقل التي تسمح بانتقال اآلفة من طريق انتقال العدوى إلى  -

 عائل مناسب
ما إذا كانت السلعة المستوردة من المقرر إرسالھا إلى عدد قليل أو عدد كثير من نقط  -

 مخاطر اآلفاتالوصول في منطقة تحليل 
 مدى قرب نقط الدخول، والعبور والوصول من العوائل المناسبة -
 الوقت الذي تتم فيه عملية االستيراد خالل السنة -
مثل استخدامھا في الزراعة، أو التصنيع (أغراض االستخدام التي تم استيراد السلعة من أجلھا  - 

  ).أو االستھالك
 .مخاطر المنتجات الثانوية والمخلفات - 

مثل (احتمال دخول اآلفة أكثر من غيرھا  بارتفاع) مثل الزراعة(وترتبط بعض االستخدامات 
كذلك ينبغي دراسة االحتماالت المرتبطة بزراعة السلعة، أو تصنيعھا أو التخلص منھا ). التصنيع

  .بالقرب من العوائل المناسبة

ة الكائنات الحية المحورة، في حال وجود ينبغي النظر أيضاً في احتمال تدفق الجينات ونقلھا في حال   2م
  .سمات مثيرة للقلق على مستوى الصحة النباتية القابلة للنقل

 احتمال توطن اآلفة  2.2.2

دورة حياة (ولتقدير احتماالت توطن اآلفة، ينبغي الحصول على معلومات حيوية يمكن االعتماد عليھا 
من المناطق التي توجد ) ھا على المحافظة على بقائھااآلفة، ومجال العوائل، والجوانب الوبائية، وقدرت

بالحالة في تلك  اآلفات مخاطروعندئذ، يمكن مقارنة الحالة في منطقة تحليل .  بھا اآلفة بالفعل
ويستخدم الخبراء قدرتھم ) مع مراعاة الظروف البيئية المحمية(المناطق التي توجد بھا اآلفة بالفعل 

ويمكن النظر أيضاً في حاالت اإلصابة السابقة بآفات .  على الحكم في تقدير احتماالت توطن اآلفة
  :ومن أمثلة العوامل الواجب دراستھا ما يلي.  مماثلة

 فر العوائل في منطقة تحليل مخاطر اآلفات، وكميتھا وتوزيعھامدى توا -
 مدى مالءمة البيئة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات -
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 قدرة اآلفة على التأقلم -
 استراتيجية التكاثر بالنسبة لآلفة -
 طريقة اآلفة في المحافظة على بقائھا -
  .المعامالت الزراعية وتدابير المكافحة -

 8أنظر المعايير الدولية رقم (ت توطن اآلفة، مالحظة أن اآلفة العارضة وينبغي، لدى دراسة احتماال
، قد ال تستطيع التوطن في منطقة تحليل )تحديد حالة اآلفات في منطقة مالتدابير الصحة النباتية، 

ومع ذلك فإنھا يمكن أن ) نظراً لعدم مالءمة الظروف المناخية، على سبيل المثال(مخاطر اآلفات 
  ).من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 3- 7أنظر المادة (ج اقتصادية غير مقبولة تُحدث نتائ

  .توطن في موائل غير تلك المقصودةالتوطن يتعلق بال احتمال، فإن تقييم كآفاتفي حالة النباتات   1م

  توجيھات خاصة بشأن تقييم احتمال توطّن النباتات كآفات 4ويتضّمن الملحق 

 تدخل عن بمعزل الحياة قيد على البقاء على المحورة الحية الكائنات قدرة عند أيضاً  التوقف يجب   2م
  .اإلنسان

 مخاطر تحليل يشملھا التي المنطقة في مشكلة يطرح الجينات تدفق كان كلما ذلك، عن فضالً    2م
  .النباتية الصحة مستوى على للقلق مثيرة سمة وتوطّن ظھور احتمال في النظر ينبغي اآلفات،

 نفس لھا مشابھة أخرى بكائنات أو محورة حية بكائنات تتعلق سابقة بحاالت لذلك االستعانة ويمكن   2م
  التركيبة

  مخاطر اآلفات تحليل مدى توافر العوائل المناسبة، والعوائل البديلة والنواقل في منطقة  1.2.2.2

  :دراستھا ما يلي الواجبتشمل العوامل 
 والعوائل البديلة موجودة، ومدى وفرتھا واتساع نطاق توزيعھاما إذا كانت العوائل  -
ما إذا كانت العوائل والعوائل البديلة توجد في أماكن متقاربة من الناحية الجغرافية تسمح  -

 لآلفة باستكمال دورة حياتھا
ما إذا كانت أنواع نباتية أخرى قد يثبت كونھا عوائل مناسبة، في حالة عدم وجود النوع  -

 المعتاد العائل
في حالة انتشار اآلفة عن طريق ناقل، ما إذا كان الناقل موجوداً بالفعل في منطقة تحليل  -

 مخاطر اآلفات أو من المرجح دخوله
ما إذا كان يوجد نوع آخر من النواقل في منطقة تحليل مخاطر اآلفات يمكن أن يقوم بنقل  -

  .العدوى
، وأن يكون لتصنيف العوائل في مستوى أعلى أو "النوع"وينبغي عادة تصنيف العوائل على مستوى 

  .أدنى من النوع مبررات علمية سليمة

  مالءمة العوامل البيئية  2.2.2.2

المؤثرة على ) المناخ، والتربة، والمنافسة بين اآلفة والعائل مثل مالءمة(ينبغي تحديد العوامل البيئية 
وقدرتھا على المحافظة على بقائھا أثناء  –في حالة تأثره بھذه العوامل  –تطور اآلفة، وعائلھا وناقلھا 

وينبغي مراعاة أن البيئة من المحتمل أن تكون لھا . فترات اإلجھاد المناخي واستكمال دورة حياتھا
ومن الالزم إدراك ذلك في تحديد ما إذا كان التفاعل بين . تباينة على اآلفة، وعائلھا وناقلھاتأثيرات م

ھذه الكائنات في منطقة المنشأ سوف يستمر في منطقة تحليل مخاطر اآلفات بما يفيد اآلفة أو يضر 
  .توينبغي أيضاً دراسة احتمال توطن اآلفة في الظروف البيئية المحمية، مثل الصوبا. بھا

المناخية الخاصة بالتوزيع المعروف لآلفة مع  البياناتويمكن استخدام نظم النماذج المناخية لمقارنة 
  .البيانات الخاصة بمنطقة تحليل مخاطر اآلفات
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  المعامالت الزراعية وتدابير المكافحة  3.2.2.2

تضى الحال، لتحديد إنتاج المحاصيل العائلة، حسب مق/ينبغي مقارنة المعامالت المستخدمة في زراعة
ما إذا كانت ھناك اختالفات بين المعامالت المطبقة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات ومنطقة منشأ 

  .اآلفة، مما قد يؤثر على قدرتھا على التوطن

يمكن أيضاً في حالة النباتات التي ھي كائنات حية محورة البحث في إمكانية اللجوء إلى ممارسات    2م
  .فحة أو لإلدارة محددةزراعية أو للمكا

ويجوز أيضاً دراسة برامج مكافحة اآلفات أو األعداء الطبيعة الموجودة بالفعل في منطقة تحليل 
وينبغي اعتبار أن اآلفات التي ال يمكن .  مخاطر اآلفات مما يؤدي إلى تقليل احتماالت توطن اآلفات
) أو عدم توافر(نبغي دراسة مدى توافر وي. مكافحتھا تمثل خطراً أكبر من تلك التي يسھل مكافحتھا

  .طرق االستئصال المالئمة

  الصفات األخرى التي تؤثر على احتماالت توطن اآلفة  4.2.2.2

 :الصفات األخرى التي تؤثر على احتماالت توطن اآلفة ما يلي وتشمل
ينبغي تحديد الصفات التي  – استراتيجية تكاثر اآلفات وطرق محافظة اآلفات على بقائھا -

التلقيح الذاتي، وفترة /تُمكن اآلفة من التكاثر الفعال في البيئة الجديدة، مثل التكاثر العزري
 .دورة الحياة، وعدد األجيال كل سنة، ومرحلة السكون، وما إلى ذلك

شكال ينبغي النظر فيما إذا كانت اآلفة من النوع متعدد األ – القدرة على التكيف الوراثي -
ودرجة قدرتھا على التكيف مع الظروف الشبيھة بظروف منطقة تحليل مخاطر اآلفات، مثل 
األجناس المتخصصة في عوائل معينة أو األجناس القادرة على التأقلم مع العديد من المواطن 

يزيد من قدرة اآلفة على تحمل ) والمظھري(أو مع عوائل جديدة، فھذا التنوع الوراثي 
لبيئية، والتأقلم مع العديد من المواطن، واكتساب القدرة على تحمل المبيدات التغيرات ا

 .والتغلب على مقاومة العائل لإلصابة
ينبغي تقدير الحد األدنى من الكثافة   – الحد األدنى من الكثافة العددية الالزم لتحقيق التوطن -

 ً   .الالزم لتوطن اآلفة، إذا كان ذلك ممكنا
ً التوقف عند عدم استقرارھا من الناحيتين المظھرية في حالة    2م الكائنات الحية المحورة، ينبغي أيضا

  النمطية والوراثية النمطية إذا ثبت ذلك

والرقابة المقترحة المتعلقة بالكائنات الحية المحمورة  اإلنتاجوقد يكون من المالئم دراسة ممارسات    2م
 .فى البلد المستورد

  انتشار اآلفة بعد توطنھااحتمال   3.2.2

اآلفة التي تعد احتماالت انتشارھا مرتفعة تكون احتماالت توطنھا مرتفعة أيضاً، وبالتالي تكون 
ولتقدير احتماالت انتشار اآلفة، ينبغي الحصول . أو استئصالھا أقل/إمكانيات النجاح في احتوائھا و

 مقارنة، يمكن وعندئذ. تي توجد بھا اآلفةعلى معلومات حيوية يمكن االعتماد عليھا من المناطق ال
الوضع القائم في منطقة تحليل مخاطر اآلفات بدقة مع الوضع السائد في المناطق األخرى التي توجد 

وقد يكون من . بھا اآلفة، ويمكن استخدام قدرة الخبراء على الحكم في تقدير احتماالت انتشار اآلفة
ً في حاالت اإلصابة ومن أمثلة العوامل الواجب دراستھا ما . بآفات مماثلة السابقة المفيد النظر أيضا

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

المكان الذي من المقصود زراعتھا  ، فإن تقييم االنتشار يتعلق باالنتشار منكآفاتفي حالة النباتات   1م
  .فيه أو من االستخدام المقصود إلى المنطقة المھددة

  توجيھات خاصة بشأن تقييم احتمال انتشار النباتات كآفات 4ويتضّمن الملحق 

ويستفاد من المعلومات الخاصة باحتماالت االنتشار في تقدير مدى سرعة ظھور اآلثار االقتصادية 
وتكون لذلك أھميته أيضاً . التي من المحتمل أن تترتب على اآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات

من المحتمل دخول اآلفة وتوطنھا في منطقة تكون أھميتھا االقتصادية المحتملة قليلة فيھا، إذا كان 
وباإلضافة إلى ذلك، قد .  ثم انتشارھا إلى منطقة أخرى تكون أھميتھا االقتصادية المحتملة كبيرة

افدة أو تكون ھذه المعلومات مھمة في مرحلة إدارة المخاطر، لدى النظر في جدوى احتواء اآلفة الو
  .استئصالھا

للنباتات فور توطنھا، كما يجوز، بصفة خاصة، أن  مؤذيةيجوز أن ال تؤدي آفات معينة إلى آثار   1م
وينبغي، لدى تقدير احتمال االنتشار، أن يقوم ذلك على أساس قرائن . تنتشر فقط بعد فترة معينة

  .مثل ھذا السلوك

  اآلفة وانتشارھا االنتھاء من مرحلة دراسة احتماالت دخول  4.2.2

ينبغي التعبير عن االحتماالت العامة لدخول اآلفة بالشكل األنسب من حيث البيانات، والطرق 
ويمكن أن تكون ھذه المعلومات وصفية أو .  المستخدمة في التحليل، والجمھور المقصود بالخطاب

ويمكن التعبير .  والكمية كمية ألنھا، في كلتا الحالتين، جاءت نتيجة للربط بين المعلومات الوصفية
عن احتماالت دخول اآلفة على شكل مقارنة بين ھذه المعلومات والمعلومات التي يمكن الحصول 

  .عليھا من مناطق تحليل مخاطر اآلفات بشأن آفات أخرى

  االنتھاء من مرحلة تحديد المناطق المھددة  1.4.2.2

التي تكون فيه العوامل اإليكولوجية مواتية  ينبغي تحديد ذلك الجزء من منطقة تحليل مخاطر اآلفات
وقد يشمل ذلك منطقة تحليل .  لتوطن اآلفة، لكي يمكن تحديد المنطقة المھددة، حسب مقتضى الحال

  مخاطر اآلفات بأكملھا أو
  .جزءاً منھا

  تقدير النتائج االقتصادية المحتملة  3.2

توضح الشروط المبينة في ھذه الخطوة المعلومات الواجب جمعھا فيما يتصل باآلفة وعوائلھا 
النباتية المحتملة، وتقترح مستويات التحليالت االقتصادية التي يمكن إجراؤھا اعتماداً على ھذه 

دية المعلومات من أجل تقييم جميع اآلثار المترتبة على اإلصابة باآلفات، أي النتائج االقتصا
وينبغي، حسب مقتضى الحال، الحصول على بيانات كمية تحدد القيم النقدية لھذه النتائج، . المحتملة

  .ومن المفيد االستئناس برأي الخبراء االقتصاديين. ويجوز أيضاً استخدام البيانات الكمية

قتصادية وفي كثير من الحاالت، قد ال يكون من الضروري إجراء تحليالت مفصلة عن النتائج اال
المتوقعة إذا كانت ھناك دالئل كافية على ذلك، أو إذا كان من المتفق عليه على نطاق واسع أن 

وفي ھذه ).  بما في ذلك النتائج البيئية(دخول اآلفة سوف تترتب عليه نتائج اقتصادية غير مقبولة 
ومع ذلك، .  ارھاالحاالت، تركز عملية تقييم المخاطر أساساً على احتماالت دخول اآلفة وانتش

فسوف يكون من الضروري دراسة العوامل االقتصادية بمزيد من التفصيل عندما يكون ھناك 
تركيز على مستوى النتائج االقتصادية، أو عندما يكون مستوى النتائج االقتصادية الزماً لتقييم مدى 

  .صال أو المكافحةقوة التدابير المطبقة في إدارة المخاطر أو في تقييم جدوى تكاليف االستئ

 .ن تقدير النتائج االقتصادية المحتملة للنباتات كاآلفاتأتوجيھات خاصة بش 4ويتضّمن الملحق 
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بما في ذلك التأثير على (بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة، يجب أن يرتبط التأثير االقتصادي   2م
  .ي يحتمل أن تشكلھا الكائنات الحية المحورةالت) المؤذية للنباتات أو للمنتجات النباتية(باآلفة ) البيئة

  :ال بد من مراعاة البراھين التالية أيضاً في حالة الكائنات الحية المحورة  2م

االنعكاسات االقتصادية المحتملة التي قد تنجم عن تأثيرات سلبية على كائنات غير مستھدفة  -
  تكون مؤذية للنباتات أو للمنتجات النباتية؛

 .قتصادية التي قد تنجم عن خصائص اآلفاتاالنعكاسات اال -
  .أنظر الملحق الثالث للمزيد من التوجيھات المفصلة عن تقييم ھذه المواصفات

  التأثيرات المترتبة على اآلفة  1.3.2

لتقدير األھمية االقتصادية المحتملة لآلفة، ينبغي الحصول على معلومات من المناطق التي توجد بھا 
وينبغي مقارنة ھذه المعلومات مع الوضع . الخارجبيعية أو ألنھا وفدت من اآلفة نتيجة لعوامل ط

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

  :المحتملة لآلفات في ھذا القسم ينطبق أيضا على االقتصادية األھميةإن النھج األساسي لتقدير   1م

  الطليقة/اآلفات التي تؤثر على النباتات غير المزروعة -
  النباتات الغازية/األعشاب الضارة -
  .اآلفات التي تؤثر على النباتات عن طريق تأثيرھا على كائنات أخرى -

  .محددة في حال وجود آثار مباشرة وغير مباشرة على البيئة الئلدويقتضي األمر وجود   1م

ويمكن، في حالة النباتات المراد استيرادھا ألغراض الغرس، إدراج النتائج طويلة األجل بشأن   1م
وقد يؤثر الغرس على االستخدام اإلضافي أو قد تكون له آثار ضارة . الموطن المقصود، في التقييم

  .بالموئل المقصود

وينبغي أن يكون ما يتم بحثه من آثار ونتائج بالنسبة للبيئة ناجما عن اآلثار المترتبة بالنسبة   1م
أو النتائج بالنسبة للكائنات /إال أن ھذه اآلثار على النباتات قد تكون أقل داللة من اآلثار و. للنباتات

يرا للحساسية بدرجة كبيرة وعلى سبيل المثال، فإن عشبا ضارا ثانويا قد يكون مث. أو النظم األخرى
لدى البشر أو أن نباتا ممرضا ثانويا قد ينتج مواد سامة تؤثر بصورة خطيرة على الحيوانات 

مثال ذلك (بيد أن تنظيم النباتات على أساس آثارھا على المتعضيات أو األنظمة األخرى . الزراعية
وإذا كشفت عملية تحليل مخاطر . فال يدخل ضمن نطاق ھذا المعيار) على صحة اإلنسان والحيوان

اآلفات عن دالئل على الكائنات أو األنظمة األخرى، فإنه ينبغي إبالغ ذلك، إلى السلطات المعنية 
  .بالتعامل مع ھذه القضية

  اآلثار المباشرة المترتبة على اآلفة  1.1.3.2

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

في الظروف الحقلية، أو في ظروف الزراعة (النباتات العائلة المعروفة أو المحتملة  -
 )المحمية، أو البراري

 أنواع الضرر ومقداره ووتيرة حدوثه -
 ب المحاصيل، من حيث الغلة والنوعيةالخسائر التي تصي -
مثل قدرة اآلفة على التأقلم (العوامل الحيوية التي تؤثر على مستوى األضرار والخسائر  -

 )ومدى ضراوتھا
 )مثل المناخ(العوامل غير الحيوية التي تؤثر على مستوى األضرار والخسائر  -
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 معدل انتشار اآلفة -
 معدل تكاثر اآلفة -
 )بما في ذلك التدابير القائمة(عاليتھا وتكاليفھا تدابير المكافحة ومدى ف -
 تأثير ذلك على المعامالت اإلنتاجية القائمة -
  .التأثير على البيئة -

وينبغي تقدير المساحة اإلجمالية للمحصول والمساحة التي يمكن أن تكون مھددة، في كل عائل من 
  .العوائل الممكنة، في ضوء العناصر المبينة فيما سبق

أو نتائجھا /تحليل المخاطر البيئية، تشمل أمثلة اآلثار المباشرة لآلفات على النباتات ووفي حالة 
  :البيئية التي يمكن دراستھا ما يلي

  تقليص األنواع النباتية الرئيسية -
من حيث الوفرة أو (تقليص األنواع النباتية التي تعد عناصر رئيسية في النظام االيكولوجي  -

بما في ذلك اآلثار التي تحدث على مستوى أدنى (ية األصلية المھددة ، واألنواع النبات)الحجم
  )من مستوى األنواع النباتية مع وجود دالئل على كون ھذه اآلثار كبيرة

  .تقليص األنواع النباتية األخرى، أو إزاحتھا أو إزالتھا -
  .آلثاروينبغي أن يكون تقدير المنطقة التي يحتمل أن تكون مھددة منسوبا إلى ھذه ا  1م

  اآلثار غير المباشرة المترتبة على اآلفة  2.1.3.2

لتحديد وتوصيف اآلثار غير المباشرة المترتبة على اآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات، أو 
  :دراسة األمثلة التالية يمكناآلثار التي ال تعد مقصورة على عائل معين، 

التصدير، بما في ذلك اآلثار المتصلة بنفاذ اآلثار التي تتعرض لھا األسواق المحلية وأسواق  -
وينبغي تقدير النتائج المحتملة فيما يتعلق .  سلع التصدير إلى األسواق، على وجه الخصوص

وھذا يتضمن النظر في قواعد .  بالنفاذ إلى األسواق في حالة ما إذا أصبحت اآلفة متوطنة
 الشركاء التجاريون) اأو من المحتمل أن يفرضھ(الصحة النباتية التي يفرضھا 

التغيرات التي تطرأ على التكاليف التي يتحملھا المنتجون أو على الطلب على المستلزمات،  -
 بما في ذلك تكاليف المكافحة

التغيرات التي تطرأ على طلب المستھلكين، في الداخل والخارج، على المنتجات نتيجة لتغير  -
 مستوى جودتھا

 ار غير المرغوبة المترتبة على تدابير المكافحةاآلثار البيئية وغيرھا من اآلث -
 جدوى وتكاليف االستئصال أو المكافحة -
 ما إذا كان الناقل يمكن أن يقوم بنقل آفات أخرى -
 الموارد الالزمة إلجراء مزيد من البحوث وتقديم المشورة -
 ).مثل اآلثار التي قد تتعرض لھا السياحة(اآلثار االجتماعية وغيرھا من اآلثار  -

أو /أمثلة اآلثار غير المباشرة لآلفات على النباتات و تشملوفي حالة تحليل المخاطر البيئية،    1م
  :نتائجھا البيئية

  إحداث آثار كبيرة على المجموعات النباتية -
  إحداث آثار كبيرة على المناطق المعينة على أنھا حساسة بيئيا أو محمية -
في بنية النظام االيكولوجي واستقراره إحداث تغيير كبير في العمليات االيكولوجية و -

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

  .تكاليف إحياء البيئة -
سلطات أخرى، حسب االقتضاء، في اآلثار على الصحة البشرية /ويمكن أن تنظر وكاالت   1م

  .والمسطحات المائية والسياحة) مثل السمية، وإثارة الحساسية(والحيوانية 

  تحليل النتائج االقتصادية  2.3.2

  عامل الزمان وعامل المكان  1.2.3.2

تتصل التقديرات الواردة بالقسم السابق بوضع افتراضي من المفترض فيه أن اآلفة قد وفدت وأنھا 
ومع ذلك، .  في منطقة تحليل مخاطر اآلفات) كل سنة(تكشف عن نتائجھا االقتصادية المحتملة 

نة واحدة أو عدة سنوات أو قد تمتد تظھر النتائج االقتصادية مع الوقت، وقد تكون مقصورة على س
فالنتائج االقتصادية اإلجمالية التي . ھنا ينبغي النظر في العديد من السيناريوھات. لمدة غير محدودة

تمتد ألكثر من سنة يمكن التعبير عنھا بقيمة النتائج االقتصادية سنوياً، مع اختيار معدل خصم 
  .مناسب لحساب صافي القيمة حالياً 

تتصل السيناريوھات األخرى بما إذا كانت اآلفة توجد في نقطة واحدة أو في نقاط كثيرة  ويمكن أن
في منطقة تحليل مخاطر اآلفات، وسوف يعتمد ظھور النتائج االقتصادية المحتملة على معدل 

ً أو . وكيفية انتشار اآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات ويمكن أن يكون معدل االنتشار بطيئا
 ً ويمكن . ؛ وفي بعض الحاالت، قد يكون من المفترض أن من الممكن منع انتشار اآلفةسريعا

استخدام التحليالت المناسبة لتقدير النتائج االقتصادية المحتملة على مدى فترة من الوقت أثناء 
وباإلضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يتغير، بمرور . انتشار اآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات

وقت، الكثير من العوامل أو اآلثار التي سبقت اإلشارة إليھا، وتتغير بالتالي النتائج االقتصادية ال
  .وسوف يكون من الالزم االستئناس برأي الخبراء وإجراء الكثير من التقديرات.  المحتملة

  تحليل النتائج بالنسبة للتجارة  2.2.3.2

كما سبق القول، ستكون معظم اآلثار المباشرة لآلفات وكذلك بعض اآلثار غير المباشرة ذات طابع 
تحديد ھذه اآلثار التي يمكن أن تكون  وينبغي. تجاري، أو ستكون لھا نتائج على أسواق معينة

  :وقد يكون من المفيد النظر فيما يلي. إيجابية أو سلبية، ووضع تقديرات كمية لھا
 حية المنتجين من جراء وجود اآلفة نتيجة لتغير تكاليف اإلنتاج، والغلة واألسعارتأثر رب -
تأثير التغيرات التي حدثت نتيجة لوجود اآلفة على الكميات المطلوبة من السلع، واألسعار  -

ويمكن أن يشمل ذلك التغيرات التي تطرأ .  التي تدفع مقابلھا في األسواق المحلية والدولية
  .أو القيود التجارية المتصلة بالحجر الزراعي نتيجة لدخولھا/نتجات وعلى جودة الم

  أساليب التحليل  3.2.3.2

توجد أساليب للتحليل يمكن استخدامھا بالتشاور مع خبراء االقتصاد لوضع تحليالت أكثر تفصيالً 
اآلثار التي  وينبغي أن تتضمن ھذه اآلثار جميع. َحْجريةعن اآلثار االقتصادية المحتملة لوجود آفة 

  :ويمكن أن تشمل ھذه األساليب ما يلي. سبق تحديدھا
وسيكون ذلك كافياً إذا كانت اآلثار االقتصادية لآلفة على األرباح التي  .وضع ميزانية جزئية -

 ً  يحصل عليھا المنتجون محدودة بصفة عامة، ورئي أنھا طفيفة نسبيا
من المستصوب إجراء تحليل التوازن الجزئي إذا تبين، طبقاً لما جاء  .تحليل التوازن الجزئي -

  القسمفي 
فيما سبق، حدوث تغير جوھري في األرباح التي يحصل عليھا المنتجون، أو  2- 2-3-2

ويعد تحليل التوازن الجزئي . حدوث تغير جوھري في الطلب من جانب المستھلكين
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ستوى الرفاھية، أو التغيرات الصافية الناشئة عن ضرورياُ لقياس التغيرات التي تطرأ على م
 تأثير اآلفات على المنتجين والمستھلكين

إذا كانت التغيرات االقتصادية بالنسبة لالقتصاد القومي كبيرة ومن  .تحليل التوازن العام -
الممكن أن تتسبب في تغير العوامل األخرى مثل األجور، أو أسعار الفائدة أو أسعار 

ذ يمكن استخدام تحليل التوازن العام في تحديد النطاق الكامل لآلثار الصرف، عندئ
 .االقتصادية

وكثيراً ما يكون استخدام طرق التحليل مقيداً بنقص البيانات، وعدم التأكد من صحتھا، وألن 
  .البيانات الخاصة بتأثيرات معينة تكون بيانات وصفية فقط

  النتائج غير التجارية والبيئية  4.2.3.2

فيما  2-1-3-2و 1- 1-3-2 القسمانبين يكون بعض اآلثار المباشرة وغير المباشرة لآلفة، كما ست
سبق، ذات طبيعة اقتصادية، أو تؤثر على قيم معينة، ومع ذلك فلھا سوق قائمة يمكن تحديدھا 

ونتيجة لذلك، قد يكون من غير الممكن قياسھا بما فيه الكفاية من حيث األسعار في أسواق .  بسھولة
استقرار (ية وتشمل األمثلة، بصفة خاصة، اآلثار البيئ.  المنتجات أو أسواق الخدمات المستقرة

. )العمالة، والسياحة(واآلثار االجتماعية ) النظام البيئي، والتنوع الحيوي، وقيمة المرافق الترفيھية
في ما يلي المزيد من التفاصيل عن . وھذه اآلثار يمكن تقريبھا بطرق التقييم المالئمة غير السوقية

  .البيئة

، يمكن توفير معلومات وصفية عن ھذه النتائج، فإذا كانت القياسات الكمية لھذه النتائج غير ممكنة
  .مع توضيح كيفية االعتماد على ھذه المعلومات في اتخاذ القرارات

ويقتضي تطبيق ھذه المعايير على المخاطر بالنسبة للبيئة تصنيف القيم البيئية تصنيفا واضحا    1م
فة لكن ھذه المنھجيات يفضل ويمكن تقييم البيئة باستخدام منھجيات مختل. وتحديد كيفية تقديرھا

ويمكن أن تتضمن ھذه المنھجيات دراسة قيم . استخدامھا بالتشاور مع خبراء االقتصاد
من عناصر البيئة، مثل  عنصرمن استھالك " االستخدام"وتنشأ قيم ". وعدم االستخدام"."االستخدام

غير االستھالكية، مثل التمتع بالماء النظيف، أو الصيد في بحيرة، وكذلك من العناصر األخرى 
عدم "ويمكن تقسيم قيم . استخدام الغابات لألنشطة التي يتم االضطالع بھا في أوقات الفراغ

  :إلى" االستخدام

  )قيمة االستخدام في وقت الحق" (قيمة الخيار" -
  )معرفة أن أحد عناصر البيئة موجود" (قيمة الوجود" -
  ).متاح لألجيال المقبلةمعرفة أن أحد عناصر البيئة " (قيمة التوريث" -

وسواء قدرت عناصر البيئة على أساس قيم االستخدام أو عدم االستخدام، فھناك مناھج لتقييمھا،    1م
ولكل منھا . مثل النھج القائمة على األسواق، ونماذج األسواق القائمة على المحاكاة، ونقل الفوائد

  .ةمزاياه وعيوبه وكذلك حاالت يكون مفيدا فيھا بصفة خاص

فقد ال يكون . ويكون تقييم النتائج كميا أو كيفيا، وفي كثير من األحوال تكون البيانات الكيفية كافية   1م
، أو قد ال يكون التحليل )مثل اآلثار الفاجعة بالنسبة لنوع رئيسي(ھناك منھج كمي لمواجھة حالة ما 

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

  .ومتسقة وشفافة

مصطلحات : لتدابير الصحة النباتية 5يرد عرض للتأثير االقتصادي في المعايير الدولية رقم   1م
خطوط توجيھية بشأن فھم األھمية االقتصادية المحتملة : 2الصحة النباتية، الملحق رقم 

  .والمصطلحات المتصلة بھا
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23 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية  - 11 دولي لتدابير الصحة النباتيةالمعيار ال   

  االنتھاء من تقييم النتائج االقتصادية  3.3.2

ة، كلما كان ذلك ينبغي أن يكون تقدير النتائج االقتصادية المبينة في ھذه الخطوة، بالقيمة النقدي
 ً كذلك، يمكن التعبير عن النتائج االقتصادية بأسلوب وصفي أو كمي وبدون قيمة نقدية، مع .  ممكنا

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

  المنطقة المھددة  1.3.3.2

ات التي ستترتب على وجود اآلفة فيه خسائر ينبغي تحديد ذلك الجزء من منطقة تحليل مخاطر اآلف
  .وھذا األمر مطلوب لتحديد المنطقة المھددة. اقتصادية كبيرة، حسب مقتضى الحال

  درجة عدم اليقين  4.2

إن تقدير احتماالت دخول اآلفات والنتائج االقتصادية المترتبة عليھا يكتنفه الكثير من الجوانب غير 
خاصة، يقوم على استقراء الحاالت  السابقة لوجود اآلفات والمقارنة فھذا التقدير، بصفة . المؤكدة

ومن المھم توثيق الجوانب غير المؤكدة . بينھا وبين حالة افتراضية في منطقة تحليل مخاطر اآلفات
في التقدير، وتوضيح درجة عدم الدقة في التقييم، وكذلك توضيح الجوانب التي اعتمدت على رأي 

مر ضروري لدواعي الشفافية، كما يمكن أن يكون مفيداً لتحديد البحوث المطلوب وھذا األ. الخبراء
  .إجرائھا وأولوياتھا

وتجدر اإلشارة إلى أن تقدير احتماالت ونتائج المخاطر البيئية آلفات النباتات غير المزروعة    1م
حالة آفات والطليقة كثيرا ما ينطوي على قدر من اإلبھام يفوق ذلك الذي تجري مواجھته في 

ويرجع ھذا إلى نقص المعلومات، والتعقد اإلضافي المقترن بالنظم . النباتات المزروعة أو المدارة
  . االيكولوجية، والتباين المقترن باآلفات أو العوائل أو المواطن

  االنتھاء من مرحلة تقدير مخاطر اآلفات  5.2

طقة تحليل مخاطر اآلفات، كلھا أو جزء تسفر عملية تقييم مخاطر اآلفات عن تحديد ما إذا كانت من
وبذلك تكون التقديرات الوصفية أو الكمية الحتماالت دخول اآلفة أو ..منھا، يُعد منطقة مھددة

بما في ذلك التأثيرات (اآلفات، وما يترتب عليھا من تقديرات وصفية أو كمية للنتائج االقتصادية 
وتستخدم ھذه . تم التوصل إلى تقدير عام للموقفقد تم تحديدھا وتوثيقھا، أو قد ) على البيئة

التقديرات، بما يرتبط بھا من الجوانب غير المؤكدة، في مرحلة إدارة مخاطر اآلفات في منطقة 
  .تحليل مخاطر اآلفات

  إدارة مخاطر اآلفات: المرحلة الثالثة  .3

ذ قرار بما إذا كان من تستخدم االستنتاجات التي تخلص إليھا عملية تقييم مخاطر اآلفات في اتخا
ولما كان خيار تفادي الضرر بالكامل .  المطلوب إدارة المخاطر ومدى قوة التدابير الواجب اتخاذھا

ال يعد خياراً منطقياً، ينبغي أن يكون المبدأ األساسي في إدارة المخاطر ھو تحقيق درجة األمان 
وعملية إدارة .  ات والموارد المتاحةالمطلوبة التي يمكن تبريرھا وتكون ممكنة في إطار الخيار

ھي عملية تحديد طرق مواجھة المخاطر المتصورة، وتقييم ) بالمعنى التحليلي(مخاطر اآلفات 
ً دراسة الجوانب غير المؤكدة في .  مدى كفاءة ھذه الخيارات المتاحة وتحديد أنسبھا وينبغي أيضا

العتماد عليھا في تحديد الخيار المناسب إلدارة تقييم النتائج االقتصادية واحتماالت دخول اآلفة، وا
  . المخاطر

وعند دراسة إدارة المخاطر على البيئة، ينبغي التشديد على أن التدابير المتعلقة بالصحة النباتية    1م
يقصد بھا مراعاة عدم اليقين ويجب تصميمھا تبعا لألخطار، ويجب تحديد خيارات إدارة أخطار 

عدم اليقين في تقييم النتائج االقتصادية، واحتمال التدخل، والتبريرات  اآلفات مع مراعاة درجة
وفي ھذا المجال، فإن إدارة المخاطر على البيئة التي تسببھا آفات . الفنية ذات العالقة لھذه الخيارات

  .النباتات ال تختلف عن إدارة بقية مخاطر آفات النباتات

  كاآلفات للنباتات المخاطر ةإدار بشأن خاصة توجيھات 4 الملحق ويتضّمن



 تحليل مخاطر اآلفات الَحْجرية  11 دولي لتدابير الصحة النباتيةالمعيار ال

الدولية لوقاية النباتات االتفاقية  24   - 11 النباتيةدولي لتدابير الصحة المعيار ال 

  مستوى المخاطر  1.3

لتدابير الصحة النباتية، مبادئ  1الوارد في المعايير الدولية رقم " مواجھة المخاطر"ينص مبدأ 
نظراً ألن خطر دخول اآلفات التي : "الحجر الزراعي وعالقتھا بالتجارة الدولية، على ما يلي

تستوجب الحجر يظل ماثالً على الدوام، ينبغي أن تتفق البلدان على سياسة إلدارة المخاطر عند 
ى تنفيذ ھذا المبدأ، أن تقرر مستوى وينبغي على البلدان، لد".  صياغة تدابير الصحة النباتية

 .المخاطر التي تعد مقبولة بالنسبة لھا

  :المخاطر بطرق عديدة، منھا منويمكن التعبير عن المستوى المقبول 
 الرجوع إلى شروط الصحة النباتية القائمة -
 في ضوء الخسائر االقتصادية التقديرية -
 في حدود نطاق تحمل المخاطر  -
  .ر التي تقبلھا البلدان األخرىمقارنةً بمستوى المخاط -

يمكن اإلشارة إلى المستوى المقبول من المخاطر في حالة الكائنات الحية المحورة بالمقارنة مع    2م
مستوى المخاطر الناجمة عن كائنات مشابھة أو ذات الصلة استناداً إلى خصائصھا وسلوكھا في 

  .بيئة مشابھة للمنطقة الخاضعة لتحليل مخاطر اآلفات

  المطلوبةالفنية  المعلومات  2.3

البد أن يستند القرار الواجب اتخاذه في عملية إدارة مخاطر اآلفات إلى المعلومات التي أمكن 
  :وتشمل ھذه المعلومات ما يلي. جمعھا في المراحل السابقة لعملية تحليل مخاطر اآلفات

 أسباب البدء في العملية -
 حليل مخاطر اآلفاتتقدير احتماالت دخول اآلفة إلى منطقة ت -
  .تقييم النتائج االقتصادية المحتملة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات -

  مستوى قبول المخاطر  3.3

فإذا ُوِجد .  يتم تقدير المخاطر العامة بدراسة نتائج تقييم احتماالت دخول اآلفة وتأثيرھا االقتصادي
مخاطر ھي تحديد تدابير الصحة أن الخطر غير مقبول، عندئذ تكون الخطوة األولى في إدارة ال

وال يكون ھناك مبرر . النباتية الممكنة التي تقلل من المخاطر إلى المستوى المقبول أو أدنى منه
لتدابير الصحة النباتية إذا كان الخطر في حدود المستوى المقبول أو كان من الواجب قبوله ألنه 

ويجوز للبلدان أن تقرر ).  الطبيعي لآلفةكما قد يحدث في حالة االنتشار (يستعصي على اإلدارة 
تطبيق مستوى منخفض من الرصد أو المراجعة لضمان اإللمام بالتغيرات التي تطرأ في المستقبل 

  .على مخاطر اآلفات

  تحديد خيارات اإلدارة المالئمة واختيار أنسبھا  4.3

وينبغي أن .  ماالت دخول اآلفةينبغي اختيار التدابير المالئمة واختيار أكثرھا فعالية في تقليل احت
مبادئ الحجر الزراعي وعالقتھا "يستند االختيار على االعتبارات التالية، التي تتضمن العديد من 

  ):لتدابير الصحة النباتية 1المعايير الدولية رقم " (بالتجارة الدولية
تتمثل الفائدة  – للتنفيذُمجدية من حيث التكلفة وقابلة  التأكد من أن تدابير الصحة النباتية -

المتوخاة من تطبيق تدابير الصحة النباتية في منع دخول اآلفة، وبالتالي فإن منطقة تحليل 
ويمكن وضع تقديرات لتحليل جدوى . مخاطر اآلفات لن تتعرض للنتائج االقتصادية المحتملة

وينبغي دراسة . ن المقبولالتكاليف لكل تدبير من تدابير الحد األدنى التي يتبين أنھا توفر األما
 التدابير التي تكون النسبة بين الفائدة والتكلفة فيھا مقبولة

. ال ينبغي أن تكون التدابير مقيدة للتجارة أكثر من الالزم – "أدنى قدر من التأثير"مبدأ  -
 وينبغي تطبيقھا على أقل مساحة ضرورية بما يكفل الوقاية الفعالة للمنطقة المھددة



 11 دولي لتدابير الصحة النباتيةالمعيار ال   تحليل مخاطر اآلفات الَحْجرية

25 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية  - 11 دولي لتدابير الصحة النباتيةالمعيار ال   

ال ينبغي فرض أي تدابير إضافية إذا كانت التدابير السارية  – المتطلبات السابقة إعادة تقييم -
 فعالة

إذا أمكن تحديد تدابير مختلفة للصحة النباتية لھا نفس األثر، ينبغي قبولھا  – "التساوي"مبدأ  -
 كبدائل

آلفات إذا كانت اآلفة محل الدراسة متوطنة في منطقة تحليل مخاطر ا - "عدم التمييز"مبدأ  -
ولكن انتشارھا محدود، وكانت تخضع للمكافحة الرسمية، ال ينبغي أن تكون تدابير الصحة 
.  النباتية المتصلة بالتجارة أكثر تشدداً من التدابير المطبقة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات

فيھا حالة  وبالمثل، ال ينبغي أن تميز تدابير الصحة النباتية بين البلدان الُمصدِّرة التي تتماثل
  .الصحة النباتية

  :إن مبدأ عدم التمييز ومفھوم المكافحة الرسمية ينطبقان أيضا على   1م

  الطليقة/اآلفات التي تؤثر على النباتات غير المزروعة -
  أو النباتات الغازية/األعشاب و -
  .اآلفات التي تؤثر على النباتات عن طريق ما لھا من آثار على الكائنات األخرى -

ما توطن أي من ھذه اآلفات في منطقة تحليل مخاطر اآلفات وطبقت المكافحة الرسمية، فإن  وإذا   1م
  . تدابير الصحة النباتية عند االستيراد ينبغي أال تكون أكثر تقييدا من تدابير المكافحة الرسمية

ن النباتات وبالرغم من أن الخطر األكبر فيما يتعلق باآلفات النباتية يكمن في الشحنات المستوردة م
وخصوصاً بالنسبة لتحليل أخطار اآلفات الذي يُجري على آفة (والمنتجات النباتية، فمن الضروري 

  دراسة خطر دخول اآلفة) معينة
مثل مواد التعبئة، ووسائل النقل، والمسافرين وأمتعتھم، (من خالل طرق أخرى النتقال العدوى 

  ).وعن طريق االنتشار الطبيعي لآلفة

ً في التطبيق على السلع التي تشملھا  والتدابير المبينة فيما يلي ھي أمثلة على أكثر التدابير شيوعا
وھي تطبَّق على طرق انتقال اآلفات، وھي عادة شحنات النباتات والمنتجات . المعامالت التجارية

حسب نوع وينبغي أن تكون التدابير دقيقة بقدر اإلمكان ب. النباتية العائلة الواردة من منشأ معين
والمنشأ، لكي ال تكون ھذه التدابير بمثابة حواجز أمام التجارة ) العوائل، وأجزاء النباتات(الشحنة 

وقد يكون من الالزم الجمع بين تدبيرين أو أكثر لخفض . تحد من استيراد المنتجات دون مبرر
اسعة بحسب حالة ويمكن تصنيف التدابير المتاحة إلى عدة فئات و. الخطر إلى المستوى المقبول

 :وتشمل ھذه التدابير ما يلي. اآلفة وطريق انتقال العدوى في بلد المنشأ
 التدابير التي تطبق على الشحنات -
 التدابير التي تطبق لمنع تعرض المحصول للعدوى األصلية أو الحد منھا  -
 التدابير التي تطبق لضمان خلو منطقة أو مكان اإلنتاج من اآلفة -
  .بق لحظر دخول السلعالتدابير التي تط -

مثل فرض قيود على استخدام (وقد تظھر بعض الخيارات األخرى في منطقة تحليل مخاطر اآلفات 
وينبغي .  ، وتدابير المكافحة، ودخول مواد للمكافحة الحيوية، وتدابير االستئصال واالحتواء)السلعة

موجودة بالفعل ولكنھا ليست منتشرة أيضاً تقييم ھذه الخيارات لتطبيقھا بصفة خاصة إذا كانت اآلفة 
  .على نطاق واسع في منطقة تحليل مخاطر اآلفات

  بالشحنات الخاصة الخيارات  1.4.3

  :يمكن الجمع بين تدبيرين أو أكثر من التدابير التالية
تدابير الفحص أو االختبار التي تجرى للتأكد من وجود اآلفة في الشحنة أو من إمكانية  -

ينة؛ ويمكن في ھذه الحالة أن تكون العينات كافية الكتشاف اآلفة بدرجة تحملھا في حدود مع
 مقبولة من االحتمال
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الدولية لوقاية النباتات االتفاقية  26   - 11 النباتيةدولي لتدابير الصحة المعيار ال 

 حظر دخول أجزاء من النبات أو المنتجات النباتية العائلة -
ويمكن اعتبار ھذا النظام أكثر أشكال  –تطبيق نظام الحجر الزراعي قبل الدخول أو بعده  -

مرافق والموارد المناسبة، ويمكن أن يكون ھذا الخيار الفحص واالختبار دقة حيثما تتوافر ال
 ھو الوحيد المتاح بالنسبة آلفات معينة قد ال يكون من الممكن اكتشافھا عند دخول الشحنة

 )مثل طرق التداول بما يمنع العدوى أو تجدد العدوى(الظروف المعينة لتحضير الشحنة  -
معامالت بعد الحصاد ويمكن أن تشمل وتطبق ھذه ال –تطبيق معامالت معينة على الشحنة  -

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

  . ويمكن أيضاً تطبيق تدابير لتقييد استيراد شحنات من اآلفات

ويجوز قصر . ليشمل واردات النباتات التي تعتبر آفات" اآلفاتشحنات "يمكن أن ينطبق مفھوم    1م
  .ھذه الشحنات على األنواع أو األصناف التي تمثل قدرا أقل من المخاطر

بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة كما وبالنسبة إلى الكائنات األخرى، يمكن الحصول على    2م
ا الكائنات الحية المحورة في البلد المصدِّر معلومات عن تدابير إدارة المخاطر التي تخضع لھ

وينبغي تقييم تلك التدابير لمعرفة ما إذا كانت تناسب الظروف الراھنة في ). 3- 1أنظر القسم (
  .المنطقة التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات واالستخدام المقصود إذا لزم األمر

حورة اإلجراءات الخاصة بتوفير المعلومات عن قد تشمل التدابير أيضاً في حالة الكائنات الحية الم   2م
  ).مثالً نظم التتبّع ونظم التوثيق ونظم المحافظة على الھوية(اكتمال الشحنات لناحية الصحة النباتية 

  منھا الخيارات المتاحة لمنع حدوث العدوى األصلية في المحصول أو للحد  2.4.3

  :ما يلي التدابيريمكن أن تشمل 
 أو الحقل، أو مكان اإلنتاجمعاملة المحصول،  -
فرض قيود على تركيب الشحنة بحيث تتألف من نباتات تنتمي إلى أنواع مقاومة لإلصابة أو  -

 أقل تعرضاً لھا
 )الصوبات، أو العزل(زراعة النباتات في ظروف محمية خاصة  -
 حصاد النباتات وھي في عمر معين أو في وقت محدد من السنة -
وتتضمن أي خطة رسمية لمتابعة اإلنتاج عدداً من . ة اعتمادأن يكون اإلنتاج خاضعاً لخط -

األجيال التي تخضع لمراقبة دقيقة، وتبدأ ھذه الخطة بمراعاة أن تكون المواد الزراعية في 
  .ويمكن اشتراط أن تكون النباتات مستنبطة من عدد محدد من األجيال.  حالة صحية جيدة

التي ) أو المادة الوراثية فيھا(وجود الكائنات الحية المحورة يمكن اتخاذ تدابير للحد من احتمال    2م
  :وتشمل تلك التدابير. تشكل خطراً على الصحة النباتية في محاصيل أخرى

  )مثالً المناطق العازلة والمالجئ(نظم اإلدارة  -
 إدارة طريقة إبراز السمات -
 )مثالً عقم الذكور(التحّكم بالقدرات التناسلية  -
  .بالعوائل البديلةالتحّكم  -

  الخيارات التي تضمن خلو منطقة، أو مكان أو موقع اإلنتاج من اآلفة  3.4.3

  :يمكن أن تشمل التدابير التالية
الشروط الالزمة لخلو منطقة اإلنتاج من اآلفات مبينة في  –خلو منطقة اإلنتاج من اآلفات  -

 إنشاء المناطق الخالية من اآلفات؛لتدابير الصحة النباتية، متطلبات  4المعايير الدولية رقم 



 11 دولي لتدابير الصحة النباتيةالمعيار ال   تحليل مخاطر اآلفات الَحْجرية

27 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية  - 11 دولي لتدابير الصحة النباتيةالمعيار ال   

الشروط الالزمة لخلو مكان أو موقع اإلنتاج من  –خلو مكان أو موقع اإلنتاج من اآلفات  -
لتدابير الصحة النباتية؛ متطلبات إنشاء أماكن  10اآلفات مبينة في المعايير الدولية رقم 

 .لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات
  .ضاع المحاصيل للتفتيش للتأكد من خلوھا من اآلفاتإخ -

  الخيارات المتاحة بالنسبة ألنواع الطرق األخرى النتقال العدوى  4.4.3

انتقال العدوى، يجوز استخدام أو تطويع التدابير التي سبق بيانھا  طرقبالنسبة ألنواع كثيرة من 
.  ية، أو لمنع تعرض الشحنة للعدوىالكتشاف اآلفة في شحنة من النباتات أو المنتجات النبات

  :وينبغي النظر في العوامل التالية بالنسبة ألنواع معينة من طرق انتقال العدوى
يشمل االنتشار الطبيعي لآلفات انتقال اآلفات عن طريق الطيران، والرياح، ونقلھا عن  -

تدخل منطقة  فإذا كانت اآلفة. طريق النواقل مثل الحشرات أو الطيور والھجرات الطبيعية
تحليل مخاطر اآلفات عن طريق االنتشار الطبيعي، أو من المحتمل أن تدخلھا في المستقبل 

ويمكن حينئذ النظر في تطبيق . المنظور، يمكن أن يكون تأثير تدابير الصحة النباتية ضئيالً 
اآلفات تدابير المكافحة في منطقة المنشأ أو احتوائھا أو استئصالھا في منطقة تحليل مخاطر 

 بعد دخولھا
ويمكن أن تشمل التدابير الخاصة بالمسافرين وأمتعتھم الفحص الھادف، واإلعالم وفرض  -

  وفي حاالت قليلة، قد يكون من الممكن اتخاذ تدابير عالجية. الغرامات أو تقديم الحوافز
مثل السفن، والقطارات، والطائرات، (ويمكن إخضاع اآلالت أو وسائل النقل الملوثة  -

  .لعمليات التنظيف أو التطھير) سائل النقل البريوو

  الخيارات المتاحة داخل البلد المستورد  5.4.3

ويمكن أن تشمل ھذه التدابير .  يمكن أيضاً اللجوء إلى تدابير معينة مما يطبق في البلد المستورد
تطبيق برامج المسح والرصد الدقيقين لمحاولة اكتشاف دخول اآلفة في موعد مبكر بقدر اإلمكان، و

أو اتخاذ التدابير الالزمة الحتواء خطر اآلفة والحد من /االستئصال للتخلص من أي بؤر للعدوى و
  .انتشارھا

حيثما وجد مستوى مرتفع من اإلبھام في ما يخص مخاطر اآلفات من النباتات المراد استيرادھا،    1م
راد، وإنما االكتفاء بالمراقبة أو غيرھا يجوز أن يقرر عدم اتخاذ تدابير للصحة النباتية عند االستي

  .من اإلجراءات بعد الدخول وذلك من قبل منظمة وقاية النباتات أو تحت إشرافھا

 كائنات إلى بالنسبة الحال ھي وكما. المقصود باالستخدام ما حد إلى مخاطر وجود احتمال يرتبط   2م
 في) مثالً  متشددة سالمة شروط ضمن االستخدام( المقصودة االستخدامات بعض تساھم فقد أخرى،
  .كبير حد إلى المخاطر إدارة

 أخرى، آفات حالة في كما المحورة، الحية الكائنات حالة في أيضاً  المتاحة القطرية الخيارات من   2م
 من طارئة تدابير أية تراعي أن شرط النباتية؛ الصحة على بالمخاطر خاصة طارئة تدابير تطبيق
  ).1997( النباتات لوقاية الدولية االتفاقية من 6-السابعة المادة القبيل ھذا

  حظر استيراد السلع  6.4.3

في حالة عدم االطمئنان إلى أن أي تدبير من تدابير الصحة النباتية يمكن أن يؤدي إلى خفض 
. الخطر إلى المستوى المقبول، يمكن أن يكون الخيار النھائي ھو حظر استيراد السلع المقصودة

اعتبار ھذا التدبير الملجأ األخير، وينبغي دراسته في ضوء فعاليته المتوقعة، السيما في ويمكن 
  .الحاالت التي تكون فيھا الحوافز التي تقدم لمنع االستيراد بالطرق غير القانونية كبيرة



 تحليل مخاطر اآلفات الَحْجرية  11 دولي لتدابير الصحة النباتيةالمعيار ال

الدولية لوقاية النباتات االتفاقية  28   - 11 النباتيةدولي لتدابير الصحة المعيار ال 

  النباتية شھادات الصحة النباتية وغير ذلك من تدابير التقيد بتدابير الصحة  5.3

أنظر (وأھم ھذه التدابير شھادات التصدير .  تتضمن إدارة المخاطر النظر في تدابير التقيد المناسبة
). نظام إصدار شھادات الصحة النباتية للصادرات: لتدابير الصحة النباتية 7المعايير الدولية رقم 

  ويوفر إصدار شھادات الصحة النباتية
خطوط توجيھية إلصدار شھادات الصحة : الصحة النباتيةلتدابير  12أنظر المعايير الدولية رقم (

ً بأن الشحنة تعد خالية من اآلفات الَحْجرية التي تحددھا البلدان المستوردة ) النباتية تأكيداً رسميا
وھكذا، ". المتعاقدة وأنھا تتفق مع اشتراطات الصحة النباتية السارية في البلد المستورد المتعاقد

ويجوز طلب بيان إضافي يوضح تنفيذ . نباتية تطبيق خيارات إدارة المخاطرتؤكد شھادة الصحة ال
ويمكن استخدام تدابير التقيد األخرى بشرط وجود اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف . إجراء معين

  ).لتدابير الصحة النباتية 12أنظر المعايير الدولية رقم (بشأنھا 

كما ھي (الصحة النباتية بشأن الكائنات الحية المحورة يجب أن تتصل المعلومات الخاصة بشھادات    2م
أنظر (بتدابير الصحة النباتية فقط ال غير ) الحال بالنسبة إلى الكائنات األخرى الخاضعة للوائح

  ).خطوط توجيھية لشھادات الصحة النباتية: 12المعايير الدولية رقم 
  االنتھاء من تدابير إدارة المخاطر  6.3

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

  .أو االشتراطات الخاصة بالصحة النباتية

زامات معينة، في حالة األطراف المتعاقدة في ويخضع تطبيق ھذه اللوائح ومداومة تطبيقھا اللت
  .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

إن إجراءات الصحة النباتية المتخذة فيما يتعلق بالمخاطر البيئية ينبغي أن تبلغ، حسب االقتضاء،    1م
نوع للسلطات المختصة المسؤولة عن السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالت

  .الحيوي

  .والمالحظ أن إلبالغ المخاطر المتعلقة بالبيئة أھمية خاصة لتعزيز الوعي   1م

  كاآلفات للنباتات المخاطر إبالغ بشأن خاصة توجيھات 4 الملحق ويتضّمن

  النباتية الصحة تدابير في النظر وإعادةوالرصد  المتابعة  1.6.3

كلما تغيرت األحوال، وظھرت حقائق جديدة، يجري على وجه : "على ما يلي" التعديل"مبدأ  ينص
السرعة تعديل تدابير الصحة النباتية، إما بتضمينھا ترتيبات الحظر أو القيود أو الشروط التي البد 

لتدابير  1المعايير الدولية رقم " (منھا لنجاحھا، وإما بإلغاء التدابير التي يتضح عدم ضرورتھا
  ). الصحة النباتية، مبادئ الحجر الزراعي وعالقتھا بالتجارة الدولية

فبعد التطبيق، .  وھكذا، ال ينبغي اعتبار تنفيذ تدابير معينة من تدابير الصحة النباتية أمراً ثابتاً 
 . يتقرر مدى نجاح ھذه التدابير في تحقيق األھداف المرجوة منھا عن طريق متابعة ورصد تطبيقھا

وكثيراً ما يكون ذلك عن طريق فحص السلعة لدى وصولھا، ومالحظة أي ظھور أو دخول لآلفة 
وينبغي إعادة النظر من حين آلخر في المعلومات التي تعزز .  في منطقة تحليل مخاطر اآلفات

  .تحليل مخاطر اآلفات لضمان عدم تعارض أي معلومات جديدة مع القرارات التي سبق اتخاذھا

  تحليل مخاطر اآلفات توثيق  .4

  توثيق االشتراطات  1.4

 الصحة لتدابير 1 رقم الدولية المعايير" (الشفافية"تشترط االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومبدأ 
 الطلب، عند تقدِّم، أن البلدان على) الدولية بالتجارة وعالقتھا الزراعي الحجر مبادئ النباتية،

 الشروع من ابتداء بأكملھا العملية تكون أن وينبغي.  التدابير تلك اتخاذ إلى دعت التي المبررات



 11 دولي لتدابير الصحة النباتيةالمعيار ال   تحليل مخاطر اآلفات الَحْجرية

29 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية  - 11 دولي لتدابير الصحة النباتيةالمعيار ال   

 ظھور عند أو المراجعة عند الممكن، من يكون لكي الكفاية فيه بما موثقة المخاطر إدارة تدابير في
 قرار اتخاذ في إليھا استند التي المبررات وعن المعلومات مصادر عن بوضوح الكشف منازعات،
 .اإلدارة

  :ما يلي التوثيقوأھم عناصر 
 الغرض من تحليل مخاطر اآلفات -
 اآلفة، أو قائمة اآلفات، وطرق انتقالھا، ومنطقة تحليل مخاطر اآلفات، والمنطقة المھددة -
 مصادر المعلومات -
 تصنيف قائمة اآلفات -
 االستنتاجات الخاصة بتقييم اآلفات -

 االحتماالت 
 النتائج 

 إدارة المخاطر  -
 الخيارات المتاحة 

 .الخيارات التي وقع عليھا االختيار -
 



 1الملحق  – اآلفات الَحْجريةتحليل مخاطر   11المعيار الدولي رقم 

الدولية لوقاية النباتات االتفاقية  30   - 11المعيار رقم 

 ھذا الملحق كجزء من مرفق  2013 في نيسان الثامنةفي دورتھا اعتمدت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 

  .من المعيار ملزمالملحق جزء 

ما يتعلق في  التعليقات على نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: 1الملحق    1م 
  بالمخاطر البيئية

اآلفات التي ) االتفاقية(يتجاوز النطاق الكامل لآلفات التي تغطيھا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
تعريف االتفاقية لآلفات الزراعية يشمل "وإن . تؤثر بصورة مباشرة على النباتات المزروعة

وبالتالي فإن مجال . مباشر على النباتات األعشاب الضارة واألنواع األخرى التي لھا تأثير غير
كذلك فإن نطاق االتفاقية يتسع للكائنات التي تعتبر آفات ." االتفاقية ينطبق على وقاية النباتات البرية

  :ألنھا
  الطليقة/تؤثر بصورة مباشرة على النباتات غير المزروعة -

أو /قد يكون لدخول ھذه اآلفات القليل من النتائج التجارية، ومن ثم فقد كانت احتماالت تقييمھا و
ومن أمثلة ھذا النوع من اآلفات مرض . إخضاعھا للوائح والمكافحة الرسمية أقل من غيرھا

(Ophiostoma novo-ulmi).  

  تؤثر بصورة غير مباشرة على النباتات -
تي تؤثر بصورة مباشرة على النباتات العائلة، تلك اآلفات، كمعظم ھناك، إضافة إلى اآلفات ال

النباتات الغازية، التي تؤثر على النباتات في المقام األول عن طريق عمليات مثل /األعشاب الضارة
  .التنافس

 تؤثر بصورة غير مباشرة على النباتات عن طريق التأثير على كائنات أخرى  -
م األول على كائنات أخرى، لكنھا تخلف بذلك آثارا مؤذية لألنواع قد تؤثر بعض اآلفات في المقا

ومن أمثلة ذلك طفيليات الكائنات . النباتية أو الصحة النباتية في المواطن أو النظم اإليكولوجية
  .العضوية المفيدة مثال ككائنات مكافحة حيوية

ي سبيل التجارة، تحليل المخاطر وينبغي، لحماية البيئة والتنوع الحيوي دون إقامة حواجز مستترة ف
 .بالنسبة للبيئة والتنوع الحيوي في إطار تحليل لمخاطر اآلفات



 11لمعيار الدولي رقم ا  2الملحق  – تحليل مخاطر اآلفات الَحْجرية

31 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية  - 11المعيار رقم   

 .2004نيسان /أبريل -آذار /السادسة في مارس في دورتھااعتمدت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ھذا الملحق 

 .من المعيار ملزمالملحق جزء 

تحليل التعليقات على نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في ما يتعلق ب: 2الملحق    2م 
  للكائنات الحية المحورةمخاطر اآلفات 

تقع المخاطر على الصحة النباتية التي قد يتسبب بھا كائن حي محور معين ضمن نطاق االتفاقية 
مخاطر اآلفات لتيسير اتخاذ القرارات بشأن  الدولية لوقاية النباتات ويجب دراستھا بواسطة تحليل

  .إدارة مخاطر اآلفات

  :ويراعي تحليل الكائنات الحية المحورة النقاط التالية
قد تشكل بعض الكائنات الحية المحورة خطراً على مستوى الصحة النباتية وتستدعي بالتالي  -

تشكل خطراً على مستوى إال أّن كائنات حية محورة أخرى ال . إجراء تحليل لمخاطر اآلفات
الصحة النباتية غير تلك الناجمة عن غير الكائنات الحية المحورة وال تستدعي بالتالي إجراء 

فقد ال تشكل مثالً التغيرات التي تطرأ على المواصفات . تحليل كامل لمخاطر اآلفات
. لصحة النباتيةأية مخاطر على ا) كفترة النضوج ومدة التخزين الممكنة(الفسيولوجية لنبتة ما 

يتوقف خطر اآلفة التي قد تتسبب بھا أي من الكائنات الحية المحورة على مجموعة عوامل، 
بما في ذلك مواصفات الكائنات المانحة والمتلقية والتغيير الوراثي والسمة أو السمات الجديدة 

ما إذا  توجيھات لمعرفة) أنظر الملحق الثالث(لذا يعطي جزء من النص الملحق . المحددة
 .كانت الكائنات الحية المحورة تشكل آفة محتملة أم ال

قد يشكل تحليل مخاطر اآلفات في حالة الكائنات الحية المحورة جزءاً بسيطاً فقط من التحليل  -
إذ باستطاعة البلدان مثالً أن تطلب تقدير . اإلجمالي للمخاطر في حالتي االستيراد واإلطالق

و الحيوان أو على البيئة، بما يتعدى المجاالت التي تشملھا المخاطر على صحة اإلنسان أ
وال يتعلق ھذا المعيار إال بتقدير المخاطر على الصحة . االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

وكما ھي الحال بالنسبة إلى الكائنات أو طرق انتقال العدوى التي قيّمتھا . النباتية وإدارتھا
ية النباتات، قد تترتّب مخاطر أخرى عن الكائنات الحية إحدى المنظمات القطرية لوقا

ومن األصّح على األرجح عندما تكتشف إحدى . المحورة ال تقع ضمن نطاق االتفاقية الدولية
المنظمات القطرية لوقاية النباتات وجود مخاطر محتملة غير المخاطر على الصحة النباتية 

 .إبالغ السلطات المختصة
حة النباتية الناجمة عن الكائنات الحية المحورة من بعض السمات التي قد تأتي مخاطر الص -

اكتسبتھا الكائنات كتلك التي تزيد احتماالت االستيطان واالنتشــار أو من تتابعات جينـات 
مضافـة ال تؤدي إلى تغيير مواصفات اآلفة في الكائن المعني لكن من شأنھا التأثير بمعزل 

  .ب بانعكاسات غير مرغوبةعن الكائن الحي أو التسب
في حالة المخاطر على الصحة النباتية بسبب تدفق الجينات، تؤدي الكائنات الحية المحورة  -

دور ناقل أو طريق محتملة الستجالب تركيبة وراثية مثيرة للقلق على مستوى الصحة 
على أنھا تشمل احتمال أن " آفة"لذا تفھم لفظة . النباتية أكثر مما تؤدي دور آفة بحد ذاتھا

الحية المحورة دور ناقل لجينة قد تشكل خطراً محتمالً على الصحة النباتية أو  تؤدي الكائنات
 . طريق محتملة الستجالبھا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالخصائص المظھرية  فيتتعلق إجراءات تحليل المخاطر  -
ص الوراثية إال أنّه قد يتعيّن النظر في الخصائ. النمطية وليس بالخصائص الوراثية النمطية

 . النمطية عند تقدير مخاطر الصحة النباتية للكائنات الحية المحورة
يمكن أن ترتبط أيضاً المخاطر المحتملة على الصحة النباتية المتعلقة بالكائنات الحية  -

وقد يكون من المفيد النظر في المخاطر المحتملة في . المحورة بغير الكائنات الحية المحورة
تي تشكلھا الكائنات المتلقية أو األصلية أو المشابھة غير المحورة في إطار المخاطر ال

 .المنطقة التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفات
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 .2004نيسان  - السادسة في آذار  في دورتھااعتمدت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ھذا الملحق 

  .من المعيار ملزمالملحق جزء 

  تحديد إمكانية أن يشكل كائن حي محور آفة: 3الملحق    2م 
ال يعني ھذا الملحق الكائنات الحية المحورة إال في حال وجود مخاطر محتملة على الصحة النباتية 
نتيجة ناجمة عن الكائن الحي المحور الذي له بعض المواصفات أو الخصائص المتعلقة بالتحوير 

جب ويجب تقدير المخاطر األخرى على الصحة النباتية التي يتسبب بھا أي كائن بمو.  الوراثي
أو بموجب أية معايير دولية أخرى للصحة  11األقسام المالئمة األخرى في المعايير الدولية رقم 

  .النباتية

لتحديد إمكانية أن يشكل كائن حي محور  3-1وقد يتوّجب االستعانة بالمعلومات الالزمة في القسم 
  . آفة

  المخاطر المحتملة للكائنات الحية المحورة على الصحة النباتية

  :من المخاطر المحتملة للكائنات الحية المحورة على الصحة النباتية
تغيّر مواصفات التكيّف التي من شأنھا أن تزيد احتمال االستجالب أو االنتشار،   )أ(

  :مثالً تغيير
  )مثل الجفاف، الجليد، الملوحة وغيرھا(القدرة على تحّمل الظروف البيئية الصعبة  -
  البيولوجيا التناسلية -
  النباتات على التشتتقدرة  -
  وتيرة النمو أو النشاط -
  نطاق النباتات العائلة -
  القدرة على المقاومة -
  .أو على تحّملھا) بما في ذلك مبيدات األعشاب(القدرة على مقاومة مبيدات اآلفات  -
  :اآلثار السلبية لتدفق الجينات أو نقلھا بما في ذلك مثالً   )ب(
  ت اآلفات أو اآلفات إلى أنواع متالئمةنقل الجينات المسؤولة عن مقاومة مبيدا -
القدرة على تخطي الحواجز الخاصة بالتناسل وبمعاودة االتحاد التي تؤدي إلى مخاطر  -

  اآلفات
القدرة على التھجين مع الكائنات أو الممرضات القائمة مما يؤدي إلى نقل األمراض أو إلى  -

  .زيادة القدرة على نقل األمراض
  :الكائنات غير المستھدفة بما في ذلك مثالً  اآلثار السلبية على  )ج(
التغيرات في نطاق عائل الكائنات الحية المحورة، بما في ذلك الحاالت التي تستخدم فيھا  -

 ً   كعوامل المكافحة الحيوية أو الكائنات المفيدة مبدئيا
التأثيرات على الكائنات األخرى، مثل عوامل المكافحة الحيوية أو الكائنات المفيدة أو  -

الكائنات الحيوانية والنباتية الدقيقة في التربة والبكتيريا المثبِّتة لآلزوت والتي تؤثر على 
  )التأثيرات غير المباشرة(الصحة النباتية 

  القدرة على نقل آفات أخرى -
مباشرة أو غير المباشرة لمبيدات اآلفات المصنوعة من النباتات على التأثيرات السلبية ال -

  .الكائنات غير المستھدفة المفيدة للنباتات
  :عدم االستقرار من الناحيتين المظھرية النمطية والوراثية النمطية بما في ذلك مثالً   )د(
  .عودة كائن ما يستخدم كعامل مكافحة بيولوجية إلى شكله الممِرض -
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  : تأثيرات مضّرة أخرى بما في ذلك مثالً   )ھـ(
مخاطر الصحة النباتية التي تمثلھا سمات جديدة في الكائنات التي ال تنطوي عادة على  -

  مخاطر للصحة النباتية
قدرة جديدة أو متزايدة للفيروسات على التجمع من جديد، وتكوين غطاء خارجي مستعرض  -

  السل فيروسيةلھا، باإلضافة إلى التآزر الناشئ عن وجود س
الواسمات، المروجات، (مخاطر الصحة النباتية الناشئة عن سالسل األحماض النووية  -

  .الموجودة في المندرج) المنھيات وغيرھا
وتتعلق . يمكن لمخاطر الصحة النباتية المبينة أعاله أن تكون مرتبطة بالكائنات الحية غير المحّورة

دولية لوقاية النباتات بالخصائص المظھرية النمطية وليس إجراءات تحليل المخاطر في االتفاقية ال
إال أّن ذلك قد يتطلب دراسة الخصائص الوراثية النمطية عند تقدير . بالخصائص الوراثية النمطية

  . مخاطر الصحة النباتية للكائنات الحية المحورة

ت الوراثية تتسبّب وفي حال عدم توافر ما يشير إلى أّن السمات الجديدة الناجمة عن التحويرا
  . بمخاطر على الصحة النباتية، قد ال تعود الكائنات الحية المحورة بحاجة إلى المزيد من البحث

وقد يكون من المفيد النظر في المخاطر المحتملة في إطار المخاطر التي تشكلھا الكائنات المتلقية أو 
  .نطقة التي يشملھا تحليل مخاطر اآلفاتالكائنات األصلية غير المحورة أو الكائنات الشبيھة في الم

وفي حاالت المخاطر على الصحة النباتية بسبب تدفق الجينات، تؤدي الكائنات الحية المحورة دور 
ناقل أو طريق محتملة الستجالب مرّكب وراثي مثير للقلق على مستوى الصحة النباتية أكثر مما 

المحورة  الحيةلى أنھا تشمل احتمال أن تؤدي الكائنات ع" آفة"لذا تفھم لفظة . تؤدي دور آفة بحد ذاتھا
دور ناقل لخطر ما على الصحة النباتية أو طريق محتملة الستجالب جينة قد تشكل خطراً على 

  . الصحة النباتية

ومن العوامل التي قد تؤدي إلى إخضاع الكائنات الحية المحورة إلى المرحلة الثانية من تحليل 
  :مخاطر اآلفات

 امتالك المعارف الكافية عن حالة تحوير معينةعدم  -
 درجة الوثوق بالمعلومات إذا كانت حالة التحوير غير اعتيادية -
عدم كفاية البيانات عن أداء الكائن الحي المحور المعني في بيئات مشابھة للمنطقة الخاضعة  -

  لتحليل
  مخاطر اآلفات

مخبرية التي تشير إلى احتمال أن يشكل التجربة الميدانية، التجارب البحثيّة أو البيانات ال -
 )أعاله) ھـ(إلى ) أ(أنظر الفقرات الفرعية (الكائن الحي المحور مخاطر على الصحة النباتية 

في حال كانت للكائن الحي المحور المعني مواصفات مرتبطة باآلفات بموجب المعايير  -
 11الدولية رقم 

والتي قد ) الخاضعة لتحليل مخاطر اآلفاتأو المنطقة (الظروف الراھنة في البلد المعني  -
 تجعل من الكائن الحي المحور المعني آفة

بما في ذلك كائنات حية (في حال إجراء تحاليل لمخاطر اآلفات بالنسبة إلى كائنات مشابھة  -
 أو عمليات تحليل للمخاطر ألغراض أخرى تشير إلى احتمال وجود آفة) محورة

 .تجارب البلدان األخرى -
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الدولية لوقاية النباتات االتفاقية  34   - 11المعيار رقم 

ومن العوامل التي قد تساعد على االستنتاج أّن الكائن الحي المحور المعني ال يشكل آفة محتملة 
  :11أو ال يحتاج إلى المزيد من البحث بموجب المعايير الدولية رقم /و
في حال خضع التحوير الوراثي في كائن مشابه أو مرتبط به في السابق لتقدير من جانب  -

أثبت خلوه من أية ) أو خبراء أو وكاالت أخرى مشھود لھا(لنباتات المنظمة القطرية لوقاية ا
  مخاطر على الصحة النباتية؛

 إذا كان الكائن الحي المحور محصوراً في نظام احتواء موثوق ولن يتم إطالقه؛ -
إذا أثبتت التجارب البحثيّة أنه من المستبعد أن يشكل الكائن الحي المحور آفة في إطار  -

  رح له؛االستخدام المقت
 ..تجارب البلدان األخرى -
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 أبريل 2013مؤقتة لتدابير الصحة النباتية فيللھيئة ال ثمانية اعتمد ھذا الملحق في الدورة

 من المعيار اإلتباعھذا الملحق ھو جزء واجب 

  حجريّة كآفات اآلفات مخاطر تحليل: 4 الملحق
  المقدمة

يتضّمن ھذا الملحق توجيھات خاصة بشأن تحليل مخاطر اآلفات لتحديد ما إذا كانت النباتات آفات 
النباتية التي من شأنھا أن نباتات مزروعة أو برية، وما إذا تستلزم التنظيم، ولتحديد تدابير الصحة 

وھو يرّكز بشكل خاص على النباتات المراد . تحد من مخاطر اآلفات إلى مستوى مقبول
استيرادھا، أكانت نباتات ألغراض الزرع أو ألغراض أخرى، وھو ال يغطي إدخال النباتات غير 

  .المقصود كملّوثات في وسائل النقل أو في السلع

البلد الواحد وبين البلدان تزداد عدداً وتنّوعاً مع زيادة الفرص لتحسين فالنباتات التي تنقل داخل 
نقل النباتات نوعين من مخاطر  يطرحويمكن أن . التجارة وتطوير األسواق الستيعاب نباتات جديدة

وقد تّم . يمكن أن تحمل اآلفات، أو يمكن أن تكون النبتة آفة بحد ذاتھا) كوسيلة نقل(النبتة : اآلفات
تراف بمخاطر إدخال اآلفات مع النباتات كوسيلة نقل منذ فترة طويلة، وجرى تنظيم ھذا األمر االع

  .غير أن مخاطر اآلفات التي تطرحھا النباتات كآفات تتطلب معالجة خاصة. بشكل واسع

  كآفات النباتات
وارد المتوفرة، يمكن أن تؤثر النباتات كآفات على النباتات األخرى فتنافسھا على الحيّز المتاح والم

وقد تتحّول النباتات . أو التضاد البيئي التطفلمثل الضوء، والمواد الغذائية والمياه، أو من خالل 
  .التي يتم إدخالھا إلى منطقة جديدة إلى آفات من خالل التھجين مع نباتات مزروعة أو برية

ية الدولية لوقاية النباتات، النظر وبالتالي، قد تشمل حماية النباتات، كما يجري في إطار أمانة االتفاق
وتحديد أي . من دخولھا وانتشارھا للوقايةفي بعض النباتات كآفات، واتخاذ تدابير صحة نباتية 

والموئل واستخدام  الجغرافيةنباتات ھي آفات تتصل باإلطارات المحددة وقد تختلف وفق المنطقة 
وينبغي أن يشّكل . ية في المنطقة المھددةاألراضي، والزمان والقيمة المتصورة للموارد الطبيع

تحليل مخاطر اآلفات األساس لھذا التحديد والقرارات ذات الصلة في ما يتعلق بالتنظيم الممكن 
وتجدر اإلشارة إلى أّن النباتات التي خضعت لمثل ھذا التحليل . ألنواع النباتات كآفات حجرية

  .لنقل آفات أخرى ينبغي تقييمھا أيضاً، إذ يحتمل أن تكون وسيلة

وقد أقّرت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بأھميّة النباتات كآفات من خالل التركيز على أن تعريف 
، ومن خالل إدخال )2001النباتية،  الصحةالھيئة المؤقتة لتدابير (اآلفة يشمل األعشاب الضارة 

ً غريبة مقتحمة" في مجموعة من التوصيات التخاذ اإلجراءات إزاء " النباتات التي تعتبر أنواعا
ويتضّمن ھذا ). 2005الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، (ھذه األنواع التي ھي آفات نباتات 

ت مراجعة المعايير الدولية وقد أدخل. الملحق توجيھات خاصة بشأن كيفيّة تنفيذ ھذه التوصيات
عناصر محددة إلجراء تحليل مخاطر اآلفات للنباتات كآفات يجري  11لتدابير الصحة النباتية رقم 
  .توسيعھا أكثر في ھذا الملحق

راجع (واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات تتخّوف من اآلفات الضارة بالنباتات المزروعة والبرية 
، ولذلك فإن األعشاب الضارة والنباتات الغازية التي تضر بالنباتات )رمن ھذا المعيا 1الملحق 

وبناء على ما سبق، من . النباتات لوقايةاألخرى ينبغي اعتبارھا آفات في إطار االتفاقية الدولية 
بل " نباتات غازية"و" أعشاب ضارة"اآلن وصاعداً في ھذا الملحق، لن يستخدم مصطلحا 

  .  2"النباتات كآفات"و يستبدالن بمصطلح واحد ھ

                                                      
إطار اتفاقية التنوع البيولوجي للداللة على األنواع الغريبة الغازية في " النباتات الغازية"غالباً ما يستخدم مصطلح   2
عادة ما يشير إلى آفات " األعشاب الضارة"ومصطلح )). 2009( 1، الملحق 5لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار الدولي(

بغض النظر عما إذا كانت النباتات المزروعة " األعشاب الضارة"لكن بعض البلدان تستخدم مصطلح . النباتات المزروعة
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، مع 2004: 11تقسيم المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية  يتبعوما تبقّى من النص عادة ما 
وفي كل قسم، تتوفر التوجيھات حول الجوانب . األجزاء المقابلة للمعايير المشار إليھا بين قوسين

  .التحليلية الخاصة بالنباتات كآفات

  روع في العمليةشال: األولى المرحلة
  نقطة البداية
  :مخاطر اآلفات للنباتات كآفات حجريّة في معظم األحيان في الحاالت التالية تحليلتطلق عمليّة 

  طلب الستيراد نبتة لم يتم استيرادھا من قبل تقديم -
نبتة متواجدة أصالً ومستخدمة في البلد تشكل خطر آفة، على سبيل المثال بسبب دالئل جديدة  -

  تغيّرات متوقّعة في االستخدام المقصودأو 
  اتخاذ قرار لمراجعة أو تنقيح سياسات الصحة النباتية -

  المسبق االختيار
، كجزء من مرحلة الشروع في العملية، 2007: 2تصف المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 

. تحديد النبتة كآفةخطوة اختيار مسبق لتحديد ما إذا كان الكائن آفة، وتتيح بعض المؤشرات ل
وينبغي إيالء اھتمام خاص للنباتات الي تبيّن أنھا آفات في أماكن أخرى أو التي لھا صفات مالزمة 

وفي معظم الحاالت، قد ال يكفي النظر . مثل معدل انتشار عال أو قدرات تنافسية أو تكاثرية قويّة
نھاء العملية، لكن في الحاالت التي في ھذه العوامل في المرحلة األولى من تحليل مخاطر اآلفات إل

يتبيّن فيھا بشكل واضح أّن النبتة مالئمة فقط لنوع واحد من الموائل غير المتاح في منطقة التحليل، 
قد يتم استخالص أن النبتة ال يمكن أن تصير آفة في ھذه المنطقة وتتوقف عملية التحليل عند ھذا 

  .الحد

  اآلفات مخاطر تحليل: الثانية المرحلة
  )1.1.1.2 القسم(ھوية النبتة 

لكن في حالة النباتات . األنواع ھي مستوى التصنيف المعتمد عادة في تحليل مخاطر اآلفات
المزروعة التي يمكن أن تكون آفات، قد تستخدم مستويات تصنيف أدنى حيث يكون األساس 

ً علمياً  مستوى التصنيف المناسب إلجراء وتحدد المنظمة القطرية لوقاية النباتات . المنطقي سليما
  .تحليل مخاطر اآلفات لنبتة محددة

  :المتعلّقة بھويّة النباتات كآفات ما يلي االعتباراتويمكن أن تشمل بعض 
يمكن أن تكون الھوية التصنيفية للنبتة غير واضحة ألنھا تأثرت بالتھجين أو التكاثر أو أنھا  -

. وھذا األمر ينطبق بشكل خاص على النباتات البستانية. النباتات تخضع لحقوق مربي
وينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تجمع القدر األكبر من المعلومات حول ھوية 

مثل المستورد المحتمل، ومربي النباتات، واألدبيات (النبتة ونسبھا من مصادر مختلفة 
  ).العلمية

مثل االنواع الفرعية، والتنّوع، (تصنيفية دون األنواع قد يكون استخدام مستويات  -
مبرراً إذا كان من دالئل علميّة تثبت أن االختالفات في الصفات مستقرة وتؤثر ) واألصناف

ومن األمثلة على ذلك التفاوت في القدرة على التكيّف . بشكل كبير على حالة الصحة النباتية
ل الموارد، والقدرة على الدفاع عن النفس ضد مع الظروف البيئية، والقدرة على استغال

  .الحيوانات العاشبة، وسبل التكاثر أو انتشار الموارد النباتية القابلة للتكاثر

                                                                                                                                                                      
، "أعشاب المناظر الطبيعية"، و"األعشاب المؤذية"ھي التي في خطر، في حين تستخدم بلدان أخرى مصطلح أو البرية 

 .، أو مصطلحات مشابھة للتمييز بينھا وبين النباتات التي تؤثر فقط على المحاصيل"واألعشاب البيئية"
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وفي . ينبغي أن يستند تقييم األنواع الھجينة على معلومات خاصة بھا حيثما كان ذلك متاحاً  -
فات على األنواع الرئيسية حال غياب مثل ھذه المعلومات، يمكن إجراء تحليل مخاطر اآل

وإذا تبيّن أن أحد النوعين الرئيسيين ھو آفة والخطر . لتحديد مخاطر اآلفات التي تطرحھا
الذي يطرحه غير مقبول، يمكن أن تشكل ھذه المعلومات األساس لتقييم مخاطر النوع 

لك يمكن أن غير أن األنواع الھجينة ال ترث دائماً صفات الصنفين الرئيسيين، ولذ. الھجين
  .تزيد ھذه المقاربة من عدم اليقين في التقييم وينبغي أن تعتمد بحذر

  )2.1.1.2القسم ( وجود أو عدم وجود اآلفات في منطقة تحليل مخاطر اآلفات
يشكل تحديد وجود أو عدم وجود اآلفات في منطقة تحليل مخاطر اآلفات تحدياً خاصاً للمنظمات 

ما تطرح مسألة االستيراد ألن النباتات يمكن أن تتكاثر أصالً في أماكن القطرية لوقاية النباتات عند
ويمكن أن تشمل مصادر المعلومات . لم يتم اإلبالغ عنھا) مثل حدائق النباتات، وحدائق المنازل(

وقد . المطبوعات وقواعد البيانات الزراعية والبستانية والحرجية والخاصة بتربية األحياء المائية
ظمة القطرية لوقاية النباتات إلى إجراء مسوح محددة للحصول على المعلومات حول تحتاج المن

  .وجود النبتة وتوّزعھا

وينبغي تحديد وجود أو عدم وجود النباتات القريبة البرية أو المزروعة في منطقة تحليل مخاطر 
  .محلياآلفات في حال وجود دالئل علمية على إمكانية تھجين النبتة مع نبات قريب 

  االستخدام المقصود
المعايير الدولية لتدابير (ينبغي أن يشمل تحليل مخاطر اآلفات النظر في االستخدام المقصود 

من النباتات إذ يمكن أن يؤثر ذلك على إمكانيّة توطن النبات وانتشاره ) 2009: 32الصحة النباتية 
ً بأن النباتات متى دخلت البلد، قد لكن ال بد من االعتراف أيض. والنتائج االقتصادية المحتملة ا

  .تستخدم ألغراض أخرى غير االغراض التي جرى استيرادھا في األصل من أجلھا

وفي حالة النباتات لغرض الزراعة، تبذل جھود بشرية كبيرة لضمان البقاء المستمر، وفي بعض 
لغرض الزراعة عادة ما يجري  النباتاتكما أّن . الحاالت، التكاثر الناجح نظراً إلى الفوائد المتوقعة
ويزيد ذلك بشكل كبير من إمكانية توطنھا . اختيارھا لتكون مناسبة للنمو في البلد المستورد

ومن األمثلة على االستخدام، على نطاق واسع من أجل الحد من المخاطر في وقت . وانتشارھا
  :الزرع

آكل التربة، ومعالجة المياه مثالً لمكافحة ت(الزرع في األماكن المفتوحة من دون إدارة  -
  )العادمة، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، أو كنباتات مائية في المجاري المائية واألحواض

بما في ذلك للوقود (مثالً الحراجة والزراعة (الزرع في األماكن المفتوحة الخاضعة لإلدارة  -
  )للتغطية ، والبستنة، واستصالح األراضي ومالعب الغولف، أو كمحاصيل)الحيوي

مثالً ألغراض المتعة على جانبي الطريق (الزرع في الخارج في المناطق الحضرية  -
  )والحدائق العامة

  .الزرع في الداخل فقط -
ويمكن النظر في حالة النباتات التي يختلف الغرض من استخدامھا عن غرض الزراعة مثل 

  .حراق أو إنتاج الطاقة أو البحوثاالستھالك البشري أو األعالف الحيوانية، أو التجھيز، أو اإل

  الموائل والمواقع والمناطق المھددة
لكن ينبغي . يمكن أن تستخدم النباتات المستوردة للزرع في مواقع جغرافية محددة لموئل معيّن

  :للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تقيّم ما يلي
طر اآلفات غير األماكن التي إمكانية أن تتوطن النباتات في موائل داخل منطقة تحليل مخا -

  )مثالً إلى أي درجة الموائل األخرى مناسبة للنبتة(كان من المقرر زرعھا فيھا 
  .إمكانية أن تنتشر النباتات من الموقع التي كان من المقرر زرعھا فيه -
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إن المساحة الكلية للموائل المناسبة حيث يمكن أن يؤدي وجود النبتة إلى خسائر اقتصادية مھمة 
  .شّكل المنطقة المھددةي

في حال النباتات الطفيلية، ينبغي (وتحليل الموائل المناسبة مماثل لتحليل عوائل اآلفات األخرى 
) والبنود الفرعية( 2.2.2ويمكن استخدام التوجيھات الواردة في البند ). النظر في كال العائل والموئل

  ".موئل مناسب"بمصطلح " مجال عوائل"و" عائل"ھذه النشرة في العموم، واستبدال مصطلحي 

  )1.2.2القسم ( احتمال الدخول
لكن يمكن أن تتطلب العملية تقييم الكميّة . ينبغي تقييم احتمال الدخول في حالة النباتات المستوردة

  .لة بھدف تقييم احتمال توطنھا وانتشارھاوالوتيرة والوجھة من الواردات المحتم

  التاريخية على سلوك اآلفات الدالئل
عامل التقييم األكثر موثوقية لتوطن النباتات كآفات وانتشارھا والنتائج االقتصادية المحتملة ھو 

وعندما يتوفّر . مشابھة ومناخ مماثل تاريخ النبتة كآفة عندما تدخل إلى مناطق جديدة فيھا موائل
التوثيق عن حالة مشابھة، ينبغي أن يستخدم التقييم ھذه المعلومات، ويقارن ما إذا كانت ظروف 

لكن يمكن أال تكون النبتة قد . الموئل والمناخ مشابھة بشكل كاف في منطقة تحليل مخاطر اآلفات
ً من نطاق موطنھا األصلي حيث تسيطر علي ھا العوامل الطبيعية مثل األعداء أو خرجت يوما

وفي ھذه الحاالت، ال تتوفر دالئل تاريخية على توطن . العوامل الحيوية أو غير الحيوية األخرى
  . النبتة وانتشارھا أو نتائجھا االقتصادية

  )2.2.2القسم ( التوطن احتمال
المناخ، وعوامل حيوية وغير حيوية أخرى  ينبغي أن يشمل تقييم احتمال التوطن مدى مالءمة

وينبغي أن يقارن التقييم بين ظروف . )3.2.2.2القسم ( ، والمعامالت الزراعية )2.2.2.2 القسم(
وبناًء على . الموائل ضمن منطقة تحليل مخاطر اآلفات وظروف الموائل حيث النبتة موجودة حالياً 

  :المعلومات المتاحة، يمكن إدراج ما يلي
مالءمة المناخ الحالي، وبالنسبة إلى النباتات المعّمرة، التغيّرات المتوقعة في المناخ : المناخ -

  مستقبالً 
خصائص التربة، والتضاريس، والھيدرولوجيا، والحرائق : عوامل غير حيوية أخرى -

  .الطبيعية، إلخ
د األعداء الغطاء النباتي الحالي، ودرجة االضطرابات، ووجود أو عدم وجو: عوامل حيوية -

  .والمنافسين الطبيعيين
: التي تخضع لإلدارة المعامالت الزراعية بالنسبة إلى المحاصيل أو المجموعات النباتية -

بما في ذلك اآلثار . (استخدام مبيدات األعشاب، والحصاد، وزراعة التربة، والحرق، إلخ
  ).الجانبية مثل الترسب الجوي للنيتروجين أو المبيدات

ر توثيق جيّد لتاريخ نبتة محددة، ينبغي أن ينظر التقييم في الصفات المالزمة للنبتة وحيث ال يتوف
ولو أن في بعض األحيان تبيّن أن الصفات المالزمة عادة ما ). 4.2.2.2 القسم(التي قد يتوقع توطنھا 

  :تكون عوامل توقّع ضعيفة، يمكن النظر في ما يلي
الجنسية، والتلقيح الذاتي، ومدة اإلزھار، والتوافق اآلليات الجنسية وال: الصفات التكاثرية -

  الذاتي، وتواتر التكاثر، وفترات التكاثر
  اللدونة الوراثية أو المظھرية، وإمكانية التھجين :لألفراد والمجموعات(إمكانية التكيّف   -
  الحجم، والقدرة على البقاء والخمول: سمات المواد النباتية القابلة للتكاثر -
مقاومة اآلفات، ومبيدات األعشاب، والرعي وغيرھا من المعامالت : المقاومةالتحّمل أو  -

  .الزراعية، والجفاف، والفيضانات، والصقيع، والملوحة، والتغيّرات المناخية
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والنباتات التي . فالعديد من النباتات كآفات انتھازية لھا قدرة كبيرة على التوطن في موائل مضطربة
خمول وقدرة على التكاثر مناسبة بشكل خاص لمثل ھذه االستراتيجيات لديھا قدرة كبيرة على ال

والموائل المضطربة شائعة، لذلك، النباتات التي تتمتع بالقدرة على التكيّف االنتھازية قد . االنتھازية
  .تتوفر لھا الفرصة للتوطن واالنتشار

  )3.2.2القسم ( احتمال االنتشار
ويمكن أن تشمل العوامل . يد فيھا لإلنسانيعتمد احتمال االنتشار ومداه على عوامل طبيعية وأخرى 

  :الطبيعية ما يلي
خصوصاً ما يتعلق منھا بالتكاثر، والتكيّف، وانتشار المواد (الصفات المالزمة لنوع النباتات  -

  النباتية
  )القابلة للتكاثر

  )وغيرھا من الحيوانات، والمياه والرياح مثل الطيور(وجود وسائل انتشار طبيعية  -
  .وجود الموائل المالئمة وأنماطھا المكانية والممرات التي تربط فيما بينھا -

  :أما العوامل التي لإلنسان يد فيھا، أكان بشكل متعمد أو غير متعمد، فيمكن أن تشمل
  االستخدام المتعمد، طلب المستھلك، القيمة االقتصادية وسھولة النقل -
مثل المالبس، (كمادة ملوثة للتربة أو غيرھا من المواد  للتكاثر القابلة النباتية المواد نقل -

  )ووسائل النقل، واآلالت، واألدوات، والمعدات
  )مثالً بعد اإلزھار عند تفريغ األحواض المائية الخاصة(التخلص من النباتات  -
  .تحتوي على نباتاتللنفايات التي ) مثل التسميد(إجراءات التخلص من النباتات  -

ولذلك، . للمرة األولى وانتشارھا في مرحلة الحقة النبتةوغالباً ما تكون الفترات طويلة بين إدخال 
حتى في الحاالت التي توثّق فيھا حاالت التوطن جيّداً، يمكن أن يكون احتمال االنتشار الالحق غير 

  :وامل التاليةوفي حال وجود الدالئل، ينبغي النظر في الع. معروف جيداً 
  )مثل زيادة الترسب الجوي للنيتروجين أو الكبريت(التغيرات في العوامل غير الحيوية  -
  )مثل االنتقاء الطبيعي، أو االنحراف الجيني(التغيّرات في المالمح الوراثية لنوع النبات  -
  طول وقت التكاثر أو النضج -
  ظھور استخدامات حديثة للنبتة -
-  ً تنقل الموارد النباتية القابلة للتكاثر من موائل شبه مالئمة إلى  حوادث انتشار نادرة نسبيا

  موائل مالئمة جداً 
مثل الفيضانات الطبيعية، والحرائق (التغيّرات في استخدام األراضي أو نماذج االضطرابات  -

  )الطبيعية
  )مثل ارتفاع درجات الحرارة في أوقات ھطول األمطار(التغيّرات في المناخ  -

  )3.2 القسم( المحتملة االقتصادية تقدير النتائج
يمكن أن يكون للنباتات كآفات نتائج اقتصادية متنّوعة، بما في ذلك خسارة المحاصيل الزراعية 
والبستانية والحرجية؛ والحد من القيمة الترفيھية؛ والحد من التنّوع البيولوجي واآلثار السلبية على 

يكون تقدير النتائج االقتصادية للنباتات كآفات صعباً جداً ويمكن أن . أجزاء أخرى من النظام البيئي
  ألنھا قد تكون زراعية أو بيئية أو اجتماعية وغير محددة،

  ).مثل التغيّر في المالمح الغذائية للتربة(أو غير واضحة المعالم، أو ال يمكن قياسھا بسھولة 

ومن المھم النظر في النتائج االقتصادية المحتملة على المدى البعيد لكامل منطقة تقييم مخاطر 
والعامل األكثر موثوقية لتوقّع النتائج . اآلفات، بما في ذلك حيث من المقرر زرع النباتات

فيھا  االقتصادية المحتملة ھو الدالئل على النتائج المماثلة في أماكن أخرى، ال سيما في أماكن
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لكن في بعض الحاالت، لم تخرج النباتات يوماً من نطاقاتھا المحلية، وبالتالي لم . موائل مشابھة
وفي ظل عدم وجود دالئل على النتائج االقتصادية في . تسنح أي فرصة لتبيان النتائج المحتملة

ا لتوقّع إمكانية أماكن أخرى، يمكن النظر فيما إذا كانت للنبتة صفات مالزمة يمكن االستناد إليھ
  .في ما يتعلّق بتوطن النبتة وانتشارھا 4.2.2.2للقسم وجود آفة، كما ذكر سابقاً ووفقاً 

  )4.3القسم ( اآلفات مخاطر إدارة: الثالثة المرحلة

وفي ھذه الحالة، تكون . مناسبة لتوطنھا ونموھا تدخل النباتات لغرض الزراعة عادة إلى موائل
وفي العموم، بالنسبة إلى . لغالبيّة خيارات إدارة مخاطر اآلفات نتائج عكسيّة لالستخدام المقصود

النباتات لغرض الزراعة التي تعتبر آفات حجرية، يبقى الخيار األفضل إلدارة المخاطر الحظر 
ه النباتات في الوقت عينه فائدة يمكن تسليط الضوء عليھا في لكن يمكن أن يكون لھذ). 6-4-3البند (

  .عملية صنع القرارات عقب تحليل مخاطر اآلفات

  :اعتماد خيارات أخرى إلدارة مخاطر اآلفات، بما فيھا يمكنوفي حاالت محددة، 
  شروط زراعة النباتات في أماكن مقفلة

  السنة لمنع فرص التكاثر شروط حصاد النباتات في عمر معيّن أو في وقت محدد من -
  حصر النباتات في أماكن محددة، مثل تلك التي تعتبر مناسبة نسبياً  -
  حصر االستيراد باألنواع المستنبطة والمستنسخة -
  فرض القيود على التخلص من الكمية الفائضة أو المواد النباتية من المخلفات -
  والتخلصفرض قيود على الغرس، والزراعة، والبيع، والتربية، والنقل  -
النظر في استخدام مدونات السلوك للبيع والتربية والنقل والزرع أو التخلص مثالً، بشكل  -

قواعد داخلية أو خطوط توجيھية في قطاع النباتات للحد من أو منع بيع نباتات محددة 
  .واستخدامھا ألغراض معينة

أن تشمل خيارات إدارة  بالنسبة إلى النباتات المستوردة لغرض االستھالك أو المعالجة، يمكن
المخاطر القيود على النقل والتخزين، وأماكن االستيراد، واالستخدام، والبيع، والتخلص من 

مثل (النفايات، والوقت في السنة الذي تتم خالله عمليات االستيراد، وشروط التجھيز او المعالجة 
  ).اإلماتة

مالءمة إجراءات الرقابة، وسھولة  وفي تحديد خيارات إدارة المخاطر، ينبغي النظر في مدى
الكشف، وتحديد النباتات والوصول إليھا، والوقت الالزم للرقابة الفعالة وصعوبة استئصالھا أو 

فمثالً، يسھل أكثر السيطرة على النباتات في أنظمة تخضع إلدارة محكمة مثل أنظمة . احتوائھا
والعديد من . به الطبيعية، أو الحدائق الخاصةالمحاصيل مقارنة بالنباتات في الموائل الطبيعية أو ش

تؤثر على استجابة النبتة إلجراءات " االنتشار"أو " التوطن"ھذه العوامل التي تندرج ضمن 
  .الرقابة وبالتالي إمكانية السيطرة عليھا

) مثل الحدائق النباتية(وفي الحاالت حيث النباتات التي يجري تقييمھا موجودة ضمن مجموعات 
يتم النظر في تنظيم االستيراد، قد يكون من الالزم تطبيق تدابير الصحة النباتية على ھذه وحيث 

  .المجموعات

وبغض النظر عن خيارات إدارة المخاطر، حيث يسمح باستيراد النباتات، قد يكون من المالئم 
خطط تطوير أنظمة لما بعد إدخال النباتات مثل المراقبة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات، و

  .الطوارئ، ونظم اإلبالغ عن الحوادث الجديدة
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  اآلفات مخاطر تحليل عملية مراحل مختلف بين المشتركة الجوانب

  )2007: 2المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ( المخاطر عن اإلبالغ
 قد ال تعتبر النباتات التي أدخلت عمداً لغرض الزراعة سبب مخاطر من قبل العامة، أو جھات

وعالوة على ذلك، في العديد من البلدان، . معنيّة خاصة، قد تعتبر أن للنباتات قيمة مفيدة فقط
لسلطات غير المنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤوليات بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي فيما 

ر مھماً جداً ولذلك قد يكون اإلبالغ عن المخاط. يتعلق بالنباتات التي تدخل عمداً ألغراض الزراعة
  .فيما يتعلق بالنباتات كآفات

  :ويمكن أن يشمل اإلبالغ عن المخاطر مثالً ما يلي
مثل (التشاور مع المستوردين، ومعاھد البحوث، ومنظمات حكومية وغير حكومية أخرى  -

لتبادل ) وكاالت حماية البيئة، وإدارات المتنزھات، ودور الحضانة، ومنسقي الحدائق
  النباتات كآفات محتملةالمعلومات حول 

  نشر الئحة بالنباتات كآفات حجرية -
مثالً شرح مخاطر اآلفات التي تطرحھا (إدراج المعلومات على النباتات المخصصة للتجارة  -

 ).النباتات والظروف التي قد تحدث ھذه المخاطر في ظلھا


