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 هذا ليس جزءًا رمسيًا من املعيار

تارخيية شاملة، يرجى اإلطالع تاريخ هذا املطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط، وللحصول على حملة 

 على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار.

 ملعيار.ا ]الدورة السادسة[ اعتماد –الصحة النباتية  تدابريل املؤقتة يئةاهل 2004-04

، روما. اخلاضعة للوائح ريةْجحتليل خماطر اآلفات بالنسبة إىل اآلفات غري احَل.2004. 21 املعيار الدولي رقم

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الفاو.

)على أفضل وجه باللغة العربيةة  لالتسةا     تنسيق املعيار أعادت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 2012-12
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 06-2019آخر حتديث لتاريخ املطبوع: 
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وتحميلها بغرض الدراسات الخاصة واألبحاث واألهداف التعليمية، أو 
االستخدام في منتجات أو خدمات غير تجارية، على أن يشار إلى أن المنظمة 
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الترجمة والتصرف وإعادة  ينبغي توجيه جميع طلبات الحصول على حقوق
 البيع باإلضافة إلى حقوق االستخدامات التجارية األخرى إلى العنوان التالي:

request-us/licence-www.fao.org/contact  :أو ارسالها إلى
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تتاح المنتجات اإلعالمية للمنظمة على موقعها التالي: 
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ستخدمة في هذه المواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعبر عن األوصاف الم
أي رأي خاص لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في ما يتعلق بالوضع 
القانوني أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق 

محددة أو بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. وال تعبر اإلشارة إلى شركات 
منتجات بعض المصنعين، سواء كانت مرخصة أم ال، عن دعم أو توصية من 
جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أو تفضيلها على مثيالتها مما لم 

 .يرد ذكره

تمثل وجهات النظر الواردة في هذه المواد اإلعالمية الرؤية الشخصية للمؤلف 
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عتمادالا  

أبريل/نيسان  -مارس/آذار  يفاملنعقدة  السادسةعلى هذا املعيار يف دورتها  املؤقتة النباتيةوافقت هيئة تدابري الصحة 

2004. 

 مقدمة

 النطاق

خطوطًا توجيهية إلجراء حتليل خماطر اآلفات بالنسبة لآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح.  يتضمن هذا املعيار

ويوضح العمليات املتكاملة اليت ينبغي إتباعها يف تقدير املخاطر وفى انتقاء خيارات إدارة املخاطر للتوصل إىل مستوى 

 التحمل املباح لآلفات.

 املراجع

ذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على شري هي

https://www.ippc.int/en/core-ية على البوابة الدولية للصحة النبات

setting/ispms-activities/standards/. 

 منظمة التجارة العاملية، جنيف. .االتفا  بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية .1994 ،منظمة التجارة العاملية

 . منظمة األغذية والزراعة، روما.الدولية لوقاية النباتات االتفاقية. 1997، النباتاتاالتفاقية الدولية لوقاية 

ريفاتعتال  

مسرد مصطلحات الصحة ) 5رقم  الدولي املعيار حتت املعيار اميكن العثور على تعاريف املصطلحات املستخدمة يف هذ

 . النباتية

 لمتطلباتل االطار العام

لآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح هي، فيما يتعلق باملنطقة اليت يشملها حتليل  بالنسبةإن أهداف حتليل خماطر اآلفات 

للغرس، وتقييم خماطرها، وحتديد خيارات إدارة املخاطر إذا أمكن  املخصصةخماطر اآلفات، حتديد اآلفات املرتبطة بالنباتات 

توصاًل إىل مستوى السماح املطلوب. ويتبع حتليل خماطر اآلفات بالنسبة لآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح عملية من ثالث 

 مراحل:

لعملية  تشمل حتديد اآلفة )اآلفات  املرتبطة بالنباتات املخصصة للغرس اليت ليست من املرحلة األوىل )بدء ا

اآلفات احلجرية، ولكنها قد تكون مصدر اهتمام تنظيمي، وينبغي اعتبارها تستحق حتليل املخاطر فيما يتعلق 

 باملنطقة احملددة اليت يشملها حتليل خماطر اآلفات.

ر  تبدأ بتصنيف فرادى اآلفات املرتبطة بالنباتات املخصصة للغرس واالستخدام املرحلة الثانية )تقييم املخاط

املقصود منها لتحديد ما إذا كانت املعايري املتعلقة باآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح مستوفاة. ويستمر تقييم 

يسي النتشار اآلفة وما إذا املخاطر بإجراء حتليل ملعرفة ما إذا كانت النباتات املخصصة للغرس هي املصدر الرئ

 كانت التأثري )التأثريات  االقتصادي لآلفة غري مقبواًل على االستخدام املقصود هلذه النباتات املخصصة للغرس.

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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املرحلة الثالثة )إدارة املخاطر  تشمل حتديد مستوى السماح لآلفة لتالفى التأثري )التأثريات  االقتصادي غري 

  لة الثانية وخيارات اإلدارة لتحقيق مستوى السماح.املقبول احملدد يف املرح

 معلومات أساسية

هناك آفات معينة غري حجرية خاضعة لتدابري الصحة النباتية ألن وجودها يف النباتات املخصصة للغرس له تأثريات 

ت غري حجرية خاضعة اقتصادية غري مقبولة مرتبطة باالستخدام املقصود من هذه النباتات. وتعرف هذه اآلفات بأنها آفا

 للوائح، وكثريا ما تكون منتشرة على نطا  واسع، يف البلد املستورد وجيب معرفة تأثريها االقتصادي.

تتمثل أهداف حتليل خماطر اآلفات بالنسبة إىل اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح، يف منطقة معينة خالية من 

خصصة للغرس وبتقييم اخلطر الناشئ عنها والعمل، عند املقتضى، على اآلفات، بتحديد اآلفات املرتبطة بالنباتات امل

 حتديد خيارات إدارة املخاطر توصاًل إىل مستوى السماح املطلوب. 

وينبغي أن تكون للتدابري املتعلقة باآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح مربراتها الفنية حسبما نصت عليه االتفاقية 

 . وينبغي أن تكون مربرات تصنيف آفة باعتبارها من اآلفات غري احلجرية اخلاضعة 1997) الدولية لوقاية النباتات

 للوائح وأية قيود تفرض على استرياد أنواع النباتات اليت ترتبط بها، مستندة إىل حتليل خماطر اآلفات.

آلفة، وأن النباتات املخصصة ومن الضروري إقامة البيان العملي على أن النباتات املخصصة للغرس هي الطريق لدخول ا

للغرس هي املصدر الرئيسي النتشار اآلفات )طريق االنتقال  الذي ينشأ عنه تأثري اقتصادي غري مقبول على االستخدام 

املقصود من هذه النباتات. وال توجد ضرورة لتقييم احتماالت التوطن لآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح أو تأثرياتها 

ويلة األجل. وال يعد الدخول إىل األسوا  )أي الدخول إىل أسوا  التصدير  والتأثريات البيئية ذات أهمية االقتصادية ط

 أصال. فيما يتصل باآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح على اعتبار أّن هذه األخرية موجودة

 يلتوجيهية بشأن تفسري وتطبيق مفهوماخلطوط ا: )1ضميمة  5رقم املعيار الدولي حتدد متطلبات املكافحة الرمسية يف 

 ، بينما ترد املعايري اخلاصة باآلفات غري احلجرية اخلاضعة " و "ليست موزعة على نطا  واسع"املكافحة الرمسية"

، وجيب مراعاة هذه املعايري يف  اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح: املفهوم والتطبيق) 16رقم  املعيار الدوليللوائح يف 

 .يل خماطر اآلفاتحتل

 االستخدام املقصود واملكافحة الرمسية .1

من املهم مزيد من فهم مصطلحات معينة يف إطار تعريف اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح، من أجل تطبيق هذا 

 املعيار.

 االستخدام املقصود 1.1

 االستخدام املقصود من النباتات املخصصة للغرس ميكن أن يكون:

 رض اإلنتاج املباشر من أنوع أخرى من السلع )مثال الفاكهة، زهور الزينة، األخشاب، احلبوب ؛الزراعة لغ 

 زيادة عدد نفس النباتات املخصصة للغرس )مثال الدرنات، والعقل والبذور والريزوم ؛ 
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 املزية  بقاؤها مغروسة )مثاًل نباتات الزينة . ويشمل هذا النباتات اليت يقصد استخدامها بغرض الرتويح أو

 غري ذلك من االستخدامات. اجلمالية أو

وعندما يكون االستخدام املقصود هو زيادة عدد نفس النباتات املخصصة للغرس، فإن ذلك قد يشمل إنتاج أنواع خمتلفة 

ر من النباتات املخصصة للغرس يف إطار خطة إصدار الشهادات، كأن تكون نباتات للرتبية أو ملزيد من اإلكثار. وفى إطا

حتليل خماطر اآلفات بالنسبة لآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح، فإن هذا التمييز قد يكون مهما يف حتديد 

 مستويات األضرار وخيارات إدارة خماطر اآلفات. وينبغي أن يكون هلذا التمييز استنادا إىل هذه الفئات، مربراته الفنية.

شمل البيع أو نية البيع  واالستخدام غري التجاري )وال يشمل البيع وقد يكون التمييز بني االستخدام التجاري )وي

ويقتصر على عدد قليل من النباتات املخصصة للغرس بغرض االستخدام الشخصي ، حيث يكون هلذا التمييز مربراته 

 الفنية.

 املكافحة الرمسية 2.1

، إىل املكافحة الرمسية. وختضع هذه اآلفات تشري "اخلاضعة للوائح" يف تعريف اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح

 . 16رقم  املعيار الدوليللمكافحة الرمسية يف شكل تدابري للصحة النباتية ترمى إىل تقليصها يف نباتات الغرس )أنظر 

 :هيواملبادئ واملعايري ذات الصلة بتفسري وتطبيق مفهوم املكافحة الرمسية لآلفات اخلاضعة للوائح 

 عدم االحنياز؛ 

 لشفافية؛ا 

 املربرات الفنية؛ 

 ؛اإلنفاذ 

  ؛اإللزاميالطابع 

 التطبيق؛ منطقة 

 .سلطة املنظمة القطرية لوقاية النباتات ومشاركتها 

وميكةن تطبيةق برنامةج املكافحةة الرمسية بالنسبة لآلفةات غيةر احلجريةة اخلاضعة للوائح على أساس قطري، شبه 

  .1ضميمة  5رقم  الدولي املعيارقطةري، أي منطقةة حملية )أنظر 

 املتطلبات

 رية اخلاضعة للوائحْجغري احَل اآلفاتحتليل خماطر 

سوف تطبق هذه اخلطوات، يف معظم احلاالت، بالتتابع يف عملية حتليل خماطر اآلفات إاّل أنه من الضروري إتباع 

معقدة بالقدر الذي ميكن تربيره من تسلسل معني. وكل ما يتعني مراعاته يف عملية تقدير خماطر اآلفات هو أن تكون 

الناحية الفنية يف ظل الظروف السائدة. ويتيح هذا املعيار احلكم على حتليل معني ملخاطر اآلفات يف ضوء مبادئ الضرورة 

 والتأثريات الدنيا، والشفافية، والتكافؤ، وحتليل املخاطر، واملخاطر اليت ميكن إدارتها ومبادئ عدم التمييز الواردة يف
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باإلضافة   مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف التجارة الدولية) 1رقم  املعيار الدولي

  .1الضميمة  5رقم  انظر املعيار الدوليإىل تفسري املكافحة )

 املرحلة األوىل: البدء يف العملية .2

ات املعّينة املخصصة للغرس اليت ميكن إخضاعها للوائح اآلفات غري اهلدف من املرحلة األوىل هو حتديد آفات النبات

احلجرية اخلاضعة للوائح واليت ينبغي أن يشملها حتليل املخاطر فيما يتعلق باالستخدام املقصود من النباتات املخصصة 

 للغرس يف املنطقة احملددة اليت يشملها حتليل خماطر اآلفات.

 نقاط البداية 1.2

 يف عمليةةة حتليةةل خماطر اآلفةةات بالنسبةةة لآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح، نتيجة ملا يلي: ميكن البةدء

  حتديد النباتات املخصصة للغرس اليت ميكن أن تكون طريقا حمتمال لدخول اآلفات غري احلجرية اخلاضعة

 للوائح

 وائحاآلفة اليت ميكن أن تعد من اآلفات غري احلجرية اخلاضعة لل حتديد 

  استعراض أو مراجعة سياسات وأولويات الصحة النباتية مبا يف ذلك عناصر الصحة النباتية يف اخلطط الرمسية

 إلصدار الشهادات.

يبدأ حتليل خماطر اآلفات بتحديد النباتات املخصصة للغرس اليت ميكن أن تكون طريقا لدخول اآلفات  1.1.2

 غري احلجرية اخلاضعة للغرس

ات إىل إجياد حتليل جديد أو منقح ملخاطر اآلفات بالنسبة للنباتات املخصصة للغرس يف بعض احلاالت قد تنشأ متطلب

 كاآلتي:

 ختضع أنواع جديدة من النباتات املخصصة للغرس للوائح 

 .حدوث تغيري يف جوانب التعرض لآلفات أو مقاومتها من جانب النباتات املخصصة للغرس 

ن تتعلق بالنباتات املخصصة للغرس اعتمادا على معلومات من مصادر رمسية ومن قواعد وضعت قائمة باآلفات احملتمل أ

بيانات، ومن الدراسات العلمية أو غريها من الدراسات أو من مشاورات اخلرباء. وقد يكون من املستصوب ترتيب 

رية اخلاضعة للوائح احملتملة أولويات القائمة استنادا إىل تقديرات اخلرباء. وفى حالة عدم حتديد اآلفات غري احلج

 بأنها قد ال تتعلق بالنباتات املخصصة للغرس، ميكن وقف حتليل خماطر اآلفات عند هذه النقطة.

 حتليل خماطر اآلفات الذي يبدأ نتيجة لظهور آفة 2.1.2

 ع مثل:قد تنشأ حاجة إىل إجراء حتليل جديد أو منقح ملخاطر آفات النباتات املخصصة للغرس يف بعض األوضا

  حتديد خماطر جديدة، من خالل البحث العلمي، ناشئة عن آفة )مثاًل يف حال تغّير ضراوة اآلفة أو إذا تبّين أّن

 إحدى الكائنات احلّية هي ناقلة لآلفات 

 :ظهور األوضاع التالية يف جمال حتليل خماطر اآلفات 

 تغيري يف انتشار اآلفة أو اإلصابة بها 
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 ثل حتول آفة حجرية إىل االنتشار على نطا  واسع أو أنها مل تعد ختضع للوائح تغيري يف حالة اآلفة )م

 بوصفها آفة حجرية 

 .وجود آفة جديدة غري مالئمة للتنظيم باعتبارها آفة حجرية 

 حتليل خماطر اآلفات الذي يبدأ نتيجة الستعراض أو مراجعة سياسة الصحة النباتية 3.1.2

أو منقح ملخاطر اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح نتيجة لشواغل تتعلق  قد تنشأ حاجة إلجراء حتليل جديد

 بالسياسات بسبب احلاالت التالية:

  النظر يف وضع برنامج مكافحة رمسي )مثاًل خطة إلصدار الشهادات  مبا يف ذلك صرامة التدابري الواجب تطبيقها

احملددة يف اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح يف  على آفة معّينة لتجنب التأثريات االقتصادية غري املقبولة

 النباتات املخصصة للغرس يف جمال خماطر اآلفات

  بغرض توسيع نطا  متطلبات الصحة النباتية لتشمل الواردات من النباتات املخصصة للغرس اخلاضعة للوائح

 بالفعل يف املنطقة اليت يشملها حتليل خماطر اآلفات

  عملية أو إجراء لوقاية النباتات أو معلومات جديدة ميكن أن تؤثر يف قرار سابق )مثل توافر نظام جديد أو

 املعاجلة اجلديدة أو فقد املعاجلة أو طريقة تشخيص جديدة 

 آفة  اختاذ قرار باستعراض لوائح الصحة النباتية أو متطلباتها أو عملياتها )مثاًل اختاذ قرار إلعادة تصنيف

 احلجرية اخلاضعة للوائح  حجرّية ضمن اآلفات غري

  تقييم اقرتاح مقدم من بلد آخر أو من منظمة إقليمية لوقاية النباتات أو من منظمة دولية )منظمة األغذية والزراعة 

 نشأ بشأن تدابري الصحة النباتية. خالف 

 حتديد جمال حتليل خماطر اآلفات 2.2

املنطقة اليت يطبق فيها، أو يتوخى أن تطبق فيها ينبغي حتديد منطقة حتليل خماطر اآلفات حتى ميكن حتديد 

 واليت يتعني توفري معلومات عنها. الرمسيةاملكافحة 

 املعلومات 3.2

تشكل عملية مجع املعلومات عنصرا أساسيا يف مجيع مراحل حتليل خماطر اآلفات. وهى عملية ضرورية يف مرحلة البدء 

وتأثريها االقتصادي ومدى ارتباطها بالنباتات املخصصة للغرس.  حتى ميكن حتديد هوية اآلفة، وانتشارها احلالي

وجيرى جتميع املعلومات األخرى الالزمة للتوصل إىل القرارات الضرورية املتعلقة مبدى ضرورة االستمرار يف حتليل 

 خماطر اآلفات.

ومات رمسية عن حالة اآلفة وميكن احلصول على املعلومات عن حتليل خماطر اآلفات من عّدة مصادر. وجيب إعطاء معل

 الرمسية)ج   وتيسري ذلك من خالل نقاط االتصال 1-استنادًا إىل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )املادة السابعة

  . 2-)املادة السابعة
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 استعراض حتليالت خماطر اآلفات السابقة 4.2

مما إذا كانت النباتات املخصصة للغرس أو اآلفة قد  ينبغي قبيل البدء يف إجراء عملية حتليل املخاطر اجلديدة التأكد

أخضعت لعملية حتليل خماطر اآلفات. وميكن أن توفر عمليات التحليل اليت أجريت ألغراض أخرى مثل اآلفات 

احلجرية، معلومات مفيدة. وينبغي يف حالة وجود حتليل خماطر سابقة لآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح، التحقق 

 تها مع مراعاة أن الظروف رمبا قد تكون تغريت.من سالم

 اختتام عملية البدء 5.2

تقدم اآلفات املرتبطة بالنباتات املخصصة للغرس اليت يتم حتديدها على أنها آفات غري حجرية حمتملة خاضعة للوائح، 

 يف نهاية مرحلة البدء، إىل املرحلة التالية من عملية حتليل املخاطر.

 تقييم خماطر اآلفات –ية املرحلة الثان .3

 ميكن تقسيم مرحلة تقييم خماطر اآلفات إىل ثالث خطوات مرتابطة هي:

 ؛تصنيف اآلفات 

 تقدير ما إذا كانت النباتات املخصصة للغرس هي املصدر الرئيسي لالصابة باآلفات؛ 

 التأثريات االقتصادية املرتبطة باالستخدام املقصود للنباتات املخصصة للغرس. تقييم 

 تصنيف اآلفات 1.3

قد ال يكون من الواضح، يف البداية، ما هي اآلفات احملددة يف املرحلة األوىل واليت تستوجب إجراء عملية حتليل خماطر 

اآلفات. وتفحص عملية التصنيف ما إذا كان معيار التعريف لآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح قد استوفى بالنسبة 

 لكل آفة مفردة من اآلفات.

ويتم خالل مرحلة البدء إخضاع اآلفة أو قائمة اآلفات اليت مت حتديدها لعملية التصنيف وإجراء املزيد من عمليات تقدير 

املخاطر. وتعترب فرصة حذف كائن أو كائنات من الدراسة قبيل مرحلة الفحص املتعمق من اخلصائص القيمة لعملية 

 التصنيف.

ميكن أن تنجز اعتمادا على عدد قليل من القرائن. غري أنه يتعني أن تكون هذه وتتمثل إحدى مزايا التصنيف يف أنها 

 على حنو مالئم. التصنيفالقرائن كافية إلجراء عملية 

 عناصر ضرورية للتصنيف 1.1.3

تشتمل عملية تصنيف اآلفة باعتبارها آفة غري حجرية خاضعة للوائح حمتملة يف نباتات معينة من النباتات املخصصة 

 رس العناصر التالية: للغ

 معرفة اآلفة، النباتات املعيلة واألجزاء من النباتات قيد الفحص واالستخدام املقصود 

 مدى ارتباط اآلفة بالنباتات املخصصة للغرس وتأثري ذلك على استخدامها املقصود 

 وجود اآلفة وحالة التنظيم 
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 ستخدام املقصود للنباتات املخصصة للغرس.إىل التأثري أو التأثريات االقتصادية لآلفة على اال اإلشارة 

 حتديد اآلفة، والنبات املعيل واجلزء من النبات قيد الفحص واالستخدام املقصود 1.1.1.3

 ينبغي حتديد ما يلي حتديدا واضحا:

 حتديد اآلفة 

 النبات املعيل اخلاضع للوائح أو احملتمل أن خيضع للوائح 

  وغري  والريزوم)الشتالت واألبصال، البذور، النباتات يف زراعة األنسجة، جزء أو األجزاء من النبات قيد الفحص

 ذلك 

 .االستخدام املتوخى 

ويلزم ما تقدم لضمان أن يكون التحليل قد أجري على آفة أو آفات وعائل أو عوائل حمددة وأن املعلومات البيولوجية 

 يد الفحص.املستخدمة تتعلق باآلفة والنبات املعني واالستخدام املقصود ق

وبالنسبة إىل اآلفات، يكون النوع هو وحدة التصنيف عموما. وينبغي عند استخدام مستوى أعلى أو أدنى من التصنيف 

دعم ذلك مبربرات سليمة من الناحية العلمية. ويف حالة تصنيفها يف مستوى أعلى أو أدنى من النوع )مثل الصنف  

لعوامل اليت يستند إليها التصنيف مثل وجود اختالفات يف مدى ضراوة ينبغي أن يتضمن ذلك األدلة اليت توضح أن ا

 . على خماطر اآلفةاآلفة أو نطا  العوائل أو العالقات بناقل اآلفة، كبرية بشكل يؤثر 

وبالنسبة إىل العوائل أيضًا، يكون النوع هو وحدة التصنيف عموما. وينبغي عند استخدام مستوى أعلى أو أدنى من 

عم ذلك مبربرات سليمة من الناحية العلمية. ويف حالة تصنيفها يف مستوى أعلى أو أدنى من النوع )مثل التصنيف د

الصنف  ينبغي أن يتضمن ذلك األدلة اليت توضح أن العوامل اليت يستند إليها التصنيف مثل وجود اختالفات يف مدى 

يتعني عدم استخدام التصنيفات اخلاصة  . وطر اآلفةعلى خماتعّرض العائل لآلفات أو مقاومته هلا كبرية بشكل يؤثر 

بنباتات الغرس مبا يتجاوز مستوى النوع أو األصناف غري احملددة يف جنس معني ما مل تكن مجيع هذه األصناف يف هذا 

 اجلنس قد مت تقييمها لنفس االستخدام املقصود.

 املقصودارتباط اآلفات بنباتات الغرس والتأثري على استخدامها  2.1.1.3

ينبغي تصنيف اآلفة بعد مراعاة مدى ارتباطها بنباتات الغرس وتأثري ذلك على االستخدام املقصود. وحيثما تبدأ عملية 

حتليل ملخاطر اآلفات باآلفة ذاتها، قد يتم حتديد أكثر من عائل واحد هلا. وينبغي عندئذ تقييم كةةل صنف من 

 اض املكافحة الرمسية بصورة منفصلة.أصناف العائل وجزء النبات قيد الفحص ألغر

فإذا كان من الواضح من التصنيف أن اآلفة ليست مرتبطة بنباتات الغرس أو اجلزء من النبات قيد الفحص أو ال تؤثر يف 

 االستخدام املقصود هلذه النباتات، ميكن وقف حتليل املخاطر عند هذه النقطة.
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 وجود اآلفات وحالة التنظيم 3.1.1.3

اآلفة موجودة وإذا كانت قيد املكافحة الرمسية )أو جيرى دراسة استخدام املكافحة الرمسية بالنسبة هلا  يف  إذا كانت

جمال حتليل خماطر اآلفات، فإن اآلفة قد تستوفى املعايري اخلاصة باآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح وتتواصل 

 عملية حتليل املخاطر.

يف املنطقة اليت يشملها حتليل املخاطر أو ال ختضع ملكافحة رمسية يف جمال حتليل أما إذا كانت اآلفة غري موجودة 

خماطر اآلفات يف ما يتعلق بنباتات خمصصة للغرس احملددة بنفس االستخدام املقصود، أو ال يتوقع أن ختضع ملكافحة 

 رمسية يف املستقبل القريب، فيمكن وقف عملية حتليل املخاطر عند هذه النقطة.

 تقييم التأثري أو التأثريات االقتصادية لآلفة على االستخدام املقصود للنباتات املخصصة للغرس 4.1.1.3

ينبغي أن تكون هناك مؤشرات واضحة إىل أن اآلفة تتسبب يف تأثريات اقتصادية على االستخدام املقصود للنباتات 

 احملتملة االقتصادية األهمية فهمية بشأن خطوط توجيه) 2ضميمة  5رقم  املعيار الدولياملخصصة للغرس )أنظر 

 .  البيئية االعتبارات إىل اإلشارة مع بها املتصلة واملصطلحات

أما إذا كانت اآلفة ال تتسبب يف التأثريات االقتصادية، وفقا للمعلومات املتوافرة، أو ال تتوافر معلومات عن التأثريات 

 اطر عند هذه النقطة.االقتصادية هلذه اآلفة، فيمكن وقف حتليل املخ

 اختتام تصنيف اآلفة 2.1.3

 أي: ،إذا تقرر أن اآلفة تنطوي على احتماالت أن تصبح آفة غري حجرية خاضعة للوائح

 تشكل النباتات املخصصة للغرس طريقًا 

 قد يكون هلا تأثري اقتصادي غري مقبول 

 توجد يف املنطقة اليت يشملها حتليل خماطر اآلفات 

 ر أن ختضع للمكافحة الرمسية يف ما يتعلق بالنباتات احملددة املخصصة للغرس.ختضع أو من املقر 

ينبغي االستمرار يف عملية حتليل املخاطر. أما إذا كانت اآلفة ال تستوفى املعايري اخلاصة باآلفات غري احلجرية 

 اخلاضعة للوائح، فيمكن وقف عملية التحليل.

 للغرس هي املصدر الرئيسي لإلصابة باآلفة تقدير ما إذا كانت النباتات املخصصة 2.3

نظرا الحتمال وجود اآلفة غري احلجرية اخلاضعة للوائح يف املنطقة اليت يشملها حتليل خماطر اآلفات، فإن من 

الضروري حتديد ما إذا كانت النباتات املخصصة للغرس هي املصدر الرئيسي لإلصابة باآلفات يف هذه النباتات أو ال. 

 ري للقيام بهذه العملية، تقييم مجيع مصادر اإلصابة وعرض النتائج يف حتليل خماطر اآلفات.ومن الضرو

 وتستند عملية تقييم مجيع مصادر اإلصابة إىل ما يلي:

 دورة حياة اآلفة والعائل والتاريخ الوبائي لآلفة ومصادر اإلصابة باآلفة 

 اإلصابة باآلفة حتديد التأثري االقتصادي النسيب ملصادر. 
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وعند حتليل املصدر الرئيسي لإلصابة باآلفة، جيب أن تؤخذ بعني االعتبار األوضاع الراهنة يف املنطقة اليت يشملها 

 حتليل خماطر اآلفات وتأثري املكافحة الرمسية.

 دورة حياة اآلفة والعائل والتاريخ الوبائي لآلفة ومصادر اإلصابة باآلفة 1.2.3

م هو تقدير العالقة فيما بني اآلفة والنباتات املخصصة للغرس وحتديد مجيع املصادر اهلدف من هذا اجلزء من التقيي

 األخرى لإلصابة باآلفة.

ويتم حتديد مجيع املصادر األخرى لإلصابة باآلفة من خالل حتليل دورتي حياة اآلفة والعائل. وقد تشمل املصادر أو 

 الطر  املختلفة لإلصابة باآلفة ما يلي:

 الرتبة 

 اهاملي 

 اهلواء 

 النباتات األخرى أو املنتجات النباتية 

 عوائل اآلفة 

 آلية أو طر  النقل امللوثة 

 املنتجات الثانوية أو املخلفات 

وقد حتدث عملية اإلصابة باآلفة وانتشارها نتيجة حلركة طبيعية )مبا يف ذلك الرياح والعوائل واملمرات املائية ، 

 سائل من مصادر اإلصابة هذه. وينبغي فحص خصائص تلك الطر .والتدابري البشرية أو غري ذلك من الو

 حتديد التأثري االقتصادي النسيب ملصادر اإلصابة باآلفة 2.2.3

يتمثل اهلدف من هذا اجلزء من التقييم يف حتديد أهمية اإلصابة باآلفات املرتبطة بالنباتات املخصصة للغرس ذات الصلة 

قة اليت يشملها حتليل خماطر اآلفات واالستخدام املقصود هلذه النباتات. وينبغي باملصادر األخرى لإلصابة يف املنط

 .1-2-3استخدام املعلومات الواردة يف القسم 

يعاجل التقييم أهمية اإلصابة باآلفة يف النباتات املخصصة للغرس فيما يتعلق باحلالة الوبائية لآلفة. كما يشمل وسوف 

التقييم مساهمة مصادر اإلصابة األخرى يف تطّور اآلفة وتأثريها على االستخدام املقصود. وقد تتأثر أهمية مجيع تلك 

 املصادر ببعض العوامل منها:

 آلفة يف النباتات املخصصة للغرس؛ )الدورة الواحدة أو الدورات املتعددة لآلفات عدد دورات حياة ا 

 اخلصائص البيولوجية لتكاثر اآلفة 

 كفاءة الطريق مبا يف ذلك آليات التشتت ووتريته 

 اإلصابة الثانوية وعمليات االنتقال من النباتات املخصصة للغرس إىل النباتات األخرى 

 العوامل اجلوية 

 ت الزراعية قبل احلصاد وبعدهاملمارسا 
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 أنوع الرتبة 

  مدى تعرض النباتات )مثل أن تكون مراحل النباتات املبكرة أكثر عرضة ملختلف اآلفات، ومقاومة العائل/تعرضه

 لإلصابة 

 وجود ناقالت لآلفة 

 وجود أعداء طبيعيني و/أو عوامل ممرضة 

 وجود عوائل أخرى معّرضة لآلفات 

 ة اليت يشملها تقييم خماطر اآلفاتانتشار اآلفات يف املنطق 

 .التأثري الفعلي أو املتوقع للمكافحة الرمسية يف املنطقة اليت يشملها حتليل خماطر اآلفات 

وقد تكون خمتلف أنواع ومعدالت انتقال اآلفة من اإلصابة األولية يف النباتات املخصصة للغرس )من بذور إىل بذور ومن 

ىل نباتات وداخل النبات ذاته  عناصر مهمة ينبغي دراستها. وقد تعتمد أهمية هذه بذور إىل نباتات ومن نباتات إ

العوامل على االستخدام املقصود للنباتات املخصصة للغرس وينبغي تقييمها على هذا األساس. فعلى سبيل املثال، قد 

ليها بالنسبة لعمليات اإلكثار األخرى أو يكون لنفس اإلصابة األولية باآلفة تأثريات خمتلفة اختالفا كبريا يف البذور أو ع

 النباتات املخصصة للغرس اليت يقصد بقاؤها مغروسة. 

وقد تؤثر عوامل أخرى يف تقييم النباتات املخصصة للغرس باعتبارها املصدر الرئيسي لإلصابة باملقارنة باملصادر األخرى. 

 ل إنتاج النباتات أو نقلها أو ختزينها.وقد تشمل هذه العوامل فرتة بقاء اآلفة وعمليات املكافحة خال

 اختتام عملية تقييم ما إذا كانت النباتات املخصصة للغرس هي املصدر الرئيسي لإلصابة باآلفات 3.2.3

تقدم اآلفات اليت يتم انتقاهلا بصورة رئيسية من خالل النباتات املخصصة للغرس واليت تؤثر على االستخدام املقصود 

 ىل املرحلة التالية من تقييم املخاطر لتحديد ما إذا كانت هذه التأثريات االقتصادية غري مقبولة.هلذه النباتات، إ

وعندما يتبني أن النباتات املخصصة للغرس ليست هي املصدر الرئيسي لإلصابة، ميكن وقف حتليل خماطر اآلفات عند 

ذات عالقة، ينبغي تقييم مساهماتها فيما يلحق من  هذه النقطة. وفى احلاالت اليت تكون فيها املصادر األخرى لإلصابة

 أضرار باالستخدام املقصود للنباتات املخصصة للغرس.

 لغرسل املخصصة لنباتاتل املقصودالستخدام على اتقدير التأثريات االقتصادية  3.3

ا كانت هناك تأثريات اقتصادية تشري املتطلبات الواردة يف هذه اخلطوة إىل املعلومات الالزمة إلجراء حتليل ملعرفة ما إذ

غري مقبولة. وقد تكون التأثريات االقتصادية قد خضعت للتحليل قبل ذلك ألغراض وضع برامج للمكافحة الرمسية 

آلفات النباتات املخصصة للغرس لنفس االستخدام املقصود. وينبغي مراجعة سالمة أية بيانات حيث أن الظروف 

 واملعلومات قد تكون قد تغريت.

وينبغي حيثما يكون مالئما، احلصول على البيانات الكمية اليت توفر قيما نقدية. كما ميكن أيضا استخدام البيانات 

النوعية مثل اإلنتاج النسيب أو مستويات اجلودة قبيل اآلفات وبعدها. وقد تتباين التأثريات االقتصادية الناشئة عن اآلفة 

 صصة للغرس وال بد من أخذ ذلك يف االعتبار.تبعا لالستخدام املقصود للنباتات املخ
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بيان أن التأثريات االقتصادية الناشئة عن  ينبغي، اإلصابةوفى احلاالت اليت يتبني وجود أكثر من مصدر من مصادر 

 اآلفة املوجودة على النباتات املخصصة للغرس إمنا هي املصدر الرئيسي للتأثري االقتصادي غري املقبول.

 اآلفةتأثريات  1.3.3

نظرا ألن اآلفة تكون موجودة يف املنطقة اليت يشملها حتليل خماطر اآلفة، فان املعلومات املفصلة بشأن تأثرياتها 

االقتصادية يف تلك املنطقة تكون متوافرة. وينبغي الرجوع إىل البيانات العلمية وإىل املعلومات التنظيمية وغري ذلك من 

لدولية، وتوثيقها حسب مقتضى احلال. وسوف تكون معظم التأثريات اليت جيرى املعلومات يف الدراسات القطرية وا

 دراستها خالل التحليل االقتصادي عبارة عن تأثريات مباشرة على النباتات املخصصة للغرس واستخدامها املقصود.

 وتشمل العوامل ذات الصلة يف حتديد التأثريات االقتصادية ما يلي:

 بلة للتسويق )أي حدوث خفض يف الغالت اخنفاض كمية الغالت القا 

  تقليل اجلودة مثل احلد من احملتوى السكري يف الكروم املستخدمة يف إنتاج النبيذ، والتقليل من درجة املنتج

 املطروح يف السو  

  زيادة تكاليف مكافحة اآلفات )مثل إتالف النباتات غري الصاحلة واستخدام املبيدات 

 فرز )مثل االنتقاء زيادة تكاليف احلصاد وال 

  تكاليف إعادة الغرس )نتيجة لفقد طول عمر النباتات 

  اخلسائر النامجة عن ضرورة زراعة حماصيل بديلة )مثل نتيجة للحاجة إىل زراعة أصناف مقاومة ذات غالت

 منخفضة من نفس احملصول أو احملاصيل املختلفة .

لنباتات العائلة األخرى يف مكان اإلنتاج عوامل ذات صلة. فعلى يف حاالت معينة، ميكن أن تعترب تأثريات اآلفة على ا

سبيل املثال، قد ال تتأثر بعض األصناف أو األنواع من النباتات العائلة تأثرا خطريا نتيجة لإلصابة باآلفة اليت جيرى 

لنباتات العائلة األكثر تعرضا تقييمها. غري أن زراعة مثل هذه النباتات العائلة املصابة قد تتسبب يف تأثريات كبرية على ا

يف مكان اإلنتاج يف املنطقة اليت يشملها حتليل خماطر اآلفات. وفى هذه احلاالت، فان تقييم العواقب اليت قد تلحق 

 باالستخدام املقصود هلذه النباتات قد يشمل مجيع النباتات العائلة ذات الصلة اليت يتم زراعتها يف مكان اإلنتاج.

ت، قد ال تتضح العواقب االقتصادية إال بعد فرتة طويلة من الزمن )مثال األمراض املؤدية إىل الذبول يف ويف بعض احلاال

احملاصيل املعمرة نتيجة لإلصابة بآفة يف مرحلة سبات تستغر  فرتة طويلة . وعالوة على ذلك، فإن اإلصابة يف النباتات 

كون له تأثريات على احملاصيل يف املستقبل. وفى هذه احلاالت، فان مكان اإلنتاج مما ي بقاء اآلفة يفقد تؤدى إىل 

 إىل ما يتجاوز دورة اإلنتاج األوىل.  يتم متديدهاالنتائج اليت تلحق باالستخدام املقصود قد 

ة وال تعترب النتائج النامجة عن اآلفات مثل التأثريات على فرص الوصول إىل األسوا  أو الصحة البيئية عوامل ذات صل

عند حتديد التأثريات االقتصادية لآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح. ومع ذلك، فإن القدرة لتكون ناقلة لآلفات 

 األخرى قد تعترب من العوامل ذات الصلة. 
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 حدود اإلصابة والضرر يف ما يتعلق باالستخدام املقصود 2.3.3

ى األضرار اليت تلحقها اآلفة باالستخدام املقصود للنباتات ينبغي توافر البيانات الكمية والنوعية فيما يتعلق مبستو

املخصصة للغرس بالنسبة جلميع مصادر اإلصابة يف املنطقة اليت يشملها حتليل خماطر اآلفات. وفى احلاالت اليت تكون 

مستويات اإلصابة فيها النباتات املخصصة للغرس هي املصدر الوحيد لإلصابة، توفر هذه البيانات األساس الالزم لتحديد 

 واملستويات الدنيا لألضرار الناشئة عنها فيما يتعلق بالتأثري االقتصادي لالستخدام املقصود.  

وحيثما تكون املصادر األخرى لإلصابة ذات صلة أيضا، البد من تقديم مساهماتها النسبية يف األضرار الكلية. وينبغي 

اتات املخصصة للغرس مع نسبة املصادر األخرى لتحديد املساهمة النسبية مقارنة نسبة األضرار اليت تلحقها اآلفة بالنب

 يف مستويات األضرار املتعلقة باالستخدام املقصود هلذه النباتات.

ومن شأن حتديد مستوى اإلصابة أن يساعد على حتديد مستويات السماح املناسبة يف مرحلة إدارة خماطر اآلفات )أنظر 

  .4-4القسم 

ال تتوافر فيها املعلومات الكمية عن األضرار اليت تلحقها اآلفة خالل املستوى األول لإلصابة يف النباتات  وفى احلاالت

 1-2-3املخصصة للغرس، ميكن االستعانة بتقديرات اخلرباء استنادا إىل املعلومات اليت يتم احلصول عليها يف القسمني 

 .2-2-3و

 حتليل النتائج االقتصادية 3.3.3

ضمن البلد. وينبغي حتديد هذه سوف تكون ذات طابع جتارى  ، الضرر مثاًل،ن معظم تأثريات اآلفةإأعاله ف كما أشري

التأثريات وتقديرها كميا. وقد يكون من املفيد النظر يف التأثريات السلبية للتغيريات بسبب اآلفة يف األرباح اليت حيققها 

 لغالت أو األسعار.املنتجون نتيجة للتغيريات يف تكاليف اإلنتاج وا

 تقنيات التحليل 1.3.3.3

هناك بعض التقنيات التحليلية اليت ميكن استخدامها بالتشاور مع اخلرباء يف علوم االقتصاد إلجراء حتليل أكثر تفصيال 

قد للتأثريات االقتصادية لآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح. وينبغي أن تتضمن مجيع التأثريات اليت مت حتديدها. و

  : حتليل خماطر اآلفات احلجرية) 11رقم املعيار الدولي  تشمل هذه التقنيات )أنظر

 :سوف يكون ذلك كافيا إذا كانت التأثريات االقتصادية النامجة عن تأثريات اآلفة على أرباح  امليزانية اجلزئية

 املنتجني قاصرة بصورة عامة على املنتجني وتعترب عامال ثانويا نسبيا

  تغيريات كبرية يف أرباح املنتجني أو إذا 3-3-3: يوصى بذلك إذا ما كان هناك، يف إطار النقطة اجلزئيالتوازن ،

كان هناك تغيريا كبريا يف الطلب االستهالكي. ويعترب حتليل التوازن اجلزئي ضروريا لقياس التغيريات يف الرفاه 

  واملستهلكني. أو التغريات الصافية الناشئة عن تأثريات اآلفة على املنتجني

وينبغي توافر البيانات اخلاصة بالتأثريات االقتصادية لآلفات على االستخدام املقصود للنباتات املخصصة للغرس يف 

املنطقة اليت يشملها حتليل خماطر اآلفات وإجراء حتليل اقتصادي رمبا. وقد تكون هناك، بالنسبة لبعض تأثريات 

يف البيانات و/أو توافر املعلومات النوعية فقط. وفى هذه احلالة ينبغي تفسري  اآلفات، بعض الشكوك أو االختالفات

 أوجه الشكوك واالختالفات يف حتليل خماطر اآلفات.
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غالبًا ما يكون استخدام بعض تقنيات التحليل مقّيدًا بعدم كفاية البيانات وعدم التأّكد منها وإمكانية احلصول على 

حلاالت. ويف حال تعّذر إجراء قياس كّمي للتأثريات االقتصادية، ميكن إعطاء معلومات معلومات نوعّية فقط يف بعض ا

 نوعّية عنها. كما ينبغي شرح طريقة مراعاة تلك املعلومات عند اختاذ القرارات.

 اختتام تقدير النتائج االقتصادية 4.3.3

هذه اخلطوة يف صورة قيمة نقدية. وميكن التعبري  ينبغي عادة أن تكون حصيلة تقدير النتائج االقتصادية املشار إليها يف

عن النتائج االقتصادية بصورة نوعية )مثل األرباح النسبية قبل وبعد اإلصابة  أو باستخدام املقاييس الكمية بدون القيم 

ني النقدية )مثل وزن الغالت . وجيب بيان مصادر املعلومات واالفرتاضات وطر  التحليل بصورة واضحة. وسوف يتع

إجراء تقدير لتحديد ما إذا كانت النتائج االقتصادية مقبولة أو غري مقبولة. فإذا اعتربت النتائج االقتصادية مقبولة، )أي 

قدر ضئيل من األضرار أو أن األضرار تعزى بدرجة كبرية إىل مصادر أخرى غري النباتات املخصصة للغرس  فيمكن وقف 

  حتليل خماطر اآلفات عند هذه النقطة.

 درجة الشكوك 4.3

قد تنطوي عملية تقدير التأثري االقتصادي واألهمية النسبية ملصادر اإلصابة على بعض الشكوك. ومن املهم توثيق جماالت 

ودرجة الشكوك يف التقييم، واإلشارة إىل تقديرات اخلرباء حيثما استعني بها. ويعترب ذلك ضروريا ألغراض الشفافية وقد 

 حتديد االحتياجات من البحوث وترتيب أولوياتها. يكون مفيدا أيضا يف

 اختتام تقدير خماطر اآلفات 5.3

تقييم كمي ونوعي للنباتات املخصصة للغرس اليت تكون املصدر الرئيسي  إىليتم، نتيجة لتقدير خماطر اآلفات، التوصل 

 يقها أو يكون قد مت حتديد تقدير عام هلا.لإلصابة باآلفة، وتقديرات كمية أو نوعية مقابلة للعواقب االقتصادية ويتم توث

وال توجد مربرات للتدابري اليت تتخذ إذا ما كانت املخاطر تعترب بالفعل مقبولة أو جيدر قبوهلا نتيجة لعدم إمكانية 

ان التصدي هلا عن طريق املكافحة الرمسية )مثل االنتشار الطبيعي من مصادر أخرى لإلصابة . وللبلدان أن تقرر ما إذا ك

 يتعني القيام مبستوى مالئم من الرصد أو املراجعة لضمان حتديد التغيريات يف خماطر اآلفات يف املستقبل.

وحيثما يتم حتديد النباتات املخصصة للغرس على أنها املصدر الرئيسي لإلصابة باآلفة، ويثبت عمليا أن التأثريات 

مقبولة، ميكن أن تعترب إدارة خماطر اآلفات مالئمة )املرحلة  االقتصادية على االستخدام املقصود هلذه النباتات غري

الثالثة . وتستخدم عمليات التقييم مقرتنة مع جوانب عدم اليقني ذات الصلة، يف مرحلة إدارة خماطر اآلفات يف حتليل 

 خماطر اآلفات.

 : إدارة خماطر اآلفاتالثالثةاملرحلة  .4

 رير ما إذا كانت إدارة املخاطر مطلوبة وفى تعزيز اإلجراءات الالزم اختاذها.تستخدم نتائج تقييم خماطر اآلفات يف تق

إذا مت تقييم النباتات املخصصة للغرس على اعتبارها املصدر الرئيسي لإلصابة باآلفات ووجد أن التأثري االقتصادي على 

  لتحديد تدابري الصحة 3طر )املرحلة  ، تستخدم إدارة املخا2االستخدام املقصود هلذه النباتات غري مقبول )املرحلة 

 النباتية املمكنة للتقليل من األخطار إىل مستوى مقبول أو دونه.
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ويتمثل اخليار األوسع استخداما بشأن إدارة خماطر اآلفات بالنسبة لآلفة غري احلجرية اخلاضعة للوائح، يف وضع 

مستوى السماح بشأن متطلبات اإلنتاج احمللى  مالئم لآلفات. وينبغي تطبيق نفس التحملمعايري لتحقيق مستوى 

  .16رقم  املعيار الدوليوالواردات )أنظر 

 املعلومات الفنية املطلوبة 1.4

تستند القرارات اليت جيب اختاذها يف عملية إدارة خماطر اآلفات على املعلومات اجملمعة خالل املراحل السابقة 

 يولوجية. وتشمل هذه املعلومات ما يلي:لتحليل خماطر اآلفات، السيما املعلومات الب

 أسباب الشروع يف العملية 

 أهمية النباتات املخصصة للغرس كمصدر لآلفة غري احلجرية اخلاضعة للوائح 

 .تقييم النتائج االقتصادية يف املنطقة اليت يشملها حتليل خماطر اآلفات 

 مستوى املخاطر ومدى قبوهلا 2.4

 يتعني على البلدان املعنية أن تقرر مستوى املخاطر املقبول بالنسبة هلا.يف تنفيذ مبدأ إدارة املخاطر، 

 وميكن التعبري عن مستوى املخاطر املقبول بعدد من األساليب من بينها ما يلي:

 اإلحالة املرجعية إىل مستوى املخاطر املقبول الساري بشأن اإلنتاج احمللى 

 القياس تبعا للخسائر االقتصادية التقديرية 

 ساب وفق جدول قياس مستوى السماح للمخاطراحل 

 .املقارنة مع مستوى املخاطر املقبول لدى البلدان األخرى 

 العوامل اليت ينبغي مراعاتها يف حتديد وانتقاء اخليارات املالئمة إلدارة املخاطر 3.4

لآلفات على االستخدام املقصود  ينبغي اختيار التدابري املالئمة استنادا إىل فعاليتها يف تقليص التأثريات االقتصادية

للنباتات املخصصة للغرس. وجيب أن يستند االختيار على االعتبارات التالية اليت تشمل العديد من مبادئ احلجر 

  :1فيما يتعلةةق بالتجارة الدولية )املعيةةار الدولي رقم  الزراعي

 جيب أال يكون هذا التدبري أكثر تكلفة من  –الصحة النباتية اليت أثبتت مردودية التكاليف وجدواها  تدابري

 التأثري االقتصادي.

  "جيب أال تكون التدابري أكثر تقييدا للتجارة مما هو ضروري.  –مبدأ "التأثري األدنى 

  جيب عدم فرض تدابري إضافية إذا كانت التدابري السارية فعالة. - الصحة النباتية السارية"تقييم "متطلبات 

  "إذا حددت خمتلف تدابري الصحة النباتية اليت هلا نفس التأثري فيجب قبوهلا باعتبارها  –مبدأ "التكافؤ

 بدائل.

 "حالة جيب أن ال متيز تدابري الصحة النباتية بني البلدان املصدرة اليت تتماثل من حيث – مبدأ "عدم التمييز

 .اآلفة دات الصلة
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 عدم التمييز 1.3.4

بشأن آفة بعينها )أنظر  و شروط االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية بات احملليةجيب أن يكون هناك اتسا  بني املتطل

  :5رقم  املعيار الدولي

 جيب أال تكون متطلبات االسترياد أكثر صرامة من املتطلبات احمللي 

 جيب أن تدخل املتطلبات احمللية حيز التنفيذ قبل متطلبات االسترياد أو بالتزامن معها 

 تطلبات احمللية ومتطلبات االسترياد هي نفسها أو تكون آثارها متكافئةجيب أن تكون امل 

 جيب أن تكون العناصر اإللزامية يف املتطلبات احمللية ومتطلبات االسترياد متماثلة 

 جيب أن تكون كثافة تفتيش الشحنات املستوردة مماثلة للعمليات املكافئة يف برامج املكافحة احمللية 

 ثال، تطبق بالنسبة للشحنات املستوردة نفس اإلجراءات أو ما يكافئها كأنها شحنات حمليةوفى حالة عدم االمت 

  ،إذا طبق مستوى السماح ضمن برنامج وطين فيجب تطبيق نفس مستوى السماح على املواد املكافئة املستوردة

ذا مل تتخذ اإلجراءات مثاًل نفس الفئة يف خطة إصدار الشهادات أو نفس مرحلة التطّور. وعلى وجه اخلصوص، إ

يف الربنامج الرمسي الوطين للمكافحة بسبب أن مستوى اإلصابة ال يتجاوز مستوى معينا، فال جيوز عندئذ اختاذ 

أي إجراءات بالنسبة للشحنات املستوردة إذا كان مستوى اإلصابة ال يتجاوز نفس املستوى. وجيوز عند الدخول 

ة للواردات عند تفتيش الشحنات أو اختبارها. ويتّم حتديد مستوى السماح حتديد االمتثال ملستوى السماح بالنسب

 للشحنات احمللية عند آخر نقطة تطبق فيها املكافحة الرمسية أو أكثر نقطة مالئمة لذلك

  إذا كان مسموحا يف الربنامج الوطين الرمسي للمراقبة ختفيض الدرجة أو إعادة التصنيف، فإنه جيب أن تكون

 ت مماثلة بشأن الشحنات املستوردة.هناك خيارا

وفى احلاالت اليت تكون فيها لدى البلدان متطلبات بشأن الواردات، أو أن هذه املتطلبات قيد الدراسة، بالنسبة لآلفات 

غري احلجرية اخلاضعة للوائح يف النباتات املخصصة للغرس اليت ال تنتج حمليا، فإن تدابري الصحة النباتية ينبغي 

 فنيا. تربيرها 

فيما يتعلق بأصناف النباتات املخصصة للغرس )مبا يف ذلك خمتلف  اإلمكانوجيب أن تكون التدابري حمددة قدر 

الفئات، مثال ذلك، ضمن خطة إصدار الشهادات  واستخداماتها املقصودة لتالفى القيود يف وجه التجارة كتلك اليت 

 حتدد استرياد املنتجات دون أن يوجد مربر لذلك.

 السماح 4.4

بالنسبة لآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح، ميكن االستعانة بتحديد مستويات السماح املالئمة خلفض اخلطر إىل 

مستوى مقبول. وجيب أن تستند مستويات السماح تلك إىل مستوى إصابة النباتات )حد اإلصابة  املخصصة للغرس 

ومستويات السماح هي مؤشرات حيتمل، يف حالة جتاوزها، أن تكون  باآلفات مبا يؤدى إلي تأثري اقتصادي غري مقبول.

هلا آثار غري مقبولة على النباتات املخصصة للغرس. فإذا مت حتديد حدود اإلصابة أثناء مرحلة تقييم املخاطر، جيب 

علومات العلمية مراعاة تلك احلدود عند وضع مستويات السماح املناسبة. وعند حتديد مستويات السماح جيب مراعاة امل

 املالئمة مبا يف ذلك ما يلي:
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 االستخدام املقصود للنباتات املخصصة للغرس 

 بيولوجيا اآلفات، السيما اخلصائص الوبائية 

 حساسية العائل 

   إجراءات أخذ العينات )مبا يف ذلك فرتات الثقة  وطر  الكشف )مع تقديرات لدرجة الدّقة  وإمكانية الوثو

 بعملية التحديد

 قة بني مستوى اآلفة واخلسائر االقتصاديةالعال 

 .املناخ واملمارسات الزراعية يف املنطقة اليت يشملها حتليل خماطر اآلفات 

 ميكن استخالص املعلومات السابقة من خالل البحوث املوثو  بها وأيضا من خالل ما يلي:

  ت املخصصة للغرس املعنيةاملكافحة الرمسية يف البالد بشأن النباتااخلربات املكتسبة من برامج 

 اخلربات املستفادة من خطط شهادة املنشأ خبصوص النباتات املخصصة للغرس 

 سجل الواردات من النباتات املخصصة للغرس 

 .البيانات اخلاصة بأوجه التفاعل بني النباتات واآلفات وظروف النمو 

 ال مساح 1.4.4

مة. وميكن أن يكون انعدام السماح مربرا من الناحية الفنية يف أحوال من املستبعد أن يكون عدم السماح من املتطلبات العا

 معينة أو جمموعة من األحوال كما يلي:

  حيثما تكون النباتات املخصصة للغرس املصدر الوحيد لإلصابة باآلفات فيما يتعلق باالستخدام املقصود لتلك

ثري اقتصادي غري مقبول )مثال ذلك، األصول النباتات وإن أي مستوى من اإلصابة باآلفات سوف يؤدى إلي تأ

 األساسية إلكثار جديد، أو اإلصابة مبرض تنكسي خبيث، حيث يكون االستخدام املقصود إكثارا جديدا 

  إن اآلفة تستوفى املعايري احملددة بالنسبة لآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح. وهناك برنامج للمكافحة

خلو النباتات املخصصة للغرس من اآلفات )انعدام السماح  بشأن نفس االستخدام الرمسية قيد التطبيق يستلزم 

م املقصود جلميع أماكن اإلنتاج أو مواقع اإلنتاج احمللية. وميكن استخدام املتطلبات املماثلة يف املعيار الدولي رق

 . فاتمتطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من اآل) 10

 اختيار مستوى السماح املناسب 2.4.4

استنادًا إىل التحليل السالف، جيب اختيار مستوى السماح مبا يساعد على جتّنب حدوث تأثري اقتصادي غري مرغوب 

 .4-3-3كما يظهر يف الفقرة 

 اخليارات لتحقيق مستويات السماح املطلوبة 5.4

ات السماح املطلوبة. فخطط شهادة املنشأ غالبا ما تكون مفيدة هناك عدد من اخليارات اليت ميكن أن حتقق مستوي

للحصول على مستوى السماح املطلوب، وميكن أن تتضمن العناصر اليت قد تكون وثيقة الصلة جبميع اخليارات اإلدارية. 
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جهة أخرى، فإن فاالعرتاف املتبادل بني خطط شهادات املنشأ ميكن أن يسهل التجارة باملواد النباتية السليمة. ومن 

  .16بعض جوانب خطط شهادات املنشأ )مثال: نقاء األصناف  ليست ذات أهمية )أنظر املعيار الدولي رقم 

استخدام التدابري املتكاملة ) 14وميكن أن تتكون خيارات اإلدارة من خليط من خيارين وأكثر )أنظر املعيار الدولي رقم 

. وميكن أن تكون املعاينة واالختبار والتفتيش بشأن السماح املطلوب مهمة   إلدارة خماطر اآلفات يف إطار منهج النظم

 بالنسبة جلميع خيارات اإلدارة.

 وميكن تطبيق هذه اخليارات فيما يلي:

 املخزون األم 

 مكان اإلنتاج 

 منطقة اإلنتاج 

 .شحنة النباتات املخصصة للغرس 

 رات إدارة املخاطر واختيارها.معلومات عن حتديد خيا 11رقم  املعيار الدوليكما يعطي 

 منطقة اإلنتاج 1.5.4

 ميكن تطبيق اخليارات التالية يف منطقة إنتاج النباتات املخصصة للغرس:

 املعاجلة؛ 

 اختيار منطقة غري موبوءة باآلفات 

 منطقة ال توجد فيها آفات 

  اختيار مناطق عازلة )األنهار، واملراعى اجلبلية، واملناطق احلضرية 

 صدي.سح الرامل 

 مكان اإلنتاج 2.5.4

 ميكن تطبيق اخليارات التالية على مكان إنتاج النباتات املخصصة للغرس لتحقيق السماح املطلوب:

  العزل )املكاني أو الزماني 

  10مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات، أو موقع اإلنتاج اخلالي من اآلفات )أنظر املعيار الدولي رقم  

 تاإلدارة املتكاملة لآلفا 

  املمارسات الزراعية )مثال ذلك اإلتالف، ومكافحة اآلفات وناقالت اجلراثيم، وتوفري الظروف الصحية

 واحملصول السابق واملعاجلة السابقة 

 .طر  املعاجلة 
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 األصول األساسية 3.5.4

 طلوب:ميكن تطبيق اخليارات التالية على األصول األساسية من النباتات املخصصة للغرس لتحقيق السماح امل

 املعاجلة 

 استخدام األصناف ذات املقاومة 

 استخدام املواد النباتية السليمة 

 التصنيف واإلتالف 

 .اختيار مواد اإلكثار 

 شحنة النباتات املخصصة للغرس 4.5.4

 ميكن تطبيق اخليارات التالية على شحنة النباتات املخصصة للغرس لتحقيق مستوى السماح املطلوب:

 املعاجلة 

 اد واملناولة )مثال ذلك ظروف التخزين والتعبئة والنقل ظروف اإلعد 

 .التصنيف واإلتالف وإعادة التصنيف 

 التحقق من مستويات السماح 6.4

اللجوء إىل التفتيش وأخذ العينات واالختبار للتأّكد من أّن النباتات املخصصة للغرس تستويف مستوى السماح  قد يتعّين

 .املطلوب

 آلفاتختام إدارة خماطر ا 7.4

 إن ختام مرحلة إدارة املخاطر هي:

 حتديد مستوى مساح مناسب 

  .حتديد اخليارات اإلدارية لتحقيق مستوى السماح املطلوب 

ويتخذ قرار يف نهاية العملية عما إذا كان جيدر املوافقة أم ال على التأثري االقتصادي الذي قد تتسبب به اآلفة. ويف حال 

 ملخاطر، تشكل تلك اخليارات األساس ألنظمة أو متطلبات الصحة النباتية.وجود خيارات مقبولة إلدارة ا

والتدابري اخلاصة باآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح جيب أن ختص نباتات الغرس فقط. ولذا فان اخليارات 

يف متطلبات  اإلدارية وحدها املتعلقة بشحنات النباتات املخصصة للغرس هي وحدها اليت ميكن اختيارها وإدراجها

. وخيارات اإلدارة األخرى كتلك املتعلقة باملخزون األصلي ومبكان اإلنتاج أو مبنطقة اإلنتاج ميكن الصحة النباتية

لكن جيب أن ترتبط مبستوى السماح املطلوب لتحقيقها. وجيب تقييم  إدراجها أيضًا ضمن متطلبات الصحة النباتية،

د الطلب إتاحة املعلومات املتعلقة بكفاءة اخليارات البديلة املقرتحة ملساعدة األطراف التدابري املوازية املقرتحة. وجيب عن

املعنية )سواء منها الصناعات احمللية أو األطراف املتعاقدة األخرى  يف جمال االلتزام باملتطلبات. وإن التصديق على أن 
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أو املعاينة ميكن استخدامها كمراجعة حسب  مستوى السماح قد حتقق ال يعنى اختبار مجيع الشحنات لكن االختبار

 االقتضاء.

 رصد واستعراض تدابري الصحة النباتية .5

مبدأ التعديل، فان تنفيذ تدابري معينة بشأن الصحة النباتية ينبغي أال يعترب أمرا دائما. فان جناح التدابري،  بالتوافق مع

رصد. وميكن حتقيق ذلك برصد نباتات للغرس يف أوقات بعد تطبيقها، يف حتقيق أهدافها ينبغي حتديده يف ضوء ال

وأمكنة مالئمة و/أو مستويات التلف )اآلثار االقتصادية . وجيب استعراض املعلومات اليت تدعم حتليل خماطر اآلفات 

 بصورة دورية للتأكد من أن أي معلومات جديدة تصبح متاحة ال تبطل القرار املتخذ.

 تتوثيق حتليل خماطر اآلفا .6

  أنه يتعني 1ج  ومبدأ الشفافية )املعيار الدولي رقم 2-)املادة السابعة 1997تتطلب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

على األطراف املتعاقدة عند الطلب تقديم املربرات بشأن متطلبات الصحة النباتية. وإن كامل العملية بدءا من الشروع يف 

ا على حنو واف حبيث ميكن، عند تلقي طلب باحلصول على مربرات منطقية للتدابري إدارة خماطر البيئة جيب توثيقه

أو عند بروز نزاع، أو عند استعراض التدابري، أن يتم بوضوح تبيان مصادر املعلومات واملربرات املستخدمة للوصول إىل 

 قرار إداري.

 وفيما يلي أهم عناصر التوثيق:

 اهلدف من حتليل خماطر اآلفات 

 ت والعائل والنباتات و/أو أجزاء أو أصناف النباتات موضع الدراسة، وقائمة اآلفات )عند االقتضاء ، اآلفا

 ومصادر اإلصابة باآلفات، واالستخدام املقصود، ومنطقة حتليل خماطر اآلفات

 مصادر املعلومات 

 قائمة بفئات اآلفات 

 نتائج تقييم املخاطر 

 إدارة املخاطر 

 .حتديد اخليارات 

 

 


