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االعتماد
اعتمد هذا املعيار من قِبل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية م دورتها اخلامسة املنعقدة م أبريل/نيسان .2003

املقدمة
النطاق
يعرض هذا املعيار اإلجراءات اليت تتب م إعداد قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح واحملافظة عليها وإبالغها.

املراجع
ي شري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصةحة النباتيةة علةى
البوابةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة للصةةةةةةةةحة النباتيةةةةةةةةة علةةةةةةةةى https://www.ippc.int/en/core-
.activities/standards-setting/ispms
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997 ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .منظمة األغذية والزراعة ،روما.

التعريفات
ميكن اإلطالع على تعاري مصطلحات الصحّة النباتية الواردة م هذا املعيار م املعيار الدولي رقم ( 5مسرد مصطلحات
الصحّة النباتيةق.

اإلطار العام للمتطلبات
تقتلي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من األطراف املتعاقدة أن تبذل كل ما م وسعها لوض وحتديث وإبالغ قوائم
باآلفات اخلاضعة للوائح.
ويل الطرف املتعاقد املستورد قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح بقصد حتديد ي اآلفات اخلاضعة للوائح حاليا واليت
ميكن أن يتخذ بشأنها تدابري للصحة النباتية .وتعتير القوائم النوعية لآلفات اخلاضعة للوائح حبسب السل قوائم فرعية
للقوائم املذكورة .وتقدم القوائم النوعية ،عند الطلب ،إىل املنظمة القطرية لوقاية النباتات التابعة لألطراف املتعاقدة
املصدرة بوصفها وسيلة لتحديد اآلفات اخلاضعة للوائح ألغراض إصدار الشهادات لسل معينة.
وينبغي إدراع اآلفات ابحجرية ،مبا م ذلك تلك اخلاضعة لتدابري مؤقتة أو طارئة ،واآلفات غري ابحجرية اخلاضعة
للوائح ،م هذه القوائم .وتشمل املعلومات املطلوبة املقونة بالقوائم االسم العلمي لآلفة ،وفئة اآلفة ،والسل أو أي بنود
أخرى ختل للوائح ألغراض اآلفة .ووجو توفري املعلومات التكميلية ملل املرادفات واالحاالت إىل أوراع البيانات
والتشريعات ذات الصلة .ويقتلي األمر حتديث القوائم عند إضافة اآلفات أو حذفها أو عندما تتغري املعلومات املطلوبة
أو املعلومات التكميلية.
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وينبغي إبالغ القوائم ألمانة اتفاقية وقاية النباتات ،وللمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات اليت ينتمي الطرف املتعاقد
لعلويتها ،ولألطراف املتعاقدة األخرى عند الطلب .ووجو أن يتم ذلك الكوونيا كما ينبغي أن يكون بإحدى لغات
منظمة األغذية والزراعة .وينبغي أن يكون الطلب حمددا إىل أقصى درجة ممكنة.
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املتطلبات
1

أساس قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح

تنص املادة  2-7ط من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على أن:
تل األطراف املتعاقدة ،بقدر استطاعتها ،قوائم باآلفات اخلاضعة للوائح ،وتعمل على حتديلها ،مستخدمة م
ذلك األمساء العلمية ،وتبلغ هذه القوائم بصورة دورية إىل كل من األمني ،ومنظمات وقاية النباتات اإلقليمية اليت
تكون أعلاء فيها ،وإىل األطراف املتعاقدة األخرى بناء على طلبها.

بناء على ما تقدم ،فإن على األطراف املتعاقدة م االتفاقية التزاما صرحيا بأن تعد وتبلغ ،قدر استطاعتها ،قوائم باآلفات
اخلاضعة للوائح .ويتصل هذا اتصاال وثيقا بأحكام أخرى للمادة  7تتعل بإبالغ االشواطات والقيود وأوامر ابحظر املتعلقة
بالصحة النباتية ( 2-7بق وإبالغ ميررات االشواطات املتعلقة بالصحة النباتية ( 2-7جةق.
إضافة إىل ذلك ،فإنا يستفاد ضمنا من منوذع شهادة الصحة النباتية املرف باالتفاقية أن قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح
ضرورية؛ إذ أنا يشري إىل:


آفات ابحجر الزراعي اليت حددها الطرف املتعاقد املستورد؛



متطلبات الصحة النباتية لدى الطرف املتعاقد املستورد ،مبا م ذلك االشواطات اخلاصة باآلفات غري ابحجرية
اخلاضعة للوائح.

وتوافر قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح يساعد األطراف املتعاقدة املصدرة على إصدار شهادات الصحة النباتية بالصورة
الصحيحة .ففي ابحاالت اليت ال يوفر فيها الطرف املتعاقد املستورد قائمة باآلفات اخلاضعة للوائح ،ال يستطي الطرف
املتعاقد املصدر إصدار الشهادات لغري اآلفات اليت يعتقد أنها متس الصحة النباتية (أنظر املعيار الدولي رقم 12
(شهادات الصحة النباتيةق فيما يتعل ببيانات التصدي ق.
وتتف ميررات إخلاع اآلفات للوائح م أحكام االتفاقية اليت تقتلي أن:


تفي اآلفات باملعايري اليت حتدد اآلفات ابحجرية أو اآلفات غري ابحجرية اخلاضعة للوائح حتى يتم إخلاعها
للوائح (املادة " – 2اآلفات اخلاضعة للوائح"ق؛



ال تتوافر شروط تطبي تدابري الصحة النباتية إال م اآلفات اخلاضعة للوائح (املادة 2-7ق؛



يكون لتدابري الصحة النباتية ما ييررها من الناحية الفنية( ،املادة  1-6بق؛



يوفر حتليل خماطر اآلفات األساس للميررات الفنية( ،املادة " – 2هلا ما ييررها من الناحية الفنية"ق.

2

الغرض من قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح

يقوم الطرف املتعاقد املستورد بوض وحتديث قوائم باآلفات اخلاضعة للوائح ملساعدتا م من دخول و/أو انتشار اآلفات
وتيسري التجارة اآلمنة عن طري تعزيز الشفافية .وتعيّن هذه القوائم اآلفات اليت حددها الطرف املتعاقد على أنها آفات
حجرية أو آفات غري حجرية خاضعة للوائح.
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ووجو للطرف املتعاقد املستورد أن يوفر للطرف املتعاقد املصدر القائمة النوعية لآلفات اخلاضعة للوائح ،واليت ينبغي أن
تكون قائمة فرعية للقوائم املذكورة ،كوسيلة لتعري الطرف املتعاقد املصدر باآلفات اليت تقتلي إخلاع سل مستوردة
معينة للتفتيش أو االختبار أو غري ذلك من اإلجراءات احملددة ،مبا م ذلك إصدار شهادات الصحة النباتية.
وميكن أن تكون قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح مفيدة أيلا م تنسي تدابري الصحة النباتية م ابحاالت اليت تتف فيها
عدة جهات متعاقدة ،هلا اهتمامات متشابهة ومشوكة فيما خيص الصحة النباتية ،على آفات ينبغي إخلاعها للوائح
من جانب جمموعة من البلدان أو إقليم معني .وميكن أن وجري ذلك عن طري املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات.
ولدى وض قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح تقوم بعض األطراف املتعاقدة بتحديد آفات غري خاضعة للوائح .وليس هناك
إلزام بوض قوائم هلذه اآلفات .وال يطلب من األطراف املتعاقدة اختاذ تدابري الصحة النباتية لقوائم اآلفات غري
اخلاضعة للوائح ) ،(Art VI.2 of the IPPC, 1997إال أن توفري هذه املعلومات قد يكون مفيدا ،لتيسري التفتيش على
سبيل امللال.
.3

وضع قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح

يقوم الطرف املتعاقد املستورد بوض قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح واالحتفاظ بها .واآلفات اليت تدرع م القوائم هي تلك
اليت حتددها املنظمة القطرية لوقاية النباتات على أنها تقتلي تدابري للصحة النباتية:


اآلفات ابحجرية ،مبا فيها اآلفات اليت ختل لتدابري مؤقتة أو طارئة؛



اآلفات غري ابحجرية اخلاضعة للوائح.

ووجو أن تشمل قائمة لآلفات اخلاضعة للوائح اآلفات اليت تستدعي اختاذ التدابري م ظروف معينة فحسب.
.4

املعلومات بشأن اآلفات املدرجة يف القوائم

1.4

املعلومات املطلوبة

تشمل املعلومات املطلوبة اليت تقون بقوائم اآلفات:
اسم اآلفة – يستخدم االسم العلمي لآلفة ألغراض اإلدراع م القوائم ،وذلك على املستوى التصةنيفي الةذي يكةون
حتليل خماطر اآلفات قد برره (أنظر كذلك املعيار الدولي رقم ( 11حتليل خماطر اآلفات ابحجريةقق .ووجب أن
يشري االسم العلمي إىل السند (حيلما اقتلى األمر ذلةكق وأن يسةتكمل مبصةطلح عةام للمجموعةة التصةنيفية ذات
الصلة (ملال ذلك ،حشرة ،رخوي ،فريوس ،فطر ،دودة خيطية ،وغري ذلكق.
فئات اآلفات اخلاضعة للةوائح – وهةذه الفئةات هةي اآلفةات ابحجريةة ،غةري موجةودة؛ أو اآلفةات ابحجريةة،
موجودة لكن غري مو عة على نطاع واس وقيد املكافحة الرمسيةة؛ أو اآلفةات غةري ابحجريةة اخلاضةعة للةوائح.
ووجو تنظيم قوائم اآلفات باستخدام هذه الفئات.
االقوان ببند (بنودق خاضعة للوائح – السل العائلة أو غريها من البنود احملددة كخاضعة للوائح ألغةراض اآلفةة
(اآلفاتق املدرجة.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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وحيلما استخدمت الرمو  ،فإنا ينبغي على الطرف املتعاقد املسؤول عن القائمة أن توفر أيلا املعلومات املناسبة لفهمها
واستخدامها على النحو السليم.
2.4

املعلومات التكميلية

إن املعلومات اليت يتم توفريها حيلما اقتلى األمر ذلك ،تشمل:


املرادفات؛



اإلشارة إىل التشريعات أو اللوائح أو املتطلبات ذات الصلة؛



اإلشارة إىل ورقة بيانات اآلفة أو حتليل خماطر اآلفات؛



اإلشارة إىل التدابري املؤقتة أو الطارئة.

3.4

مسؤوليات املنظمة القطرية لوقاية النباتات

تتوىل املنظمة القطرية لوقاية النباتات املسؤولية عن وض اإلجراءات الال مة إلعداد قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح وعن
إصدار قوائم نوعية لآلفات اخلاضعة للوائح .وميكن ابحصول على املعلومات اليت تستخدم م إجراء التحليل الال م
ملخاطر اآلفات ووض القوائم بعد ذلك من مصادر شتى داخل املنظمة القطرية أو خارجها مبا م ذلك الوكاالت األخرى
للطرف املتعاقد ،واملنظمات القطرية األخرى (السيما م ابحاالت اليت تطلب فيها املنظمة القطرية للطرف املتعاقد املصدر
قوائم حمددة ألغراض إصدار الشهاداتق ،واملنظمات القطرية لوقاية النباتات ،واألكادمييات العلمية ،والباحلني
العلميني ،وغري ذلك من املصادر.
.5

االحتفاظ بقوائم اآلفات اخلاضعة للوائح

يكون الطرف املتعاقد مسؤوالً عن االحتفاظ بقوائم اآلفات .وينطوي ذلك على حتديث القوائم وإمساك السجالت على
النحو املالئم.
وحتتاع قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح إىل حتديث عند إضافة اآلفات إليها أو حزفها منها ،أو عند تغيّر فئة اآلفات
املدرجة ،أو عند إضافة أو تغيري املعلومات اخلاصة باآلفات املدرجة .وفيما يلي بعلا من األسباب األكلر شيوعا
لتحديث هذه القوائم:


تغيري أوامر ابحظر أو القيود أو املتطلبات؛



تغيّر حالة اآلفة (أنظر املعيار الدولي رقم ( 8حتديد حالة اآلفات م منطقة ماقق؛



نتائج حتليل جديد أو منقح ملخاطر اآلفات؛



تغيري التصني .

وينبغي حتديث قوائم اآلفات مبجرد حتديد ابحاجة إىل إدخال تعديالت عليها .وينبغي اعتماد التعديالت الرمسية م
الوثائ القانونية ،حيلما اقتلى األمر ذلك ،بأسرع ما ميكن.
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ومن املستصوب أن متسك املنظمات القطرية لوقاية النباتات بسجالت مالئمة للتغيريات اليت تدخل على قوائم اآلفات
على مر الزمن (ملال ذلك ،ميررات التغيري ،وتاريخ التغيريق وذلك للرجوع إليها ولتيسري االستجابة للتحقيقات اليت قد
تتصل باملنا عات.
.6

إبالغ قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح

وجو إبحاع القوائم بالتشريعات أو اللوائح أو املتطلبات أو القرارات اإلدارية .وينبغي أن تنشئ األطراف املتعاقدة أجهزة
تنفيذية لوض القوائم وحتديلها وإبالغها بصورة متجاوبة.
وتتلمن االتفاقية أحكاما بشأن اإلبالغ عن القوائم واللغات اليت تستخدم م ذلك.
1.6

اإلبالغ الرمسي

تقتلي االتفاقية من اجلهات امل تعاقدة إبالغ القوائم ألمانة االتفاقية واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات اليت تكون علوا
فيها .ووجب على األطراف املتعاقدة كذلك توفري هذه القوائم لألطراف املتعاقدة األخرى عند طلبها (املادة  2-7ط من
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات1997 ،ق.
وينبغي إبالغ قوائ م النباتات اخلاضعة للوائح ألمانة االتفاقية رمسيا .ووجو أن يتم ذلك حتريريا أو بوسيلة إلكوونية،
مبا م ذلك شبكة إنونت.
وتتقرر وسيلة إبالغ قوائم اآلفات للمنظمات القطرية لوقاية النباتات داخل كل منظمة.
2.6

طلبات احلصول على قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح

وجو ل لمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن تطلب قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح أو القوائم النوعية لآلفات اخلاضعة
للوائح من املنظمات القطرية األخرى .وينبغي ،عموما ،أن تكون الطلبات حمددة قدر اإلمكان فيما خيص اآلفات والسل
والظروف اليت تهم الطرف املتعاقد.
ووجو أن تقدم الطلبات للحصول على:


توضيح بحالة آفة معينة من حيث اللوائح؛



حتديد لآلفة ابحجرية ألغراض إصدار الشهادات؛



قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح فيما خيص سلعا معينة؛



معلومات ختص اآلفات اخلاضعة للوائح وال تتصل بسلعة معينة بالذات؛



حتديث لقائمة (قوائمق اآلفات اليت أبلغت م املاضي.

وينبغي للمنظمات القطرية إبالغ قوائم اآلفات م حينا ،م إعطاء األولوية القصوى للقوائم الال مة إلصدار شهادات
الصحة النباتية أو تيسري حركة السل م التجارة .ووجو إبالغ صورة من اللوائح حيلما كانت قوائم اآلفات امللحقة بها
تعتير كافية.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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خطوط توجيهية عن قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح

وينبغي أن توجا طلب ات ابحصول على قوائم اآلفات والردود اخلاصة بها عن طري نقاط االتصال الرمسية .ووجو ألمانة
االتفاقية إبالغ قوائم اآلفات عند توافرها ،إال أن هذا اإلبالغ يعتير غري رمسي.
3.6

الشكل واللغة

ينبغي توفري قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح اليت يتم إبالغها ألمانة االتفاقية ،وعلى سبيل االستجابة لطلبات اجلهات
املتعاقدة ،بواحدة من اللغات الرمسية اخلمس ملنظمة األغذية والزراعة (وفقا ملقتليات املادة  3-19جة من االتفاقية،
1997ق.
وجو إبالغ قوائم اآلفات إلكوونيا ،أو عن طري نشرها م موق ذي تنسي مناسب على شبكة اإلنونت حيلما بينت
األطراف املتعاقدة أن ذلك ممكن وكانت للمنظمات املعنية القدرة على دخول هذا املوق وبينت رغبتها م استخدام هذا
الشكل من أشكال اإلبالغ.
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تركت هذه الصفحة فارغة عمدا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هيي اتفاقيية صيحة نباتيية دوليية تهيدف إليى حمايية
النباتييات المزروعيية و النباتييات البرييية عيين طريييق منييع دخييول و انتشييار اآلفييات.
تزايييد حجييم السييفريات و التجييارة الدولييية بشييكل كبييير عيين ذي قبييل .فعنييدما يتنقييل
البشر والسلع حول العالم فإن الكائنات التي تمثل خطرا علي النباتات تنتقل معهم.
تنظيم
◆

هناك أكثر من  180طرف متعاقد في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

◆

لكل طرف متعاقد منظمة قطرية لوقاية النباتات و نقطة اتصال رسمية
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

◆

تعمل تسع منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتيسير تنفيذ االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات في البلدان.

◆

تتواصل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع المنظمات الدولية ذات الصلة
للمساعدة في بناء القدرات اإلقليمية و الوطنية.

◆

أمانة االتفاقية تقدمها منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة (الفاو).

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
رقم الهاتف+39 06 5705 4812 :
رقم الفاكس+39 06 5705 4819 :
البريد االلكترونيippc@fao.org :
الموقع االلكترونيwww.ippc.int :

