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 االعتماد

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

 مقدمة

 النطاق

ستخدامها، وم من غرضحول اليوفّر هذا المعيار التوجيهات  سلع، وا ، ضمونهاالمعايير الخاصة بال
سم " ومراجعتهاونشرها  شار إليه في ما يلي با سلع)الُم وتنطب  "( لتدابير الصحة النباتية. معايير ال

يجري هذا المعيار المفاهيمي الشوووامل، على السووولع األسووواسوووية التي بهذه المعايير، الواردة كمالح  
حدّد اآلفات المرتبطة بهذه السووولع األسووواسوووية والخيارات لتدابير الصوووحة التجارة الدولية وت نقلها في

وليس الغرض من قوائم اآلفات والخيارات النباتية ذات الصلة بحيث تنظر فيها األطراف المتعاقدة. 
 .المقدمة لتدابير الصحة النباتية أن تكون حصرية، وهي تخضع للمراجعة والتعديل

 .المقصود للسلعأو االنحراف عن االستخدام  التلوثالحقه البحث في ال يشمل نطاق هذا المعيار وم

 المراجع

ية.  يحيل بات حة الن تدابير الصوووووو ية ل ويمكن االطالع على هذه المعايير هذا المعيار إلى معايير دول
www.ippc.int/core- الوودوليووة هووذه على البوابووة الوودوليووة للصووووووحووة النبوواتيووة على العنوان التووالي:

setting/ispms-activities/standards. 

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

اإلطار االسووووتراتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات . 2021. أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 روما، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. .2030-2020للفترة 

 
 اريفالتع

يمكن االطالع على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية المستخدمة في هذا المعيار في المعيار الدولي 
 مصطلحات الصحة النباتية(. مسرد (5 رقم

 
 للمتطلبات العام اإلطار

تحديد متطلبات االستيراد المتعلقة المتوفرة لدى  معايير السلعيجب أن تبحث األطراف المتعاقدة في 
، المقصووووودبسوووولعة معيّنة وباسووووتخدامها  اكّل معيار سوووولعي خاصووووً يكون و .النباتية بتدابير الصووووحة
لها لتدابير الصحة النباتية من أجل إدارة مخاطر اآلفات  الموازيةاآلفات والخيارات بويتضمن قائمة 

عة للتجارة، والتي قد قد تصوويب السوولعة األسوواسووية الخاضووآفات المرتبطة بها. وتشوومل قائمة اآلفات 
المحدد في معيار ومنها  المقصودالسلعة للغرض هذه حين تُستخدم لبلد المستورد ا على ال خطرً تشكّ 

وخيارات تدابير الصووووحة النباتية الواردة في القائمة هي التي تسووووتجيب إلى المعايير الدنيا . ةالسوووولع
يار، وتُصوووووونّف  قً إلدراجها في المع لدرجة اوف تدابير. وليس الغرض من قوائم اآلفات ا  قة في ال لث

 ، وهي تخضع للمراجعة والتعديل.مفصلةوالخيارات المقدمة لتدابير الصحة النباتية أن تكون 

 .هذا المعيارب األساسية كمالح  معايير السلعتُقدم 

من أجل أي التزام على األطراف المتعاقدة  يترتّب عنهفي هذا المعيار الدولي ال ما إدراج تدبير إن 
 ستخدامه على أراضيها.اله أو تسجيله أو اعتماد عليه الموافقة

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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 معلومات أساسية

عالم من إدخال اآلفات  سووووووعىت ية في ال بات ية الموارد الن تات إلى حما با ية الن ية لوقا لدول ية ا فاق االت
قدّم كبير في مجال تيسووير التجارة اآلمنة من ويمكن تحقي  توانتشووارها، وإلى تيسووير التجارة اآلمنة. 

وتدعم التجارة اآلمنة النمو  دولّية لتدابير الصووووووحة النباتّية. سوووووولع خالل وضووووووع واعتماد معايير
 االقتصادي والتنمية، ما يساعد على الحدّ من الفقر في العالم.

وضووووع  2030-2020مشووووروع اإلطار االسووووتراتيجي لالتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات للفترة  شووووملوي
، مع ما يرافقها من بروتوكوالت تشووووخيص ومعالجات للصووووحة سوووولع محددةمعايير دوليّة خاصووووة ب

، إلى األسواق النفاذتبسيل التجارة والتعجيل في المفاوضات بشأن و لدعم التنفيذ، النباتيّة وتوجيهات
 عند االقتضاء.

ويجري تصميم  واستخدامها. معايير سلعالغرض من هذا المعيار هو توفير توجيهات بشأن وضع و
هذا المعيار، لدعم عملية وضووع متطلبات االسووتيراد المتعلقة بتدابير بهذه المعايير، المقدمة كمالح  

 لتسهيل التجارة اآلمنة. ةفني اتلتدابير مبّررلكون يالصحة النباتية حيث 

 ما يلي: معايير السلعالمتوّخاة من استخدام  المنافعويمكن أن تشمل 

 متطلبات االستيراد المتعلقة بتدابير الصحة النباتية؛مشتركة لوضع  يمكن أن تشّكل قاعدةً  -

 إلى األسواق؛ النفاذيمكن أن تيّسر المناقشات بشأن  -

 يمكن أن تسّهل التجارة اآلمنة؛ -

 استخدام مواردها على النحو األمثل؛ في أن تساعد المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتيمكن  -

تحدّد التدابير المتوفّرة إلدارة مخاطر اآلفات المرتبطة بحركة السولع األسواسوية في التجارة  -
 رفع مستوى الوعي بشأنها؛تالدولية، و

المنظمات الوطنية لوقاية  تديرها عادةتحدّد اآلفات المرتبطة بالسوووووولع األسوووووواسووووووية التي  -
 رفع مستوى الوعي بشأنها. تالنباتات، و

كل ملح  قائمة بالتدابير للنظر فيها كتدابير للصووووووحة النباتية. ويُشووووووار إلى هذه التدابير  ويتضووووووّمن
 بوصفها "خيارات لتدابير الصحة النباتية". 

 
 اآلثار المترتبة على التنوع البيولوجي والبيئة

ويمكن أن تسوواعد  التوجيهات بشووأن الخيارات المتعلقة بتدابير الصووحة النباتية. عمعايير السوولتوفّر 
في حماية البيرة والحفاظ على التنوع البيولوجي من خالل إدارة مخاطر اآلفات التي  التدابيرهذه 

 .اي يتّم التداول بها دوليً تشّكلها السلع األساسية الت

 
 بمعايير السلعالمبادئ المتعلقة 

األسوواسووية التي في إطار الحقوق والموجبات الخاصووة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإن المباد  
 :هي التالية بمعايير السلع المتصلةأهمية خاصة وتكتسي 

من نص  1-السوووووابعةالسووووولطة السووووويادية لألطراف المتعاقدة، كما جرى تحديدها في المادة  -
بشوووووأن دخول وضوووووع تدابير الصوووووحة النباتية واعتمادها لاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

متطلبات االستيراد المتعلقة بتدابير الصحة بالتالي فإن و ،على أراضيهااآلفات وانتشارها 
 .بمعايير السلعالنباتية ال تتأثر 

تات  - با ية الن قا ية لو لدول ية ا فاق طار االت قدة في إ عا ية لألطراف المت لدول مات ا تبقى االلتزا
واتفاقية تطبي  التدابير الصووووووحية والصووووووحة النباتية لمنظمة التجارة الدولية غير متأثرة 

 .بمعايير السلع
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في التزاماتج إضووووافية على البلدان المسووووتوردة غير تلك المحددة  معايير السوووولعال تفرض  -
 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

لمبررات فنية باسووووووتخدام تحليل  اخاضووووووعً  معايير السوووووولعتنظيم أي آفة ترد في قوائم يبقى  -
اد وآخر لفحص وتقييم المعلومات العلمية المتوافرة، )الم مماثلاآلفات، أو أسوولوب  مخاطر
 )ز( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(. 2-والسابعة السادسة،، والثانية

أن  معايير السووولعوليس الغرض من الخيارات المتعلقة بتدابير الصوووحة النباتية الواردة في  -
؛ ويجوز لألطراف المتعاقدة اتخاذ تدابير أُخرى إذا كان لها ما يبّررها من شووووووواملةتكون 

ويمكن اقتراح من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(،  )ز( 2-السووووووابعةالناحية الفنية )المادة 
 .معايير السلع تنقيحات إدراجها في

 
 المتطلبات

 واستخدامها معايير السلعمن هدف ال -1

في دعم عملية وضوووع متطلبات االسوووتيراد المتعلقة بتدابير الصوووحة  معايير السووولعيتمثل الهدف من 
 .النباتية المبّررة من الناحية الفنية والتي تسّهل التجارة اآلمنة

متطلبات االستيراد المتعلقة بتدابير الصحة النباتية التي تضعها البلدان المستوردة ويجب أن يكون ل
تزامات الدولية. وينبغي أن تنظر البلدان المسوووووتوردة في قوائم لالل ايبّررها من الناحية الفنية، وفقً ما 

، لدى وضووووووع متطلبات معايير السوووووولعاآلفات والخيارات لتدابير الصووووووحة النباتية الواردة ضوووووومن 
االسوووووتيراد المتعلقة بتدابير الصوووووحة النباتية. كما يتعيّن تقييم أهمية قوائم اآلفات والخيارات المتعلقة 

 امتوفرً  معيار السوولعبتدابير الصووحة النباتية بالنسووبة إلى كّل بلد منشووأ وسوولعة مسووتوردة )حيث يكون 
لمعايير في تسهيل تقييم هذه التدابير في تحليل تساعد هذه ا(. وقد المقصودلهذه السلعة واستخدامها 

ينطب   ماية المتاحة، حيثالمعلومات العلم آخر لفحص أو تقييم مماثلأو أي أسووولوب ، مخاطر اآلفات
 .ذلك

 في الحاالت التالية: معايير السلع يجري وضعال 

 حين ال تتوفر تدابير فعالة للصحة النباتية؛ -

 التوجيهات الكافية؛ الصحة النباتية قائم أصاًل حين يوفر معيار دولي لتدابير  -

سلعة إلى درجة أنها لم ال، حين يتم تجهيز سلعة خاضعة للوائح )مثاًل اعتبار الحين ال يجب  -
لتدابير السووووولع  32تعد قادرة على أن تُصووووواب باآلفات، كما ينّص عليه المعيار الدولي رقم 

 .((لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها عًاصنيف السلع تبتاألساسية )

 
 ومضمونها معايير السلعنطاق  -2

 :لألقسام التالية اوفقً  يار المفاهيمي الشامل مرتبةً هذا المعبالتي تشكل المالح   معايير السلعتكون 

 النطاق -

 المقصودوصف السلعة واستخدامها  -

 قائمة اآلفات المرتبطة بالسلعة -

 الصحة النباتيةالخيارات المتعلقة بتدابير  -

 المراجع -

عن وصوووف للقاعدة التي أُدرجت على  وصوووفم لمضووومون هذه األقسوووام، فضووواًل  1يرد في الجدول و
 .أساسها اآلفات وخيارات تدابير الصحة النباتية في المعايير
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جزء البوضوووح السوولعة )بما في ذلك، عند االقتضوواء، االسووم النباتي و معيار السوولع هذايصووف  -النطاق
( التي تُحدّد لها قائمة اآلفات والخيارات المرتبطة بها لتدابير المقصودعن استخدامها  النبات فضاًل من 

 الصحة النباتية.

 ، مثل نوع النبات )اإلسووميصووف هذا القسووم بوضوووح السوولعة -المقصففودوصففف السففلعة واسففتخدامها 
ويهدف الوصووف إلى توفير . المقصووودالنباتي(، والجزء الخاضووع للتجارة بصووورة خاصووة واسووتخدامها 

تحديد قائمة مركزة من اآلفات والخيارات المرتبطة بها لتدابير الصووووووحة بمعلوماتج كافية بما يسوووووومح 
إلى تأثيره على مخاطر اآلفات التي تطرحها هذه  انظرً للسووووولعة  المقصوووووودويُذكر االسوووووتخدام  النباتية.

 لمخاطر تبعًا السلع تصنيف) لتدابير الصحة النباتية 32السلعة، كما يرد وصفه في المعيار الدولي رقم 
 .(عليها تنطوي التي اآلفات

موضوووع يتضوومن هذا القسووم قائمة أو قوائم معلوم أنها ترتبل بالسوولعة  -قائمة اآلفات المرتبطة بالسففلعة
خاضووعة للوائح من جانب طرف متعاقد  السوولعة أن تكونما ويشوومل أحد المعايير إلدراج آفة  .الوصووف

 .ةفني مبّررات، باالستناد إلى واحد على األقل

المبررات الفنية إلخضوواعها للوائح. ولدى تحديد ما إذا كانت  معيار سوولعة مافي ما وال يوفر إدراج آفة 
بني قراره على ي، يتعيّن على البلد المسووووووتورد، أن معيار سوووووولع معينآفة ما خاضووووووعة للوائح أم ال في 

آخر لفحص وتقييم المعلومات  مماثلأو أسوووولوب  فنية، باسووووتخدام تحليل مالئم لمخاطر اآلفات مبرراتج 
 حيثما ينطب  ذلك.العلمية المتوافرة، 

 .شاملةوليس من المقصود أن تكون قائمة اآلفات 

يقدّم هذا القسووم الخيارات لتدابير الصووحة النباتية، بما في  -الخيارات المتعلقة بتدابير الصففحة النباتية
المسوووتخدمة  اباتية أو التدابير المبّررة فنيً ذلك التدابير المعتمدة في المعايير الدولية لتدابير الصوووحة الن

من  مجموعاتفي التجارة، والظروف التي تُطبّ  فيها تدابير ما. ويمكن توفير تدابير فردية أو  احاليً 
 السلعة قبل االستيراد. تداولالتدابير لكل آفة، وقد تتعل  بأي مرحلة من مراحل اإلنتاج أو 

يمكن تطبيقها حتى  التي تعرض فقل الخيارات المتعلقة بتدابير الصوووووحة النباتية معايير السووووولعأن  معو
، يمكن أن تبحث األطراف المتعاقدة في تدابير ما بعد الدخول، كما يرد وصفه في المعيار دخولنقطة ال

ى الخطوط التوجيهية لنظام تطبي  لوائح الصووووووحة النباتية عللتدابير الصووووووحة النباتية ) 20الدولي رقم 
 (.الواردات

 .تنظر فيهالكي إنما أن تعطي البلدان خيارات  شاملةليس الغرض من قائمة أو قوائم التدابير أن تكون و

، حيث ُيدرج كل تدبير مقابل أنها ترتبل بالسوووووولعة التي من المعلومترد التدابير مرفقةً بقائمة اآلفات و
وصف لكل تدبير، على نحو كافج لإلشارة إلى  اضً اآلفة أو اآلفات التي يقوم بإدارة مخاطرها. ويرد أي

 مرف  عند الحاجة. ضمنإضافة المعلومات عن التدابير  اويمكن أيضً  استخدامه وتطبيقه العملي.

تُحدد في هذا القسووم مراجع جميع مصووادر المعلومات المقدمة عن اآلفات والخيارات المتعلقة  -المراجع
  .معيار السلعبتدابير الصحة النباتية الواردة في 

 
 معايير السلعإدراج التدابير في  معايير -3

ي إلدراجه في معيار سوولع في تدبير ما معايير السوولع األسوواسوويةالمعني ب الفني فري بحث الييمكن أن 
متعل  بتدابير الصوووحة النباتية من قبل السوووتيراد أحد متطلبات اال، أو يكون قد ُوضوووع، كهوضوووع عند

ويلقى إدراج  .األقل وبالتالي، يتم العمل به بين طرفين متعاقدين على األقلطرف متعاقد واحد على 
 أحد المعايير التالية: استيفائهالمعيار المزيد من الدعم في حال 

 إلى أن التدبير فعال.  يبيةتشير األدلّة التجر -

سووبيل إلى أن التدبير فعال: على الدولية تشووير التجارب الناشوورة عن االسووتخدام في التجارة  -
 المثال: 
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 ؛يُستخدم التدبير، أو تّم استخدامه، بشكل مكثف 

 تّم استخدام التدبير على نحو ناجح إلدارة حاالت عدم امتثال الشحنات. 

 أن التدبير فعال. على سبيل المثال: إلى تشير التجارب الناشرة عن االستخدام المحلي -

 يخص حركة السلع على الصعيد المحلي؛ تّم استخدام التدبير بشكل مكثف في ما 

 تّم 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. 

تحليل مخاطر اآلفات اآلفات باالسووووووتناد إلى تّم تحديد التدبير على أنه خيار إلدارة مخاطر  -
ثلينطب  ذلك(، أو من أسوووووولوب  ا)عندم فني آخر لفحص وتقييم المعلومات العلمية  مما

 شير إلى أن التدبير فعال في التخفيف من مخاطر اآلفات.بما يالمتوافرة، 

باآلفات أو السووولع  متصووواًل كون يالنباتية يرد التدبير في معيار دولي معتمد لتدابير الصوووحة  -
 .معيار السلعاألساسية التي تندرج ضمن نطاق 

باآلفات أو السلع التي تندرج ضمن نطاق  متصلةوجد معايير إقليمية تشمل التدبير وتكون ت -
 .معيار السلع

قابلية تطبي  التدبير وجدواه حين يتم  اأيضووووووً في االعتبار  بمعايير السوووووولعالمعني الفني  فري أخذ الي
 .سلعة ماالتدبير لغرض إدراجه في معيار  البحث في

 الثقة في فعالية التدابير -4

بتصنيف التدابير وف  الثقة في فعالية التدابير. ويجري تقييم  بمعايير السلعيقوم الفري  الفني المعني 
عند الحاجة. ويمكن أن يسوووتند  قوم بمراجعتهاالفعالية باالسوووتناد إلى معايير يضوووعها الفري  الفني وي

 لى ما يلي:إتقييم الفعالية 

 ؛وجود التدبير في معيار دولي معتمد لتدابير الصحة النباتية -

 ؛وجود التدبير في معيار إقليمي -

 ؛تاريخ استخدام التدبير من جانب األطراف المتعاقدة -

 لها؛ رّخصتاريخ استخدام التدبير من جانب القطاع الخاص أو الكيانات الم -

 إدراج التدبير في تحليل مخاطر اآلفات؛ -

 عدد تحليالت مخاطر اآلفات التي تتضمن التدبير؛ -

 ؛عدد السنوات التي كان يُستخدم خاللها التدبير -

 وعدم االمتثال؛ تقارير عن نجاح التدبير أو فشله، بما في ذلك بيانات االعتراض -

 ؛والتي تخضع للتدبيرحجم أو تواتر السلع األساسية المتداولة في التجارة  -

 تَوفّر التحليالت الكمية أو النوعية ذات الصلة بالتدبير؛ -

 عدد وتنّوع البلدان التي تطب  التدابير. -

في حال تراكم مصوووووووادر  تزدادالثقة على صوووووورامة أي تحليالت داعمة، ويمكن أن درجة تعتمد و
 .األدلّة، مثل المعلومات عن استخدام التدبير أو قبوله

 معايير السلعنشر  -5

بصووورة منفصوولة على  ، بعد اعتمادها من جانب هيرة تدابير الصووحة النباتية،معايير السوولعيتم نشوور 
وعند االقتضوووواء، يمكن تقديم  .هذا المعياربحدة على البوابة الدولية لتدابير الصووووحة النباتية كمالح  

 النباتية.معايير أخرى لتدابير الصحة بعن ذلك كمالح  ا ضً هذه المعايير عو
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 المراجعة وإعادة التقييم -6

يتعين على األطراف المتعاقدة أن تقدم ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أية معلومات جديدة 
هيرة  التي تعتمدها حاليً ا معايير السووولعمتصووولة بمسوووائل فنية أو مسوووائل تنفيذ قد يكون لها تأثير على 

 تنقيحالبيانات وبمراجعة  بمعايير السوووولعالفري  الفني المعني  قوموسوووووف ي .تدابير الصووووحة النباتية
 قوائم اآلفات والخيارات لتدابير الصحة النباتية عند الحاجة، إثر عملية وضع المعايير.


