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االعتماد
اعتمووودت هيروووة تووودابير الصوووحة النباتيوووة خوووالل دورتهوووا السادسوووة عشووورة هوووذا المعيوووار فوووي أبريووول
نيسان .2022

مقدمة
النطاق
يوفّر هذا المعيار التوجيهات بشوووأن غرض المعايير الخاصوووة بالسووولع ،واسوووتخدامها ،ومضووومونها،
ونشوورها واسووتعراضووها (ال ُمشووار إليه في ما يلي باسووم "المعايير السوولعية") لتدابير الصووحة النباتية.
وتنطب هذه المعايير ،الواردة كمالح بهذا المعيار المفاهيمي الشووامل ،على السوولع األسوواسووية التي
يجري نقلها في التجارة الدولية وتحدّد اآلفات المرتبطة بهذه السووووولع األسووووواسوووووية والخيارات لتدابير
الصوووووحة النباتية ذات الصووووولة بحيث تنظر فيها األطراف المتعاقدة .وليس الغرض من قوائم اآلفات
والخيارات المقدمة لتدابير الصحة النباتية أن تكون حصرية ،وهي تخضع للمراجعة والتعديل.
ال يشمل نطاق هذا المعيار ومالحقه البحث في اآلفات الملوثة أو االنحراف عن االستخدام المتوخي.
المراجع
يحيل هذا المعيار إلى معايير دولية لتدابير الصووووووحة النباتية .ويمكن االطالع على هذه المعايير
الوودوليووة هووذه على البوابووة الوودوليووة للصووووووحووة النبوواتيووة على العنوان التوواليwww.ippc.int/core- :
.activities/standards-setting/ispms
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .روما ،أمانة االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .2021 .اإلطار االسووووتراتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
للفترة  .2030-2020روما ،أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
التعاريف
يمكن االطالع على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية المستخدمة في هذا المعيار في المعيار الدولي
رقم ) 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية).
اإلطار العام للمتطلبات
يجب أن تبحث األطراف المتعاقدة في المعايير السوووووولعية المتوفرة لدى تحديد متطلبات االسووووووتيراد
صا بسلعة معيّنة وباستخدامها المتو ّخي،
المتعلقة بتدابير الصحة النباتية .ويكون ك ّل معيار سلعي خا ً
ويتضمن قائمة باآلفات والخيارات الموازية لها لتدابير الصحة النباتية من أجل إدارة مخاطر اآلفات
المرتبطة بها .وتشوومل قائمة اآلفات آفات قد تصوويب السوولعة األسوواسووية الخاض وعة للتجارة ،والتي قد
خطرا على البلد المستورد حين تُستخدم هذه السلعة للغرض المتوخي منها والمحدد في معيار
تش ّكل
ً
السوووولعة .وخيارات تدابير الصووووحة النباتية الواردة في القائمة هي التي تسووووتجيب إلى المعايير الدنيا
إلدراج ها في المع يار ،وتُصوووووونّف وف ًقا لدر جة الث قة في ال تدابير .وليس الغرض من قوائم اآل فات
والخيارات المقدمة لتدابير الصحة النباتية أن تكون وافية ،وهي تخضع للمراجعة والتعديل.
تُقدم المعايير السلعية األساسية كمالح بهذا المعيار.
إن إدراج تدبير ما في هذا المعيار الدولي ال يترتّب عنه أي التزام على األطراف المتعاقدة من أجل
الموافقة عليه أو تسجيله أو اعتماده الستخدامه على أراضيها.
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معلومات أساسية
تسووووووعى االتفاقية الدولية لوقاية النبا تات إلى حماية الموارد النباتية في العالم من إدخال اآلفات
وانتشووارها ،وإلى تيسووير التجارة اآلمنة .ويمكن تحقي تقدّم كبير في مجال تيسووير التجارة اآلمنة من
خالل وضووووووع واعتماد معايير دوليّة سوووووولعية لتدابير الصووووووحة النباتيّة .وتدعم التجارة اآلمنة النمو
االقتصادي والتنمية ،ما يساعد على الحدّ من الفقر في العالم.
ويشوووومل مشووووروع اإلطار االسووووتراتيجي لالتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات للفترة  2030-2020وضووووع
معايير دوليّة خاصووووة بسوووولع محددة ،مع ما يرافقها من بروتوكوالت تشووووخيص ومعالجات للصووووحة
النباتيّة وتوجيهات لدعم التنفيذ ،وتبسيل التجارة والتعجيل في المفاوضات بشأن النفاذ إلى األسواق،
عند االقتضاء.
والغرض من هذا المعيار هو توفير توجيهات بشووووأن وضووووع معايير سوووولعية واسووووتخدامها .ويجري
تصووميم هذه المعايير ،المقدمة كمالح بهذا المعيار ،لدعم عملية وضووع متطلبات االسووتيراد المتعلقة
مبررات فنية لتسهيل التجارة اآلمنة.
بتدابير الصحة النباتية حيث يكون للتدابير ّ
ويمكن أن تشمل المنافع المتو ّخاة من استخدام المعايير السلعية ما يلي:
 يمكن أن تش ّكل قاعدة ً مشتركة لوضع متطلبات االستيراد المتعلقة بتدابير الصحة النباتية؛سر المناقشات بشأن النفاذ إلى األسواق؛
 يمكن أن تي ّ يمكن أن تس ّهل التجارة اآلمنة؛ يمكن أن تساعد المنظمات الوطنية لوقاية النباتات في استخدام مواردها على النحو األمثل؛ تحدّد التدابير المتوفّرة إلدارة مخاطر اآلفات المرتبطة بحركة السولع األسواسوية في التجارةالدولية ،وترفع مستوى الوعي بشأنها؛
ّ
 تحدّد اآلفات المرتبطة بالسووووولع األسووووواسوووووية التي تتولى المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتإدارتها بشكل شائع ،وترفع مستوى الوعي بشأنها.
ويتضوووووو ّمن كل ملح قائمة بالتدابير للنظر فيها كتدابير للصووووووحة النباتية .ويُشووووووار إلى هذه التدابير
بوصفها "خيارات لتدابير الصحة النباتية".

اآلثار المترتبة على التنوع البيولوجي والبيئة
توفّر المعايير السووووولعية التوجيهات بشوووووأن الخيارات المتعلقة بتدابير الصوووووحة النباتية .ويمكن أن
تساعد هذه التدابير في حماية البيرة والحفاظ على التنوع البيولوجي من خالل إدارة مخاطر اآلفات
التي تش ّكلها السلع األساسية التي يت ّم التداول بها دوليًا.

المبادئ المتعلقة بالمعايير السلعية
في إطار الحقوق والموجبات الخاصووة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،فإن المباد األسوواسووية التي
تكتسي أهمية خاصة والمتصلة بالمعايير السلعية هي التالية:
 السووووولطة السووووويادية لألطراف المتعاقدة ،كما جرى تحديدها في المادة السوووووابعة 1-من نصاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،لوضوووووع تدابير الصوووووحة النباتية واعتمادها بشوووووأن دخول
اآلفات وانتشارها على أراضيها ،وبالتالي فإن متطلبات االستيراد المتعلقة بتدابير الصحة
النباتية ال تتأثر بالمعايير السلعية.
 تبقى االلتزا مات ا لدول ية لألطراف المت عا قدة في إ طار االت فاق ية ا لدول ية لو قا ية الن با تاتواتفاقية تطبي التدابير الصووووووحية والصووووووحة النباتية لمنظمة التجارة الدولية غير متأثرة
بالمعايير السلعية.
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المعايير الخاصة بالسلع من أجل تدابير الصحة النباتية

ال تفرض المعايير السوولعية التزامات إضووافية على البلدان المسووتوردة غير تلك المحددة في
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
يبقى تنظيم أي آفة ترد في قوائم المعايير السووولعية خاضوووعًا لمبررات فنية باسوووتخدام تحليل
مالئم لمخاطر اآلفات ،أو أسووولوب مناظر آخر لفحص وتقييم المعلومات العلمية المتوافرة،
حيثما ينطب ذلك (المواد الثانية ،والسوووادسوووة ،والسوووابعة( 2-ز) من االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات).
وليس الغرض من الخيارات المتعلقة بتدابير الصوووحة النباتية الواردة في المعايير السووولعية
يبررها
أن تكون حصوووووورية؛ ويجوز لألطراف المتعاقدة اتخاذ تدابير أُخرى إذا كان لها ما ّ
من الناحية الفنية (المادة السوووووووابعة( 2-ز) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات) ،ويمكن
اقتراح إدراجها في تنقيحات المعايير السلعية.

المتطلبات
 -1الهدف من المعايير السلعية واستخدامها
يتمثل الهدف من المعايير السولعية في دعم عملية وضوع متطلبات االسوتيراد المتعلقة بتدابير الصوحة
المبررة من الناحية الفنية والتي تس ّهل التجارة اآلمنة.
النباتية
ّ
ويجب أن يكون لمتطلبات اال ستيراد المتعلقة بتدابير ال صحة النباتية التي ت ضعها البلدان الم ستوردة
يبررها من الناحية الفنية ،وفقًا لاللتزامات الدولية .وينبغي أن تنظر البلدان المسوووووتوردة في قوائم
ما ّ
اآلفات والخيارات لتدابير الصووووحة النباتية الواردة ضوووومن المعايير السوووولعية ،لدى وضووووع متطلبات
االسوووووتيراد المتعلقة بتدابير الصوووووحة النباتية .كما يتعيّن تقييم أهمية قوائم اآلفات والخيارات المتعلقة
متوفرا
بتدابير الصحة النباتية بالنسبة إلى ك ّل بلد منشأ وسلعة مستوردة (حيث يكون المعيار السلعي
ً
لهذه السوولعة واسووتخدامها المتو ّخي) .وقد تسوواعد هذه المعايير في تسووهيل تقييم هذه التدابير في تحليل
مخاطر اآلفات ،أو أي أسووووولوب ُمناظر آخر لفحص أو تقييم المعلومات العلمية المتاحة ،حيث يكون
ذلك مالئ ًما.
ال يجري وضع المعايير السلعية في الحاالت التالية:
 حين ال تتوفر تدابير فعالة للصحة النباتية؛ حين يوفر معيار دولي لتدابير الصحة النباتية قائم أصالً التوجيهات الكافية؛ حين ال يجب اعتبار السلعة خاضعة للوائح (مثالً ،حين يتم تجهيز السلعة إلى درجة أنها لمينص عليه المعيار الدولي رقم  32لتدابير السووووولع
تعد قادرة على أن تُصووووواب باآلفات ،كما
ّ
األساسية (تصنيف السلع تبعًا لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها)).
 -2نطاق المعايير السلعية ومضمونها
تكون المعايير السلعية التي تشكل المالح بهذا المعيار المفاهيمي الشامل مرتبة وفقًا لألقسام التالية:
 النطاق وصف السلعة واستخدامها المتوخي قائمة اآلفات المرتبطة بالسلعة الخيارات المتعلقة بتدابير الصحة النباتية المراجعووف لمضووومون هذه األقسوووام ،فضوووالً عن وصوووف للقاعدة التي أُدرجت على
ويرد في الجدول  1وصو م
أساسها اآلفات وخيارات تدابير الصحة النباتية في المعايير.
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الجدول  :1مضمون المعايير السلعية
النطاق -يصف هذا المعيار السلعي بوضوح السلعة (بما في ذلك ،عند االقتضاء ،االسم النباتي والجزء
من النبات فضوالً عن اسووتخدامها المتوخي) التي تُحدّد لها قائمة اآلفات والخيارات المرتبطة بها لتدابير
الصحة النباتية.
وصففف السففلعة واسففتخدامها المتوخي -يصووف هذا القسووم بوضوووح السوولعة ،مثل نوع النبات (اإلسووم
النباتي) ،والجزء الخاضووع للتجارة بصووورة خاصووة واسووتخدامها المتوخي .ويهدف الوصووف إلى توفير
معلومات كافية بما يسوووووومح ب تحديد قائمة مركزة من اآلفات والخيارات المرتبطة بها لتدابير الصووووووحة
نظرا إلى تأثيره على مخاطر اآلفات التي تطرحها هذه
النباتية .ويُذكر االسووووووتخدام المتوخى للسوووووولعة ً
السلعة ،كما يرد وصفه في المعيار الدولي رقم  32لتدابير الصحة النباتية (تصنيف السلع تبعًا لمخاطر
اآلفات التي تنطوي عليها).
قائمة اآلفات المرتبطة بالسففلعة -يتضوومن هذا القسووم قائمة أو قوائم معلوم أنها ترتبل بالسوولعة موضوووع
الوصووف .ويشوومل أحد المعايير إلدراج آفة ما أن تكون السوولعة خاضووعة للوائح من جانب طرف متعاقد
مبررات فنية.
واحد على األقل ،باالستناد إلى ّ
وال يوفر إدراج آفة ما في معيار سلعي المبررات الفنية إلخضاعها للوائح .ولدى تحديد ما إذا كانت آفة
ما خاضعة للوائح أم ال في معيار سلعي ،يتعيّن على البلد المستورد ،أن يبني قراره على مبررات فنية،
باسووووووت خدام تحل يل مالئم لم خاطر اآل فات أو أسوووووولوب م ناظر آخر لفحص وتقييم المعلو مات العلم ية
المتوافرة ،حيثما ينطب ذلك.
وليس من المقصود أن تكون قائمة اآلفات حصرية.
الخيارات المتعلقة بتدابير الصففحة النباتية -يقد ّم هذا القسووم الخيارات لتدابير الصووحة النباتية ،بما في
المبررة فنيًا المسوووتخدمة
ذلك التدابير المعتمدة في المعايير الدولية لتدابير الصوووحة النباتية أو التدابير
ّ
حاليًا في التجارة ،والظروف التي تُطبّ فيها تدابير ما .ويمكن توفير تدابير فردية أو مجموعات من
التدابير لكل آفة ،وقد تتعل بأي مرحلة من مراحل اإلنتاج أو مناولة السلعة قبل االستيراد.
ومع أن المعايير السلعية تعرض فقل الخيارات المتعلقة بتدابير الصحة النباتية التي يمكن تطبيقها حتى
نقطة الدخول ،يمكن أن تبحث األطراف المتعاقدة في تدابير ما بعد الدخول ،كما يرد وصفه في المعيار
الدولي رقم  20لتدابير الصووووووحة النباتية (الخطوط التوجيهية لنظام تطبي لوائح الصووووووحة النباتية على
الواردات).
وليس الغرض من قائمة أو قوائم التدابير أن تكون حصوووووورية إنما أن تعطي البلدان خيارات لكي تنظر
فيها.
وترد التدابير مرفقةً بقائمة اآلفات التي من المعلوم أنها ترتبل بالسوووووولعة ،حيث يُدرج كل تدبير مقابل
ضا و صف لكل تدبير ،على نحو كاف لإل شارة إلى
اآلفة أو اآلفات التي يقوم بإدارة مخاطرها .ويرد أي ً
ضا إضافة المعلومات عن التدابير ضمن مرف عند الحاجة.
استخدامه وتطبيقه العملي.ويمكن أي ً
المراجع -تُحدد في هذا القسووم مراجع جميع مصووادر المعلومات المقدمة عن اآلفات والخيارات المتعلقة
بتدابير الصحة النباتية الواردة في المعيار السلعي.

 -3معايير إدراج التدابير في المعايير السلعية
يمكن أن يبحث الفري الفني المعني بمعايير السوولع األسوواسووية في تدبير ما إلدراجه في معيار سوولعي
عند يوضووعه ،أو يكون قد ُوضووع ،كأحد متطلبات االسووتيراد المتعل بتدابير الصووحة النباتية من قبل
طرف متعاقد واحد على األقل وبالتالي ،يتم العمل به بين طرفين متعاقدين على األقل .ويلقى إدراج
المعيار المزيد من الدعم في حال استيفائه أحد المعايير التالية:
 -تشير األدلّة التجريبية إلى أن التدبير فعال.
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 تشووير التجارب الناشوورة عن االسووتخدام في التجارة الدولية إلى أن التدبير فعال :على سووبيلالمثال:
يُستخدم التدبير ،أو ت ّم استخدامه ،بشكل مكثف؛
ت ّم استخدام التدبير على نحو ناجح إلدارة حاالت عدم امتثال الشحنات.
 تشير التجارب الناشرة عن االستخدام المحلي إلى أن التدبير فعال .على سبيل المثال:ت ّم استخدام التدبير بشكل مكثف في ما يخص حركة السلع على الصعيد المحلي؛
ت ّم استخدام التدبير على نحو ناجح في برامج إدارة التفشي والقضاء عليه؛
تشير المعلومات في خطل إصدار شهادات الصحة النباتية إلى أن التدبير فعال؛
تتوفر أفضل الممارسات إلدارة التدبير.
 ت ّم تحديد التدبير على أنه خيار إلدارة مخاطر اآلفات باالسووووووتناد إلى تحليل مخاطر اآلفات(عندما ينطب ذلك) ،أو من أسوووووولوب ُم ناظر فني آخر لفحص وتقييم المعلومات العلمية
المتوافرة ،بما يشير إلى أن التدبير فعال في التخفيف من مخاطر اآلفات.
 يرد التدبير في معيار دولي معتمد لتدابير الصوووحة النباتية يكون متصوووالً باآلفات أو السووولعاألساسية التي تندرج ضمن نطاق المعيار السلعي.
 توجد معايير إقليمية تشمل التدبير وتكون متصلة باآلفات أو السلع التي تندرج ضمن نطاقالمعيار السلعي.
أيض وا قابلية تطبي التدبير وجدواه حين يتم
يأخذ الفري الفني المعني بالمعايير السوولعية في االعتبار ً
البحث في التدبير لغرض إدراجه في معيار سلعي.








 -4الثقة في فعالية التدابير
يقوم الفري الفني المعني بالمعايير السووولعية بتصووونيف التدابير وف الثقة في فعالية التدابير .ويجري
تقييم الفعالية باالسووووووتناد إلى معايير يضووووووعها الفري الفني ويقوم بمراجعتها عند الحاجة .ويمكن أن
يستند تقييم الفعالية إلى ما يلي:
 وجود التدبير في معيار دولي معتمد لتدابير الصحة النباتية؛ وجود التدبير في معيار إقليمي؛ تاريخ استخدام التدبير من جانب األطراف المتعاقدة؛ تاريخ استخدام التدبير من جانب القطاع الخاص أو الكيانات المر ّخص لها؛ إدراج التدبير في تحليل مخاطر اآلفات؛ عدد تحليالت مخاطر اآلفات التي تتضمن التدبير؛ عدد السنوات التي كان يُستخدم خاللها التدبير؛ تقارير عن نجاح التدبير أو فشله ،بما في ذلك بيانات االعتراض وعدم االمتثال؛ حجم أو تواتر السلع األساسية المتداولة في التجارة والتي تخضع للتدبير؛ ت َوفّر التحليالت الكمية أو النوعية ذات الصلة بالتدبير؛وتنوع البلدان التي تطب التدابير.
 عدد ّوتعتمد درجة الثقة على صوووووورامة أي تحليالت داعمة ،ويمكن أن تزداد في حال تراكم مصوووووووادر
األدلّة ،مثل المعلومات عن استخدام التدبير أو قبوله.
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 -5نشر المعايير السلعية
يتم نشر المعايير السلعية ،بعد اعتمادها من جانب هيرة تدابير الصحة النباتية ،بصورة منفصلة على
حدة على البوابة الدولية لتدابير الصووووحة النباتية كمالح بهذا المعيار .وعند االقتضوووواء ،يمكن تقديم
ضا عن ذلك كمالح بمعايير أخرى لتدابير الصحة النباتية.
هذه المعايير عو ً
 -6المراجعة وإعادة التقييم
يتعين على األطراف المتعاقدة أن تقدم ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أية معلومات جديدة
متصلة بمسائل فنية أو مسائل تنفيذ قد يكون لها تأثير على المعايير السلعية التي تعتمدها حاليًا هيرة
تدابير ال صحة النباتية .و سوف يقوم الفري الفني المعني بالمعايير ال سلعية بمراجعة البيانات وتنقيح
قوائم اآلفات والخيارات لتدابير الصحة النباتية عند الحاجة ،إثر عملية وضع المعايير.
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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  180طرفًا متعاقدًا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
◆لك ّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
◆ت ّم إنشاء  10منظمات 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.

امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
www.ippc.int | ippc@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما ،إيطاليا

