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 بوعتاريخ المط

 .هذا ليس جزءًا رسمياً من المعيار
تاريخ هذا المطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط، وللحصول على لمحة 

 يرجى اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار. تاريخية شاملة،

 .المعيار[ اعتماد الدورة السابعة] – المؤقتة النباتية الصحةهيئة تدابير  04-2005
 النباتية الصحة تدابير تعادل لتحديد التوجيهية الخطوط .2005. 24المعيار الدولي رقم 

 الفاو.االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  .روما، بذلك واالعتراف

تنسيق  2012أعادت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في ديسمبر/كانون األول  12-2012
ضل وجه باللغة العربية( لالتساق في معلومات االعتماد، والمراجع، )على أف المعيار

 والتعاريف مع النسخة اإلنكليزية للمعيار.

قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بترجمة و ادراج التعديالت الحبرية طبقاً  12-2016

 .(2015) 10الدورة  – إلجراءات ابطال المعايير المعتمدة من هيئة تدابير الصحة النباتية

أحاطت هيئة تدابير الصحة النباتية علًما بالتعديالت الحبرية لتجنّب استخدام "الشركاء  04-2017

التجاريين". وقد أجرت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هذه التعديالت الحبرية في 

 النّص. 

ات تعديالت تحريرية على النحو الذي أشارت إليه االتفاقية الدولية لوقاية النبات أمانةأدخلت  06-2021
  .(2021هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة )

06-2021آخر تحديث لتاريخ المطبوع: 

تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة استخدام هذه المواد اإلعالمية 
واد وطبعها واستنساخها ونشرها. وما لم يذكر خالف ذلك، يمكن نسخ هذه الم

وتحميلها بغرض الدراسات الخاصة واألبحاث واألهداف التعليمية، أو 
االستخدام في منتجات أو خدمات غير تجارية، على أن يشار إلى أن المنظمة 
هي المصدر، وصاحب حقوق النشر، وال يعني ذلك موافقة المنظمة على آراء 

 شكال.المستخدمين وعلى المنتجات أو الخدمات بأي شكل من األ

عند نسخ هذا المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية، يجب اإلشارة إلى أن 
 اإلصدارات المعتمدة الحالية من المعايير الدولية متوفرة للتحميل على

www.ippc.int. 

ينبغي توجيه جميع طلبات الحصول على حقوق الترجمة والتصرف وإعادة 
 لبيع باإلضافة إلى حقوق االستخدامات التجارية األخرى إلى العنوان التالي:ا

request-us/licence-www.fao.org/contact  :أو ارسالها إلى
copyright@fao.org. 

ت اإلعالمية للمنظمة على موقعها التالي: تتاح المنتجا
www.fao.org/publications :ويمكن شراؤها بإرسال الطلبات إلى ،

sales@fao.org-publications. 

المية وطريقة عرضها ال تعبر عن األوصاف المستخدمة في هذه المواد اإلع
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 
بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. وال تعبر اإلشارة إلى شركات محددة أو 

عين، سواء كانت مرخصة أم ال، عن دعم أو توصية من منتجات بعض المصن
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 
لزراعة أو )المؤلفين(، وال تعكس بأي حال وجهات نظر منظمة األغذية وا

 سياساتها.

http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/contact-us/licence-request
mailto:copyright@fao.org
http://www.fao.org/publications
mailto:publications-sales@fao.org
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 االعتماد

 .2005هذا المعيار خالل الدورة السابعة لهيئة تدابير الصحة النباتية المؤقتة في أبريل/نيسان  اعتمد

 ةـمقدم

 النطاق

 التعاادل باين تادابير الصاحة النباتياة تحديادتساري علاى  التايالمبااد  والشاروط  يصف هذا المعيار
 الدولية. إجراء خاصاً لتحديد التعادل في التجارة أيضا صفيكما . واالعتراف بذلك

 المراجع

شير هذا المعيار إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، يمكن مراجعة المعايير الدولية لتدابير ي
يااااااااااااة علااااااااااااى البوابااااااااااااة الدوليااااااااااااة للصااااااااااااحة النباتالصااااااااااااحة النباتيااااااااااااة علااااااااااااى 

setting/ispms-activities/standards-://www.ippc.int/en/corehttps/. 

منظماااة األغذياااة  .االتفاقياااة الدولياااة لوقاياااة النباتاااات. 1997، االتفاقيةةةة الدوليةةةة لوقايةةةة النباتةةةات
 .والزراعة، روما

 منظماة التجاارة .النباتياة والصاحةاتفاقياة تطبياق تادابير الصاحة . 1994،  منظمة التجارة العالميةة
 .العالمية، جنيف

 التعريفات

 5 رقم الدولي المعيار فيالمعيار  ايمكن العثور على تعاريف المصطلحات المستخدمة في هذ
 .(مسرد مصطلحات الصحة النباتية)

 متطلباتللاإلطار العام 

  مبااد) 1 رقام المعياار الادوليالدولياة لوقاياة النباتاات ) لالتفاقياة االساسايةالتعادل هو أحد المباد  
 (.(الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابير الصحة النباتية في التجارة الدولية

الحاالت التي توجد فيها تدابير للصحة النباتية بالنسبة إلى آفة معيّنة على  بصفة عامةيسري التعادل 
ويمكاان أن  ،وتسااتند عمليااات تحديااد التعااادل إلااى خطاار ا فااة المحااددة .أساساايةتاارتبط بتجااارة ساالعة 

قائم على نهج يسري التعادل على التدابير الفردية أو على مجموعة تدابير أو على تدابير مدمجة في 
 النظم.

تقياايم تاادابير الصااحة النباتيااة لمعرفااة ماادى فعاليتهااا فااي التخفيااف ماان  ويتطلااب تحديااد ماادى التعااادل
نظام أو بارامج الصاحة النباتياة  تقييم التدابيرمدى تعادل  تحديدشمل يتأثيرات خطر آفة محددة. وقد 

التعاادل علاى  معرفاة مادىقاوم عاادة توالداِعمة لتنفيذ تلاك التادابير لادى الطارف المتعاقاد المصادّر. 
إجاراء متفاق علياه باين األطاراف المتعاقادة  وهاى عموماا ،لتبادل المعلومات والتقييم تسلسليةعملية 

تقييم التادابير الموجاودة والمقترحاة مان حياث وتعطى المعلومات بشكل يتيح  المستوردة والمصدّرة.
 .1قدرتها على الوفاء بمستوى الحماية المناسب لدى الطرف المتعاقد المستورد

وللطرف المتعاقاد المصادّر أن يطلاب معلوماات مان الطارف المتعاقاد المساتورد عان مادى مسااهمة 
لمتعاقاد المصادر أن يقتارح وللطارف ا لديه في تحقياق مساتوى الحماياة المناساب. موجودةالتدابير ال
، علمااً المطلاو في تحقياق مساتوى الحماياة  ذلك التدبيرمع اإلشارة إلى سبل مساهمة ، بديالً تدبيراً 

وفي بعض الحاالت، عند تقديم مساعدة فنية مثالً، يجاو   أّن ذلك يحدده الطرف المتعاقد المستورد.ب

                                                           

الصادر لمنظمة التجارة العالمية. ويشير العديد  تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتيةيرد تعريف لهذا المصطلح في االتفاق بشأن   1
 من األعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى هذا المفهوم باعتباره "المستوى المقبول من المخاطر".

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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ويتعايّن علاى األطاراف  ر بديلة للصحة النباتياة.لألطراف المتعاقدة المستوردة تقديم اقتراحات لتدابي
 .من دون تأخير غير مبرر خالفاتأي  وحلالمتعاقدة أن تسعى جاهدة إلى تحديد التعادل 

 متطلباتال

 اعتبارات عامة .1

كااذلك، يشااكل مفهااوم التعااادل وواجااب األطااراف المتعاقاادة  1رقاام  المعيااار الاادوليالتعااادل  فوصااي
كماا صراً مال ماً من عناصر معايير دولياة أخارى لتادابير الصاحة النباتياة. باحترام مبدأ التعادل عن

ماان اتفاااق منظمااة التجااارة العالميااة بشااأن تطبيااق تاادابير الصااحة  4ياارد وصااف للتعااادل فااي المااادة 
 والصحة النباتية.

 لتادابير الصاحة النباتياة البديلاة المقترحاة الفحص الموضاوعيوتكمن عملية االعتراف بالتعادل في 
لمعرفااة مااا إذا كاناات تحقااق مسااتوى الحمايااة المناسااب لاادى البلااد المسااتورد كمااا تشااير إليااه التاادابير 

 الموجودة في ذلك البلد.

وتعترف األطراف المتعاقدة أنّه باستطاعة تدابير الصاحة النباتياة البديلاة أن تحقاق مساتوى الحماياة 
ماع أناه غيار  ،ت الصاحة النباتياة الحالياةك بالتالي تطبيق شائع للتعادل باين ممارساالوهنا المناسب.

 رسمياً تحت عنوان "التعادل". محدد

مااان أجااال إدارة مخااااطر محاااددة لمفاااات وتحقياااق مساااتوى الحماياااة المناساااب إلحااادى األطاااراف و
 يمكن تطبيق التعادل على:، المتعاقدة.

 تدبير منفرد؛ -

 أو مجموعة تدابير؛ -

 .قائم على النظم نهجر مدمجة في تدابي -

كتدابير متعادلاة لواحادة أو أكثار مان  بديلةالنظم، يجو  اقتراح تدابير  إتباع نهج قائم علىة وفي حال
 الانظم بأساره. وتساري ترتيباات التعاادل علاى الانهج القاائم علاىعوضاً عان تغييار  التدابير المدمجة

 فردية.الشحنات الأكثر منها على  األساسية السلع

، بل قد يشامل ةبير منفرداباتية للتأكد من تعادلها على تقدير التدوقد ال يقتصر تقييم تدابير الصحة الن
أو غيرهااا ماان العواماال المتصاالة  المصااادقة علااى التصااديرأيضاااً النظاار فااي مختلااف جوانااب نظااام 

 .بتطبيق تدابير إدارة مخاطر ا فات

تورد تادبير المسا المتعاقادخطوطاً توجيهية للحاالت التي يسري فيها لدى الطارف  ويقدم هذا المعيار
إذا كان الطرف المتعاقد  ، أوأو إذا كان الطرف المعني في صدد اقتراح تدبير جديد ،للصحة النباتية

 ،المصاادّر يقتاارح تاادبيراً بااديالً لتحقيااق مسااتوى الحمايااة المناسااب لاادى الطاارف المتعاقااد المسااتورد
 تقييم مدى تعادل التدبير البديل. وعندئذ يتم

ألطراف المتعاقدة المستوردة قائمة بعادد مان تادابير الصاحة النباتياة التاي وفي بعض الحاالت، تعدّ ا
وتشّجع األطراف المتعاقادة علاى إضاافة تادبيرين من شأنها أن تحقق مستوى الحماية المناسب لديها.

. فاايمكن بااذلك نظمهااا لالسااتيرادمتعااادلين أو أكثاار بالنساابة إلااى البنااود الخاضااعة للااوائح ماان ضاامن 
وقد تختلف هذه التدابير من المختلفة والمتغيّرة في البلدان المصدّرة.  لصحة النباتيةمراعاة أوضاع ا

وإّن تقييم مادى تعاادل  حيث مدى تحقيقها أو تخطيها مستوى الحماية المناسب لدى الطرف المتعاقد.
 هذا النوع من التادابير المدرجاة علاى قاوائم الطارف المتعاقاد المساتورد لايس الموضاوع األول لهاذا

 المعيار.

ومع أّن التعادل هو عادة عملية ثنائية بين األطراف المتعاقدة المساتوردة والمتعاقادة، تتخاذ ترتيباات 
ة لوقاياة متعددة األطراف لمقارنة التدابير البديلة من ضمن عملية وضع المعايير في االتفاقية الدوليا
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إخضاع ماواد التعبئاة ) 15رقم  يار الدوليالمعقد تّمت مثالً الموافقة على تدابير بديلة في النباتات. و
 .(الخشبية في التجارة الدولية

 المبادئ والشروط العامة .2

 السلطة السيادية 1.2

تتمتّااع األطااراف المتعاقاادة بساالطة ساايادية، طبقاااً لالتفاقااات الدوليااة السااارية، تخّولهااا تطبيااق تاادابير 
لوقاياة صاحة ناساب د مساتوى الحماياة المولتحديا أراضايهاياة صاحة النباات فاي اللصحة النباتية لوق

النباتات والمنتجات النباتية وغيرها مان دخول تنظيم لسيادية ويتمتّع الطرف المتعاقد بسلطة النبات. 
أي . ولاذلك فمان حاق من االتفاقية الدولياة لوقاياة النباتاات( 1-البنود الخاضعة للوائح )المادة السابعة

. وبغية تشجيع التعاون، يتعايّن علاى أي بعمليات تحديد التعادلقرارات تتعلق  يتخذ طرف متعاقد أن
 طرف متعاقد مستورد أن يقيّم مدى تعادل تدابير الصحة النباتية.

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتبمبادئ أخرى ذات صلة  2.2

 :أن تراعي المباد  التالية عند تقييم التعادل المتعاقدة األطراف، يتعيّن على التقييم

 ) ( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(2-التأثير األدنى )المادة السابعة -

 ( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(ـ)ح2-التعديل )المادة السابعة -

)أ( من االتفاقية الدولية لوقاياة 1-)ط( والمادة الثامنة2( وـ)ج2) ( و2-الشفافية )المادة السابعة -
 النباتات(

 من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات( 4-لمادة العاشرةالتوحيد )ا -

 ) ( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(1-تحليل المخاطر )المادتان الثانية والسادسة -

 ) ( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(2)أ( و2-المخاطر التي تشملها اإلدارة )المادة السابعة -

 )أ( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(1-سةعدم التمييز )المادة الساد -

 للتعادل الفني التبرير 3.2

يجب أن تستند عمليات تقدير التعادل إلى المخاطر بالعودة إلى تقييم ما توافر مان معلوماات علمياة، 
ويكاون الطارف  الموجودة وتلك المقترحاة. التدابيرإما من خالل تحليل مخاطر ا فات أو عبر تقييم 

ثبات أّن التادابير البديلاة تخفّاض الخطار المعلوماات الفنياة التاي تر مسؤوالً عن تقديم عاقد المصدِّ المت
المحدد من ا فة وأنها تحقق فعالً مستوى الحماية المطلو  لدى الطرف المتعاقد المستورد. لكن في 

أن تقترح تادابير  (، يجو  لألطراف المتعاقدة المستوردة2-3بعض الحاالت )كما يرد مثالً في القسم 
ويجاو  أن تكاون تلاك المعلوماات نوعيّاة و/أو كميّاة  بديلة كي ينظر فيها الطرف المتعاقاد المصادّر.

 طالما أّن المقارنة ممكنة.

ومع أنّه ينبغي دراسة التدابير البديلاة، قاد ال تكاون هنااج حاجاة بالضارورة إلاى إجاراء تقادير جدياد 
لدى البلد المستورد على األقّل بعاض البياناات المتعلقاة بتقادير كامل لمخاطر ا فات على اعتبار أّن 

 . للوائحفعلياً خاضعة السلعة المعنيّة تجارة مخاطر ا فات، بما أّن 

 تدابير الصحة النباتية بينالتمييز عند تطبيق التعادل  عدم 4.2

ألطااراف المتعاقاادة طبقاااً لمباادأ عاادم التمييااز، عناادما يماانح تعااادل تاادابير الصااحة النباتيااة إلحاادى ا
ا فاة ذات فيهاا نفاس حالاة توجاد المصدّرة، يجب أن يسري هذا أيضاً على األطراف المتعاقدة التاي 

يجادر باأي طارف متعاقاد ونفس الظروف الساائدة بالنسابة إلاى نفاس السالعة و/أو ا فاة. لاذا،  الصلة
أن يحارص علاى  ،مصادّرمتعاقاد  طارفمستورد يعترف بتعادل تدابير الصحة النباتية البديلاة لادى 

تعاادل نفاس لالعتاراف بالتطبيقات من جانب بلدان ثالثاة . ويسري هذا على أال يؤدي ذلك إلى تمييز
 تعادل أي من التدابير المحلية.بالتدابير أو تلك المشابهة لها و
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لمتعاقادة األطراف ا حالة اعتبار أحدأّن تعادل تدابير الصحة النباتية ال يعني أنه في ب التنويهوينبغي 
لااى طاارف متعاقااد آخاار تلقائياااً عيسااري هااذا التعااادل أن متعااادالً، باعتباااره المصاادّرة تاادبيراً محاادداً 
وينبغاي دائمااً النظار إلاى تادابير الصاحة النباتياة فاي إطاار حالاة . أو ا فاة بالنسبة إلاى نفاس السالعة

 في ذلك السياسات واإلجراءات. ا فات ونظام لوائح الصحة النباتية في البلد المتعاقد المصدّر، بما

 تبادل المعلومات 5.2

لألطراف المتعاقدة واجبات نّصت عليها االتفاقية الدولية لوقاياة النباتاات تقضاي بتاوفير المعلوماات 
ومان ضامن هاذا أن يتااح، عناد  وتبادلهاا، علاى أن تكاون متاحاة ألغاراض عملياات تحدياد التعاادل.

( مان االتفاقياة الدولياة لوقاياة ـ)ج2-ة النباتية )المادة السابعةالطلب، المسّوغ المنطقي لشروط الصح
النباتات( والتعااون قادر المساتطاع إلعطااء المعلوماات الفنياة والبيولوجياة الال ماة لتحليال مخااطر 

ويجادر بااألطراف المتعاقادة أن تساعى ا فات )المادة الثامنة مان االتفاقياة الدولياة لوقاياة النباتاات(. 
 .لهذا التقييمر أي طلبات للحصول على بيانات ترتبط بتقييم التعادل بتلك الال مة إلى أن تُقص

، يتعاايّن علااى الطاارف المتعاقااد المسااتورد، عنااد الطلااب، أن يقاادّم التعااادلتسااهيالً للمناقشااات بشااأن و
معلومات عن مدى مساهمة التدبير )التدابير( الموجودة لديه في تخفيض المخاطر الناجمة عن ا فة 

ويجو  أن تكون تلاك المعلوماات  .بموجبهحقق مستوى الحماية المناسب المفروض تالمحددة وكيف 
أن تساعد تلاك المعلوماات الطارف المتعاقاد المصادّر علاى  ويفترض اء.كميّة أو نوعيّة على حد سو

كذلك الطرف المتعاقد المصدّر على شارح سابل مسااهمة التادابير  تساعدوقد  فهم التدابير الموجودة.
في الحد من خطر ا فة وفي تحقيق مستوى الحماية المناسب لدى الطارف المتعاقاد  ةالمقترح ةالبديل

 المستورد.

 الفنية ساعدةالم 6.2

ماان االتفاقيااة الدوليااة لوقايااة النباتااات، األطااراف المتعاقاادة علااى النظاار فااي  تشااجع المااادة العشاارون
إذا طلاب أي مان األطاراف التعاادل  علاىائماة قمن أجال وضاع تادابير إمكانية تقديم المساعدة الفنية 

 ذلك. األخرىالمتعاقدة 

 التوقيت المناسب 7.2

 وحالاقدة أن تسعى جاهدة إلى تحديد مادى تعاادل تادابير الصاحة النباتياة يتعيّن على األطراف المتع
 .ر غير مبرريمن دون تأخأي اختالفات 

 الشروط المحددة لتطبيق التعادل .3

 المحددة والسلع  اآلفات 1.3

الصحة النباتية ألغراض تحديد مادى تعادلهاا بتصادير سالعة  تدابيرلبديل تتصل عادة عملية مقارنة 
 آفات محددة خاضعة للوائح تم التوصل إليها عن طريق تحليل المخاطر.محددة وب

 التدابير الموجودة 2.3

يسري التعادل عادة على الحاالت التاي يطبّاق فيهاا الطارف المتعاقاد المساتورد تادابير معتمادة علاى 
لمتعاقاد لكنه قد يسري أيضاً عند اقتاراح تادابير جديادة مان جاناب الطارف ا .الراهنة التجارة المعنية

الطرف المتعاقد المصدر تدبيراً بديالً يكون الغارض مناه تحقياق مساتوى  عموماويقترح . المستورد
فاي بعاض الحااالت، عناد تقاديم المسااعدة الفنياة  الحماية المناساب لادى الطارف المتعاقاد المساتورد.

ة متعاقادأطاراف  نظار فيهااتمثالً، يجو  لألطراف المتعاقادة المساتوردة أن تقتارح تادابير بديلاة كاي 
 .أخرى

وجود أي تدابير، يجدر باألطراف المتعاقادة الرجاوع  عدمجديدة لالستيراد في ظل  وعند طرح سلع
تحلياال ) 21 رقاام والمعيااار الاادولي (تحلياال مخاااطر ا فااات الحجريااة) 11 رقاام المعيااار الاادوليإلااى 
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سابة إلااى اإلجاراء العااادي بالن (مخااطر ا فاات بالنساابة إلاى ا فاات غياار الحجرياة الخاضااعة للاوائح
 لتحليل مخاطر ا فات.

 مشاورات إجراء 3.3

تشّجع األطراف المتعاقدة على إجراء مشاورات، عند الطلب، بغية تيسير التوصل إلى معرفاة مادى 
 التعادل بين التدابير.

 اإلجراء المتفق عليه 4.3

د يساتند ذلاك إلاى اإلجاراء وقا المتعاقادة علاى إجاراء لمعرفاة مادى التعاادل. األطارافيجب أن تتفق 
 آخر متفق عليه. ثنائي من هذا المعيار أو أي إجراء  1الملحق في الموصى به 

 التعادل لتحديد االعتبار بعين تؤخذ التي العوامل 5.3

 :ومن تلك العوامل تعتمد معرفة مدى تعادل تدابير الصحة النباتية على عدد من العوامل.

 وف المخبرية أو الميدانيةتأثير التدبير كما ثبت في الظر -

 ذات الصلة عن تأثير التدبير الكتاباتدراسة  -

 ونتائج التدبيرنتائج التجربة من حيث تطبيقها العملي  -

العوامل المؤثرة على تنفيذ التدبير )ماثالً السياساات واإلجاراءات المطبّقاة مان جاناب الطارف  -
 المتعاقد(.

ساتخدم الطارف المتعاقاد يوة المطبّقاة فاي بلاد ثالاث. ويمكن الرجوع إلى تأثير تادابير الصاحة النباتيا
مساهمة التدبير الباديل فاي تخفايض خطار ا فاات إلاى  مدىلتقدير عن التدبير المستورد المعلومات 

 .يحقق مستوى الحماية المناسبمستوى 

ردة ، يجادر بااألطراف المتعاقادة المساتوكتادابير بديلاة المقترحاةتلك و الساريةعند مقارنة التدابير و
لتادابير اوينبغاي تقادير  خفاض الخطار المحادد مان ا فاة. علاىوالمصدرة تقدير مادى قادرة التادابير 

 على تحقيق مستوى الحماية المناسب لدى الطرف المتعاقد المستورد. المعرفة مدى قدرته ةالمقترح
)أي  الطريقاةس بانف ةوالتادابير المقترحا ةتأثيرات التدابير الموجودعن فيها  يعبروفي الحاالت التي 

بير علاى ا(، يجو  عندها مقارنة التأثيرات مباشرة من حيث قادرة التادنفس النوع من الرد المطلو 
فيماا  بالتبريادتجاو  مقارناة المعالجاة بالتادخين والمعالجاة وعلى سبيل المثال،  الحد من خطر ا فة.

 .يخص تأثراتهما، استنادا إلى معدالت اإلماتة

ويجدر فاي مثال هاذه المقارنة مباشرة. صعب من الكون ي بير عن التدابير، قدوفي حالة اختالف التع
لادى  ناسابالحاالت تقادير التادابير المقترحاة لمعرفاة مادى قادرتها علاى تحقياق مساتوى الحماياة الم

كاي تساتخدم وحادات  اساتقراؤهات أو اوقاد يتوّجاب عنادها تحويال البيانا الطرف المتعاقد المستورد.
وجاود وب المتعلقاة بمعادالت اإلماتاةيمكان مقارناة التاأثيرات  مثالً وع في المقارنة. موّحدة قبل الشرو

معها من منظار الخلو من ا فات عناد مساتوى ثقاة  التعاملانتشار ا فات إذا تّم  منطقة ينخفض فيها
 متفق عليه )بحسب الشحنة أو السنة مثالً(.

 الموجاودة والمقترحاة. بين التادابيرية محددة شروط فنلعند تحديد التعادل، قد يكفي إجراء مقارنة و
ما إذا كان تدبير مقترح ماا يحقاق مساتوى  يتطلب األمر لمعرفةلكن في بعض الحاالت األخرى، قد 

فاي حاال وجاود عالقاات  قدرة البلد المصدّر علاى تطبياق ذلاك التادبير. الحماية المناسب بالعودة إلى
لادى التنظيمياة الصحة النباتياة  المعرفة بنظميتيح ن ذلك سفإبين األطراف المتعاقدة، بالفعل تجارية 

)مااثالً الجوانااب القانونيااة، المراقبااة، التفتااي ، إصاادار  واإلطااالع عليهااا،المصاادّر  الطاارف المتعاقااد
، عناد وأن تساعد ذه المعرفة والتجربة الثقة بين األطرافعز  هويجب أن توغير ذلك(. الشهادات، 

اقتراحااات التعااادل. وبااالعودة إلااى هااذا النااوع ماان المعلومااات، للطاارف الحاجااة، علااى تقياايم أي ماان 
، عااان فنيااااالمتعاقااد المساااتورد أن يطلاااب الحصاااول علااى معلوماااات محدّثاااة، إذا كاااان ذلااك مبااارراً 
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بتطبيااق تاادابير الصااحة تحدياادا ساايما المتعلااق منهااا ت لاادى الطاارف المتعاقااد المصاادّر، الاإلجااراءا
 دلة.النباتية المقترحة كتدابير معا

مثاال توافر/الموافقااة علااى  ،اعتبااارات عمليااةعلااى مقتاارح مااا  تاادبيرلقااد تعتمااد الموافقااة النهائيااة و
والجدوى التنفيذياة  ،(السميّة النباتية التأثيرات غير المتعّمدة للتدبير المقترح )مثالً و الجوانب التقنية،
 واالقتصادية.

 التجارة عرقلةعدم  6.3

بالتعادل بحد ذاته إلى تغيير الطريقة التي تاتم بهاا التجاارة؛  العترافلال يجو  أن يؤدي تقديم طلب 
 .أو بشروط الصحة النباتية القائمة لالستيراد أو تعليقها القائمة ليس مبرراً لإلخالل بالتجارة كما أنه

 إتاحة الفرصة للنفاذ 7.3

ن علاى الطارف من أجل مسااندة قياام أي طارف متعاقاد مساتورد بالبحاث فاي طلاب تعاادل ماا، يتعايّ 
المصاادّر أن يسااّهل نفاااذ الطاارف المتعاقااد المسااتورد إلااى المواقااع ذات الصاالة إلجااراء أي عمليااات 

 .ما يبرره فنياذلك لإذا كان  تفتي  أو تحقق لمعرفة مدى التعادلأو  ،استعراض

 والرصد االستعراض 8.3

ن علاى األطاراف المتعاقادة وكاي يساتمّر الوثاوق بترتيباات التعاادل، يتعايّ  ،وبعد االعتاراف بالتعاادل
وهي قاد  .الشبيهة اتباع نفس إجراءات االستعراض والرصد التي تسري على تدابير الصحة النباتية

وإعاداد التقاارير عان حااالت عادم االمتثاال  الادوري والكشافتشمل إجراءات الضمانة مثل التدقيق 
حاااالت عاادم التقيااد بشااروط خطااوط توجيهيااة لإلبااالغ عاان ) 13 رقاام المعيااار الاادولي)أنظاار أيضاااً 

 أشكال التحقق. ( أو غير ذلك من(الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة

 والشفافية التطبيق 9.3

ألطراف لتحقيقاً للشفافية المرجّوة، يجب أيضاً إتاحة التعديالت في اللوائح واإلجراءات ذات الصلة 
 المتعاقدة المهتّمة األخرى.
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 المعيار لهذا عتبارواجب االجزء  الملحق هوهذا 

 التعادل بتحديد خاص إجراء: 1الملحق 

تدابير الصحة النباتية بغياة معرفاة إليه أدناه من أجل تقدير  المشاريوصى باعتماد اإلجراء التفاعلي 
بحساب التعاادل  لتحدياد المتعاقادة األطارافقد يختلف اإلجراء المتبع مان جاناب ها. ولكن مدى تعادل
 الظروف.

 صى بها هي:الخطوات المو

، المساتورد المتعاقاد الطارفتحديد التعاادل إلاى باهتمامه  عن المتعاقد المصدّر فيُبلغ الطر (1)
 موجاااودةمشاايراً إلاااى السااالعة المحاااددة وا فاااة الخاضاااعة للاااوائح المثيااارة للقلاااق والتااادابير البديلاااة ال

فاس الوقات إلاى الطارف وله أن يطلب فاي ن، بما في ذلك أية بيانات مرتبطة بهذا الصدد. والمقترحة
وفي سياق المناقشات لمعرفة مدى  .الموجودة دابيرتالمتعاقد المستورد إطالعه على المسّوغ الفني لل

 مناي وجادول الخطوات المتّبعة وجادول أعماال ب موجزاالتعادل، يجو  التوصل إلى اتفاق يتضّمن 
 محتمل.

المتبعااة لديااه بحيااث تسااهل دة الموجااوالتاادابير  بوصاافالطاارف المتعاقااد المسااتورد  يقااوم (2)
ويجااب أن تشاامل المعلومااات ماان الطاارف المتعاقااد  مقارنتهااا مااع تاادابير الصااحة النباتيااة البديلااة.

 المستورد، قدر اإلمكان، ما يلي:

بير ارماي التادتالغاية من تدابير الصحة النباتية، بما في ذلك تحديد خطر ا فاة المحادد الاذي  أ()
 تقليلهإلى 

فااي تحقيااق مسااتوى الحمايااة المناسااب لاادى  موجااودةتاادابير الصااحة النباتيااة ال ماادى مساااهمة  ()
 قدر المستطاع، الطرف المتعاقد المستورد

، بمااا يشاامل تحلياال مخاااطر ا فااات عنااد موجااودةالمسااّوغ الفنااي لتاادابير الصااحة النباتيااة ال ج()
 االقتضاء

دّر على أن يثبت أّن التدابير أي معلومات إضافية من شأنها أن تساعد الطرف المتعاقد المص د()
 المقترحة تحقق مستوى الحماية المناسب لدى الطرف المتعاقد المستورد.

تعاادل تادابير الصاحة  فاي رأياهالتاي تثبات الفنياة المعلوماات يقدّم الطرف المتعاقد المصادّر  (3)
يتايح  معلوماات بشاكلويجاب أن تكاون تلاك ال، طلباً بشأن تعادل تدابير الصحة النباتياةيقدّم  ،النباتية

المقارنة مع المعلومات التي يقدمها الطرف المتعاقد المستورد، فيسهل بالتالي على الطرف المتعاقاد 
 :أن يشمل ذلك العناصر التالية ويجب المستورد إجراء التقييم الال م.

 لتدابير البديلة المقترحةاوصف  أ()
 التدابير فعالية  ()
لادى الطارف  فاي تحقياق مساتوى الحماياة المناساب ديلاة المقترحاةمدى مسااهمة التادابير الب ج()

 قدر المستطاع، المتعاقد المستورد
معلومات عن طريقة تقييم التدابير )ماثالً بواساطة التجاار  المخبرياة، التحليال اإلحصاائي،  د()

 السارية األداء الفعلي للتدابيرو الخبرة التنفيذية العملية(

لانفس مخااطر ا فاات لادى الطارف  موجودةالبديلة المقترحة والتدابير المقارنة بين التدابير  هـ()
 المتعاقد المستورد

 معلومات عن الجدوى الفنية والتنفيذية للتدابير البديلة المقترحة. )و(

تدابير الصحة النباتية البديلة المقترحة ويقيّمها، مع مراعااة  المستورديتلقى الطرف المتعاقد  (4)
 :على سبيل المثال ال الحصر النقاط التالية

ر، بما فيها المعلومات المساندة عن فعالية المعلومات المقدمة من الطرف المتعاقد المصدّ  أ()
التدابير البديلة المقترحة
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مدى نجاح تدابير الصحة النباتية البديلة في تحقيق مستوى الحماية المناسب، إما على أساس   ()
 معلومات نوعيّة أو كميّة

ن معلومات بشأن الطريقة والعمل والتشغيل الخاص بتدابير الصحة النباتية البديلة للوقاياة ما ج()
 خطر ا فة المحددة أو للحد منه

 الصحة النباتية البديلة المقترحةالجدوى التنفيذية واالقتصادية العتماد تدابير  د()

الطارف المتعاقاد المساتورد  وقاد يطلاب .التقيايمالمزيد مان اإليضااحات فاي ساياق األمر تطلب وقد ي
ويجادر باالطرف  على اإلجراءات التنفيذياة إلنجاا  التقادير. اإلطالعمعلومات إضافية و/أو إمكانية 

المتعاقد المصدّر االستجابة ألي مخاوف فنياة يثيرهاا الطارف المتعاقاد المساتورد مان خاالل إعطااء 
 ،لومااات أو المواقااع ذات الصاالةو/أو إتاحااة إمكانيااة الحصااول علااى المع ،المعلومااات ذات الصاالة

 لتيسير عمليات االستعراض أو التفتي  أو غيرها من عمليات التحقق الال مة لتحديد الكفاءة.

ويتايح لاه، بنااء  ،الطارف المتعاقاد المصادّر بقارارهباإبالغ الطرف المتعاقد المستورد يقوم و (5)
ً فنيراً رومبشرحاً  على طلبه،  أسرع وقت ممكن. لتحديد التعادل من جانبه في ا

فاي ا راء  الخالفاات لحالرفض طلب تحديد التعادل، ينبغي بذل الجهود الال ماة  ةوفي حال (6)
 .الثنائي الحوار عن طريق

العمال فاوراً وإذا اعترف الطرف المتعاقد المستورد بالتعادل، يجب أن يتّم التنفيذ مان خاالل  (7)
ويجب إباالغ  المتعاقد المستورد. الطرفبها لدى  تعديل لوائح االستيراد وأي إجراءات متصلةعلى 

 .) ( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات2-لمادة السابعةطبقاً لاألطراف المتعاقدة بتلك التعديالت 

والرصد وإدراجه ضمن الخطة أو الترتيب الرامي إلى  للمراجعةويجو  استحداث إجراء  (8)
 خاصة بالتعادل. تنفيذ أي تدابير أو برامج معترف بها
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منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
إن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاق دولي بشأن الصحة النباتية يهدف إلى 

حماية الموارد النباتية حول العالم وإلى تيسير التجارة اآلمنة.
وتتمثل رؤية االتفاقية في أن تتمتع البلدان كلها بالقدرة على تنفيذ إجراءات متوائمة 

لمنع دخول اآلفات إليها وانتشارها فيها، وللحد من تأثيرات اآلفات على صعيد األمن 
الغذائي والتجاري والنمو االقتصادي والبيئة.”

الهيكل التنظيمي
هناك أكثر من 180 طرفًا متعاقًدا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 	
لكّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة  	

لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تّم إنشاء 10 منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتنسيق عمل المنظمات الوطنية  	

لوقاية النباتات في مختلف مناطق العالم.
امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات تنسق انشطتها مع المنظمات الدولية المعنية  	

للمساعدة في بناء القدرات االقليمية و الوطنية
تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتوفير خدمات األمانة لالتفاقية. 	


