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٤ تبسیط مفاهیم الصحة النباتیة 

لتدابیر  الدولیة  المعاییر  واعتماد  تطویر  وكیفیة   ، (االتفاقیة)  النباتات  لوقایة  الدولیة  االتفاقیة  الفصل  ھذا  یصف 
الصحة النباتیة ١٠ (المعاییر الدولیة). تصف األقسام الالحقة (٢٫٤-١٢٫٤) التوجیھات الواردة في المعاییر ال 
سیما تلك ذات الصلة بالغابات وترد ھذه في بدایة كل من ھذه األقسام. تساعد المعاییر في دعم الممارسات الجیدة 
لقطاع الغابات والتجارة الخالیة من اآلفات ، سواء في مجال سلع الغابات وغیرھا من السلع التي یتم إرسالھا بمواد 
التعبئة الخشبیة. للوضوح ، تفترض أوصاف المعاییر الدولیة ھنا التطبیق المثالي لھا واتباع تعاریف اآلتفاقیة. في 
بعض الحاالت ، تطبق األطراف المتعاقدة (الدول األعضاء باالتفاقیة) المعاییر على نحو مختلف. قد یكون تطبیق 
أكثر  لالستیراد  نباتیة  صحة  شروط  وصف  أیضا  للبلدان  ویمكن  الموارد.  ُشحة  بسبب  محدودة  الدولیة  المعاییر 
صرامة ، ولكن یتعین علیھم تقدیم المبررات الفنیة للقیام بذلك. تمد االتفاقیة عملیة تسویة المنازعات عند  مطالبات 

البلدان لقیود تجاریة ال مبرر لھا. 

 

٤-١  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات و المعاییر الدولیة للصحة النباتیة  

 

تمد أمانة االتفاقیة ، المستضافة من قبل منظمة األغذیة والزراعة (الفاو) التابعة لألمم المتحدة، تعاون وثیق مع 
المنظمات الدولیة ذات الصلة واالتفاقیات الدولیة. حاكم الھیئة الدولیة لوقایة النباتات ھو ھیئة تدابیر الصحة النباتیة 
(CPM)، والتي من بین أنشطتھا األخرى ، اعتماد المعاییر الدولیة لمنع دخول اآلفات وانتشارھا  وتسھیل التجارة. 
یتم تطویر المعاییر الدولیة والموافقة علیھا من خالل عملیة تشاوریة دولیة، ومعترف بھا في إطار منظمة التجارة 
 .(SPS اتفاقیة الصحة والصحة النباتیة) العالمیة من خالل اتفاقیتھا على تطبیق تدابیر الصحة والصحة النباتیة

 

وتدیر لجنة المعاییر عملیة وضع المعاییر الدولیة الجدیدة أو المنقحة. وتتألف اللجنة من خبراء فنیین یمثلون جمیع 
القائمة  التجاریة  والسیاسات   ، العلمیة  المبادئ  على  الدولیة  المعاییر  وتستند  والزراعة.  األغذیة  منظمة  مناطق 
والمعلومات الفنیة. في البدایة یتم وضع مسودات من قبل خبراء فنیین مختارین وھم أعضاء في لجان أو جماعات 
عمل الخبراء. یتناول الفریق الفني لحجر الغابات الزراعي (TPFQ) القضایا الحجریة ذات الصلة بالغابات. وقد 
یطلب  (TPFQ) معلومات فنیة محددة لعملھ  في وضع المعاییر. اعتمد (TPFQ) في توفیر ھذه المواد على 
المجموعة الدولیة لبحوث حجر الحراجة (IFQRG) ، وھي ھیئة مستقلة من العلماء الباحثین وممثلي وكاالت 
الصیاغة  الخبراء  فرق  أعدھا  التي  المعاییر  مشروع  المعاییر  لجنة  تستعرض  الغابات.  وقطاع  وطنیة  تنظیمیة 
وتضعھا في  شكلھا النھائي من اجل ”مشاورة البلد“ ، وھي عملیة تشاور دولي للمعیار. یجوز لألطراف المتعاقدة 
باالتفاقیة التعلیق واقتراح تعدیالت على مشروع المعیار ، وغالبا یتم ذلك بعد مشاورات وطنیة مع الصناعات 
المتضررة ، واإلدارات الحكومیة األخرى ، والمنظمات غیر الحكومیة ، وما إلى ذلك. ویجري التفاوض على 
مشروع التعدیالت حتى یتم تطویر مسودة تتم الموافقة علیھا باالجماع من قبل جمیع األطراف المتعاقدة في اجتماع 

سنوي لھیئة تدابیر الصحة النباتیة (CPM). یمكن أن تستغرق عملیة وضع معیار جدید عدة سنوات. 

مطلوب من األطراف المتعاقدة في االتفاقیة ما یلي: 

 (NPPO 11) إنشاء منظمة قطریة لوقایة النباتات •

• تعیین نقطة اتصال رسمیة لالتفاقیة ؛ 

• وصف واعتماد تدابیر الصحة النباتیة ؛ 

• التصدیق على الصادرات؛ 
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• ضبط الواردات؛ 

• التعاون على الصعید الدولي؛ 

• تبادل المعلومات بشأن اآلفات ١٢  واللوائح؛ 

• التعاون في تطویر المعاییر الدولیة.  

تعد المنظمات القطریة لوقایة النباتات (NPPOs) الوكاالت الحكومیة في البلدان األعضاء باالتفاقیة التي تقوم 
بتطبیق معاییر الصحة النباتیة من خالل وضع وتطبیق اللوائح الوطنیة. تقوم تلك الوكاالت بإجراء تحلیل مخاطر 
اآلفات بغرض إنشاء تدابیر صحة نباتیة ؛ وإدارة مراقبة اآلفات؛ و إبالغ البلدان األخرى عن حالة اآلفات؛ تنسیق 
مكافحة اآلفات؛ وإنشاء ورصد المناطق الخالیة من اآلفات. تقوم تلك الوكاالت أیضًا عند الحاجة بإصدار شھادات 
الصحة النباتیة، و تأكید أن الشحنات مطابقة لشروط البلد المستورد. كما أنھا تأخذ المسؤولیة بضمان أمن الصحة 
النباتیة للشحنات من إصدار الشھادات حتى التصدیر؛ إجراء التفتیش للتحقق ، وإذا لزم األمر ، معالجة الشحنات ، 

بما في ذلك ، عند االقتضاء ، تدمیر أو رفض الدخول.  

 

ألن اآلفات ال تعترف بالحدود الدولیة ، كثیرا ما تعمل المنظمات القطریة لوقایة النباتات (NPPOs) مع الدول 
المجاورة لمنع دخول اآلفات، توطنھا وانتشارھا. ویمكن أن یتم ھذا التعاون من خالل المنظمات اإلقلیمیة لوقایة 
النباتات (RPPOs). تساعد المنظمات اإلقلیمیة لوقایة النباتات (RPPOs) في تنسیق قواعد للتعامل مع قضایا 
اإلقلیمیة  المنظمات  تقوم   .(NPPOs) النباتات  لوقایة  القطریة  المنظمات  أثارتھا  التي  اإلقلیمیة  النباتیة  الصحة 
لوقایة النباتات (RPPOs) بجمع ونشر المعلومات، ویمكن أن ُتحدد أولویات المعاییر اإلقلیمیة التي یمكن أن 
تصبح أساسًا لمعاییر دولیة. وعادة ما تطلب المنظمة القطریة لوقایة النباتات  (NPPO)، أو أحیانًا المنظمات 
اإلقلیمیة لوقایة النباتات (RPPO) ، من االتفاقیة وضع معیار جدید، أو تنقیح الموجود فعًال ، للتعامل مع قضیة 

صحة  نباتیة على وجھ الخصوص. 

 

٤-٢  تحلیل خطر اآلفة 
 إطار لتحلیل مخاطر اآلفات (المعیار الدولي رقم ٢، ”٢٠٠٧“)؛ الخطوط التوجیهیة لتصدیر و شحن و استیراد 
و إطالق عوامل المكافحة و غیرها من الكائنات الحیة المفیدة (المعیار الدولي رقم ٣، ٢٠٠٥)؛ تحلیــل مخاطـــر 
اآلفات الَحْجریة، بما في ذلك المخاطر على البیئة وعلى الكائنات الحیة المحورة وراثیًا (المعیار الدولي رقم ١١، 
٢٠٠٤) تحلیــل مخاطـــر اآلفات بالنسبة إلى اآلفات غیر الحجریة الخاضعة للوائح (المعیار الدولي رقم ٢١، 

 .(٢٠٠٤
 

یشمل خطر اآلفة مجموعة واسعة من الكائنات الحیة التي ُیحتمل أن تكون مرتبطة بسلع الغابات مثل البكتیریا، 
والفطریات، والحشرات، والعثة، والرخویات والدیدان الخیطیة والفیروسات والنباتات الطفیلیة. ویتم تقییم خطر 
اآلفات المرتبطة بالتجارة في سلع الغابات من قبل كل بلد على حدة. ویجب على البلدان ضمان أن تستند شروط 

الصحة النباتیة لالستیراد على العلم ، وبما یتناسب مع مخاطر اآلفات والحد األدنى من اآلثارعلى التجارة.  

ویمكن إجراء تحلیل مخاطر اآلفات (PRA) آلفة معینة، أو سلعة (الذي یعتبر جمیع اآلفات المحتملة التي یمكن 
أن تحمل) من بلد معین أو منطقة المنشأ، أو على نطاق واسع أكثر لطریق. یتضمن تقییم مخاطر اآلفات لسلعة 
استیراد مقترحة  عدة خطوات. أوًال ، ھناك حاجة إلى وصف واضح للسلعة ودرجة التصنیع ( ما ھي العملیات 
التي تم تطبیقھا). ثم  یتم إعداد مسودة قائمة باآلفات المرتبطة بتلك السلعة من المؤلفات العلمیة والسجالت التاریخیة 

لآلفات التي تم الكشف عنھا على السلعة في البلدان األخرى. 

یلي ذلك تقییم كل آفة محتملة  كما یلي : 
• ما إذا كان موجودا في البلد المصدر والبلد المستورد ؛  
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• ما إذا كان یرتبط مع سلعة أو طرق أخرى ؛  

• ما إذا كان یمكن لآلفة أن تدخل ، والعثور على الموائل المناسبة ، والتوطن والنشر في البلد المستورد؛ 

• إذا، وإلى أى مدى، سوف یلحق ضررًا اقتصادیًا في البلد المستورد؛  

یتطلب ھذا التقییم فھم البیئة وسلوك كل كائن حي ، بما في ذلك مجموعة من العوائل المناسبة ، ومراحل حیاتھ ، 
وطریقة ومعدل التكاثر ، وطول دورة الحیاة ، المتطلبات المناخیة.  

وعالوة على ذلك اآلثار المحتملة لآلفة على الصناعة ، كما یتم تقییم البیئة والتجارة الدولیة. 

  

نتیجة ھذه العملیة ھو تقییم لمخاطر اآلفة لكل كائن حي. عندما تكون مخاطر اآلفات مرتبطة بسلعة معینة، أو 
مجموعة من السلع ، أو اعتبار اآلفة (اآلفات) المرتبطة بوسیلة نقل ، یشار إلى ھذا على أنھ تحلیل مخاطر الطریق. 

 

یحدد  وسوف   (PRA)   اآلفات لمخاطر  الكامل  للتحلیل  المدخالت  من  واحدة  ھي  اآلفات  لمخاطر  التقییم  ھذا   
مخاطر اآلفة الحاجة إلى تدابیر الصحة النباتیة. و یتضمن تحلیل مخاطر اآلفات (PRA) أیضًا النظر في تدابیر 

الصحة النباتیة المختلفة إلدارة مخاطر اآلفة.  

 یعتبر نقص المعلومات في كثیر من األحیان عائقًا رئیسیًا في تقییم مخاطر اآلفة لسلع الغابات. قد تكون ھناك 
على  أو  وانتشارھا؛  وتوطنھا   دخولھا؛  ذلك  في  بما  بسلعة  المرتبطة  الحیة  الكائنات  حول  كافیة  غیر  معلومات 
لغة   : المعلومات  جمع  من  تنشأ  قد  التي  األخرى  المشاكل  ومن  المخاطر.  من  للحد  تدابیر  أو  فعالة  معالجات 
المنشورات؛ انعدام الحصول على قواعد البیانات أو تحدیده ، وعدم القدرة على التنبؤ باآلثار االقتصادیة أو البیئیة. 
یؤدي عدم كفایة المعلومات أو أنھا غیر كافیة إلى نتائج عالیة من عدم الیقین لتقییم مخاطر اآلفة وربما یؤدي إلى 

شروط استیراد غیر مبررة و أكثر صرامة.  

 

٤-٣ إخضاع مواد التعبئة الخشبیة للوائح 

 إخضاع مواد التعبئة الخشبیة في التجارة الدولیة للوائح )المعیار الدولي رقم ١٥، (٢٠٠٩) 
التعبئة  مواد  تشمل  النقل.  أثناء  البضائع  نقل  أو  وحمایة  لدعم   (WPM) الخشبیة التعبئة  مواد  تستخدم  ما  كثیرًا 
الخشبیة (WPM) المنصات/الطبالي والصنادیق أو أخشاب فرش الشحنة المستخدمة في الوعاء أو الطائرات أو 
مكان التخزین بالسفن لتأمین مجموعة متنوعة من السلع التجاریة. یتم في بعض األحیان عمل  مواد التعبئة الخشبیة 
(WPM) من خشب ذو نوعیة منخفضة. یمكن لمواد التعبئة الخشبیة (WPM)  غیر المعالجة أن توفر طریق 
لعدد كبیر من آفات الغابات ، مثل glabripennis Anoplophora (الخنفساء اآلسیویة ذات القرون الطویلة) 
،xylophilus Bursaphelenchus (الدودة الخیطیة لخشب الصنوبر). قد تظھر اآلفات على سطح الخشب 
(على سبیل المثال خنافس القشرة/اللحاء ، العث والحشرات والفطریات األخرى) أو في عمق الخشب (مثل الخنافس 

الحفارة، النیماتودا والفطریات).  

 

التعبئة  مواد  تعامل  أن  المعیار  ھذا  یتطلب   .(١٥) رقم  تطویرالمعیار  تم   ، المسار  لھذا  العالیة  للمخاطر  تقدیرًا 
الخشبیة لقتل الحشرات الموجودة في أو على الخشب ، قبل نقلھم في التجارة الدولیة. یعترف ھذا المعیار باثنین 
من المعالجات : المعالجة الحراریة ، حیث یتم تسخین الخشب إلى ما ال یقل عن ٥٦ درجة مئویة في جمیع أنحاء 

الخشب لمدة ال تقل عن ٣٠ دقیقة، والتبخیر ببرومید المیثیل بتركیزات محددة، وتوقیت وإجراءات محددة. 

یتطلب المعیار أن یكون الخشب مقشورًا. حیثما یتم استخدام التبخیر ، یجب أن تحدث عملیة نزع القشرة/اللحاء قبل 
التبخیر. یسمح ببقاء قطع صغیرة من القشرة/اللحاء بعد عملیة نزع القشرة/اللحاء إذا كانت ھذه القطع ال تتجاوز ٣ 
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سم عرضًا (بغض النظر عن الطول). أما إذا كانت قطع اللحاء أعرض من ٣ سم ، فیجب أن تكون قصیرة بالقدر 
الذي یسمح للخشب بالجفاف قبل نمو خنافس القشرة/اللحاء. لذلك ال یمكن أن یكون عرض سطح القشرة/اللحاء  

أكبر من ٥٠ سم مربع. 

  في كثیر من البلدان  یكون برومید المیثیل ھو المعالجة الوحیدة المتاحة إلدارة مخاطر اآلفات لمواد التعبئة الخشبیة 
(WPM)، لذا تم تم اعتباره في المعیار رقم ١٥. تعترف االتفاقیة بأن برومید المیثیل ھو من المواد المستنفدة 
لألوزون وینبغي أن یقتصر استخدامھا إلى أقصى حد ممكن. وقد حظرت كثیر من البلدان ، بموجب بروتوكول 
مونتریال٣ ١ ، استخدامھا و أعلنت غیرھا عزمھا على القیام بذلك. ال یزال الحاجة الملحة إلى إیجاد بدائل برومید 
المیثیل من األولویات الرئیسیة في برنامج عمل االتفاقیة. تعمل الشركات الخاصة والحكومات على تحدید معالجات 

إضافیة الستخدامھا في تجسید مواد تعبئة خشبیة خالیة من اآلفات.  

 ینص المعیار أیضًا على وجوب وضع عالمة على الخشب المعامل وفقًا لمتطلبات المعیار رقم ١٥. تتألف العالمة 
من مربع یتضمن ما یلي :  

· شعار االتفاقیة؛ 

· رمز البلد؛ 

· رمز الُمنتج، ُمقدم خدمات المعالجة؛  

· رمز المعالجة (HT للمعالجة الحراریة و MB لبرومید المیثیل) 

 (WPM) یجب أن تظھر العالمة على جانبین متعاكسین من وحدة التعبئة الخشبیة. یطلق على مواد التعبئة الخشبیة
التي تفي بتلك الشروط ”ُممتثلة“. لمزید من التفاصیل حول العالمة، انظر المعیار الدولي ١٥. 

  

 NPPO  وتتم تطبیق المعالجات واستخدام عالمة محددة الھویة في إطار سلطة المنظمة القطریة لوقایة النباتات 
في بلد التصنیع ، لضمان أن یكون مقدمي المعاملة یعالجون في الواقع الخشب لتلبیة المعیار رقم ١٥. توفر العالمة  

األساس لتأمین دخول البلدان. 
 

ال تحتاج وحدة التعبئة الخشبیة إال إلى معاملة واحدة طوال فترة حیاة عملھا ، طالما أنھا ال تزال سلیمة. إال أنھ 
عند إصالح وحدة التعبئة الخشبیة ( أي أن یتم استبدال أقل من ثلث الوحدة)  ینبغي استبدال ھذا الجزء الذي سیتم 
إصالحھ بخشب معالج ، ویجب أن توضع العالمة على كل مكون على حدة وفقًا للمعیار رقم ١٥.  بدیًال لذلك یمكن 
إعادة معالجة الوحدة ككل وإعادة تعلیمھا. وعندما تكون الوحدة معاد تصنیعھا (أى ، عندما یتم استبدال أكثر من 

ثلث الوحدة ) ینبغي إعادة معالجة الوحدة كلھا ، وإزالة العالمات القدیمة وتطبیق عالمة جدیدة. 

 من الجدیر بالذكر عدم احتیاج كل المواد الخشبیة التي تحمل السلع التجاریة إلى لوائح. فال تخضع مواد التعبئة 
الخشبیة المصنوعة من خشب مصنع - مثل الخشب الرقائقي ، واأللواح اللیفیة أو األلواح ذات التجزیعات موحدة 
االتجاه - للوائح حیث أن العملیات المستخدمة في إنشاء منتجات الخشب ھذه (الحرارة والضغط والغراء) تضمن 
خلوھا من اآلفات. وبالمثل، البرمیل حیث یتم استخدام حرارة كافیة إلنشاءالعصي (أي برامیل الویسكي) ومواد 

التعبئة الخشبیة ذات ُسمك أقل من ٦ ملم ال تخضع للوائح المعیار رقم ١٥.  

معیار مواد التعبئة الخشبیة ھو مثال جید لكیف عملت الصناعات الحرجیة و المنظمات القطریة لوقایة النباتات 
NPPOs معًا بنجاح لوضع وتنفیذ تدابیر الصحة النباتیة.
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مثل لعالمة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات على مواد التعبئة الخشبیة بما في ذلك : رمز المعیار 
(  ISO الدولي رقم ١٥، رمز الدولة ثنائي الحروف للمنظمة الدولیة للتوحید القیاسي

 ID ألندونیسیا (، یلیه رقم فرید  تم تخصیصه من قبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات للُمنتج، 
ورمز المعالجة بالمعیار الدولي رقم ١٥  (HT للمعالجة الحراریة) 

٤٫٤ إدارة اآلفة 
خطوط توجیهیة بشأن برامج استئصال اآلفـــات (المعیار الدولي رقم ٠٩، [١٩٩٨])  

 ینبغي إبالغ المنظمة القطریة لوقایة النباتات NPPO أو غیرھا من السلطات التنظیمیة المناسبة عند دخول آفة 
جدیدة إلى المنطقة. وقد تتخذ المنظمة القطریة لوقایة النباتات NPPO ترتیبات لتأكید تشخیص رسمي لتقرر ما 
إذا كانت ھناك حاجة إلى برنامج إدارة  آفات. قد تقوم المنظمة القطریة لوقایة النباتات NPPO، حیث یقتصر 
الخبرات التشخیصیة المحلیة ، باالتصال بالمنظمات القطریة لوقایة النباتات األخرى NPPOs الذین یمكن إرسال 
عینات لھم لتحدید الھویة الرسمیة. یمكن ھذا التعاون من توفیر الوقت. وتلتزم المنظمة القطریة لوقایة النباتات 

NPPO باإلبالغ عن اآلفات الجدیدة إلى االتفاقیة (انظر القسم ٧٫٤).  

 وبمجرد تأكید توطن اآلفة الجدیدة، ینبغي تقییم إمكانیة استئصال أو احتواء اآلفات. إذا كانت اآلفة جدیدة وتعتبر 
أنھا تشكل خطرًا جدیًا ، یجب أن تكون االستجابة فوریة وفعالة ، إذا ما أرید لالستئصال النجاح. قد ترغب المنظمة 
القطریة لوقایة النباتات NPPO في إخضاع  اآلفات للوائح والشروع في برنامج المراقبة الرسمیة لمنع المزید من 
الدخول. وحتى إذا ما كانت اآلفة واسعة االنتشارلدرجة عدم استئصالھا، یساعد منع زیادة الدخول فى الحفاظ على 

التنوع الوراثي/الجیني لآلفات منخفضة اآلنتشار و/ أو وقف سالالت أكثر ضراوة من دخول بلدھم.  

 سیساعد وجود خطة طوارئ مسبقة في العثور على اآلفات التي سبق اعتمادھا بواسطة جمیع أصحاب المصلحة 
، على توفیر الوقت في مراحل التخطیط. یجب على الخطة التعامل مع مسائل مثل ما یجب القیام بھ، وكیف سیتم 
تنفیذھا ، من الذي سیكون مسؤوًال و من الذي سیقوم بالدفع. في كثیر من الحاالت ، فإن التنسیق مطلوب بین 
المنظمة القطریة لوقایة النباتات NPPO واإلدارات الحكومیة األخرى والسلطات الحكومیة المحلیة وقطاعات 
الصناعة ، والھیئات التجاریة لتنفیذ الخطة. تعد المعرفة وخبرة خبراء الغابات أمر ضروري لنجاح تطبیق تدابیر 
اإلدارة المالئمة. ینبغي إعادة النظر في خطط الطوارئ في كثیر من اإلشارة لتعكس بیانات جدیدة أو أن تأخذ في 
االعتبار تجارب جدیدة في التعامل مع آفات معینة أو واحدة ذات خصائص مماثلة ، سواء محلیًا أو في البلدان 

األخرى.  

 إذا لم تكن ھناك خطة محددة لآلفات المتاحة ، فإن اإلاشارة الى خطة عامة لجمیع األغراض قد ال تزال مفیدة. 
ومن الواضح أن بعض عناصر خطة آفات معینة ال یمكن تضمینھا في خطة عامة ، ومع ذلك ، فمثل خطة طوارئ 

عامة قد توفر إطارًا فوریًا لوضع خطة عمل فعالة بسرعة إذا تم الكشف عن  آفة جدیدة أو غیر متوقعة.  

 تشمل خطة الطوارئ العناصر األساسیة التالیة : 

· فھم بیولوجیا اآلفة وآثارھا المحتملة ؛ 

· تحدید أھداف الخطة ؛
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· وضع إجراءات االستجابة التي ینبغي تنفیذھا (مثل المراقبة وأخذ العینات وتسجیل المبیدات الحشریة  وحمایة 
المواقع الُمحتمل إصابتھا ، واإلجراءات التنظیمیة وتدمیر المواد الملوثة) ؛ 

· تحدید من ھو المسؤول؛ 

· اختبار الخطة عن طریق إجراء التشغیل التجریبي ؛ 

· تحدید حدود موارد الوكاالت المعنیة ؛ 

 ، NPPOs وضع خطة لالتصال (ألصحاب المصلحة، والشركاء، المنظمات القطریة األخرى لوقایة النباتات ·
والجمھور ووسائل اإلعالم) ؛ 

· تحدید موعد النھاء برنامج االستئصال (إما بسبب النجاح أو الفشل). 

  

للتأكد من أن لتدابیر االستقصاء أفضل فرصة للنجاح ، یجب اإلجابة على أربعة أسئلة مھمة. 

· ما ھو التوزیع الحالي والمحتمل لآلفات؟  

· ما ھي مسارات الدخول الى المنطقة؟  

· كیف تنتشر اآلفات؟  

· كیف یمكن السیطرة على اآلفات؟  

لتحدید توزیع اآلفات ، وبالتالي المنطقة التي یتم بھا اتخاذ تدابیر االحتواء و االستئصال ، البد من إجراء مسوحات 
تعیین الحدود أي مسح تحدید مدى انتشار الدخول (انظر القسم ٧٫٤). قد ال یكون من الممكن إجراء مسح فعال 

حتى یكون على األرجح وضوح العالمات أو األعراض ، اعتمادًا على بیولوجیة اآلفات. 

 

الحفظ الجید لسجالت اإلجراءات الُمتخذة خالل جھود االستئصال أمر ضروري وسیساعد عند النظر في العناصر 
التي عملت بصورة أفضل ، والتي لم تعمل (ولماذا ال) ، وبالتالي ما یمكن القیام بھ بشكل مختلف في حالة وجود 

تكرار في المستقبل.  

 

یجب تطویر طریقة تحدید نجاح االستئصال على أساس أنھا تختلف من حالة إلى أخرى. . على سبیل المثال ، یمكن 
إعالن نجاح االستئصال إذا فشل المسح في الكشف عن عالمات على وجود اآلفات ألي مرحلة من مراحل وجودھا 

على مدى فترة محددة من الزمن. ُیقترح أن تكون ھذه الفترة الزمنیة على األقل مرتین من  دورة حیاة اآلفة.  

یجب رصد فعالیة التدابیر على أساس مستمر وأن یظل أصحاب المصلحة والحاجة على علم بذلك ، ال سیما إذا 
كانت تغییرات االستراتیجیة قید النظر. من المھم أیضًا مشاركة أفضل الممارسات للمراقبة ؛ والمعلومات ذات 
الصلة على الصعید العالمي. سیساعد ذلك المنظمات القطریة لوقایة النباتات األخرى (NPPOs) عند تعاملھا 
مع آفات وحاالت مماثلة. یجب أیضًا االتفاق على معاییر لتحدید متى تكون التغییرات مالئمة،وتبلیغ ذلك مسبقًا 
ألصحاب المصلحة، الشركاء التجاریین، والمنظمات القطریة لوقایة النباتات (NPPOs) المجاورة. ومن الناحیة 
المثالیة ، ینبغي ألصحاب المصلحة أن یكونوا جزءًا من عملیة المراجعة فقد یكون لدیھم فھم أفضل آلثار التغیرات 
المقترحة على عملیاتھم مقارنًة بالمنظمة القطریة لوقایة النباتات (NPPO)، ویمكن أن یكونوا قادرین على اقتراح 

نھج بدیلة.  

أحیانا قد ال یكون من الممكن القضاء على اآلفات. في ھذه الحالة ، ینبغي وضع إجراءات للمساعدة في تحدید 
متى یجب التوقف عن محاولة استئصال اآلفة. قد یكون من الضروري تغییر استراتیجیة سیاسة االحتواء وإدارة 

المخاطر. تم اعطاء مثال لتطور استراتیجیة لالستجابة في الصندوق ١٣.
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صندوق ١٣ 
أمثلة ألنواع أشجار ُأدخلت عمدًا و أصبحت آفات

االستجابة لحاالت الطوارئ واستراتیجیة خروج لدخول Dendroctonus micans في المملكة المتحدة  
 Pieca) (خنفساء لحاء شجرة التنوب العظیم) آفة رئیسیة لشجرة التنوب Dendroctonus micans تعتبر
الذي  الكمبیوم  طبقة  وتدمر  القشرة/اللحاء  تحت  وتولد  تعیش  أوروبا.  غرب  إلى  الشرقیة  سیبیریا  spp)من 
ُیضعف، وفي الحاالت القصوى ، یقتل الشجرة. اكتشفت ھذه الخنفساء ألول مرة في المملكة المتحدة في عام 
١٩٨٢. بعد التأكد من دخول الحشرة ، تم تشكیل فریق إدارة تفشي ُمألف من أفراد المنظمة القطریة لوقایة 
النباتات والصناعة لوضع استراتیجیة الستئصال اآلفة. تركزت االستراتیجیة في البدایة على الرصد ومراقبة 

حركة الخشب ، وتطھیر األشجار المقطوعة المحتمل إصابتھا. 
وأظھرت المراقبة األولیة أن أجزاء فقط من المملكة المتحدة تم إصابتھا. تم وضع ھذه المنطقة تحت اللوائح 
بحیث لم ُیسمح بنقل الخشب خارج ھذه المنطقة إال إذا كان الخشب خالي اللحاء أو من منشأ  تم تحدیده على 
أنھ منطقة خالیة من اآلفات. تم قطع جمیع األشجار التي وجد أنھا موبوءة، نزع القشرة/اللحاء إلزالة اإلصابة 
الواضحة وُنقل الخشب الى منشرة خشب معتمدة بغرض التصنیع. ُسمح لجمیع جذوع نشر األشجار ذات القشرة/
اللحاء بالحركة، فقط داخل منطقة اللوائح، إلى منشرة الخشب المعتمدة. والعتماد منشرة الخشب، على المنشرة 

وضع معدات نزع قشرة فعالة مع امتالكھا لمرافق متاحة إلدارة حطام القشرة/اللحاء.  
تم تطویر أدوات االتصال بشأن المخاطر ووضع تدابیر الصحة النباتیة. شملت ھذه منشورات دعائیة وملصقات 

لزجاج المركبات.  
تم تعیین مفتش لتقدیم المشورة والتوجیھ لھذه الصناعة ، واإلشراف على المراقبة ورصد االمتثال في مناشر 

الخشب وغیرھا من األماكن. وفرضت العقوبات على المخالفین.  
في أواخر ١٩٨٠ ، تمت إضافة العنصر الرابع الستراتیجیة اإلدارة.  

وقدمت الخنفساء المفترسة  grandis Rhizophagus كعامل مكافحة بیولوجیة وأطلق سراحھا. واستمر 
برنامج االحتواء للحد من انتشار الخنفساء حتى تصبح عشائر الخنفساء المفترسة متوطنة على نطاق واسع. 

grandis Rhiz- (خنفساء لحاء شجرة التنوب العظیم) والخنفساء المفترسة Dendroctonus micans   
 ophagus

 تم التخلي عن مجھودات االستئصال في عام ٢٠٠٥. وكانت D. micans  ُمنتشرة على نطاق واسع لدرجة 
أنھ لم یعد یصلح وصفھا بأنھا آفة حجر زراعي. یعامل اآلن أي تفشي جدید في مكان آخر من البلد بشكل روتیني 
عن طریق اإلفراج عن الخنفساء المفترسة و ُیسمح للطبیعة أن تأخذ مجراھا. أدت  االستجابة الطارئة لتباطؤ 
انتشار اآلفة في حین طور العلماء ھذا الحل على المدى الطویل. انخفض الیوم معدل وفیات الشجرة، ألقل من 
واحد في المئة من االشجار المصابة ، مقارنة مع ١٠ في المئة أو أكثر قبل إدخال عامل المكافحة البیولوجیة. 

  سیكون لظھور آفات جدیدة ، والتدابیر المتخذة للسیطرة علیھا ، ال محالة أثر على مجموعة واسعة من أصحاب 
المصلحة. ومن المھم التأكد من فھم أصحاب المصلحة الرئیسیین لآلثار المحتملة لآلفات، كل بصفة عامة وعلى 
أعمالھم التجاریة. لذلك یوصى أن یتم تحدید أصحاب المصلحة الرئیسیین وإتاحة الفرصة للتعلیق على خیارات 

إدارة لآلفات.  
 ومن المھم أیضا بالنسبة ألصحاب المصلحة وغیرھم فھم اآلثار االقتصادیة وغیرھا من تدابیر االستئصال ، 
بما في ذلك التكالیف والمنافع لجمیع األعمال المحتملة. قد تشمل التأثیرات على سبیل المثال ، تدمیر النباتات ، 
وفقدان التنوع البیولوجي ، وفقدان العائدات التجاریة ، وفقدان أسواق التصدیر ، أو تكلفة تطبیق معالجة ما قبل 
التصدیر للسلع الخاضعة للوائح. و غالبًا ما یساعد تقییم األثر االقتصادي على تحدید متى تصبح تكالیف العمل 

أكثر تكلفة بكثیر من الخسائر التي تكبدتھا. إذا ما تم التفھم الكامل لمخاطر اآلفات، و

مخاطر برنامج استئصالھا ، فمن المرجح الحصول على دعم أصحاب المصلحة للموافقة على التدابیر المتخذة.  
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٤-٥  أسالیب النظم  
 استخدام التدابیر المتكاملة فى إطار منھج النظم إلدارة مخاطر اآلفات (المعیار الدولي رقم ١٤ ، [٢٠٠٢]) 

یستخدم أسلوب النظم على األقل اثنین من تدابیر الصحة النباتیة المستقلة  والتي مجتمعة تحد من مخاطر اآلفات 
لكي تفي السلعة بشروط البلد المستورد. یوفر أسلوب النظم الفرصة للنظر في العدید من اإلجراءات التي یمكن 
أن تساعد في الحد من المخاطر بدایة من قبل الزراعة حتى االستخدام النھائي. ویمكن ألسلوب النظم توفیر بدائل 
معادلة لواحد آخر أكثر تكلفة أو تدبیر محدد مثل المعاملة بالمبیدات أو حظر الحركة. على سبیل المثال ، إزالة 
كل القشرة/اللحاء من الخشب المستدیر بتربیع الجذع ، مع نشر الخشب في أبعاد محددة والتفتیش البصري للخشب 
أثناء التصنیع ، یمكن أن یوفر نفس المستوى من حمایة الصحة النباتیة مقارنًة بتبخیر الخشب. انظر المعیار رقم 
٢٤ لمزید من المعلومات عن تعادل تدابیر الصحة النباتیة. ویمكن حتى ألسالیب النظم أن تكون أفضل من تدبیر 
واحد اذا كان ھذا التدبیر غیر مؤكد أو غیر موثوق بھ. وینبغي ألسلوب النظم أن یكون مبررًا فنیًا. وھناك مثال 

ألسالیب النظم في الصندوق ١٤. 

  

یدیر أسلوب النظم في مجال الغابات خطر اآلفات في الخشب والمنتجات الخشبیة باستخدام مزیج من تدابیر مستقلة 
، من اختیار المواد الجینیة وأنشطة إعداد الموقع لمعالجة ما بعد الحصاد والمناولة والنقل والتوزیع. یمكن استخدام 
العدید من الممارسات الُمقترحة في الفصل ٣ في أسلوب النظم (انظر الصندوق ١٠ في القسم ٨٫٣). قد یدمج 
أسلوب النظم الممارسات الحرجیة مثل التقلیم/التشذیب ، والترقیق، إنقاذ شجرة فضال عن المعالجة الحقلیة ، تطھیر 
ما بعد الحصاد، والتفتیش والغربلة/التنقیة. وقد تشمل أیضا إدارة المخاطر التدابیر الرامیة لمنع التلوث أو إعادة 
اإلصابة ، مثل الحفاظ على سالمة الرسالة/اللط ، المطالبة بالتعبئة الواقیة من اآلفات ، أو فحص المناطق التي یتم 
تجمیع أو تخزین السلع فیھا. وبالمثل ، یمكن أیضا إدراج إجراءات مثل مراقبة اآلفات ، ومحاصرة وأخذ العینات.  

ویمكن ألسلوب النظم أن یشمل أیضًا تدابیر ال تقتل اآلفات أو تحد من وجودھا ولكنھا تقلل من احتمال الدخول أو 
التوطن. قد تشمل تلك التدابیر تخصیص فترات حصاد أو شحن ، وفرض قیود على حاالت معینة من السلع (مثل 
اشتراط أن تكون جذوع نشر األشجار منزوعة القشرة/ُمقشرة أو ُمدخنة أو كلیھما) ، واستخدام العوائل المقاومة ، 

وتوزیعھا على نطاق محدود أو تقیید استخدامھا في جھة الوصول. 

مستقلة  تدابیر  من  اثنین  من  مزیج  ببساطة  یكون  قد  نوع  وأبسط  والدقة.  التعقید  من  واسع  نطاق  النظم  ألسالیب 
معروف أنھا فعالة. اتباع أسلوب نظم أكثر تعقیدا ینطوي على تحلیل دقیق للفرص األكثر فعالیة للحد من مخاطر 
اآلفات ، یلیھا اختیار نقاط التحكم الحرجة التي تتم مراقبتھا لضمان بقاء عشائراآلفات في حدود التحمل المقبولة. 

   Dendroctonus micans (خنفساء لحاء شجرة التنوب العظیم)
grandis Rhizophagus والخنفساء المفترسة 
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صندوق ١٤ 

تطبیق نهج النظم لتصدیرجذوع نشر األشجار الغیر معالجة

تعتبر تجارة جذوع نشر األشجار غیر المعالجة دولیا في كثیر من األحیان خطرا كبیرا لآلفات. وفي حین أن 
التجارة  في جذوع نشر األشجار المعالجة ھو الخیار األكثر تفضیًال ، في ھذا المثال على وجھ الخصوص 
،  قامت دولتین باتفاق ثنائي للسماح في تجارة جذوع نشر األشجار غیر المعالجة في ظل ظروف رقابة 
عن كثب. أراد المستوردین جذوع نشر األشجار مع القشرة/اللحاء ألن القشرة/اللحاء تستخدم كوقود لتشغیل 
منشر التصنیع. إن ترك القشرة/اللحاء على جذوع نشر األشجار  یمنع أیضًا جفاف وتشقق الخشب أثناء 
النقل. أیضًا ، یمكن أن یتم معالجة التبخیر بكفاءة أكثر في البلد المستورد. ولذلك ، تم وضع اتفاق ثنائي 

للسماح للتجارة. 

استخدمت  االتفاقیة الثنائیة في نھج النظم أكثر من اثنین من تدابیر إدارة الخطر المستقلین والمختلفین للحد 
من مخاطر اآلفات بشكل تراكمي. ویجب على الشحنات أن تكون : 

• خالیة من اآلفات الواضحة قبل النقل عن طریق التفتیش؛ 

• النقل فقط خالل انخفاض المخاطر بنافذة محددة من الزمن ؛ 

• التفریغ والتخزین في منطقة خاصة ال تكون مناسبة لعوائل اآلفات التي قد تأتي مع  جذوع نشر األشجار  
المستوردة؛ 

• التدخین في غضون أیام قلیلة من الدخول ثم تصنیعھا بعد ذلك. 

 

٤-٦  المراقبة 

 الخطوط التوجیهیة بشأن مراقبة اآلفات  (المعیار الدولي رقم ٠٦، ١٩٩٧) 

 عادة ما یتم الخلط ما بین مصطلحي“المراقبة و ”المسح“ . مسح لیست سوى عنصر واحد من المراقبة. 
ووفقًا للمعیار رقم ٦ ، المراقبة ھي عملیة رسمیة لجمع وتسجیل البیانات عن وجود أو عدم وجود آفة من 

طریق المسح، الرصد أو أى إجراءات أخرى مثل استعراضات المعلومات. 

 یمكن للبلد المشاركة في مراقبة اآلفات بغرض : 

 • الكشف عن آفات جدیدة لالستئصال السریع أو االحتواء ؛ 

• تسھیل التجارة من خالل توفیر المعلومات عن اآلفات وتوزیعھا داخل حدود البلد ؛ 

• تبریر استخدام اللوائح لمنع دخول اآلفة التي ال توجد في البلد المستورد. 

 قد تكون أنشطة المراقبة و المسح الزمة في العدید من المواقع ، بما في ذلك : مرسى السفن حیث یتم تجمیع 
السلع للتصدیر ؛ موانئ الدخول ومناطق الغابات القریبة،  المجددة بشكل طبیعي،والمزروعة ، والغابات 

الحضریة و مجتمع الغابات.  

ھي  العامة  المراقبة  الخاصة.  المسح  وعملیات   ، العامة  المراقبة   : الرئیسیة  المراقبة  من  نوعان  ھناك   
نشاط أكثر سلبیة و یجمع معلومات عن توزیع آفات ذات أھمیة. عملیات المسح الخاصة ھي نشاط أكثر 
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إیجابیة و یجمع المعلومات عن اآلفات لموقع محدد داخل منطقة ما (على سبیل المثال موقع الحصاد ، والمنطقة 
المحیطة بمناشر التصدیر والموانئ والمطارات) على امتداد فترة زمنیة معینة. ویمكن كذلك إدراج بعض النباتات 

والمنتجات النباتیة ، مثل األثاث. 

 المنظمة القطریة لوقایة النباتات ھي المسؤولة عن جمع وحفظ المعلومات عن المراقبة العامة. ویمكن استخدام 
البحوث  ومؤسسات   ، الحراجة  ووكاالت   ، والزراعة  األغذیة  منظمة  فیھا  بما  المصادر،  من  متنوعة  مجموعة 
والجامعات، والجمعیات العلمیة (بما فى ذلك االخصائیون الھواة)، ومدیري األراضي ، والخبراء االستشاریون، 

والمتاحف، وعامة الجمھور، والدوریات العلمیة والتجاریة ، وقواعد بیانات اآلفات والمواد غیر المنشورة.  

اآلفات  حاالت  رصد  خالل  من  یساعد  أن  الحرجي  للمجتمع  یمكن   ، المصادر  ھذه  بیانات  تحدیث  على  للحفاظ 
عادیة أو  عندما یتم الكشف عن آفات غیر  النباتات أو المھنیین اُألخر لآلفات  وإبالغھا للمنظمة القطریة لوقایة 
تغییرات في توزیع اآلفات. ویمكن أیضًا للحدائق النباتیة، وحدائق األشجار، ، وغیرھا من المواقع التي عادة ما 
تزرع مواد نباتیة غریبة ، االضطالع برصد اآلفات الجدیدة  . و ولدعم ھذا الجھد ھناك ثمة حاجة إلى نظام جید 

للتشخیص واإلبالغ عن اآلفات.  

 وتجري عملیات المسح الخاصة للكشف عن آفة محددة ، لتحدید مدى توزیع اآلفات ، لرصد وجود آفة في منطقة 
أو موقع ، أو لتوثیق غیاب آفات معینة من أجل دعم تعیین المناطق الخالیة من اآلفات (انظر القسم ٨٫٤). ھذه 

مسوحات رسمیة تتبع خطة اعتمدتھا  المنظمة القطریة لوقایة النباتات.  

 تختلف أسالیب رصد اآلفات باختالف األنواع التي یجري رصدھا والحاالت التي یجري تحتھا الرصد. ویجب 
تأكید أنشطة مراقبة و مسح اآلفات الُمدخلة  على الكشف المبكر، قبل حدوث أضرار كبیرة وقبل انتشار أنواع 
اآلفات على مساحة واسعة. قد تشمل أدوات الرصد الفعال عملیات التفتیش  على السلع ومواد التعبئة في نقاط 
الدخول ، ومصائد الجاذبات، واالمسوحات البصریة ، والمسوحات الجویة وزراعة ورصد األنواع الحارسة أو 

الدالئل ، ورصد األشجار الُمجھدة بشكل مصطنع. 

 ثبت في كثیر من األحیان أن مواقع استالم كمیات كبیرة من البضائع المستوردة تكون مركز اإلصابة ، عندما یتم 
التحقیق في توطن آفات جدیدة. لذلك قد یركز مسح اآلفات، التي من المحتمل أن تكون موجودة فقط نتیجة دخول 

عامل حرجي یقوم بعمل مسح وتسجیل بیانات المسح للفحة العصابة الحمراء لألوراق اإلبریة   
(pini Mycosphaerella)  في المملكة المتحدة (لجنة الغابات، بریطانیا العظمى)
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حدیث، على نقاط الدخول المحتملة ومسارات االنتشار (مثل نوع معین من نباتات المشتل المستوردة ، نوع من 
األخشاب المنشورة ، أو الحرف الیدویة مثل البیت الخشبي للطیر أو النحت) ومواقع تخزین السلع المستوردة ، 

وتسویقھا أو استخدامھا كمواد زراعیة.  

 یجب أن تستند منھجیة المسح المستخدمة إلى أساس علمي. ویمكن تحدید اختیار إجراءات المسح حسب نوع عالمة 
أو أعراض اآلفة الذي یمكن التعرف علیھ. عادة ما ُتصمم المسوح لتعظیم احتمال العثور على اآلفات. 

  ینبغي حصول الموظفین المشاركین في أنشطة المراقبة على تدریب دوري مع تحدیثات تحدید ھویة اآلفات ذات 
األھمیة، خاصة بعد وضع االتفاقات مع الشركاء التجاریین أو لسلع حرجیة جدیدة. 

وینبغي لھؤالء األشخاص المسؤولین  أن یكونوا مجھزین تجھیزًا جیدًا ومدربین على طرق أخذ العینات، وحفظ 
ونقل العینات لتحدید الھویة ، وحفظ السجالت. تلزم الخبرة التشخیصیة للتحقق من ھویة اآلفات. وغالبا ما یكون 
الخبراء الدولیون متاحون للمساعدة في التشخیص. یجب حفظ عینات من اآلفات التي تم تحدیدھا في ظروف تخزین 
آمن. وتسمى ھذه العینات ”عینات اإلثبات أو المزارع“ ، وھي مفیدة في حل المنازعات ولتأكید تصنیف عینات 
عینة لمراجعة  على  أیضًا الحفاظ  الضروري  من  في  ”المجموعات المرجعیة“.  ھذه  أن تحفظ  وینبغي  أخرى ؛ 
التصنیف ألن التعدیالت التصنیفیة یمكن أن تؤدي إلى تغییرات في تعریف األنواع ، أي حین التعرف على نوع 
واحد كمجموعة معقدة من األنواع. وعندما یحدث ذلك ، ینبغي إعادة تقییم العینات المرجعیة للحفاظ على السجالت 

ُمحدثة. 

نوعیة البیانات أمرمھم لكل من المراقبة العامة وعملیات المسح الخاصة. یجب أن تكون السجالت مالئمة للغرض 
المقصود ، على سبیل المثال لدعم تحلیل مخاطر آفة معینة ، إنشاء مناطق خالیة من اآلفات ، أوإعداد قوائم اآلفات. 

البیانات  إتاحة  یسھل  قد  العامة.  التوعیة  وبرامج  التعلیم  طریق  عن  الجدیدة  آفات  عن  اإلبالغ  تشجیع  ینبغي    
والمعلومات للجمھور عن توزیع اآلفات ، بیولوجیتھا ووصفھا، من اإلبالغ عن وجود آفات جدیدة. وینبغي تقاسم 
ھذه المعلومات في أقرب وقت ممكن ، حتى بالنسبة لآلفات التي لم تصل بعد في أي بلد ، ولكن لدیھا القدرة على 

الدخول والتوطن. وینبغي إنشاء ھیكل واضح لإلبالغ عن اآلفات الجدیدة. 

٤-٧  اإلبالغ عن اآلفات 

اإلبالغ عن اآلفات (المعیار الدولي رقم ١٧، ٢٠٠٢)،  تحدید حالة اآلفات فى منطقة ما (المعیار الدولي رقم 
                                                                                              (٠٨، ١٩٩٨

على األطراف الموقعة على االتفاقیة االلتزام باإلبالغ عن اآلفات عندما یتم التعرف على أنھا تشكل تھدیدًا محتمال 
للشركاء التجاریین أو البلدان المجاورة، على سبیل المثال عند وجود آفة جدیدة أو تغییر في حالة اآلفات. یجب 
القیام بالتقاریر الرسمیة لآلفات من قبل نقطة اتصال االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات (عادة المنظمة القطریة لوقایة 
النباتات). وقد وافقت الھیئة الحاكمة لالتفاقیة الدولیة (ھیئة تدابیر الصحة النباتیة   ) أن التزامات اإلبالغ عن اآلفات 

 www.ippc.int  یمكن الوفاء بھا على االنترنت

تكون تقاریر اآلفات ضروریة : 

•عند العثور على آفة جدیدة أو عند الزیادة أو النقصان المفاجئ في عشائر اآلفة المتوطنة أو الجدیدة ؛ 

• عندم التحقق من نجاح أو فشل استئصال اآلفات ؛ 

• في حال وجود أي حالة غیر متوقعة مرتبطة بتوطن اآلفة ، أو التغییر في التوزیع الجغرافي ، التي تزید من 
خطر اآلفة للبلد ُمقدم التقریر، البلدان المجاورة أو الشركاء التجاریین (على سبیل المثال الزیادة السریعة في عشائر 

اآلفات ، وتغییر في نطاق العائل أو تطویر ساللة جدیدة أكثر قوة أو نمط حیوي). 
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وینبغي أیضًا اإلبالغ عند الكشف عن مسار جدید أو غیاب اآلفة نتیجة مسح خاص.  

إن التوسع السریع لالقتصاد العالمي ، والعدد الصغیر من خبراء التصنیف ، یجعل من الصعب الحفاظ على قوائم 
المنظمات  تحافظ  العقبة.  ھذه  على  للتغلب  أفضل  دولي  تعاون  إلى  حاجة  ھناك  الغابات.  سلع  لجمیع  دقیقة  آفات 
األقلیمیة لوقایة النباتات ألمریكا الشمالیة وأوروبا على نظم إبالغ مستندة إلى موقع على االنترنت (الصندوق ١٥) 
لتحدیث البیانات اإلقلیمیة ، إال أن ھذه التقریر اإلقلیمیة ال یعتبر إبالغ آفة رسمي لالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 
ما لم تطلب البلد من األمانة العامة قبول ھذه التقاریر ونشرھا على موقع االنترنت لالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات. 
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صندوق ١٥

أمثلة لإلبالغ عن اآلفات في أوروبا وأمریكا الشمالیة

ینشر اثنین من المنظمات األقلیمیة لوقایة النباتات تقاریر الآلفات على اإلنترنت. یستطیع أي شخص التوقیع 
لتلقي تنبیھات اآلفات بانتظام عن طریق البرید االلكتروني في ھذه المواقع.

www.pestalert. org : (NAPPO) • منظمة أمریكا الشمالیة لوقایة النباتات : (EPPO) • المنظمة 
األوروبیة والبحر األبیض المتوسط لحمایة النبات 

www.eppo.org/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm

 یتیح اإلبالغ عن اآلفات للبلدان تعدیل اشتراطات الصحة النباتیة ، بناءًا على تقییم مخاطر اآلفات، واتخاذ 
التدابیر الالزمة للرد على أي تغییرات في الخطر. یوفر اإلبالغ كذلك معلومات مفیدة حالیة وتاریخیة لتشغیل 
نظم الصحة النباتیة. إنھ لمن الضروري دقة المعلومات عن حالة اآلفة؛ بل إنھ یوفر المبرر الفني لتدابیر 

الصحة النباتیة ، ویساعد على الحد من التدخل غیر المبرر في التجارة.

یمكن أیض ًا لقطاع الغابات أن یستفید من معلومات اآلفات التي قد تؤثر على الزراعة و خیارات التسویق 
مساعدتھم في العمل مع المنظمات القطریة لوقایة النباتات في تخطیط تدابیر اإلدارة.

٤-٨  إنشاء المناطق الخالیة من اآلفات و مناطق ینخفض فیها انتشاراآلفات واالعتراف بها

متطلبات إنشاء المناطق الخالیة من اآلفـات (المعیار الدولي رقم ٠٤) (١٩٩٥)؛ متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج 
بالمناطق  لإلنتاج خالیة من اآلفات [المعیار الدولي رقم ١٠، (١٩٩٩)؛ االعتراف  خالیة من اآلفات ومواقع 

الخالیة من اآلفات والمناطق التي ینخفض فیها انتشار اآلفات [المعیار الدولي رقم ٢٩، (٢٠٠٧)

إنشاء المناطق الخالیة من اآلفات و مناطق ینخفض فیھا انتشاراآلفات واالعتراف بھا ١٩٩٥ )؛ متطلبات 
إنشاء أماكن ) ، متطلبات إنشاء المناطق الخالیة من اآلفات (المعیار الدولي رقم ٠٤١٩٩٩ )؛ االعتراف، 
من  الخالیة  بالمناطق   ،١٠ رقم  الدولي  اآلفات (المعیار  من  خالیة  لإلنتاج  ومواقع  اآلفات  من  خالیة  لإلنتاج 
اآلفات والمناطق التي ینخفض فیھا انتشار اآلفات (المعیار الدولي رقم ٢٩(٢٠٠٧) یمكن للبلدان المصدرة أن 
تكون قادرة على اإلنشاء الرسمي لمناطق خالیة من اآلفات أو مناطق ینخفض فیھا انتشار اآلفات. قد یمكنھم 
ھذا عندئذ ًا من التفاوض على اتفاقات مع البلدان المستوردة للسماح بتصدیر السلع الخاضعة للوائح من تلك 

المناطق، والذي قد یمكن البلدان من اكتساب ، الحفاظ على، أو تحسین الوصول إلى األسواق.

على أنھا ببساطة منطقة ال یوجد بھا آفة معینة. تسمح المناطق (PFA) تعرف المنطقة الخالیة من اآلفة الخالیة 
من اآلفات بتصدیر النباتات والمنتجات النباتیة والبنود األخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتیة دون الحاجة 
لتطبیق تدابیر صحة نباتیة أخرى. ویجب أن یستند اإلنشاء الرسمي للمنطقة الخالیة من اآلفات على بیانات 
مسح خاص. وال بد من ُمراجعة حالة المنطقة الخالیة من اآلفات بصورة دوریة عن طریق المسوحات المكثفة 
أو عملیات التفتیش خالل موسم النمو. وینبغي اتاحة الوثائق للسلطات التنظیمیة األخرى. عند طلبھا. تم اعطاء 

مثل الستخدام المناطق الخالیة من اآلفات في الصندوق ١٦
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صندوق ١٦ 

حركة السلع الخاضعة للوائح  بین المناطق الخالیة من اآلفات    

Lymantria dispar (عثة الغجر) آفة خطیرة لالشجار المتساقطة األوراق في شرق أمریكا الشمالیة. تضع 
اآلفة البیض على العدید من السلع ووسائل النقل. ھذه اآلفة غیر موجودة بغرب أمریكا الشمالیة أو المكسیك 
، كما أنھا ال توجد في أجزاء من المقاطعات أو الوالیات في شرق كندا والوالیات المتحدة. تقوم المنظمات 
القطریة لوقایت النباتات في أمریكا الشمالیة بإجراء مسوح خاصة سنویة للتعرف الدقیق على توزیع اآلفة ، 

وذلك باستخدام مصائد

القطاع  في  اآلفات  من  الخالیة  المناطق  لتحدید  المعلومات  ھذه  نتائج  وتستخدم  جدا.  فعالة  حشریة  جاذبات   
الشرقي ألمیركا الشمالیة التي تسمح للمصدرین بنقل المواد الخاضعة للوائح إلى المناطق غیر الموبوءة.

مكان اإلنتاج الخالي من اآلفات (PFPP) ھو مكان لإلنتاج ال توجد بھ آفة محددة ، على النحو الذي یحدده 
المنظمة القطریة لوقایة النباتات ، على الرغم من أن اآلفات قد تكون موجودة في المنطقة. ال بد من إثبات عدم 
وجود اآلفة من خالل األدلة العلمیة مثل المسوح الخاصة. ویتوقع شركاء التجارة ، كحد أدنى ، اإلطالع على 

 .(PFPP) الوثائق الداعمة إلعالن أن مكان اإلنتاج خالي من اآلفات

من  الخالیة  اإلنتاج  وأماكن  اآلفات  من  خالیة  أماكن  أنشاء  عمل  ومقترحات  مفاھیم  بأن  االعتراف  وینبغي   
اآلفات (PFPPs) أسھل في في الغابات المزروعة وأكثر صعوبة في الغابات الُمجددة بشكل طبیعي. ھذا 
ألن الغابات الُمجددة بشكل طبیعي ذات نطاق أوسع ومجموعة أكبر من النباتات المتنوعة واآلفات المحتملة 
بالنسبة للغابات المزروعة. لذلك ، فتحدید منطقة خالیة من اآلفات لغابة ُمجددة بشكل طبیعي ینطوي على 
أنشطة مراقبة التي غالبا ما تكون مكلفة للغایة لتصبح عملیة. أما في الغابات المزروعة ، فإن التحدي المتمثل 

في إجراء المراقبة لھو أكثر تحكمًا حیث تزرع العوائل في مربعات ضمن بیئة غیر عائلة. 

٤ -٩  التفتیش 

•تقوم المنظمات القطریة لوقایة النباتات أو الموظفین المعتمدین من قبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات 
بتنفیذ عملیات التفتیش قبل التصدیر و عند االستیراد.  

یقوم تفتیش الصادرات من جانب البلدان المصدرة لضمان تلبیة الشحنة لشروط الصحة النباتیة المحددة للبلد 
المستورد في وقت التفتیش. إذا تم استیفاء الشروط ، ربما یكون من نتیجة التفتیش إصدار شھادة صحة نباتیة 

من قبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد الُمصدرة للشحنة موضع التساؤل. 

ویستخدم تفتیش االستیراد لتقریر  قبول،حجز، أو رفض السلع المستوردة. عادة ما یستند التفتیش على المعاینة 
الصحة  تدابیر  فعالیة  من  أیضًا  التفتیش  یتحقق  السلعة.  وسالمة  ھویة  من  التفتیش  یتحقق  للسلعة.  البصریة 
النباتیة التي تم تطبیقھا ، مثل المعالجات أو نھج األنظمة. من الصعب جدًا معاینة الخشب بصریًا نظرًا لوجود 
العدید من اآلفات التي قد یكون من المستحیل رؤیتھا، مثل الدیدان الخیطیة. من الواضح أنھ من الصعب فحص 

حزم الخشب. ویمكن لجمع العینات وتحلیلھا في المختبرات أن یساعد أیضا في الكشف عن اآلفات. 



53

ومن المفید للغایة الحفاظ على سجالت جیدة العتراضات اآلفات المستوردة. ویمكن لھذه مساعدة البلد في أي من 
السلع التي تحتاج إلي تفتیش أكثر حذرًا في المستقبل ، وأیھا أقل مخاطر. یمكن أن تساعد أیضُا السجالت الجیدة 
على إظھار بلدان المنشأ التي ترسل مرارا وتكرارا السلع التي تحتوي على اآلفات، و غالبًا ما تكون ھذه السجالت 
أساسًا للمفاوضات بین البلدان للمساعدة في جعل التجارة أكثر أمانا. ولالستخدام المفید حقًا ، فمن المھم أن یكون 

ھناك سجل لحجم السلع التي تم تفتیشھا ،حتى یمكن تحدید التغیرات في معدل اإلصابة بمرور الوقت. 

 في حالة تكرار عدم االمتثال (انظر القسم ١١٫٤) ، یمكن زیادة كثافة وتواتر عملیات التفتیش على الواردات 
لشحنات معینة ، أو ایقاف استیراد السلعة. وینبغي للمنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المستورد أیضا

واقتراح  المشكالت  مصدر  تحدید  من  یتمكنوا  حتى  المصدر  للبلد  النباتات  لوقایة  القطریة  بالمنظمة  االتصال 
التحسینات. 

 ٤-١٠  إصدار شهادات الصحة النباتیة 

 نظام اصدار شهادات الصحة النباتیة للصادرات (المعیار رقم ٠٧ )(١٩٩٧) ( خطوط توجیهیة إلصدار شهادات 
الصحة النباتیة ) المعیار رقم ١٢ (٢٠٠١) ؛ الشحنات العابرة (المعیار رقم ٢٥) (٢٠٠٦) ؛ تصنیف السلع تبعًا 

لمخاطر اآلفات التي تنطوي علیها (المعیار رقم ٣٢ )(٠٩٢٠) 

 تصدر المنظمات القطریة لوقایة النباتات للدول المصدرة شھادات صحة نباتیة للمصادقة على أن شحنات النباتات 
والمنتجات النباتیة أو البنود األخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتیة تلبي شروط الصحة النباتیة  المحددة لالستیراد 
لشركاء التجارة ، مثل البرھنة على أنھ تم تنفیذ المعالجة. أوضحت االتفاقیة نموذجا لھذه الشھادة في المعیار رقم 
١٢. یجب أن ال تكون ھناك حاجة لشھادات الصحة النباتیة من قبل البلدان المستوردة للمنتجات الخشبیة التي تم 
تجھیزھا لدرجة ال تجعلھا تنطوي على احتمال إدخال اآلفات الخاضعة للوائح. یمد المعیار رقم ٣٢ على توجیھ 
للمنتجات والسلع التي تحتاج أو ال تحتاج إلى إصدار شھادات الصحة النباتیة. انظر أیضا القسم ٢٫٢ و ٣٫٢ من 

ھذا الدلیل للحصول على مزید من المعلومات حول عملیات االستیراد والتصدیر. 

تشمل العناصر األساسیة لعملیة إصدار شھادات الصحة النباتیة: 

• تحدید شروط الصحة النباتیة لالستیراد ذات الصلة في البلد المستورد ؛ 

• التحقق من توافق الشحنة مع ھذه الشروط في وقت التصدیق ؛ 

 تفتیش األخشاب المستوردة في أسترالیا
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• إصدار شھادة الصحة النباتیة التي تصف بدقة الشحنة حسب األنواع والكمیات. 

 وینبغي على المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المستورد إتاحة المعلومات الرسمیة والحالیة بشأن شروطھا. 
ویمكن أیضًا للُمصدر الحصول على الشروط الحالیة لبلد المقصد، وتزویدھا للمنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد 

المصدر. 

قد تأذن المنظمة القطریة لوقایة النباتات لألفراد أو الھیئات أداء بعض  المھام، مثل عملیات تفتیش السلعة أوالتحقق 
من المعالجة، قبل قیام المنظمة القطریة لوقایة النباتات بإصدار شھادة الصحة النباتیة.  

تحدد البلدان المستوردة بشكل متكرر شروط شھادات الصحة النباتیة ، مثل : استخدام لغة معینة،  الطباعة أو كتابة 
بخط الید مقروءة ، حروف كبیرة  واستخدام وحدات معینة. قد یكون ھناك فترة محدودة للصالحیة التي تلي التفتیش 
أو المعالجة قبل  إرسال الشحنة من بلد المنشأ. قد یتم رفض شھادة الصحة النباتیة، أو قد یطلب البلد المستورد 

معلومات إضافیة إذا كانت شھادة الصحة النباتیة: 

• غیر مقروءة ، غیر كاملة أو نسخة غیر معتمدة ؛  

• تشمل تعدیالت غیر مصرح بھا أو محو ، معلومات متضاربة أوغیر متناسقة ، أو صیاغة غیر متناسقة مع 
تعلیمات أو الشھادات النموذجیة ؛ 

• الفشل في االمتثال لفترة الصالحیة المحددة یتم ؛  

• إصدار الشھادة لمنتجات محظورة ؛  

• وصف الشحنة بطریقة ال تتفق مع المواد المستوردة. 

 ال ینبغي أبدًا أن تقبل الشھادات المزورة و یجب أن یخضع الجاني إلجراءات قانونیة.  

في بعض الحاالت ، قد تنطوي التجارة الدولیة على حركة شحنات من البنود الخاضعة للوائح الصحة النباتیة التي 
تمر خالل تنظیم بلد دون استیرادھا رسمیا. ویقال لمثل ھذا النوع من الشحنة ”عابرة“. ھذه 

الحركات قد تشكل خطر آفة لبلد العبور ، خاصة إذا ُحملت البضائع في حاویات مفتوحة. ویمكن للبلدان تطبیق 
تدابیر صحة نباتیة لھا ما یبررھا من الناحیة الفنیة لشحنات العبور خالل أراضیھا. 

 ٤- ١١  إبالغ عدم التقید 

 خطوط توجیهیة لإلبالغ عن حاالت عدم التقید باشتراطات الصحة النباتیة واإلجراءات الطارئة )المعیار رقم 
 (٢٠٠١) ١٣

 عندما ال تفي الشحنات ال بشروط الصحة النباتیة لالستیراد یتم اعتبارھا غیرممتثلة/ متوافقة.تقوم المنظمة القطریة 
لوقایة النباتات بالبلد المستورد بإعالم المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المصدر عن عدم االمتثال. عندئذ ینبغي 

على المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المصدر متابعة الُمصدر لضمان عدم رفض الشحنات  في المستقبل.  

ترد إخطارات عدم االمتثال عندما یكون ھناك :  

• عدم التقید بشروط الصحة النباتیة لالستیراد ؛  

• اكتشاف آفات خاضعة للوائح ؛  

• عدم التقید باالشتراطات المستندیة (على سبیل المثال شھادات الصحة النباتیة) ؛  
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• شحنات محظورة أو  احتواء الشحنات على بنود محظورة في مثل التربة ؛  

• وجود أدلة على عدم إجراء المعامالت المحددة ؛  

• تكرار وجود المواد المحظورة بكمیات ضئیلة غیر تجاریة یحملھا المسافرون أو یتم إرسالھا بالبرید. 

 

٤ - ١٢  نظام تطبیق لوائح الصحة النباتیة على الواردات 

 الخطوط التوجیھیة لنظام تطبیق لوائح الصحة النباتیة على الواردات )المعیار رقم ٢٠ ]٢٠٠١[) 

ینبغي على نظام تطبیق اللوائح على الوارداتأن یتألف من عنصرین ھما : 

· إطار یشمل التشریعات و اللوائح و اإلجراءات المتعلقة بالصحة النباتیة؛ 

· خدمة رسمیة، المنظمة القطریة لوقایة النباتات، مسؤولة عن العملیة أو اإلشراف على النظام. 

للمنظمات القطریة لوقایة النباتات الحق لسیادي في تطبیق اللوائح على الواردات لتحقیق المستویات المقبولة من 
الحمایة، مع مراعاة التزاماتھا الدولیة، ال سیما االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات لعام ١٩٩٧ و اتفاق منظمة التجارة 
العالمیة بشأن تطبیق تدابیر الصحة و الصحة النباتیة. ینبغي على الطرف المتعاقد عند تطبیق إجراءات ولوائح 
الصحة النباتیة ، محاولة استخدام التدابیر التي تحد من المخاطر على مستوى مقبول مع األقل من اآلثار السلبیة 

على التجارة. 

نباتات الغابات (بما في ذلك البذور) والخشب ومواد التعبئة الخشبیة (بما في ذلك أخشاب فرش الشحنة) ومعدات 
الغابات الُمستخدمة ھي أمثلة على المواد الحرجیة الخاضعة للوائح في العدید من البلدان.


