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االعماا
وافقت هيئة تدابري الصحة النباتية على هذا املعيار يف مارس/آذار .2009

مقدمة
النطاق
يوفر هذا املعيار توجيهاً للمنظمات القطرية لوقاية النباتات يف البلدان املستوردة عن كيفية تصنيف السلع تبعاً ملخاطر
اآلفات اليت تنطوي عليها عند النظر يف شروط االسترياد .وينبغي أن يكون هذا التصنيف مفيداً يف حتديد ما إذا كان
ينبغي أم ال إجراء حتليل إضايف ملخاطر اآلفات وما إذا كان من الضروري إصدار شهادة للصحة النباتية.
ترتكز امل رللة األو ى من التصنيف على ما إذا كانت السلعة قد جهزت وإذا كان األمر كذل ،،على طريقة ودرجة
التجهيز اليت تعرّضت هلا السلعة قبل التصدير .وترتكز املرللة الثانية من تصنيف السلع على االستخدام املقصود بعد
االسترياد.
وال يتناول هذا املعيار اآلفات امللوثة أو آفات التخزين اليت قد تصالب السلعة عقب التصنيع.

املراجع
ي شري هذا املعيار إ ى املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على
البوابة الدولية للصحة النباتية على https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-
./setting/ispms
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997 ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .منظمة األغذية والزراعة ،روما.

المعريفات
إن تعاريف الصحة النباتية املستعملة يف هذا املعيار ترد يف املعيار الدولي رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية).

االطار العام للامطلبات
يراعي مفهوم تصنيف السلع تبعا ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها ما إذا كان املنتج قد متّ جتهيزه ،كما يراعي ،إذا
كان األمر كذل ،،طريقة ودرجة التجهيز اليت تعرض هلا واالستخدام املقصود للسلعة والتمال دخول وانتشار آفات
خاضعة للوائح نتيجة لذل.،
وهذا يسمح بإدراج خماطر اآلفات املقرتنة بسلع حمددة يف فئات .واهلدف من مثل هذا التصنيف هو تزويد البلدان
املستوردة معايري لتحسني حتديد احلاجة للبدء بتحليل خماطر اآلفات ولتسهيل عملية اختاذ القرار املتعلق بإمكانية
وضع متطلبات لالسترياد.
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وقد مت حتديد أربع فئات جتمع السلع وفقا ملستوى خماطر اآلفات اليت تنطوي عليها (اثنتان للسلع اجملهزة ،واثنتان
للسلع غري اجملهزة) .كما جرى تقديم قوائم لطرائق التجهيز والسلع الناجتة عن طرائق التجهيز هذه.
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اخللفية
نتيجة لطريقة التجهيز اليت تعرضت هلا بعض السلع املتداولة يف التجارة الدولية ،انتفى التمال دخول آفات ولذل،
ينبغي عدم إخضاعها للوائح ( أي ال تكون تدابري الصحة النباتية وشهادات الصحة النباتية مطلوبة بالنسبة هلا) .إال أن
سلع ًا أخرى ،قد تظل متثل ،بعد التجهيز ،خماطر آفات ،وبالتالي جيوز إخضاعها لتدبري صحة نباتية مالئم.
تؤدي بعض االستخدامات املقصودة للسلع (كالغرس مثالً) إ ى التمال أعلى إلدخال آفات خاضعة للوائح مقارنة
باستخدامات مقصودة أخرى (التجهيز مثالً) (يرد مزيد من املعلومات يف املعيار الدولي رقم ( 11حتليل خماطر اآلفات
احلجرية) ،املتعلق بالتمال انتقال اآلفة إ ى عائل مناسب.
إن مفهوم تصنيف السلع تبعا ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها يراعي بالدرجة األو ى ما إذا كان املنتج قد ّمت جتهيزه أم
ال ويف لال جتهيزه ،تأثري طريقة ودرجة التجهيز اليت تعرّضت هلا السلعة .وهو يراعي يف مرللة ثانية االستخدام
املقصود للسلعة وما يرتتب على ذل ،من إمكانية أن تكون ممرا إلدخال آفات خاضعة للوائح.
وهدف هذا املعيار هو تصنيف السلع تبعاً ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها وذل ،بقصد تزويد املنظمات القطرية لوقاية
النباتات يف البلدان املستوردة مبعايري للتوصل إ ى حتديد دقيق ملدى احلاجة إ ى الشروع يف حتليل ملخاطر اآلفات على
أساس وجود ممرات لدخوهلا وتسهيل عملية اختاذ القرارات.

تنص املادة السادسة 1 -ب من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على أنه جيوز" :لألطراف املتعاقدة أن تشرتط تدابري
للصحة النباتية آلفات احلجر الزراعي واآلفات غري احلَجْرية اخلاضعة للوائح ،شريطة أن تكون هذه التدابري ...قاصرة
على ما هو ضروري لوقاية الصحة النباتية و/أو تأمني االستخدام املقصود "....ويرتكز هذا املعيار على مفاهيم االستخدام
املقصود لسلعة ما وطريقة ودرجة جتهيزها ،اليت تعاجلها أيضا معايري دولية أخرى كما هو معروض أدناه.

طريقة ودرجة التصنيع:
-

املعيار الدولي رقم ( 12شهادات الصحة النباتية) ،ال ينبغي للبلدان املستوردة أن تطلب شهادات صحة نباتية
للمنتجات النباتية اليت مت تصنيعها بطريقة ال جتعل من احملتمل أن تؤدي إ ى دخول آفات خاضعة للوائح.

-

املعيار الدولي رقم ( 15إخضاع مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية) ،يتم إعفاء املواد منخفضة املخاطر من
املتطلبات يف املعيار بسبب طريقة ودرجة التجهيز.

-

املعيار الدولي رقم ( 23اخلطوط التوجيهية للتفتيش) ،ميكن استعمال التفتيش للتحقق من درجة التجهيز.

االستخدام املقصود:
-

املعيار الدولي رقم  .11عند حتليل التماالت انتقال اآلفات إ ى عائل مالئم وانتشارها بعد التوطن ،فإن
االستخدام املقصود للسلعة هو ألد العوامل اليت جتب مراعاتها.

-

املعيار الدولي رقم ( 16اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح :املفهوم والتطبيق) .ختتلف أخطار لدوث تأثري
اقتصادي غري مقبول حبسب اختالف اآلفات والسلع واالستخدام املقصود.
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املعيار الدولي رقم  ( 21حتليل خماطر اآلفات بالنسبة لآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح) الذي يستعمل
مفهوم االستخدام املقصود بشكل واسع.

طريقة ودرجة التجهيز جنبا إ ى جنب مع االستخدام املقصود:
-

املعيار الدولي رقم  .12قد يتم تطبيق شروط صحة نباتية خمتلفة الستخدامات مقصودة خمتلفة أو طرق جتهيز
خمتلفة كما هو مبني يف شهادة الصحة النباتية.

-

املعيار الدولي رقم ( 20اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات الواردات) ،ميكن
تصنيف السلعة حبسب درجة جتهيزها و/أو استخدامها املقصود.

-

املعيار الدولي رقم  .23يؤخذ يف االعتبار نوع السلعة واالستخدام املقصود إلقرار استخدام التفتيش كتدبري صحة
نباتية.

املمطلبات
ينبغي للمنظمات القطرية لوقاية النباتات عند استعماهلا للفئات املذكورة يف حتديد أية لوائح صحة نباتية أن تراعي،
على حنو خاص ،مبادئ املربرات الفنية وحتليل خماطر اآلفات ،واملخاطر اخلاضعة لإلدارة ،والتأثري األدنى ،والتنسيق
والسيادة.
عند حتديد متطلبات استرياد سلعة ما ،ميكن للبلد املستورد تصنيف السلعة تبعا ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها،
وميكن استخدام هذ ا التصنيف لتمييز جمموعات السلع اليت حتتاج إ ى حتليل إضايف عن تل ،اليت ليست لديها إمكانية
إدخال ونشر اآلفات اخلاضعة للوائح .وينبغي مراعاة االعتبارات التالية عند تصنيف السلعة:
-

طريقة ودرجة التجهيز

-

االستخدام املقصود للسلعة.

وبعد تقييم طريقة ودرجة التجهيز مع مر اعاة االستخدام املقصود ،تتخذ املنظمة القطرية لوقاية النباتات قرارا بشأن
متطلبات االسترياد بالنسبة للسلعة.
وال يتناول هذا املعيار لاالت االحنراف عن االستخدام املقصود بعد االسترياد (مثل استخدام احلبوب املخصصة للطحن
كحبوب للبذر).
.1

عناصر تصنيف السلع تبعا ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها

لتحديد خماطر اآلفات اليت تنطوي عليها سلعة ما ،ينبغي النظر يف طريقة ودرجة التجهيز اليت تعرّضت هلا السلعة.
فطريقة ودرجة التجهيز  ،قد تؤدي حبد ذاتها ،إ ى تغيري كبري يف طبيعة السلعة حبيث ال تظل عرضة لإلصابة باآلفة.
وال ينبغي أن تطلب املنظمات القطرية لوقاية النباتات أن تكون سلعة كهذه مشفوعة بشهادة للصحة النباتية.1
 1إن عملية تصنيف اآلفات املعروضة يف هذا املعيار ال تنظر يف وجود آفات ملوثة ،وفقا لتعريف املعيار الدولي رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة
النباتية ) 2008 ،أو أن يف اإلصابة بآفات أخرى مصالبة للسلعة بعد جتهيزها (مثل آفات املخازن) .على أنه من املهم ماللظة أن طرائق التجهيز
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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إال أنه ميكن أن تظل سلعة ما ،بعد التجهيز ،السلعة متثل خطر إيواء آفات خاضعة للوائح ،يتعني عندئذٍ اعتبار
االستخدام املقصود.
1.1

طريقة و رجة المجهيز قبل المصدير

إن اهلدف األساس ي لعمليات التجهيز اليت يتناوهلا هذا املعيار هو تعديل السلعة ألغراض أخرى غري أغراض الصحة
النباتية ،إال أنه قد يكون للتجهيز أيضا تأثري يف أي آفة مصالبة ،ومن ثم فقد يؤثر على التمال إصابة السلعة باآلفات
احلجرية.
جيوز للمنظمات القطرية لوقاية النباتات يف البلدان املستوردة أن تطلب معلومات ،لغرض تصنيف سلعة ما ،عن طريقة
التجهيز الذي خضعت له من املنظمات القطرية لوقاية النباتات يف البلدان املصدّرة .ومن الضروري يف بعض احلاالت
أيضاً معرفة درجة التجهيز (على سبيل املثال درجة احلرارة املعاجلة بها) الذي يؤثر على اخلواص الفيزيائية
والكيميائية للسلعة.
ميكن عموم ًا تقسيم السلع ،بناءً على طريقة ودرجة التجهيز ،إ ى ثالثة أنواع على النحو التالي:
-

جمهزة لدرجة أنها ال تبقى عرضة لإلصابة باآلفات احلجرية

-

جمهزة لدرجة تبقى فيها السلعة عرضة لإلصابة باآلفات احلجرية

-

غري جمهزة.

وإذا ما توصل تقييم طريقة ودرجة التجهيز ،إ ى أن السلعة مل تعد عرضة لإلصابة باآلفات احلجرية ،ال تكون هناك
لاجة إ ى النظر يف االستخدام املقصود ،وينبغي عدم إخضاع السلعة للوائح .على أنه يف لالة توصل تقدير طريقة ودرجة
التجهيز إ ى أن السلعة تظل عرضة لإلصابة باآلفات احلجرية ،فإنه ينبغي النظر ،عندئذ ،يف االستخدام املقصود.
أما بالنسبة للسلع غري اجملهزة فينبغي النظر دائما يف االستخدام املقصود.
2.1

االسمخدام املقصو للسلعة

يعرّف االستخدام املقصود بأنه ال غرض املعلن السترياد أو إنتاج أو استخدام النباتات أو املنتجات النباتية أو البنود
األخرى (املعيار الدولي رقم  .)5وقد يكون االستخدام املقصود للسلعة بغرض:
-

الغرس

-

االستهالك واستعماالت أخرى (مثال ذل ،املصنوعات اليدوية ومنتجات الزينة ،والزهور املقطوعة).

-

التجهيز.

قد يؤثر االستخدام املقصود على خماطر اآلفات اليت تنطوي عليها السلعة ،إذ أن بعض االستخدامات املقصودة قد تتيح
توطن اآلفات اخلاضعة للوائح وانتشارها .وتقرتن بعض االستخدامات املقصودة للسلعة (مثل الغرس) بالتمال أعلى من
استخدامات مقصودة أخرى لتوطن آفات خاضعة للوائح (كالتجهيز مثال) .وقد يؤدي ذل ،إ ى تطبيق تدابري صحة نباتية
املوصوفة يف هذا املعيار سوف جتعل ،يف معظم احلاالت ،السلعة خالية من اآلف ات يف أثناء التجهيز ،ولكن قد يكون لبعض من هذه السلع القدرة على
التلوث أو اإلصابة فيما بعد .وميكن أن يتم الكشف عن اآلفات امللوثة الشائعة أثناء التفتيش.
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خمتلفة على سلعة ما بناءً على االستخدام املقصود (على سبيل املثال بذور فول الصويا املخصصة للبذر ولبوب فول
الصويا املخصصة لالستهالك اإلنساني) .وينبغي أن تكون أية تدابري صحة نباتية مطبقة ،متناسبة مع خماطر اآلفات
اليت يتم حتديدها.
.2

فئات السلع

ميكن للمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن تصنف سلعة ما عرب مراعاة ما إذا كانت قد جهزت أم ال ،وطريقة ودرجة
التجهيز واالستخدام املقصود منها ،لسب املقتضى.
يرد أدناه عرض لكل فئة سلعية ،ومعه إرشادات بشأن احلاجة إ ى اختاذ تدابري للصحة النباتية.
مت توضيح العملية التحليلية املعروضة يف هذا املعيار الدولي يف خمطط تسلسل اإلجراءات الوارد يف املرفق .1
الفئة  -1سلع جهزت لدرجة أنها مل تعد عرضة لإلصابة باآلفات احلجرية .لذل ،ال ضرورة إ ى اختاذ تدابري للصحة
النباتية وال ينبغي اعتبار أنّ مثة لاجة إ ى إصدار شهادة للصحة النباتية لتل ،السلع بالنسبة إ ى اآلفات اليت لرمبا
كانت موجودة يف السلعة قبل جتهيزها .ويوفر امللحق  1أمثلة لعمليات التجهيز والسلع الناجتة عن ذل ،واليت ميكن أن
تفي مبعايري الفئة  .1فضال عن ذل ،،يوفر املرفق  2أمثلة توضيحية للسلع اليت تفي مبعايري الفئة .1
الفئة  -2سلع تعرضت للتجهيز لكنها ما زالت عرضة لإلصا بة ببعض اآلفات احلجرية .وقد يكون االستخدام املقصود
هو ،على سبيل املثال ،االستهالك أو التجهيز اإلضايف .وميكن للمنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد أن تقرر
ضرورة إجراء حتليل ملخاطر اآلفات .ويوفر ملحق  2أمثلة لعمليات التجهيز والسلع الناجتة عنه واليت تفي مبعايري الفئة
.2
بالرغم من أن السلع من الفئة  2قد تعرضت للتجهيز ،فإن طريقة التجهيز قد ال تؤدي إ ى التخلص متاما من مجيع
اآلفات اخلاضعة للوائح احلجرية .وإذا ما مت حتديد أن طريقة ودرجة التجهيز ال تؤدي إ ى إزالة خماطر اآلفات
احلجرية ،فإنه ينبغي عندئذ النظر يف االستخدام املقصود للسلعة لتحديد التمال توطّن اآلفة احلجرية وانتشارها .ويف
هذه احلالة ،قد يلزم إجراء حتليل ملخاطر اآلفات لتحديد ذل.،
تيسرياً لعملية التصنيف ينبغي للدول املصدرة ،أن توفر عند الطلب ،معلومات تفصيلية عن طريقة ودرجة التجهيز (مثل
درجة احلرارة  ،وفرتة التعرض هلا ولجم اجلسيمات) بغية مساعدة البلدان املستوردة يف حتديد الفئة اليت تدرج فيها
السلعة.
يف احلاالت اليت حيدد فيها تقييم آثار طريقة ودرجة التجهيز أن السلعة اجملهزة ال متثل أي خماطر آفات ،وبالتالي
جيب أن ال ختضع لتدابري صحة نباتية ،ينبغي إعادة تصنيف السلعة يف الفئة .1
الفئة  -3سلع مل يتم جتهيزها واالستخدام املقصود هو ،لغرض غري اإلكثار ،على سبيل املثال ،االستهالك أو التجهيز.
ومن الالزم إجراء حتليل ملخاطر اآلفات بغية حتديد خماطر اآلفات املتصلة بهذا املمر.
وتضم أمثلة عن السلع الداخلة يف هذه الفئة الفاكهة واخلضراوات الطازجة لالستهالك وأزهار القطف.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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ونظراً ألن السلع الداخلة يف الفئتني  2و 3ميكنها إدخال ونشر اآلفات احلجرية ،فإن حتديد تدابري للصحة نباتية قد
يكون مطلوباً تبعا لنتيجة حتليل خماطر اآلفات .وقد ختتلف تدابري الصحة النباتية احملددة من خالل حتليل خماطر
اآلفات تبعا لالستخدام املقصود للسلعة (االستهالك أو التجهيز مثال).
الفئة  -4سلع مل يتم جتهيزها واالستخدام املقصود منها هو الغرس .يتعيّن تنفيذ حتليل ملخاطر اآلفات بغية حتديد
خماطر اآلفات املتصلة بهذا املمر.
وتضم أمثلة السلع يف هذه الفئة مواد اإلكثار(مثل العقل ،والبذور ،بذور البطاطس والنباتات املتكاثرة يف املخترب ،ومواد
استزراع النباتات باألنسجة و أي نباتات أخرى خمصصة للغرس).
ونظراً ألن السلع الداخلة يف الفئة  4تكون غري جمهزة وأن استخدامها املقصود هو اإلكثار أو الغرس ،فإن إمكانية
إدخاهلا آلفات خاضعة للوائح أو نشرها يفوق االستخدامات املقصودة األخرى.
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1

هذا املرفق هو جزء ملزم من املعيار.

امللحق  :1طرائق المجهيز المجاري الذي تنمج عنه سلع ال تظل عرضة لإلصابة باآلفات احلجرية
المجهيز المجاري

الوصف

أمثلة سلعة ناجتة

عملية لررق يف أوضراع خاليرة مرن الفحم النباتي
التفحيم
األكسرررجني ملرررادة عضررروية إ ى أن
تتفحم
الطهررري (الغليررران ،والتعرررريض إعداد البنرود الغذائيرة لالسرتهالك مواد مطبوخة
للحررررارة ،والتجهيرررز يف أفرررران بتعريضها للحرارة ،ممرا حيرول يف
املقررام األول البنيررة املاديررة هلررذه
امليكرويف مبا يف ذل ،األرز املعرا
البنود
بالبخار
الصباغة

استخالص

التخمري

التحويل إ ى مالت

التجهيز متعدد الطرائق

معلومات إضافية

كررثريا مررا يتضررمن ذلرر ،حتررويالً
كيميائير راً للغرررذاء ،مغررررياً برررذل،
نكهترره ،أو قوامرره ،أو مظهررره أو
خواصه الغذائية

تلوين أليراف النسريج وغريهرا مرن األلبان النباتية واألنسجة املصبوغة
املررواد حبيررث يصرربح اللررون جررزءا
ال يتجررزأ مررن األليرراف أو املررواد
حتررت تررأثري التغرريريات يف درجررة
احلموضرررة واحلررررارة إضرررافة إ ى
التفاعل مع املواد الكيميائية
عمليررررة فيزيائيررررة أو كيميائيررررة الزيوت ،والكحول ،واملستخرجات تنفرذ عررادة يف أوضرراع ذات لرررارة
عالية
للحصول على مكونات حمددة مرن
املواد اخلام نباتيرة األصرل ،عرادة
بعمليات نقل كثيفة.
عمليرررة خاليرررة مرررن اهلرررواء أو النبيررذ ،واملشررروبات والكحوليررة ،ممكن مجعها مع البسرتة
األكسرررررجني حترررررول املررررررواد والررربرية واملشرررروبات الكحوليرررة
الغذائية/النباتية كيميائيرا وتنطروي األخرى ،واخلضروات املخمرة
يف كثري من األلوال علرى كائنرات
دقيقررة (البكرتيررا أو الفطريررات أو
اخلمائر) كتحويل السركر مرثال إ ى
كحول أو أمحاض عضوية.
سلسلة من العمليات تسمح بإنبرات الشعري املنقوع
بذور احلبوب بغية تطوير نشراطها
اإلنزميرري هلضررم املررواد النشرروية
وحتويلرررها إ ى سررركريات ووقرررف
النشاط األنزميي بواسطة التسخني.
خلط من أنواع متعددة من عمليرات اخلشررررب الرقررررائقي ،األلرررروا
التجهيررز مثررل التعررريض للحرررارة احلبيبية ،األلوا الرقائقية
والضغط املرتفع
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المجهيز المجاري

الوصف

البسرتة

جتهيررز لررراري لألغذيررة بغرررض العصرررائر املبسررررتة ،املشرررروبات كثريا ما يرتم اجلمرع برني البسررتة
قتل الكائنات الدقيقة غري املرغوب الكحولية (البرية ،النبيذ)
والتخمري ،ثم يعقبها التربيد (عنرد
فيها أو الضارة.

أمثلة سلعة ناجتة

1

معلومات إضافية

 )°4مع تعبئة ومناولرة مناسربتني.
وتتوقررف مرردة التجهيررز ودرجررة
احلرارة على نوع املنتج

عملية حلفظ املواد النباتية يف وسرط مثررار فاكهررة حمفوخررة ،خضررر ،ينبغررري احملافظرررة علرررى شرررروط
احلفظ يف سائل
مناسرربة مررن درجررة احلموضررة،
سرررائل مناسرررب (مثرررل الشرررراب جوزيات ،درنات ،أبصال
امللولة اخل
املركرررز ،أو السرررائل امللحررري ،أو
الزيرررت ،أو اخلرررل أو الكحرررول)
للسما باحملافظرة عليهرا لفررتات
طويلة بدون تلف أو حتلل.
التحويرل إ ى عصررائر (مبرا يف ذلرر ،جعل أنسجة الفاكهة و/أو اخلضرر مررواد حمولررة إ ى عصررائر (فاكهررة ،عررادة ختلررط بلبررات الفاكهررة أو
اخلضر وبطرق حلفظ العصائر (مثل
متجانسررة وقابلررة للفررر  ،علررى خضر)
اخللط)
البسرتة والتعبئة)
سرربيل املثررال عررن طريررق اخللررط
السريع ،أو الغربلرة خرالل مصرفاة
أو باستخدام خالط.
عمليررة جتفيررف األغذيررة وحتويررل فرررول سررروداني حممّرررص ،قهررروة
التحميص
لونهررا إ ى لررون داكررن بررالتعريض ومكسرات
حلرارة جافة.
قررد ال يغيّررر التعقرريم مررن طبيعررة
عملية التعرريض للحررارة (ارار ،املواد املعقمة ،العصائر
التعقيم
السلعة بصورة واضحة ،لكنه يزيل
لرررارة جافررة ،مرراء مغلرري) ،أو
الكائنات احليّة الدقيقة
التشررعيع أو املعاجلررات الكيميائيررة
للقضررراء علرررى الكائنرررات احليّرررة
الدقيقة
جتهيز لرراري لألغذيرة يقرود إ ى خضرررروات معلبرررة ،شررروربات؛ تتوقرررف مررردة التجهيرررز ودرجرررة
التعقيم (الصناعي)
منتجرررات ثابترررة يف احلاويرررات عصررائر معاجلررة برردرجات لرررارة احلرارة للمنتجات املعلبة على نوع
املنررررتج ،واملعاجلررررة ،وهندسررررة
فائقة االرتفاع
بالقضرراء كررل الكائنررات املمرضررة،
احلاوية .ويشمل التجهيز والتعبئرة
املشكلة للسموم واحملدثة للفساد.
املطهرروين تعقيمرراً صررناعيا ملنررتج
سائب ثم تعبئته يف بيئرات وعلرب
معقمة.
عمليرررة تغليرررف ونقرررع الفاكهرررة الفاكهررة املبلررورة ،فاكهررة منقوعررة عادة ما تتم باالقرتان مع استخراج
النقع بالسكر
بالسكر ،اجلوزيات املغلفة بالسكر لباب الثمار ،والغليان ،والتجفيف
بالسكر.
عادة ما تطبرق علرى سرلعة جافرة.
عملية إعادة ترطيب مواد جافرة أو فاكهة مطراة
التطرية
وميكن أن تقرتن بالنقع بالسكر.
منزوعة املراء عرن طريرق اسرتخدام
اار مضرغوط أو التغطريس يف مراء
ساخن.
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هذا املرفق هو جزء ملزم من املعيار.

امللحق  :2طرائق المجهيز المجاري الذي تنمج عنه سلع تظل عرضة لإلصابة باآلفات احلجرية
المجهيز المجاري

الوصف

أمثلة للسلع الناجتة

معلومات إضافية

نشر (اخلشب)

حتويل اخلشب إ ى قطع صغرية.

خشب مكسر

ختتلررف إمكانيررة اإلصررابة بآفررات
برراختالف نرروع اخلشررب ووجررود
قشور ولجم الرقائق اخلشبية

فاكهة مفرومة،مكسرات ،لبوب،
التقطيع لقطع صغرية
الفرم
خضر مفرومة
عررادة مررا تطبررق علررى املنتجررات
جتزيئ ري املررادة النباتيررة إ ى قطررع األعشاب ،املكسرات
السحق
اجلافة
باستخدام قوة ميكانيكية.
جتفيررف/نزع املرراء (مررن الفاكهررة نررزع الرطوبررة للحفررظ أو ختفرريض فاكهة وخضروات منزوعة املاء
الوزن والكتلة
واخلضر)
اخلشب والعصي واأللياف املطليّة
الطالء ( مبا يف ذلر ،الطرالء بالر ،الكسوة بطالء
والورنيش)
إزالررة أنسررجة القشرررة اخلارجيررة فاكهرررة مقشرررورة ،وخضرررروات،
التقشري ونزع الغالف
ولبوب ،وجوزات
أو القرون
جعل احلبروب ناعمرة وبراقرة عرن لبيبررات األرزّ أو لبّررات الكاكرراو
تلميع (احلبوب)
طريررق احلرر ،أو بفعررل كيميررائي امللمعة
إلزالررة الطبقررات اخلارجيررة مررن
احلبوب
املناولة مرا بعرد احلصراد (للفاكهرة عملية تدريج ،أو فرز ،أو غسرل أو مثررار فاكهررة وخضررر مدرجررة ،أو عادة ما يتم ذل ،يف أماكن التعبئة
تفريش ،و/أو تشميع مثار الفاكهرة
واخلضر)
مغررروزة ،أو مغسررولة ،أو مفرشررة،
واخلضر
و/أو مشمعة

املعيار رقم 13 -32

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

املعيار الدولي

تصنيف السلع تبعاً ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها – امللحق

رقم 32

2

تابع امللحق .2
المجهيز المجاري

الوصف

التجميد السريع

التربيد بسرعة ،مع كفالرة ختطري فاكهة وخضر جممدة

أمثلة سلعة ناجتة

نطرراق درجررة احلرررارة القصرروى
للتبلررور يف صررورة ثلررج بأسرررع مررا
ميكن للمحافظة على جودة الفاكهة
واخلضر التربيد بسرعة ،مع كفالرة
ختطررري نطررراق درجرررة احلررررارة
القصرروى للتبلررور يف صررورة ثلرررج
بأسرررع مررا ميكررن للمحافظررة علررى
جودة الفاكهة واخلضر

معلومات إضافية
تتنرراول مدونررة املمارسررات الدوليررة
املوصرررى بهرررا لتجهيرررز ومناولرررة
األغذية السريعة التجميد والصادرة
عرررام CAC/RCP 8- ،1976
 ،1976هيئررة الدسررتور الغررذائي،
منظمررة األغذيررة والزراعررة ،رومررا،
األغذيررة الرريت أتخضررعت لعمليررة
جتهيز بالتجميد السريع ولُفظرت
بدرجررة لررررارة قررردرها  °18-أو
بدرجرررة لررررارة أكثرررر بررررودة يف
خمتلرف مرالررل سلسرلة التربيررد،
حبسرب درجرات احلررارة القررادرة
على حتمّلها.
والتجميد السريع للفاكهة واخلضرر
يقضي على احلشرات بنوع خاص.
وتع ردّ الفاكهررة واخلضررر اجملمّرردة
لالستهالك املباشررة وهري معرّضرة
للتلف السريع بعرد ذوبران اجلليرد
عنهررا .لررذا ،فررإنّ خمرراطر اآلفررات
املرتبطة بهذا النروع مرن املنتجرات
ضئيلة للغاية.1

 1توصى البلدان بعدم إخضاع الفاكهة واخلضر اجملمّدة
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للوائح.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

املعيار الدولي

رقم 32

سلع تعرضرت للتجهيرز لكنهرا جيروز
إخضاعها للوائح باالستناد إ ى حتليرل
خمررراطر اآلفرررات بالنسررربة لآلفرررات
احلجرية اليت قد ال يكون التجهيز قد
قضى عليها.

سلع تعرضت للتجهيز لدرجة أنه

أساس حتليل خماطر اآلفات.

إخضاع هذه السلع للوائح عادة علرى

اآلفررات احلجريررة أو نشرررها .يررتم

ينطوي علرى خمراطر عاليرة لردخول

املقصود.

على قيرد احليراة يف خرل االسرتخدام

اآلفات ،لآلفات احلجرية اليت تبقى

للوائح باالسرتناد إ ى حتليرل خمراطر

التجهيررز .جيررروز إخضررراع السرررلعة

ميكن إعادة التصنيف

ينبغي عدم إخضاعها للوائح.

االستخدام املقصود هو االسرتهالك أو

الفئة 3

الفئة 2

الفئة 1

فئات السلع

االستخدام املقصود هو الغررس الرذي

الفئة 4

للغرس

لالستهالك أو التجهيز اإلضايف

ال ينطبق

االستخدام املقصود

لالستهالك أو للتجهيز

مل حتول طبيعة املادة

التعرض لبعض اآلفات

التعرض لبعض اآلفات

طريقة ودرجة التجهيز

غري جمهزة

جمهزة لدرجة ميكن للسلعة فيها

جمهزة لدرجة ميكن للسلعة فيها

خمطط لمسلسل اإلجراءات يوضح تصنيف السلع تبعا ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها
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تصنيف السلع تبعاً ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها –

املرفق 1

هذا املرفق هو ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءا واجب اإلتباع من املعيار.

املرفق  :1خمطط لمسلسل اإلجراءات يوضح تصنيف السلع تبعا ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها
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املستخلصررررات
(مثل الفانيليا)
بكتني الفواكه
مشرررررررررتقات
الفاصرررررررروليا
العنقودية
مسرررررررتخلص
لشيشة الدينار
الرررررررررربوتني
النباتي احمللمأ
املارغرين
مستخلصرررررات
النباترررررررررات
املعدنية
ليسرررتني فرررول
الصويا
النشرررررررررررراء
(البطررررراطس،
القمح ،الرذرة،
الكسافا)
مستخلصرررررات
اخلمائر
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الورق املقوى
سلع قطع
القطن
السيليولوزى
األقمشة
القطنية
تيلة القطن
الورق
أقمشة وخيوط
األلياف
النباتية
األلياف
النباتية
ألغراض
اإلنتاج
الصناعي
األلياف
النباتية شبه
اجملهزة
واملواد املنتجة
منها (مثل
السيزال،
والكتان،
واجلوت،
وقصب
السكر،
والبامبو،
واألسل،
واخلريزان،
خنيل الرافيا)
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األلياف
النباتية
األلياف
النباتية
ألغراض
اإلنتاج
الصناعي
األلياف
النباتية شبه
اجملهزة
واملواد املنتجة
منها (مثل
السيزال،
والكتان،
واجلوت،
وقصب
السكر،
والبامبو،
واألسل،
واخلريزان،
خنيل الرافيا)

املستخلصات














الورق املقوى
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السيليولوزى
األقمشة
القطنية
تيلة القطن
الورق
أقمشة وخيوط
األلياف
النباتية
األلياف
النباتية
ألغراض
اإلنتاج
الصناعي
األلياف
النباتية شبه
اجملهزة
واملواد املنتجة
منها (مثل
السيزال،
والكتان،
واجلوت،
وقصب
السكر،
والبامبو،
واألسل،
واخلريزان،
خنيل الرافيا)

املستخلصات














الورق املقوى
سلع قطع
القطن
السيليولوزى
األقمشة
القطنية
تيلة القطن
الورق
أقمشة وخيوط
األلياف
النباتية
األلياف
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ألغراض
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الصناعي
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واخلريزان،
خنيل الرافيا)

الورق املقوى
سلع قطع
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املستخلصات

املستخلصات
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تصنيف السلع تبعاً ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها –

املرفق 2

هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءا واجب اإلتباع من املعيار

املرفق  :2أمثلة على سلع ضان الفئة 1

تركت هذه الصفحة فارغة عمدا

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 وانتشار 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).

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 :

