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االعتماد
اعتمد هذا املعيار خالل الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املؤقتة د أبريلننيساأل .2005

مقدمـة
النطاق
يصف هذا املعيار املبادئ والشروط اليت تسري على حتديد التعادل بني تحدابري الصححة النباتيحة واالعحاا بحذل  .ومحا
يصف أيضا إجراء خاصاً لتحديد التعادل د التجارة الدولية.

املراجع
ي شري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصححة النباتيحة علحى
البوابححححححححة الدوليححححححححة للصحححححححححة النباتيححححححححة علححححححححى https://www.ippc.int/en/core-
./activities/standards-setting/ispms
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997 ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .منظمة ا غذية والزراعة ،روما.
منظمة التجارة العاملية  .1994 ،اتفاقية تطبي تدابري الصحة والصحة النباتية .منظمة التجارة العاملية ،جنيف.

التعريفات
ميكن العثور على تعاريف املصطلحات املستخدمة د هذا املعيار د املعيار الدولي رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة
النباتية).

اإلطار العام للمتطلبات
التعادل هو أحد املبادئ االساسية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (املعيار الدولي رقم ( 1مبادئ الصحة النباتية لوقايحة
النباتات وتطبي تدابري الصحة النباتية د التجارة الدولية)).
يسري التعادل بصفة عامة على احلاالت اليت توجد فيها تدابري للصحة النباتية بالنسحبة إىل آفحة معيّنحة تحرتبط بتجحارة
سلعة أساسية أو فئة سلعيّة ما .وتستند عمليات حتديد التعادل إىل خطر اآلفة احملددة ،وميكن أأل يسري التعحادل علحى
التدابري الفردية أو على جمموعة تدابري أو على تدابري مدجمة د نهج قائم على النظم.
ويتطلب حتديد مدى التعادل تقييم تدابري الصحة النباتيحة ملعرفحة محدى فعاليتهحا د التخفيحف محن تحرياريات خطحر آفحة
حمددة .وقد يشمل حتديد مدى تعادل التدابري تقييم نظام أو برامج الصحة النباتيحة الداعممحة لتنفيحذ تلح التحدابري لحدى
الطر املتعاقد املصدّر .وتقوم عادة معرفة مدى التعادل على عمليحة تسلسحلية لتبحادل املعلومحات والتقيحيم ،وهحى عمومحا
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إجراء متف عليه بني ا طرا املتعاقحدة املسحتوردة واملصحدّرة .وتعطحى املعلومحات بشحكل يتحيي تقيحيم التحدابري املوجحودة
واملقاحة من حيث قدرتها على الوفاء مبستوى احلماية املناسب لدى الطر املتعاقد املستورد.1
وللطر املتعاقد املصدّر أأل يطلب معلومات من الطر املتعاقحد املسحتورد عحن محدى مسحاهمة التحدابري املوجحودة لديحه د
حتقي مستوى احلماية املناسب .وللطر املتعاقد املصدر أأل يقاح تحدبرياً بحديالً ،محع اإلاحارة إىل سحبل مسحاهمة ذلح
التدبري د حتقي مستوى احلماية املطلوب ،علماً بريألّ ذل حيدده الطر املتعاقحد املسحتورد .ود بعح احلحاالت ،عنحد
تقديم مساعدة فنية مثالً ،جيوز لألطرا املتعاقدة املستوردة تقديم اقااحات لتدابري بديلة للصحة النباتية .ويتعيّن علحى
ا طرا املتعاقدة أأل تسعى جاهدة إىل حتديد التعادل وحل أي خالفات من دوأل تريخري غري مار.

املتطلبات
.1

اعتبارات عامة

يوصف التعادل املعيار الدولي رقم  1وذل  ،يشكل مفهوم التعادل وواجب ا طرا املتعاقدة باحاام مبدأ التعادل عنصرًا
مالزماً من عناصر معايري دولية أخرى لتدابري الصحة النباتيحة .ومحا يحرد وصحف للتعحادل د املحادة  4محن اتفحاق منظمحة
التجارة العاملية بشريأل تطبي تدابري الصحة والصحة النباتية.
وتكمن عملية االعاا بالتعادل د الفحص املوضوعي لتدابري الصحة النباتية البديلة املقاحة ملعرفة ما إذا وانت حتقح
مستوى احلماية املناسب لدى البلد املستورد وما تشري إليه التدابري املوجودة د ذل البلد.
وتعا ا طرا املتعاقدة أنّه باستطاعة تدابري الصحة النباتيحة البديلحة أأل حتقح مسحتوى احلمايحة املناسحب .وهنالح
بالتالي تطبي اائع للتعادل بني ممارسات الصحة النباتية احلالية ،مع أنه غري حمدد رمسي ًا حتت عنواأل "التعادل".
و من أجل إدارة خماطر حمددة لآلفات وحتقيح مسحتوى احلمايحة املناسحب إلححدى ا طحرا املتعاقحدة ،.ميكحن تطبيح
التعادل على:
-

تدبري منفرد؛

-

جمموعة تدابري؛ أو

-

تدابري مدجمة د نهج قائم على النظم.

ود حالة إتباع نهج قائم على النظم ،جيوز اقااح تدابري بديلة وتدابري متعادلحة لواححدة أو أوثحر محن التحدابري املدجمحة
عوضاً عن تغيري النهج القائم على النظم بريسره .وتسري ترتيبات التعادل على السلع ا ساسية أوثر منها على الشححنات
الفردية.
وقد ال يقتصر تقييم تدابري الصحة النباتية للتريود من تعادهلا على تقدير التدابري منفردة ،بحل قحد يشحمل أيضح ًا النظحر د
خمتلف جوانب نظام املصادقة على التصدير أو غريها من العوامل املتصلة بتطبي تدابري إدارة خماطر اآلفات.
 1يرد تعريف هلذا املصطلي د االتفاق بشريأل تطبي تدابري الصحة والصحة النباتية الصادر ملنظمة التجارة العاملية .ويشري العديد من ا عضاء د منظمة التجارة
العاملية إىل هذا املفهوم باعتباره "املستوى املقبول من املخاطر".
املعيار رقم 6 -24
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ويقدم هذا املعيار خطوطاً توجيهية للحاالت اليت يسري فيها لدى الطر املتعاقد املستورد تدبري للصحة النباتية ،أو إذا
واأل الطر املعين د صدد اقااح تدبري جديد ،أو إذا واأل الطر املتعاقد املصدّر يقاح تحدبرياً بحديالً لتحقيح مسحتوى
احلماية املناسب لدى الطر املتعاقد املستورد ،وعندئذ يتم تقييم مدى تعادل التدبري البديل.
ود بع احلاالت ،تعدّ ا طرا املتعاقدة املستوردة قائمة بعدد من تدابري الصححة النباتيحة الحيت محن احرينها أأل حتقح
مستوى احلماية املناسب لديها .وتشجّع ا طحرا املتعاقحدة علحى إضحافة تحدبريين متعحادلني أو أوثحر بالنسحبة إىل البنحود
اخلاضعة للوائي من ضمن نظمها لالسترياد .فيمكن بحذل مراعحاة أوضحاع الصححة النباتيحة املختلفحة واملتغيّحرة د البلحداأل
املصدّرة .وقد ختتلف هذه التدابري من حيث مدى حتقيقها أو ختطيها مستوى احلماية املناسحب لحدى الطحر املتعاقحد.
وإألّ تقييم مدى تعادل هذا النوع من التدابري املدرجة على قوائم الطر املتعاقد املستورد ليس املوضوع ا ول هلذا املعيار.
ومع أألّ التعادل هو عادة عملية انائية بني ا طرا املتعاقدة املستوردة واملتعاقدة ،تتخذ ترتيبات متعددة ا طرا ملقارنة
التدابري البديلة من ضمن عملية وضع املعايري د االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .وقحد ّتحت محثالً املوافقحة علحى تحدابري
بديلة د املعيار الدولي رقم ( 15إخضاع مواد التعبئة اخلشبية د التجارة الدولية).
.2

املبادئ والشروط العامة

1.2

السلطة السيادية

تتمتّع ا طرا املتعاقدة بسلطة سيادية ،طبقاً لالتفاقات الدولية السارية ،ختوّهلا تطبي تدابري للصححة النباتيحة لوقايحة
صحة النبات د أراضيها ولتحديد مستوى احلماية املناسب لوقاية صحة النبات .ويتمتّع الطر املتعاقد بسحلطة سحيادية
لتنظيم دخول النباتات واملنتجات النباتية وغريها من البنود اخلاضحعة للحوائي (املحادة السحابعة 1-محن االتفاقيحة الدوليحة
لوقاية النباتات .)1997 ،ولذل فمن ح أي طر متعاقد أأل يتخذ قحرارات تتعلح بعمليحات حتديحد التعحادل .وبغيحة
تشجيع التعاوأل ،يتعيّن على أي طر متعاقد مستورد أأل يقيّم مدى تعادل تدابري الصحة النباتية.
2.2

مبادئ أخرى ذات صلة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

التقييم ،يتعيّن على ا طرا املتعاقدة عند تقييم التعادل أأل تراعي املبادئ التالية:
-

الترياري ا دنى (املادة السابعة(2-ز) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات)1997 ،

-

التعديل (املادة السابعة(2-حح) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات)1997 ،

-

الشفافية (املادة السحابعة(2-ب) و(2جحح) و(2ط) واملحادة الثامنحة(1-أ) محن االتفاقيحة الدوليحة لوقايحة النباتحات،
)1997

-

التوحيد (املادة العاارة 4-من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات)1997 ،

-

حتليل املخاطر (املادتاأل الثانية والسادسة(1-ب) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات)1997 ،

-

املخاطر اليت تشملها اإلدارة (املادة السابعة(2-أ) و(2ز) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات)1997 ،

-

عدم التمييز (املادة السادسة(1-أ) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات)1997 ،
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3.2

التربير الفين للتعادل

اخلطوط التوجيهية لتحديد تعادل تدابري الصحة النباتية واالعاا بذل

جيب أأل تستند عمليات تقدير التعادل إىل املخاطر بالعودة إىل تقييم ما توافر من معلومات علمية ،إما محن خحالل حتليحل
خماطر اآلفات أو عا تقييم التدابري املوجودة وتل املقاحة .ويكوأل الطر املتعاقد املصدِّر مسؤوالً عحن تقحديم املعلومحات
الفنية اليت تثبت أألّ التدابري البديلة ختفت اخلطر احملدد من اآلفة وأنها حتق فعحالً مسحتوى احلمايحة املطلحوب لحدى
الطر املتعاقد املستورد .لكن د بع احلاالت (وما يرد مثالً د القسم  ،)2-3جيحوز لألطحرا املتعاقحدة املسحتوردة أأل
تقاح تدابري بديلة وي ينظر فيها الطر املتعاقد املصحدّر .وجيحوز أأل تكحوأل تلح املعلومحات نوعيّحة ونأو وميّحة طاملحا أ ّأل
املقارنة ممكنة.
ومع أنّه ينبغي دراسة التدابري البديلة ،قد ال تكوأل هناك حاجة بالضرورة إىل إجراء تقدير جديحد وامحل ملخحاطر اآلفحات
على اعتبار أألّ لدى البلد املستورد على ا قلّ بع البيانات املتعلقة بتقحدير خمحاطر اآلفحات ،مبحا أ ّأل جتحارة السحلعة أو
الفئة السلعيّة املعنيّة خاضعة فعلي ًا للوائي.
4.2

عدم التمييز عند تطبيق التعادل بني تدابري الصحة النباتية

طبقاً ملبدأ عدم التمييز ،عندما ميني تعادل تدابري الصحة النباتية إلحدى ا طرا املتعاقحدة املصحدّرة ،جيحب أأل يسحري
هذا أيضاً على ا طرا املتعاقدة اليت توجد فيها نفس حالة اآلفة ذات الصلة ونفس الظرو السحائدة بالنسحبة إىل نفحس
السلعة أو الفئة السلعية ونأو اآلفة .لذا ،جيدر بريي طر متعاقد مستورد يعا بتعادل تدابري الصحة النباتيحة البديلحة
لدى طر متعاقد مصدّر ،أأل حيرص على أال يؤدي ذل إىل ّييز .ويسري هذا على التطبيقات من جانب بلحداأل االثحة
لالعاا بتعادل نفس التدابري أو تل املشابهة هلا وبتعادل أي من التدابري احمللية.
وينبغي التنويه بريألّ تعادل تدابري الصحة النباتية ال يعين أنحه د حالحة اعتبحار أححد ا طحرا املتعاقحدة املصحدّرة تحدبريًا
حمدداً باعتباره متعادالً ،أأل يسري هذا التعادل تلقائياً على طر متعاقد آخر بالنسبة إىل نفس السلعة أو الفئحة السحلعيّة
أو اآلفة .وينبغي دائماً النظر إىل تدابري الصحة النباتية د إطار حالة اآلفات ونظام لوائي الصحة النباتية د البلد املتعاقحد
املصدّر ،مبا د ذل السياسات واإلجراءات.
5.2

تبادل املعلومات

لألطرا املتعاقدة واجبات نصّت عليها االت فاقية الدولية لوقايحة النباتحات تقضحي بتحوفري املعلومحات وتبادهلحا ،علحى أأل
تكوأل متاحة غراض عمليات حتديد التعادل .ومن ضمن هذا أأل يتحاح ،عنحد الطلحب ،املسحوّن املنطقحي لشحروط الصححة
النباتية (املادة السابعة(2-جح) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )1997 ،والتعاوأل قحدر املسحتطاع إلعطحاء املعلومحات
الفنية والبيولوجية الالزمة لتحليل خماطر اآلفات (املادة الثامنة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتحات .)1997 ،وجيحدر
با طرا املتعاقدة أأل تسعى إىل أأل تُقصر أي طلبات للحصول على بيانحات تحرتبط بتقيحيم التعحادل بتلح الالزمحة هلحذا
التقييم.
وتسهيالً للمناقشات بشريأل التعادل  ،يتعيّن على الطر املتعاقحد املسحتورد ،عنحد الطلحب ،أأل يقحدّم معلومحات عحن محدى
مساهمة التدبري (التدابري) املوجودة لديه د ختفي املخاطر النامجة عن اآلفة احملحددة وويحف حتقح مسحتوى احلمايحة
املناسب املفروض مبوجبه .وجيوز أأل تكوأل تل املعلومحات وميّحة أو نوعيّحة علحى ححد سحواء .ويفحاض أأل تسحاعد تلح
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املعلومات الطر املتعاقد املصدّر على فهم التدابري املوجودة .وقد تساعد وذل الطر املتعاقحد املصحدّر علحى احرح سحبل
مساهمة التدابري البديلة املقاحة د احلد من خطحر اآلفحة ود حتقيح مسحتوى احلمايحة املناسحب لحدى الطحر املتعاقحد
املستورد.
6.2

املساعدة الفنية

تشجع املادة العشروأل من االتفاقية الدولية لوقاية النباتحات ( ،)1997ا طحرا املتعاقحدة علحى النظحر د إمكانيحة تقحديم
املساعدة الفنية من أجل وضع تدابري قائمة على التعادل إذا طلب أي من ا طرا املتعاقدة ا خرى ذل .
7.2

التوقيت املناسب

يتعيّن على ا طرا املتعاقدة أأل تسعى جاهدة إىل حتديد مدى تعادل تدابري الصححة النباتيحة وححل أي اختالفحات محن
دوأل تريخري غري مار.
.3

الشروط احملددة لتطبيق التعادل

1.3

اآلفات احملددة والسلع

تتصل عادة عملية مقارنة بديل لتدابري الصحة النباتية غحرا ض حتديحد محدى تعادهلحا بتصحدير سحلعة حمحددة وب فحات
حمددة خاضعة للوائي مت التوصل إليها عن طري حتليل املخاطر.
2.3

التدابري املوجودة

يسري التعادل عادة على احلاالت اليت يطبّ فيها الطر املتعاقد املستورد تدابري معتمدة على التجحارة املعنيحة الراهنحة.
لكنه قد يسري أيضاً عند اقااح تدابري جديدة من جانب الطر املتعاقد املستورد .ويقاح عموما الطر املتعاقحد املصحدر
تدبرياً بديالً يكوأل الغرض منه حتقي مستوى احلماية املناسب لدى الطر املتعاقد املستورد .د بعح احلحاالت ،عنحد
تقديم املساعدة الفنية مثالً ،جيوز لألطرا املتعاقدة املستوردة أأل تقاح تحدابري بديلحة وحي تنظحر فيهحا أطحرا متعاقحدة
أخرى.
وعند طرح سلع أو فئات سلعيّة جديدة لالسترياد د ظل عدم وجود أي تحدابري ،جيحدر بحا طرا املتعاقحدة الرجحوع إىل
املعيار الدولي رقم ( 11حتليل خماطر اآلفات احلجرية) واملعيار الدولي رقحم ( 21حتليحل خمحاطر اآلفحات بالنسحبة إىل
اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائي) بالنسبة إىل اإلجراء العادي لتحليل خماطر اآلفات.
3.3

إجراء مشاورات

تشجّع ا طرا املتعاقدة على إجراء مشاورات ،عند الطلب ،بغية تيسري التوصل إىل معرفة مدى التعادل بني التدابري.
4.3

اإلجراء املتفق عليه

جيب أأل تتف ا طرا املتعاقدة على إجراء ملعرفة مدى التعادل .وقد يستند ذل إىل اإلجراء املوصى به د امللح  1محن
هذا املعيار أو أي إجراء انائي آخر متف عليه.
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5.3

العوامل اليت تؤخذ بعني االعتبار لتحديد التعادل

اخلطوط التوجيهية لتحديد تعادل تدابري الصحة النباتية واالعاا بذل

تعتمد معرفة مدى تعادل تدابري الصحة النباتية على عدد من العوامل .ومن تل العوامل:
-

ترياري التدبري وما ابت د الظرو املخاية أو امليدانية

-

دراسة الكتابات ذات الصلة عن ترياري التدبري

-

نتائج التجربة من حيث تطبيقها العملي ونتائج التدبري

-

العوامل املؤارة على تنفيذ التدبري (مث ًال السياسات واإلجراءات املطبّقة من جانب الطر املتعاقد).

وميكن الرجوع إىل ترياري تدابري الصحة النباتية املطبّقة د بلد االث .ويسحتخدم الطحر املتعاقحد املسحتورد املعلومحات عحن
التدبري لتقدير مدى مساهمة التدبري البديل د ختفي خطر اآلفات إىل مستوى حيق مستوى احلماية املناسب.
وعند مقارنة التدابري السارية وتل املقاحة وتدابري بديلة ،جيدر با طرا املتعاقدة املستوردة واملصدرة تقدير مدى قدرة
التدابري على خف اخلطر احملدد من اآلفة .وينبغي تقدير التدابري املقاحة ملعرفة محدى قحدرتها علحى حتقيح مسحتوى
احلماية املناسب لدى الطر املتعاقد املستورد .ود احلاالت اليت يعا فيهحا عحن تحرياريات التحدابري املوجحودة والتحدابري
املقاحة بنفس الطريقة (أي نفس النوع من الرد املطلوب) ،جيوز عندها مقارنة الترياريات مباارة من حيث قدرة التدابري
على احلد من خطر اآلفة .وعلى سبيل املثال ،جتوز مقارنة املعاجلة بالتدخني واملعاجلة بالتايد فيما يخص ترياراتهمحا،
استنادا إىل معدالت اإلماتة.
ود حالة اختال التعبري عن التدابري ،قد يكوأل من الصعب املقارنة مباارة .وجيدر د مثل هذه احلاالت تقدير التحدابري
املقاحة ملعرفة مدى قدرتها على حتقي مستوى احلماية املناسب لدى الطحر املتعاقحد املسحتورد .وقحد يتوجّحب عنحدها
حتويل البيانات أو استقراؤها وي تستخدم وحدات موحّدة قبل الشروع د املقارنة .ومثالً ميكن مقارنة الترياريات املتعلقحة
مبعدالت اإلماتة وبوجود منطقة ينخف فيها انتشار اآلفحات إذا متّ التعامحل معهحا محن منظحار اخللحو محن اآلفحات عنحد
مستوى اقة متف عليه (حبسب الشحنة أو السنة مثالً).
وعند حتديد التعادل ،قد يكفي إجراء مقارنة لشروط فنية حمددة بني التدابري املوجودة واملقاحة .لكن د بع احلاالت
ا خرى ،قد يتطلب ا مر ملعرفة ما إذا واأل تدبري مقاح ما حيق مستوى احلماية املناسب بالعودة إىل قدرة البلد املصحدّر
على تطبي ذل التدبري .د حال وجود عالقات جتارية بالفعل بني ا طرا املتعاقدة ،فحنأل ذلح سحيتيي املعرفحة بحنظم
الصحة النباتية التنظيمية لدى الطر املتعاقد املصدّر واإلطالع عليهحا( ،محث ًال اجلوانحب القانونيحة ،املراقبحة ،التفتحي ،
إصدار الشهادات ،وغري ذل ) .وجيب أأل تعزز هذه املعرفة والتجربة الثقحة بحني ا طحرا وأأل تسحاعد ،عنحد احلاجحة،
على تقييم أي من اقااحات التعادل .وبالعودة إىل هذا النوع من املعلومات ،للطر املتعاقد املستورد أأل يطلحب احلصحول
على معلومات حمدّاة ،إذا واأل ذل ماراً فنيا ،عن اإلجراءات لدى الطر املتعاقد املصدّر ،السيما املتعل منها حتديدا
بتطبي تدابري الصحة النباتية املقاحة وتدابري معادلة.
وقد تعتمد املوافقة النهائية لتدبري مقاح ما على اعتبارات عملية ،مثل توافرناملوافقة على اجلوانب التقنيحة ،والتحرياريات
غري املتعمّدة للتدبري املقاح (مثالً السميّة النباتية) ،واجلدوى التنفيذية واالقتصادية.
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عدم عرقلة التجارة

ال جيوز أأل يؤدي تقديم طلب لالعاا بالتعادل حبد ذاته إىل تغيري الطريقة اليت تتم بها التجارة؛ وما أنه ليس محارًا
لإلخالل بالتجارة القائمة أو بشروط الصحة النباتية القائمة لالسترياد أو تعليقها.
7.3

إتاحة الفرصة للنفاذ

من أجل مساندة قيام أي طر متعاقد مستورد بالبحث د طلب تعادل ما ،يتعيّن علحى الطحر املصحدّر أأل يسحهّل نفحاذ
الطر املتعاقد املستورد إىل املواقع ذات الصلة إلجراء أي عمليات استعراض ،أو تفتي أو حتقح ملعرفحة محدى التعحادل
إذا واأل لذل ما ياره فنيا.
8.3

االستعراض والرصد

وبعد االعاا بالتعادل ،ووي يستم ّر الواوق باتيبات التعادل ،يتعحيّن علحى ا طحرا املتعاقحدة اتبحاع نفحس إجحراءات
االستعراض والرصد اليت تسري على تدابري الصحة النباتية الشبيهة .وهحي قحد تشحمل إجحراءات الضحمانة مثحل التحدقي
والكشف الدوري وإعداد التقارير عن حاالت عدم االمتثال (أنظر أيض ًا املعيار الدولي رقم ( 13خطحوط توجيهيحة لإلبحالن
عن حاالت عدم التقيد بشروط الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة)) أو غري ذل من أاكال التحق .
9.3

التطبيق والشفافية

حتقيقاً للشفافية املرجوّة ،جيب أيضاً إتاحة التعديالت د اللحوائي واإلجحراءات ذات الصحلة لألطحرا املتعاقحدة املهتمّحة
ا خرى.
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1

هذا امللح هو جزء واجب االعتبار هلذا املعيار

امللحق  :1إجراء خاص بتحديد التعادل
يوصى باعتماد اإلجراء التفاعلي املشار إليه أدناه من أجل تقدير تدابري الصحة النباتية بغية معرفة مدى تعادهلحا .ولكحن
قد يختلف اإلجراء املتبع من جانب ا طرا املتعاقدة لتحديد التعادل حبسب الظرو .
اخلطوات املوصى بها هي:
يُبلغ الطر املتعاقد املصحدّر عحن اهتمامحه بتحديحد التعحادل إىل الطحر املتعاقحد املسحتورد ،مشحرياً إىل السحلعة
()1
احملددة واآلفة اخلاضعة للوائي املثرية للقل والتدابري البديلة املوجودة واملقاحة ،مبا د ذل أية بيانحات مرتبطحة بهحذا
الصدد .وله أأل يطلب د نفس الوقت إىل الطر املتعاقد املستورد إطالعه على املسوّن الفين للتدابري املوجحودة .ود سحياق
املناقشات ملعرفة مدى التعادل ،جيوز التوصل إىل اتفاق يتضمّن موجزا باخلطوات املتّبعة وجحدول أعمحال وجحدول زمحين
حمتمل.
يقوم الطر املتعاقد املستورد بوصف التدابري املوجودة املتبعة لديه حبيث تسهل مقارنتهحا محع تحدابري الصححة
() 2
النباتية البديلة .وجيب أأل تشمل املعلومات من الطر املتعاقد املستورد ،قدر اإلمكاأل ،ما يلي:
(أ)

الغاية من تدابري الصحة النباتية ،مبا د ذل حتديد خطر اآلفة احملدد الذي ترمي التدابري إىل تقليله

(ب)

مدى مساهمة تدابري الصحة النباتية املوجودة د حتقي مستوى احلماية املناسب لدى الطر املتعاقد املستورد،
قدر املستطاع

(ج)

املسوّن الفين لتدابري الصحة النباتية املوجودة ،مبا يشمل حتليل خماطر اآلفات عند االقتضاء

(د)

أي معلومات إضافية من ارينها أأل تساعد الطر املتعاقحد املصحدّر علحى أأل يثبحت أ ّأل التحدابري املقاححة حتقح
مستوى احلماية املناسب لدى الطر املتعاقد املستورد.

يقدّم الطر املتعاقد املصدّر املعلومات الفنية اليت تثبت د رأيه تعادل تدابري الصحة النباتية ،يقدّم طلباً بشحريأل
()3
تعادل تدابري الصحة النباتية ،وجيب أأل تكوأل تل املعلومات بشكل يتيي املقارنة محع املعلومحات الحيت يقحدمها الطحر
املتعاقد املستورد ،فيسهل بالتالي على الطر املتعاقد املستورد إجحراء التقيحيم الحالزم .وجيحب أأل يشحمل ذلح العناصحر
التالية:
(أ)

وصف التدابري البديلة املقاحة

(ب)

فعالية التدابري

(ج)

مدى مساهمة التدابري البديلة املقاحة د حتقي مستوى احلماية املناسب لدى الطر املتعاقحد املسحتورد ،قحدر
املستطاع

(د)

معلومات عن طريقة تقييم التدابري (مث ًال بواسطة التجحارب املخايحة ،التحليحل اإلحصحائي ،اخلحاة التنفيذيحة
العملية) وا داء الفعلي للتدابري السارية

(هح)

مقارنة بني التدابري البديلة املقاحة والتدابري املوجودة لنفس خماطر اآلفات لدى الطر املتعاقد املستورد

(و)

معلومات عن اجلدوى الفنية والتنفيذية للتدابري البديلة املقاحة.

املعيار رقم 12 -24

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

اخلطوط التوجيهية لتحديد تعادل تدابري الصحة النباتية واالعاا بذل – امللح

1

املعيار الدولي

رقم 24

يتلقى الطر املتعاقد املستورد تدابري الصحة النباتية البديلة املقاحة ويقيّمها ،مع مراعاة النقحاط التاليحة علحى
()4
سبيل املثال ال احلصر:
(أ)

املعلومات املقدمة من الطر املتعاقد املصدّر ،مبا فيها املعلومات املساندة عن فعالية التدابري البديلة املقاحة

(ب)

مدى جناح تدابري الصحة النباتية البديلة د حتقي مستوى احلماية املناسب ،إما على أساس معلومحات نوعيّحة
أو وميّة

(ج)

معلومات بشريأل الطريقة والعمل والتشحغيل اخلحاص بتحدابري الصححة النباتيحة البديلحة للوقايحة محن خطحر اآلفحة
احملددة أو للحد منه

(د)

اجلدوى التنفيذية واالقتصادية العتماد تدابري الصحة النباتية البديلة املقاحة

وقد يتطلب ا مر املزيد من اإليضاحات د سياق التقيحيم .وقحد يطلحب الطحر املتعاقحد املسحتورد معلومحات إضحافية ونأو
إمكانية اإلطالع على اإلجراءات التنفيذية إلجناز التقدير .وجيدر بالطر املتعاقد املصدّر االسحتجابة ي خمحاو فنيحة
يثريها الطر املتعاقد املستورد من خالل إعطاء املعلومات ذات الصلة ،ونأو إتاحة إمكانية احلصحول علحى املعلومحات أو
املواقع ذات الصلة ،لتيسري عمليات االستعراض أو التفتي أو غريها من عمليات التحق الالزمة لتحديد الكفاءة.
ويقوم الطر املتعاقد املستورد بنبالن الطر املتعاقد املصدّر بقراره ،ويتيي له ،بناء على طلبحه ،احرح ًا ومحارًا
()5
فني ًا لتحديد التعادل من جانبه د أسرع وقت ممكن.
()6
الثنائي.

ود حالة رف

طلب حتديد التعادل ،ينبغي بذل اجلهود الالزمة حلل اخلالفحات د اآلراء عحن طريح احلحوار

وإذا اعا الطر املتعاقد املستورد بالتعادل ،جيب أأل يتمّ التنفيذ من خالل العمل فحوراً علحى تعحديل لحوائي
()7
االسترياد وأي إجراءات متصلة بها لدى الطر املتعاقد املستورد .وجيب إبالن ا طرا املتعاقدة بتل التعحديالت طبقح ًا
للمادة السابعة(2-ب) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (.)1997
وجيوز استحداث إجراء للمراجعة والرصد وإدراجحه ضحمن اخلطحة أو الاتيحب الرامحي إىل تنفيحذ أي تحدابري أو
()8
برامج معا بها خاصة بالتعادل.
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االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاقية صحة نباتية دولية تهدف إلى حماية
النباتات المزروعة و النباتات البرية عن طريق منع دخول و انتشار اآلفات.
تزايد حجم السفريات و التجارة الدولية بشكل كبير عن ذي قبل .فعندما يتنقل
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).
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رقم الهاتف+39 06 5705 4812 :
رقم الفاكس+39 06 5705 4819 :
البريد االلكترونيippc@fao.org :
الموقع االلكترونيwww.ippc.int :

