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االعتماد
اعتمد هذا املعيار خالل الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املؤقتة يف أبريل/نيسان .2005

مقدمـة
النطاق
يصف هذا املعيار اإلجراءات اخلاصة بتفتيش شحنات النباتات واملنتجات النباتية وغريها من البنود اخلاضعة للوواح يف
حاليت االسترياد والتصدير .وهو يركز على معرفة مدى االمتثال للواح الصوحة النباتيوة ،اسوتنادًا امل املعاينوة البصورية،
والتثبّت من املستندات ،والتثبّت من اهلوية والتكامل.

املراجع
يشري هذا املعيار امل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصوحة النباتيوة علوى
البوابووة الدوليووة للصووحة النباتيووة علووى https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-
./setting/ispms
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997 ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .منظمة األغذية والزراعة ،روما.

التعريفات
ميكون العثووور علوى تعوواريف مصوطلحات الصووحة النباتيووة املسوتخدمة يف هووذا املعيوار يف املعيووار الودولي رقووم ( 5مسوورد
مصطلحات الصحة النباتية)

اإلطار العام للمتطلبات
تكون املنظمات القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عون "تفتويش الشوحنات والنباتوات واملنتجوات النباتيوة الويت تودخل يف
املبادالت الدولية ،وحسب املقتضى ،تفتيش غريها من البنود اخلاضعة للواح  ،السيما بهود منوع دخوول و/أو انتشوار
اآلفات" (املادة الرابعة(2-ج) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.)1997 ،
وحيدد املفتشون مدى امتثال الشحنات للواح الصحة النباتية ،استناداً امل املعاينة البصرية ،بغية الكشف عن أي آفوات
أو بنود خاضعة للواح الصحة النباتية ،فضالً عن التثبّت من املستندات والتثبّت من اهلوية والتكامول .ويوتع يف ضووء
نتيجة التفتيش أن يتمكن املفتش من اختاذ قرار بشأن قبول الشحنة أو حجزها أو رفضوها أو موا اذا كوان ينبغوي اجوراء
املزيد من التحليل.
وجيوز للمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن تقرر أخذ عينات من الشحنات خالل التفتيش .وتعتمود الطريقوة املتبعوة يف
أخذ العينات على أهدا التفتيش احملددة.
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املتطلبات
.1

املتطلبات العامة

من املسؤوليات املوكلة امل املنظمات القطرية لوقاية النباتات "تفتيش الشحنات والنباتات واملنتجات النباتية الويت تودخل
يف املبادالت الدولية وحسب املقتضى ،تفتيش غريها من البنود اخلاضعة للواح  ،السيما بهد منع دخوول و/أو انتشوار
اآلفات" (املادة الرابعة(2-جو) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.)1997 ،
وقد تتكوّن الشحنات من مادة أساسية أو رسالة واحدة أو أكثر .ويف حالة اذا ما كانت الشحنة تتكوّن من أكثر مون موادة
أساسية أو رسالة واحدة ،فإن التفتيش ملعرفة مدى االمتثال قد يتألّف من عدّة عمليات معاينة منفصلة .ويستخدم يف هوذا
املعيار مصطل "شحنة" ،لكن ينبغي االعرتا بأنّ التوجيهات اخلاصة بالشحنات قد تسري أيضاً على الرساحل الفردية
من ضمن الشحنة.
1.1

أهداف التفتيش

اهلد من تفتيش الشحنات هو التأكد من امتثاهلا لشوروط االسوترياد والتصودير بالنسوبة امل اآلفوات اخلاضوعة للحجور
الزراعي أو اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للواح .وهو ساعد يف معظم األحيان على التثبّت من فعاليوة غريهوا مون تودابري
الصحة النباتية املتخذة يف مرحلة سابقة من الوقت.
ويستعان بتفتيش الصادرات للتأكد أنّ الشحنة املعنيّة تفي بشروط االسترياد املتعلقة بالصوحة النباتيوة يف البلود املسوتورد
عند اجراء التفتيش .وقد يفضي تفتيش شحنة ما خمصصة للتصدير امل اصدار شهادة للصحة النباتية للشحنة املعنيّة.
ويستعان بتفتيش الواردات للتحقق من االمتثال لشروط الصحة النباتية للواردات .وجيوز أيضاً اللجوء امل التفتيش لكشف
أي كاحنات حية مل حيدد بعد خطرها على الصحة النباتية.
وجيوز أن ترتافق اجراءات التفتيش مع مجع عيّنات للفحوصات املخربية أو للتحقق من هوية اآلفات.
وميكن استخدام التفتيش على أنه اجراء إلدارة املخاطر.
2.1

الفرضيات املتصلة بتطبيق التفتيش

من غري املمكن يف معظم األوقات اخضاع شحنات بأكملها للتفتيش ،لذا فإ ّن التفتويش ألغوراا الصوحة النباتيوة يقووم يف
معظم األحيان على أخذ العيّنات .مت اعطاء توجيهات أخذ العينات يف املعيار الدولي رقم ( 31منهجيات أخذ العينات).
ويقوم استخدام التفتيش كوسيلة للكشف عن وجود آفات يف شحنة ما أو ملعرفة مستوى ظهور اآلفة أو للتحقق منوه علوى
الفرضيات التالية:
-

امكانية ضبط اآلفات املثرية للقلق ،أو املؤشرات أو العوارا النامجة عنها ،باملعاينة البصرية

-

امكانية تطبيق التفتيش عملياً

-

هناك اعرتا باحتمال عدم ضبط اآلفات
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هناك احتمال بعدم ضبط اآلفات عند االستعانة بالتفتيش ،وذلك ألنّ التفتيش يعتمد عادة على أخذ العيّنات ،األمر الذي
قد ال يشمل معاينة الرسالة أو الشحنة بصرياً بالكامل وأيضاً ألنّ التفتيش ليس فعوا ًال بالكامول لضوبط آفوة ةوددة موا يف
الشحنة أو العينات اخلاضعة للمعاينة .وعند االستعانة بالتفتيش كإجراء من اجراءات ادارة املخاطر ،هناك أيضاً احتمال
بعدم ضبط آفة موجودة يف الشحنة أو الرسالة.
وحيدد عادة حجم العيّنة اخلاضعة للتفتيش استناداً امل آفة ةددة خاضعة للواح ومتصلة بسلعة أساسوية ةوددة .وقود
يكون من األصعب حتديد حجم العيّنة يف احلاالت اليت يستهد فيها تفتيش الشحنات عودّة آفوات خاضوعة للوواح أو
مجيعها.
3.1

مسؤولية التفتيش

تكون املنظمات القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن التفتيش .وتتومل املنظمات القطرية لوقاية النباتات اجراء عمليات
التفتيش أو تتمّ حتت اشرافها (أنظر أيضاً املعيار الدولي رقم ( 7نظام اصدار شهادات الصحة النباتية)؛ املعيار الدولي
رقم ( 20اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لواح الصحة النباتية على الواردات)؛ واملواد (2-4أ) و(2-4جو) و(2-5أ)
من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.)1997 ،
4.1

الشروط اخلاصة باملفتشني

ان املفتش  ،بوصفهم مسؤول أو عمالء مرخّص هلم من املنظمات القطرية لوقاية النباتات ،جيب أن تكون لديهم:
-

السلطة ألداء واجباتهم ومساءلتهم عن أعماهلم

-

مؤهالت ومهارات فنية ،خاصة لكشف اآلفات

-

معرفة يف جمال التعرّ على اآلفات والنباتات واملنتجات النباتية وغريها من البنود اخلاضوعة للوواح أو امكانيوة
امتالك قدرات هلا صلة بذلك

-

القدرة على الوصول امل منشآت وأدوات وجتهيزات التفتيش املناسبة

-

خطوط توجيهية مكتوبة (مث ًال لواح  ،أدلّة ،أوراق بيانات عن اآلفات)

-

اطالع على طريقة عمل وكاالت تنظيمية أخرى حيثما تدعو احلاجة

-

املوضوعية واحليادية.

وجيوز أن يُطلب امل املفتش تفتيش الشحنات من أجل:
-

التحقق من امتثاهلا لشروط ةددة لالسترياد والتصدير

-

كشف آفات ةددة خاضعة للواح

-

كاحنات حيّة مل حيدد بعد خطرها على الصحة النباتية.
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اعتبارات أخرى خاصة بالتفتيش

عند اختاذ قرار االستعانة بالتفتيش كتدبري من تدابري الصحة النباتية ،ال بد من مراعاة العديد مون العوامول ،مون بينهوا
بشكل خاص شروط االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية يف البلد املستورد واآلفات املثرية للقلق .ومن العوامل األخرى الويت
قد ينبغي مراعاتها:
-

اإلجراءات التخفيفية يف البلد املصدِّر

-

معرفة ما اذا كان التفتيش هو التدبري املمكن الوحيد أم أنه يرتافق مع تدابري أخرى

-

السلعة و االستخدام املقصود

-

مكان/منطقة اإلنتاج

-

حجم الشحنة ومواصفاتها

-

حجم عمليات الشحن وتواترها وتوقيتها

-

وجود خربة سابقة مع املنشأ/الشاحِن

-

وساحل النقل والتعبئة

-

املوارد املالية والفنية املتاحة (مبا يف ذلك اإلمكانات املتاحة لتشخيص اآلفات)

-

املناولة والتجهيز السابقان

-

مواصفات تصميم أخذ العيّنات الالزمة لبلوغ أهدا التفتيش

-

صعوبة كشف اآلفات يف سلعة معيّنة

-

اخلربة ونتاحج عمليات التفتيش السابقة

-

قابلية السلعة للفساد (أنظر أيضاً املادة الثانية  2-7من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات)1997 ،

-

فعالية اجراءات التفتيش.

6.1

التفتيش يف سياق حتليل خماطر اآلفات

يشكل حتليل خماطر اآلفات منطلقاً إلعطاء مربرات فنية لشروط الصوحة النباتيوة بالنسوبة امل االسوترياد .و يووفّر كوذلك
حتليل خماطر اآلفات الوساحل إلعداد قواحم باآلفات اخلاضعة للواح واليت حتتاج امل تودابري للصوحة النباتيوة ،وحيودد
كذلك تلك اليت يكون التفتيش مناسباً هلا أو حيدد السلع اخلاضعة للتفتيش .ويف حال اإلفوادة عون آفوات جديودة أثنواء
التفتيش ،ميكن اختاذ اجراءات طارحة ،حسب املقتضى .واذا ما اختوذت اجوراءات طارحوة ،جيوب االسوتعانة بتحليول
خماطر اآلفات لتقييم تلك اآلفات وإلصدار توصيات بشأن اإلجراءات اإلضافية املناسبة اذا دعت احلاجة.
و اذا ما اعتُرب ما التفتيش خياراً من خيارات ادارة املخاطر وأساساً الختاذ القرارات على صوعيد الصوحة النباتيوة ،البو ّد
عندحذ من النظر امل العوامل الفنية والتطبيقية املرافقة لنوع و كثافة التفتيش .وقد يتعيّن اللجوء امل هذا النوع من التفتويش
لكشف آفات ةددة خاضعة للواح عند املستوى املطلوب والثقة املتوخاة ،وذلك تبع ًا للخطور املرافوق لكول منهموا (أنظور
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أيضاً املعيار الدولي رقم ( 11حتليل خماطر اآلفات احلجرية) ،واملعيار الدولي رقم ( 21حتليل خمواطر اآلفوات بالنسوبة
امل اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للواح )).
.2

املتطلبات اخلاصة

تشمل الشروط الفنية للتفتيش ثالثة اجراءات منفصلة ينبغي تصميمها حبيث تكون صحيحة مون الناحيوة الفنيوة وقابلوة
للتطبيق من الناحية العملية .وتلك اإلجراءات هي:
-

التثبّت من املستندات املرفقة بالشحنة

-

التحقق من هوية الشحنة وتكاملها

-

اجراء معاينة بصرية لكشف اآلفات وغري ذلك من شروط الصحة النباتية (كاخللوّ من الرتبة).
وقد ختتلف بعض جوانب التفتيش باختال
ألغراا التحقق/ادارة خماطر اآلفات.

1.2

الغرا منه ،كأن يكون ألغراا االسترياد/التصدير مثالً ،أو

التثبّت من املستندات املرفقة بالشحنة

يت ّم التثبّت من مستندات االسترياد والتصدير للتأكد أنها:
-

كاملة

-

متسقة

-

دقيقة

-

صاحلة وغري مزيفة (أنظر املعيار الدولي رقم ( 12شهادات الصحة النباتية)).

ومن أمثلة املستندات املرفقة بشهادات االسترياد أو التصدير ما يلي:
-

شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية إلعادة التصدير

-

كشف احملتويات (مبا يف ذلك بوليصة الشحن) ،الفاتورة

-

رخصة االسترياد

-

املستندات أو الشهادات والعالمات اخلاصة بعمليات املعاجلة (كما نص عليه املعيار الدولي رقم ( 15اخضاع مواد
التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية)) أو غريها من مؤشرات املعاجلة

-

شهادة املنشأ

-

شهادات أو تقارير التفتيش امليداني

-

سجالت املنتِج أو التعبئة

-

مستندات برنامج املصادقة (مثالً اجراءات برامج مصادقة بذور البطاطس ،واملسوتندات اخلاصوة باملنطقوة اخلاليوة
من اآلفات)

-

تقارير التفتيش
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الفواتري التجارية

-

تقارير املعمل.
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وينبغي ،اذا دعت احلاجة ،التحقق من املشاكل املتعلقة مبستندات االسترياد أو التصودير بالدرجوة األومل موع األطورا
اليت قدّمت املستندات قبل اختاذ أي اجراء.
2.2

التحقق من هوية الشحنة وتكاملها

يشمل التفتيش للتأكد من هوية الشحنة وتكاملها التحقق من أنها وُصوفت بالشوكل الصوحي يف املسوتندات املرفقوة بهوا.
ويقضي التحقق من اهلوية بالتأكد مم ا اذا كان نووع النباتوات أو املنتجوات النباتيوة أو األنوواع مطابقوة لشوهادة الصوحة
النباتية اليت استُلمت أو اليت ستصدر  .ويقضي التحقق من التكامل بالتأكد من امكانية التعر علوى الشوحنة دون لوبس
ومن أنّ الكمية واحلالة هما نفسهما كما أفادت شهادة الصحة النباتية اليت استُلمت أو اليت ستصدر .وقد يستوجب هوذا
اجراء معاينة مادية للشحنة للتثبت من هويتها وتكاملها ،مبا يف ذلك التحقق من األختوام وشوروط السوالمة وغريهوا مون
اجلوانب املادية ذات الصلة يف الشحنة اليت قد تثري خماو على صعيد الصحة النباتية .وتتوقف اإلجراءات املتخوذة يف
ضوء نتاحج التفتيش على نطاق املشكلة وطبيعتها.
3.2

املعاينة البصرية

تشمل اجلوانب املتصلة باملعاينة البصرية استخدامها لكشف اآلفات وللتأكد من االمتثال للواح الصحة النباتية.
1.3.2

اآلفات

تؤخذ عينة من الشحنات أو الرساحل ملعرفة ما اذا كانت توجد فيها آفة أو اذا كانت تتعودى مسوتوى التحمول احملودد.
وتتطلب القدرة على كشف وجود آفة ما خاضعة للواح بصورة متسقة ،بالدرجوة املطلوبوة مون الثقوة ،مراعواة اعتبوارات
عملية واحصاحية مثل احتمال كشف اآلفة ،عدد الوحدات املكونة للرسالة ،مستوى الثقة املرغوبوة وحجوم العيّنوة (أي:
كثافة التفتيش) (أنظر املعيار الدولي رقم .)31
واذا كان هد التفتيش هو كشف آفات ةددة خاضعة للواح للوفاء بشوروط الصوحة النباتيوة علوى صوعيد االسوترياد،
جيب عندها أن تقوم طريقة أخذ العينات على احتمال كشف اآلفة مبا يراعي شروط الصحة النباتية ذات الصلة.
واذا كان هد التفتيش التحقق من شروط الصحة النباتية العامة لشحنة أو رسالة ما ،مثالً يف حالة:
-

عدم حتديد أي آفات خاضعة للواح

-

عدم حتديد مستوى حتمل لآلفات اخلاضعة للواح

-

يتمثل اهلد يف كشف اآلفات عند حدوث خلل يف تدابري الصحة النباتية،

جيب أن تعكس ذلك منهجية أخذ العينات.وجيب أن تستند طريقة أخذ العينات امل معايري فنية وتشوغيلية شوفافة وأن
تطبّق بشكل متسق (أنظر أيضاً املعيار الدولي رقم .)20
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2.3.2

االمتثال للوائح الصحة النباتية

اخلطوط التوجيهية للتفتيش

ميكن االستعانة بالتفتيش للتأكد من االمتثال للواح الصحة النباتية .ومن األمثلة على ذلك:
-

املعاجلة

-

درجة التصنيع
 -اخللو من التلوث (األوراق والرتبة مثالً)

-

مرحلة النمو املطلوبة ،النوع ،واللون ،والعمر ،ودرجة النضج ،وغري ذلك.

-

اخللو من النباتات واملنتجات النباتية أو غريها من البنود اخلاضعة للواح غري املرخّص بها

-

الشروط اخلاصة بتعبئة الشُحَن والشَحن

-

منشأ الشحنة أو الرساحل

-

نقطة الدخول.

4.2

طرائق التفتيش

جيب تصميم طريقة التفتيش اما حبيث تكشف اآلفات احملددة اخلاضعة للواح بالنسبة امل السلعة موضع الفحص ،أو
يف داخلها ،أو حبيث تستخدم لتفتيش عام عن كاحنات حية مل حيدد بعد خطرها على الصحة النباتية .ويفحص املفتش
بصرياً وحدات العيّنة امل أن يكشف اآلفة املستهدفة أو غريها من اآلفات أو امل أن ينتهي من معاينة مجيع وحدات
العيّنة ،وميكن عندها وقف التفتيش .غري أنه جيوز فحص وحدات اضافية من العيّنة اذا كانت املنظمة القطرية لوقاية
النباتات حباجة امل استقصاء املزيد من املعلومات عن اآلفة والسلعة ،وذلك مثالً يف حالة عدم مشاهدة اآلفة،
غري أن هناك عالمات أو أعراا تدل عليها .كما جيوز للمفتش استخدام أدوات أخرى غري بصرية بالتزامن مع عملية
التفتيش.
ومن الضروري التنبه امل ما يلي:
-

جيب فحص العيّنة يف أقرب وقت ممكن بعد أخذ العيّنة وأن متثّل العيّنة الشحنة أو الرسالة قدر املستطاع.

-

ينبغي استعراا التقنيات كي تراعي اخلربات املكتسبة بالنسبة امل هذه التقنية والتطورات الفنية املستجدة.

-

اختاذ اجراءات تضمن استقاللية العينات من كل شحنة أو رسالة وتكاملها وامكانية تتبعها وسالمتها.

-

توثيق نتاحج التفتيش.

وينبغي أن تكون اجراءات التفتيش طبق ًا لتحليل خماطر اآلفات حسب املقتضى وأن تطبّق بشكل متسق.
5.2

نتائج التفتيش

تساهم نتاحج التفتيش يف اختاذ قرار عما اذا كانت الشحنة تستويف لواح الصوحة النباتيوة أم ال .و اذا موا كانوت تسوتويف
لواح الصحة النباتية ،ميكن عندها تسليم الشحنات املخصصوة للتصودير موع الشوهادات املناسوبة ،كشوهادات الصوحة
النباتية ،واإلفراج عن الشحنات املخصصة لالسترياد.
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أما اذا مل تكن تستويف لواح الصحة النباتيوة ،فو يمكن اختواذ املزيود مون اإلجوراءات .وحتودد اإلجوراءات تبعو ًا لطبيعوة
االستنتاجات وبالنظر امل اآلفة اخلاضعة للواح أو غري ذلك من أهدا التفتيش وظروفه .وترد اإلجراءات اخلاصوة بعودم
االمتثال بالتفصيل يف املعيار الدولي رقم .20
ويف حاالت كثرية ،قد تستدعي اآلفوات أو مؤشورات وجوود آفوات مت كشوفها امل التعورّ عليهوا أو اخضواعها لتحليول
متخصص يف أحد املختربات أو من جانب أحد االختصاصي  .وقود يتخوذ قورار بضورورة اختواذ تودابري طارحوة يف حوال
العثور على آفات جديدة أو غري معروفة من قبول .وينبغوي ارسواء نظوام لتوثيوق العينوات أو النمواذج واحملافظوة عليهوا
بالشكل الصحي كي يكون باإلمكان تقصي الشحنة ذات الصلة ،ولتيسري استعراا النتاحج الحق ًا اذا دعت احلاجة.
واذا ما تكررت حاالت عدم االمتثال ،ميكون االسوتعانة بعودد مون اإلجوراءات ،ومنهوا تكثيوف عمليوات تفتويش بعوض
الشحنات وزيادة تواترها.
وعند اكتشا آفة يف الواردات ،جيب أن يكون تقرير التفتيش مفصوالً مبوا يكفوي كوي يتسونى اإلبوالغ عون حالوة عودم
االمتثال (طبقاً للمعيوار الودولي رقوم  ( 13خطووط توجيهيوة لالبوالغ عون حواالت عودم التقيود بشوروط الصوحة النباتيوة
واإلجراءات الطارحة)) .وقد تعتمد أيضاً بعض الشروط األخرى حلفظ السجالت علوى مودى تووافر تقوارير تفتويش أعودّت
بالشكل الصحي (كما نصّت عليه مثالً املادتان السابعة والثامنة من االتفاقيوة الدوليوة لوقايوة النباتوات ،املعيوار الودولي
رقم ( 8حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما) واملعيار الدولي رقم .)20
6.2

استعراض نظم التفتيش

جيدر باملنظمات القطرية لوقاية النباتات اجراء عمليات استعراا دورية لنظم تفتيش الواردات والصوادرات للتحقوق مون
مدى مالءمة تصميمها ،ولالشارة امل أي تعديالت مطلوبة كي تكون سليمة من الناحية الفنية.
كما ينبغي اجراء عمليات مراجعوة السوتعراا صوحّة نظوم التفتويش .وقود يكوون التفتويش مكونو ًا اضوافي ًا مون مكونوات
املراجعة.
7.2

الشفافية

يف اطار عملية التفتيش ،جيب توثيق املعلومات عن اجراءات التفتيش اخلاصة بسلعة ما واتاحتها عند الطلب لألطرا
املعنية ،عم ًال مببدأ الشفافية (املعيار الدولي رقم ( 1مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابري الصحة النباتية
يف التجارة الدولية)) .وقد تكون تلك املعلومات جزءاً من ترتيبات ثناحية تشمل جوانب الصحة النباتية يف االجتار بسلعة
ما.
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