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 مقدمةال. 1
 

رافق التطور في وسائل النقل وتبادل السلع التجارية النباتية، انتشار آلفات خطيرة تصيب اإلنسان، 
استطاعت هذه  ن والنبات أحدثت خسائر بشرية ومادية كبيرة. فبدون وسائل النقل السريعة، لماالحيوا

نتقال بسهولة وسرعة إلى مناطق جديدة اآلفات المحدودة اإلنتشار في موطنها األصلي من اإل
متخطية العوائق الطبيعية من جبال وصحارى وبحار ومحيطات. إذا وجدت آفة نباتية بعد دخولها 

أضرارًا اقتصادية أكبر  منطقة جديدة المناخ المالئم لتطورها فإنها تنتشر بسرعة كبيرة وقد تحدث إلى
مقاومة أو أعداء طبيعية  يةاألصلي نظرًا إما لعدم وجود أصناف نباتمما كانت تسّببه في موطنها 

انتشار هذه  تحّد من انتشارها. لذلك كان ال بّد من استصدار تشريعات، وإتباع إجراءات تحّد من
 اآلفات.

وبالنسبة للنباتات، تعّد "اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات" واتفاقية منظمة التجارة العالمية 
اإلتفاقات الرئيسة التي أسهمت في وضع تشريعات  من "صحة النباتالصحة و  وبخاصة "إتفاقية

 األعضاء الموقعة على االتفاقيتين. موّحدة تلتزم بها البدان
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إتخاذ اإلجراءات الضرورية لمنع وصول اآلفات بما فيها الفيروسات إلى مناطق زراعية إن 
، واستخدام مواد إكثار ي أو الخارجي، سواء الداخلعمل الحجر الزراعيجديدة، من خالل تفعيل 

الطريقة األمثل للسيطرة على تلك  بات المرضية وذات نوعية عالية، هينباتية خالية من المسب
هو مجمل التشريعات، اللوائح والتدابير الرسمية المّتخذة، والتي تهدف  والحجر الزراعي األمراض.

إلى منع دخول اآلفات الحجرية من خارج حدود منطقة جغرافية معينة وانتشارها أو إلى استئصال آفة 
الزراعة محدودة اإلنتشار ضمن هذه المنطقة الجغرافية أو منع انتشارها. وقد أسهمت منظمة األغذية و 

لة لتحديد أي من اآلفات يمكن اعتبارها آفة حجرية أو آفة غير حجرية خاضعة ايير مفصبوضع مع
   للوائح.

  (Venice)وترجع فكرة الحجر الصحي إلى التدابير التي اتخذتها سلطات مدينة البندقية 
 ب لحماية السكان من مرض الطاعون )المرض األسود(. كان المسافرون، بموج 1377عام 

 هذه التدابير، يحجرون ويمنعون من دخول المدينة قبل انقضاء فترة مراقبة تتراوح بين
 رض. مصابين بالم للتأّكد من كونهم غير للقادمين براً  يوماّ  40يومًا للقادمين بحرًا و 30

؛ Ebbels, 2003) ل أمور صحة النبات والحيوانم الزمن لتشموتطورت هذه اإلجراءات مع تقد
Gensini et al., 2004)إتفاقية  :منها . ومن أهم اإلتفاقيات الدولية المتعلقة باآلفات النباتية نذكر

 دوليةإتفاقية روما ال؛ 1889وتعديالتها عام  1881برن،  –( Phylloxera vasatrixالفيللوكسيرا )
ية الدولية لوقاية اإلتفاق؛ 1929ولية لوقاية النباتات، روما اإلتفاقية الد؛ 1914عام  لألمراض النباتية

اجز فنية التفاقية التجارة في تطبيق موانع/حو ؛ 1997و 1979وتعديالتها لعامي  1951النبات، روما 
ز اقية الدولية لوقاية النباتات حيالجديد المنقح لالتف دخول النص؛ 1979"جات" ـ اتفاقية ال ظل

 .2006نيسان/أبريل  حة النباتصأول اجتماع لهيئة تدابير ؛ 2005ول/أكتوبر األتشرين  ،التنفيذ
 

من المفيد  الزراعيتتعلق بتشريعات الحجر التي  والمصطلحات وهناك العديد من التعاريف
  .2 و 1الجدولين في  جمعهاتم للقارئ التعرف عليها وقد 
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صحة والمتعلقة بالتجارة )دليل مصطلحات  الزراعيالحجر في  المصطلحات المعتمدة .1جدول 
 .، منظمة األغذية والزراعة، روما(2007لعام  5ولي رقم در الايالمع-النبات

 
 الزراعيتفسير المصطلح فيما يخص الحجر  المصطلح

 لحماية زراعتها. الخاصة بصحة النبات تدابيراليحق للدول استعمال  السيادة

لحماية النبات ال تضع الدول تدابير "صارمة" أو مقيّدة ما لم يكن ذلك ضرورياً  )الضرورة( االضطرار
 من اآلفات الحجرية.

التي تتناسب مع خطر اآلفة ويتم اختيار  الخاصة بصحة النباتتدابير التتخذ  أدنى تأثير
 االجراءات التي تسبب أدنى عوائق للتبادل التجاري.

حال توافر معطيات جديدة، فقد يتم وضع  الخاصة بصحة النباتتدابير التعّدل  التعديالت
 ة أو إلغاء بعض اإلجراءات القائمة حيثما كان ذلك ضرورياً.إجراءات جديد

على الصعيد الدولي واألسباب الداعية  صحة النباتالمبدأ القاضي بتوافر تدابير  الشفافية
 وتبريرها عند الطلب. صحة النباتلوضعها. ويستوجب ذلك نشر قوانين تدابير 

الصادرة عن اإلتفاقية الدولية لوقاية النبات ما  المعايير الدولية يراعى اتباع التوحيد والتنسيق 
 أمكن.

تعتبر اإلجراءات غير المتشابهة ولكنها تفي بالغرض ذاته على أنها معادلة  المعادلة 
 لبعضها.

طرفين على المستوى الفني بينهما. وإذا لم  يحصل بين يحل أي خالف ل أنيفض حل التنازعات 
 تضم اخصائيين من عدة بلدان للبت لجنة فنية على يتم التفاهم يتم عرض التنازع

 فيه.

لمنع إدخال اآلفات الحجرية أو انتشارها وأن  يجب أن تتعاون البلدان فيما بينها التعاون 
 تتخذ التدابير الرسمية للوقاية منها.

 ن منظمة قطرية لوقاية النبات.على كل بلد أن يعي الجهة المسؤولة فنياً 

د أي من اآلفات يمكن اعتبارها آفة حجرية، يجب إتباع طريقة علمية واتباع لتحدي تحليل المخاطر
 المعايير الدولية كلما أمكن ذلك.

ن على البلدان التوافق فيما بينها على يتعي عند وجود خطر لدخول آفات جديدة، إدارة المخاطر 
 اإلجراءات الكفيلة للوقاية منها.

اطق خالية من آفة معينة؛ و يجب إثبات ذلك باتباع المعايير يمكن تحديد من منطقة خالية من المرض
 الدولية ذات الصلة.

 رئة عند اكتشاف آفة قد تكون خطرة، على أنللبلدان اتخاذ إجراءات طا يحق اإلجراءات الطارئة
تبقى هذه اإلجراءات مؤقتة حتى يتم إجراء تحليل كامل للمخاطر بأسرع وقت 

 ممكن

علم البلد المستورد بلد المنشأ بأي مخالفات تتعلق بعدم امتثال األخير ألي من ي لاإلعالم بعدم االمتثا
 لوائح البلد المستورد.

إذ  –لديها وضع صحي نباتي متماثل التي  عدم التمييز في المعاملة بين البلدان عدم التمييز
 للمنتجات المحلية أو المستوردة. ن اتخاذ اإلجراءات نفسهايتعي
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ر ايالمع-صحة النبات)دليل مصطلحات  الزراعيلوائح الحجر في  اريف مستخدمةتع .2جدول 
 .، منظمة األغذية والزراعة، روما(2007لعام  5ولي رقم دال
 

 ما يعنيه التعريف التعريف

آفة لها أهميتها اإلقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة، ولكنها ال توجد بعد في  آفة خاضعة للحجر الزراعي
منطقة، أو توجد فيها ولكنها ليست موزعة على نطاق واسع وتخضع هذه ال

  .مكافحة الرسميةلل

آفة غير حجرية تخضع 
 للوائح

ت المخصصة آفة ال تخضع للحجر الزراعي، ولكن وجودها يؤثر في النباتا
باً خسائر إقتصادية غير مقبولة، وبالتالي تخضع للغرس عند زراعتها مسب
 .ف المتعاقد المستوردللوائح داخل أراضي الطر

 .آفة حجرية أو آفة غير حجرية ولكنها تخضع للوائح الحجر الزراعي آفة خاضعة للوائح

بما في ذلك العمليات  خاضة بصحة النباتر رسمياً لتنفيذ لوائح أي منهج مقر صحة النباتإجراءات 
باآلفات الرسمية مثل التفتيش أو اإلختبار أو المراقبة أو المعالجة فيما يتصل 

 .صحة النباتالخاضعة للوائح، التي تنفذ تطبيقاً للوائح أو تدابير 

قواعد رسمية لمنع دخول و/ أو انتشار اآلفات الحجرية عن طريق تنظيم  صحة النباتلوائح 
إنتاج السلع او النود األخرى أو انتقالها أو وجودها، أو تنظيم النشاط العادي 

، أو للحد صحة النباتصدار شهادات لألفراد عن طريق وضع مخططات إل
 .من اآلثار اإلقتصادية لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح

ازالتها او تعقيمها أو  لقتل اآلفات اوتخميلها أو اجراء مرخص به رسمياً  المعالجة 
 إماتتها.

ية شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية التي تنص عليها االتفاق صحة النباتشهادة 
 .الدولية لوقاية النباتات

منطقة ال تظهر فيها آفة محّددة كما يستدّل من األدلة العلمية مع المحافظة   منطقة خالية من اآلفات
 .على النحو المناسب رسمياً على خلوها

أو مواد  حيويةاستيراد عامل للمكافحة ال ثيقة رسمية ترخص االستيراد )مثالً و ذن االستيراد إ
ً نباتية مع  المنصوص عليها. صحة النباتالشتراطات  ينة( وفقا

الفحص الرسمي، بخالف الفحص البصري، الذي ينفذ لتبيان وجود اآلفات أو   اختبار
 للوقوف على آفات معّينة.

اجراء رسمي يجري خالل فترة زمنية محّددة لمعرفة خصائص تجّمع   المسح
 .ما اآلفات، أو لتحديد األنواع التي تظهر في منطقة

 
 فاقية الدولية لوقاية النبات تال . 2

 

تهدف هذه اإلتفاقية إلى التوعية على مخاطر اآلفات وزيادة الخبرات من أجل اتخاذ التدابير الفعالة 
لمنع انتشار اآلفات الخطيرة )الحجرية( حفاظًا على اإلنتاج الزراعي للدول. كما تهدف إلى الحؤول 

حجرية( كعوائق غير مشروعة )أو مبررة بصحة النبات )التدابير الالخاصة تدابير الدون استعمال 
 علميًا( للتجارة الدولية أو بتعبيرآخر لحماية منتجات الدولة المستوردة من المنافسة التجارية الدولية.

 . www.IPPC.int: التاليااللكتروني كامل لإلتفاقية على الموقع يمكن الحصول على النص ال

http://www.ippc.int/
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 ملخص ألهم بنود هذه االتفاقية:وفيما يلي 
تقوم بالمهام  ، يؤمل أنيتوجب على جميع األعضاء إنشاء منظمة قطرية لوقاية النبات -

صدار لوائح ها، إإجراء مسح لآلفات الموجودة ونشر قوائم بهذه اآلفات ومدى انتشار التالية: 
تدريب الكوادر الفنية الخاضعة للوائح الحجرية، باآلفات  الحجر الزراعي ووضع قوائم

حجرية من حيث الكشف لمراقبة تطبيق اللوائح ال، وإجراء أبحاث تتعلق بوقاية النباتات
إصدار ، اآلفات على السلع المستوردة واتخاذ كافة التدابير الوقائية والعالجية المناسبة

 .تحليل مخاطر اآلفاتاضعة للوائح، ار قوائم باآلفات الخإصد، الشهادات الصحية النباتية
 أن تتعاون البلدان األعضاء فيما بينها لتأسيس منظمات إقليمية لوقاية النبات. -

متعلقة باآلفات الحجرية أو باآلفات غير ال النباتيمكن لألعضاء اتخاذ تدابير صحة  -
ة في على أن تكون هذه اإلجراءات معادلة لإلجراءات المتخذ الحجرية الخاضعة للوائح

  .القطر أو البلد المستورد

تعطي الحق لألعضاء بإصدار لوائح حجرية ليتمكنوا بموجبها من الكشف عن اإلرساليات  -
النباتية والحاويات ورفض اإلرساليات أو إتالفها، أو إجراء المعالجات المناسبة، على أن 

 تكون هذه اإلجراءات منشورة ومبررة فننيًا وعلميًا.

 تبادل المعلومات العلمية الفنية لتحقيق أهداف اإلتفاقية.التعاون الدولي ل -

 التعاون من أجل وضع معايير دولية والتقيد بها. -

عضاء. في حال نشوب خالف على ل التنازعات التي قد تنشأ بين األتنظيم آلية لح -
ن لجنة فإن منظمة األغذية والزراعة تعي موضوع معين بين طرفين ولم يتوافقا على حله،

 متخصصة لحل الخالف، وعلى األعضاء التقيد بتقرير اللجنة الفنية. فنية 

 
اعترافًا منها بالدور المتنامي  1992أنشأت منظمة األغذية والزراعة أمانة االتفاقية في عام كما 

لالتفاقية الدولية في وضع المعايير الدولية. ويقع على عاتق أمانة االتفاقية مسؤولية تنسيق برنامج 
صحة تطوير المعايير الدولية لتدابير ( 1 فاقية الدولية المتضمن ثالثة أنشطة رئيسية:عمل االت

تأمين المعلومات التي تطلبها االتفاقية وتسهيل تبادل المعلومات ما بين ( 2، )وضع المعايير( النبات
لتسهيل تأمين مساعدة فنية، وبخاصة لبناء القدرات، و ( 3، األطراف المتعاقدة )تبادل المعلومات(

 .تطبيق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )المساعدة الفنية(

 هو التالي: (IPPC) أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتولتسهيل االتصال، فإن عنوان 
AGPP - FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy  
Tel:+39-06-5705-4812; Fax:+39-06-5705-4819; E-mail: IPPC@fao.org 
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  صحة النباتالمعايير الدولية لتدابير . 3
 

تتعاطى أمور التي  متفق عليها بين جميع الهيئات إن وجود معايير دولية لتدابير صحة النبات
هذا المجال كما أنها تسهل في  تعملالتي  تسهل كثيرًا التعاون بين الدول والمؤسسات الزراعيالحجر 

ستخدام أصناف نباتية ذات صفات أو االستفادة من ا لمواد النباتية لغرض البحث العلميكثيرًا تبادل ا
برامج في  مميزة أو إدخال أنواع مختلفة من الكائنات الحية )حشرية أو غيرها( بهدف استخدامها

 المكافحة الحيوية.
هيئة تدابير  ( من خالل برنامج عملISPMs) صحة النباتيتم تطوير المعايير الدولية لتدابير 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتفاقية منظمة التجارة حول  رتوف. كما  (CPM) صحة النبات
( اإلطار القانوني الذي يتم من خالله تطوير هذه SPS)تفاهم  صحة النباتتطبيق تدابير الصحة و 

 (.https://www.ippc.int/IPP/Ar/default_ar.jsp) المعايير
 صدرت عن لجنة المعايير حتى تاريخه:التي  مجموعة من المعايير يوفيما يل

صحة لوقاية النباتات وتطبيق تدابير  صحة النبات( أسس 2006) 1رقم  المعيار الدولي -
 .في التجارة الدولية النبات

 .تحليل مخاطر اآلفاتل ( إطار عم2006) 2رقم  المعيار الدولي -

الق عوامل إطاستيراد و الخطوط التوجيهية لتصدير وشحن و ( 2003) 3 المعيار الدولي -
 .ةغيرها من الكائنات الحية المفيدو حيوية المكافحة ال

 .متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات( 1995) 4 دوليالمعيار ال -

 .نباتمصطلحات صحة ال( دليل 2007) 5 ر الدوليالمعيا -

 .الخطوط التوجيهية بشأن مراقبة اآلفات( 1995) 6المعيار الدولي  -

 .للصادرات صحة النباتشهادات  إصدارنظام ( 1997) 7المعيار الدولي  -

 .منطقة مافي  تحديد حالة اآلفات( 1998) 8 المعيار الدولي -

 .خطوط توجيهية بشأن برامج استئصال اآلفات( 1998) 9المعيار الدولي  -

مواقع و  متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات( 1999) 10الدولي  المعيار -
 .لإلنتاج خالية من اآلفات

المخاطر على  ، بما في ذلكجريةالح تحليل مخاطر اآلفات( 2004) 11 المعيار الدولي -
 .البيئة وعلى الكائنات الحية المحورة وراثياً 

 .صحة النباتار شهادات خطوط توجيهية إلصد( 2001) 12المعيار الدولي  -

( خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد باشتراطات 2001) 13المعيار الدولي  -
 .واإلجراءات الطارئة صحة النبات

https://www.ippc.int/IPP/Ar/default_ar.jsp
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منهج النظم إلدارة مخاطر  إطارفي  استخدام التدابير المتكاملة( 2002) 14المعيار الدولي  -
 .اآلفات

التعبئة  بمواد لوضع اللوائح الخاصة وجيهيةالخطوط الت( 2002) 15المعيار الدولي  -
 .I (2006)مع تعديل للملحق  في التجارة الدولية الخشبية

 .جرية الخاضعة للوائح: المفهوم والتطبيقاآلفات غير الح( 2002) 16 المعيار الدولي -

 .اإلبالغ عن اآلفات( 2002) 17 المعيار الدولي -

 .صحة النبات بالنسبة ستخدام اإلشعاعال خطوط توجيهية( 2003) 18 المعيار الدولي -

 .( خطوط توجيهية عن قوائم اآلفات الخاضعة للوائح2003) 19 المعيار الدولي -

على  صحة النباتلنظام تطبيق لوائح  خطوط توجيهية( 2004) 20المعيار الدولي  -
 .الواردات

الخاضعة  غير الحجرية لآلفات( تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة 2004) 21المعيار الدولي  -
 .للوائح

 .إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار اآلفات شروط( 2005) 22المعيار الدولي  -

 .الخطوط التوجيهية للتفتيش( 2005) 23المعيار الدولي  -

 صحة النباتد تعادل تدابير الخطوط التوجيهية لتحدي( 2005) 24المعيار الدولي  -
 .االعتراف بذلكو 

 .ت العابرة( الشحنا2005) 25المعيار الدولي  -

( إنشاء مناطق خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة من فصيلة 2006) 26المعيار الدولي  -
Tephritidae. 

  .( بروتوكوالت التشخيص لآلفات الخاضعة للوائح2006) 27المعيار الدولي  -

 .للوائح لآلفات الخاضعة صحة النباتمعامالت  (2007) 28المعيار الدولي  -

 ينخفضاالعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي  (2007) 29المعيار الدولي  -
 .فيها انتشار اآلفات

 2007ويتوقع أن تصدر معايير دولية أخرى في نهاية عام 
 

 المنظمات القليمية لوقاية النبات. 4
 

 رافية الجغم بأوضاع المنطقة اإلقليمية لوقاية النباتات أن تلمن الناحية العملية، يمكن للمنظمات 
عمق، فتدرس بتفصيل أدق المشكالت المتعلقة باآلفات الخاصة باإلقليم، التي تقع في حدود عملها ب
 ضمن اإلقليم وبلدانه األعضاء. ويساعد هذا التعاون  صحة النباتوتوّحد التشريعات وتدابير 

وعلى التنسيق وتبادل اإلقليمي على تحقيق أهداف اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات بفعالية أكبر، 
النباتات في هيئة وقاية  المنظمات: أسماء بعض هذه فيما يليالمعلومات والخبرات بشكل أفضل. و 
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 اللجنة اإلقليمية لصحة النبات، هيئة وقاية النباتات في منطقة البحر الكاريبيآسيا والمحيط الهادي، 
منظمة وقاية النباتات  ،ات للشرق األدنىباتالنظمة وقاية من، مجموعة األنديز، في المخروط الجنوبي

منظمة وقاية النباتات في أمريكا ، اتصحة النبالمجلس اإلفريقي ل، في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط
منظمة وقاية النباتات في منطقة المحيط ، المنظمة الدولية اإلقليمية للصحة الزراعية، الشمالية
 .الهادئ

 

 ر الخاصة بصحة النباتالحجأمثلة عن بعض إجراءات . 5
 

الحجرية من خالل السلطات المحلية أو اإلقليمية والتى تبذل أقصى  صحة النباتيتم تنفيذ إجراءات 
 الزراعيإدخال آفة أو آفات يمكن أن يكون لها تأثير سلبى في اإلنتاج جهد ممكن للتأّكد من عدم 

 :تلخيص مثل هذه اإلجراءات بما يلي . ويمكنالمحلي
ألهميته  نظراً  (complete embargo)صنف نباتي معين من أي بلد آخر  لمنع دخو  -

 عت التي تخضصعوبة الكشف على مجمل اآلفالمستورد و القتصادية في البلد إلا
 .لى العراقدخول شتول النخيل إ حظرعلى ذلك  . مثاللإلجراءات الحجرية

دة حيث توجد آفة أو منع أو حظر دخول نباتات أومنتجات نباتية من مناطق جغرافية محد -
 آفات تشكل خطرًا على الزراعة في البلد المستورد. 

 (.4 و 3 ينجدول)ال دولة أو لألقليموضع قوائم باآلفات الحجرية لل -

الكشف على اإلرساليات أو الشحنات ورفضها أوإتالفها أو إرجاعها إلى بلد المنشأ على  -
راثيًا، يجب إجراء الكشف المخبري نفقة الموّرد. مالحظة: عند استيراد نباتات معدلة و 

 بالطريقة المالئمة. 

طلب إجراء معالجات فيزيائية أو كيميائية في بلد المنشأ وفقًا لمعايير ومواصفات محددة  -
 .صحة النباتتؤمن مكافحة فعالة إلستئصال اآلفات المدرجة على لوائح 

طق محددة تقلياًل لخطر من منا تحديد الفترة الزمنية التي يمكن استيراد منتجات نباتية معينة -
 آلفات منها.دخول بعض ا

 ،طلب إجراء المسح الدوري آلفات معينة وإجراء فحوصات مخبرية بمواصفات محددة، -
 والتأّكد من عدم وجود هذه أآلفات قبل الموافقة على استيراد السلعة.

تحقق من وضع مواصفات خاصة للحاويات والعبوات وأدوات التغليف وما شابه، وذلك لل -
 عدم نقل اآلفات بصورة عرضية غير مباشرة.

 أن تكون المنتجات النباتية خالية من التربة والمخلفات العضوية.  -

إجراء الكشف من قبل إخصائيين من البلد المستورد في بلد المنشأ على السلع النباتية في  -
 الحقل قبل قطافها أو حصادها وتصديرها.

 يراد.نظيم تدابير حجرية بعد اإلستت -
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 التجارة العالمية إتفاقية الصحة وصحة النبات لمنظمة. 6

 
وهو الوقت الذي دخل فيه  1994كانون الثاني/يناير عام  1أنشئت منظمة التجارة العالمية في 

االتفاق حول تطبيق تدابير الصحة وصحة النبات حّيز التنفيذ. وتعترف اتفاقية تدابير الصحة 
باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات على أنها منظمة ذات صلة ة العالمية وصحة النبات لمنظمة التجار 

كحواجز  صحة النباتبوضع المعايير لتطبيق معايير دولية تساعد على ضمان عدم استعمال تدابير 
 للتجارة ليس لها ما يبررها.

تعترف  صحة النباتوحقيقة األمر أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتدابير الصحة و  
، وتتيح اتفاقية فنية صحة النباتباالتفاقية الدولية على أنها منظمة لوضع معايير دولية لتدابير 

يسمح  1997ضمن اتفاقية للتجارة. وعلى نحو مماثل فإن النص الجديد المنقح لالتفاقية لعام 
والمنتجات النباتية  كونها ترتبط بالنباتات صحة النباتبالمفاهيم المستعملة في اتفاق تدابير الصحة و 

 .ولتنسيق هاتين االتفاقيتين منافع ألعضاء كلتا المنظمتين
وهناك حاجة ماسة إلى درجة كبيرة من التنسيق والتعاون ما بين أمانتي كلتا المنظمتين 

 .نزاعاتوأعضائهما. وهي تحدث على نحو منتظم وبخاصة في مجال بنية القدرات وتسوية ال
صحة منع وضع معوقات غير مبررة للتجارة الدولية، حيث أن تدابير  تهدف هذه اإلتفاقية إلى

تعتبر عائقا أمامها. تكتسب هذه اآلتفاقية أهميتها من أن اإلتفاقية الدولية لوقاية النبات تعتبر  النبات
 هي اتفاقية إلزامية لجميع أعضاء ر إلزامية، ولكن اتفاقية الصحة وصحة النباتاتفاقية طوعية غي

كما صدر نسخة معدلة لهذه االتفاقية عام  .1995العالمية للتجارة ودخلت حيز التنفيذ عام  المنظمة
2004 (The SPS agreement, 2004). 

 وفيما يلي ملخص ألهم بنود هذه االتفاقية: 
باإلتفاقية الدولية لوقاية النبات على أنها اإلطار  صحة النباتتعترف اتفاقية الصحة و  -

المعايير والمواصفات العالمية الموحدة الهادفة إلى حفظ حقوق  الدولي الشرعي لوضع
الدول بحماية زراعتها من اآلفات، وكذلك لمنع استعمال هذه التدابير كوسيلة غير مباشرة 
لحماية منتجاتها من المنافسة الدولية. لذلك يجب أن يتم هذا األمر ضمن الشروط، 

ى أسس علمية وتقنية تبرر اإلجرءات المتبعة، والمعايير، والمواصفات الدولية المبنية عل
 وتقّلل إلى حد أدنى من معوقات التجارة الدولية.

مراعاة معطيات الظروف البيئية المحلية واإلقليمية مثال على ذلك تحديد مناطق خالية من  -
 اآلفات.

وابط لتحديد نسبة األثر باإلضافة إلى ما سبق، تعترف هذه اإلتفاقية بحق الدول بوضع ض -
 المتبقي "للمبيدات" في السلع المستوردة وفقًا للمعايير الدولية. 

 .تشمل أيضًا تدابير صحة الحيوان -
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تنص هذه اإلتفاقية على أنه يتوجب على الدول المتقدمة تقديم المساعدات الفنية، والعلمية  -
تها الالزمة للتقّيد بأحكام هذه والمادية للدول النامية لتمكينها من زيادة كفاءاتها وخبرا

 اإلتفاقية وتنفيذها. 

وجوب المعاملة بالمثل، وبذلك ال يحق للبلد المستورد وضع إجراءات صارمة على السلع  -
 المستوردة أشّد من تلك التي يتخذها على المنتجات المحلية.

 تمنح الدول النامية استثناءات خاصة موقتتة للتعامل بالمثل. -

عند إدراج أي آفة في لوائح الحجر الزراعي،  Pest risk analysisآلفات تحليل مخاطر ا -
يجب أن يتم ذلك بناًء على قواعد موحدة مبنّية على معلومات علمية وحقلية عن مدى 
انتشار اآلفة )غير موجودة، محدودة اإلنتشار..(، وإمكانية تكّيفها والضرر اإلقتصادي 

ا التدابير المالئمة بناًء على قواعد موحدة بحيث أنه الذي يمكن أن ينجم عنها. وتتخذ بعده
إذا ثبت أن طريقة معالجة جديدة تسمح "باستئصال" اآلفة قبل شحنها، فإنه يجب أن تفّضل 

 على الحظر العام.

 

 . تحليل مخاطر اآلفات 7

 
ظمة األغذية من اإلتفاقيتين الدوليتين، فقد أسهمت من بما أن تحليل مخاطر اآلفات يعد جزءًا أساسياً 

والزراعة بوضع معايير مفّصلة لتحديد أي من اآلفات يمكن اعتبارها آفة حجرية أو آفة غير حجرية 
خاضعة للوائح "الحجرية" ووضعت خطوطًا توجيهية إلجراء تحليل مخاطر اآلفات وطرائق إدارتها. 

وضعت  www.eppo.orgوكذلك فإن منظمة وقاية النباتات في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط 
خطوطًا توجيهية لتحليل مخاطر اآلفات )للرجوع إلى النص الكامل يمكن زيارة الموقع 

http://archives.eppo.org/EPPOStandards/PM5_PRA/pm5-04-e.doc)  وهي مقسمة إلى
( الشروع، وهي تهدف إلى تعريف اآلفة ووسائل انتقالها المهمة من الناحية الحجرية؛ 1ثالثة مراحل: 

( تحديد مخاطر اآلفات، وهى تهدف إلى تقدير مدى خطورة اآلفة المعرفة أعاله على منطقة 2
( إدارة مخاطر 3د تنجم عنها؛ جغرافية محددة من حيث إمكانية دخولها واألضرار اإلقتصادية التي ق

اآلفات، وهي تهدف إلى تقرير ما إذا كان خطر اآلفة يستوجب اتخاذ إجراءات لخفض الخطر إلى 
مستوى مقبول، وإلى تحديد أفضل اإلجراءات التي يجب اتباعها لدرء خطر دخول اآلفة مع مراعاة 

 ة اإلقتصادية.نتائج األبحاث العلمية والمعطيات المحلية واإلقليمية والتكلف

 
 

http://www.eppo.org/
http://archives.eppo.org/EPPOStandards/PM5_PRA/pm5-04-e.doc
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للفيروسات الحجرية التي أصدرتها منظمة وقاية النبات في أوربا وبلدان  A-1القائمة  .3جدول 
  .المتوسط والتي تشمل الفيروسات غير الموجودة في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط

 
 عربي للفيروسسم الاأل األسم العلمي للفيروس

Bean golden mosaic virus وزاييك الذهبي للفاصولياءفيروس الم 
Cherry rasp leaf virus فيروس ورقة المبرد للكرز 
Chrysanthemum stem necrosis virus* فيروس تنكرز ساق األقحوان 
Citrus blight disease* مرض لفحة الحمضيات/الموالح 
Apple stem grooving virus 

= Citurs tatter leaf virus 
 فاحفيروس تثلم ساق الت

 = فيروس تمزق ورق الحمضيات/الموالح
Citrus leprosis virus فيروس جذام الحمضيات/الموالح 
Citrus mosaic virus فيروس موزاييك الحمضيات/الموالح 
Coconut cadang-cadang viroid كادانج جوز الهند-فيرويد كادانج 
Lettuce infectious yellows virus ي للخسفيروس االصفرار المعد 
Peach American mosaic virus* الخوخ/فيروس الموزاييك األمريكي للدراق 
Peach rosette mosaic virus الخوخ/توّرد الدراقو موزاييك فيروس 
American plum line pattern virus البرقوق/فيروس نمط الخط األمريكي للخوخ 
Andean potato latent virus  ألندين الكامنا بطاطس/بطاطافيروس 
Andean potato mottle virus بطاطا األندين المبرقش/فيروس بطاطس 
Potato black ringspot virus  فيروس التبقع الحلقي األسود للبطاطا/البطاطس 
Potato virus T   فيروس البطاطا/البطاطسT 
Potato yellow dwarf virus فيروس التقزم األصفر للبطاطا/للبطاطس 
Potato yellow vein virus فيروس العرق األصفر للبطاطا/البطاطس 
Potato yellowing virus*  فيروس اصفرار البطاطا/البطاطس 
Raspberry ringspot virus  

= Raspberry leaf curl virus 
 توت األرض/العليقفيروس التبقع الحلقي ل

 فيروس تجعّد أوراق توت األرض/العليق= 
Strawberry latent C virus* فيروس الفراولة/الفريز الساكن 
Tomato mottle virus فيروس تبرقش الطماطم/البندورة 
Watermelon silver mottle virus  فيروس التبرقش الفضي للبطيخ 

 .(Fauquet et al., 2005)التقرير الثامن للجنة الدولية لتقسيم الفيروسات وغير مذكورة في  أسماء لفيروسات قديمة *

 
 الحجر الزراعي واآلفات الفيروسية. 8
 

في اإلتفاقية الدولية لوقاية النبات، تخضع اآلفات الفيروسية ألحكام اآلفات األخرى نفسها علمًا أن 
 لآلفات الفيروسية وشبه الفيروسية خصائص تميزها عن غيرها من اآلفات أهمها: 

فإذا دخلت آفة حشرية أو  -قليدية ائية التال يمكن مكافحتها بالطرائق الكيميائية أو الفيزي -
فطرية موجودة إلى البلد المستورد فان المزارع يمكنه مكافحتها بالمبيدات التي يستعملها 
عادة؛ وكل ما قد ينتج عن ذلك هو زيادة تكلفة اإلنتاج. ولكن ذلك ال ينطبق على 

في الحقل فتؤدي  راعنهاالشتول أو البذور المصابة تبقى مريضة بعد ز  الفيروسات، ذلك أن
 .إلى خسائر اقتصادية كبيرة أحيانًا كونها تصبح مصدرًا للعدوى 
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أظهرت األبحاث أنه يمكن مكافحة أو استئصال الحشرات واألمراض  -يصعب استئصالها  -
، بالمعالجات الكيميائية )تبخير، تغطيس(، أو الفيزيائية )حرارة مرتفعة أو منخفضة

جات الحجرية. وعلى نقيض ذلك فإن بعض هذه المعالجات لمعالتشعيع،...( وقد اعتمدت ل
ل من تكاثر الفيروسات خاصًة إذا ترافقت مع أن تمنع أو تقلالفيزيائية أو الكيميائية يمكن 

د لجات فحص النباتات المنتجة للتأكزراعة األنسجة. ولكن يجب دائمًا بعد إجراء هذه المعا
 ها للتكاثر الخضري أو للزراعة.من خّلوها من الفيروسات قبل استعمال

لوجود فيروسيات متعددة العوائل، وقد  -ن اإلعتماد على األعراض لتشخيصها ال يمك -
تصاب بعض هذه العوائل دون أن تظهر عليها أية أعراض بينما تظهر األعراض على 
عوائل أخرى فقط عند توافر ظروف مناخية وبيئية مالئمة، أما بقية العوائل فتصاب 

اض مختلفة تختلف شدتها حسب ساللة الفيروس والصنف النباتي. وعليه، فقد تتراوح بأعر 
ر معظم اإلنتاج أو حتى ديدة وقد ينتج عنها خسارة قليلة أو تأثاألضرار بين طفيفة وش

موت النبات كليًا. كما تختلف فترة الحضانة، حيث قد تمتد ألكثر من سنة على بعض 
لى ذلك فإن تجارة نباتات الزينة أو الحراجية وما قد األشجار قبل ظهور األعراض. وع

تحويه من فيروسات ال ينتج عنها أعراض واضحة قد تسهم في دخول فيروسات خطيرة 
 تصيب أحد أو بعض الزراعات الرئيسية في البلد المستورد.

ال يمكن الكشف عنها بالعين المجردة أو بالمجهر أو بعزلها على  -صعوبة الكشف عنها  -
نبتات غذائية في المختبر، وذلك نظرًا لصغر حجمها وتكاثرها فقط داخل خاليا العائل. مست

يمكن للقارئ ب ذلك تقنيات خاصة عنها وتعريفها حيث يتطلومن هنا صعوبة الكشف 
 . من هذا الكتاب في الفصل الثالث مراجعتها بالتفصيل

 ور، فإن الفيروسات على خالف بعض اآلفات كالحشرات وبعض الفط -طرائق انتقالها  -
 ال تنتقل بمفردها في الهواء بل يتوجب نقلها بوساطة أجزاء نباتية، أو بالبذور، أو 

 والتربة أو  بحبوب اللقاح أو بوساطة ناقل حشري أو حيواني أو عن طريق المياه،
 ، األدوات الملوثة. لذلك تعتبر األجزاء النباتية المستعملة للتكاثر الخضري )درنات

 فيروس ينقل بالبذور(  100،..( والبذور )أكثرمن ون تطعيم، أصول، شتولأبصال، عي
من أهم وسائل نقل الفيروسات إلى مناطق جديدة. تليها في األهمية النواقل الحشرية، 

 حيث وجد أن بعض هذه  -الطريقة المستمرة/المثابرة وخاصًة األمراض المنقولة ب
 طويلة تتعدى مئات الكيلومترات. وهكذا الحشرات يمكنه اإلنتقال مع الرياح لمسافات 

 ات، على سبيل المثال فإن أخطر الفيروسات الحجرية هي التي تنتقل أيضًا بالحشر 
 الحجرية ومرض  في زراعات الفاكهة ذات النواة  (PPV)البرقوق /جدري الخوخمرض 
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 المنّ اللذين ينتقالن بواسطة حشرات  التريستيزا او التدهورالسريع في الحمضيات/الموالح
 ، على التوالي. شبه المثابرة/باقيةالأو شبه غير المثابر /الباقيةالطريقة غير ب

المتعلقة باآلفات الفيروسية تختصر على  صحة النباتبناًء على ما تقدم، فإن تدابير 
 التالي:

 حظر اإلستيراد من الدول أو المناطق الجغرافية التي يوجد فيها المرض. -
على المرض في بلد المنشأ وإعادة الكشف عنه عند الكشف الحقلي والمخبري  -

 اإلستيراد.

 كما يمكن تطبيق التدابير الحجرية بعد اإلستيراد. -
الذبابة  قد يوجد الناقل الحشري في بلد المنشأ )مثاًل  -إستبعاد أو مكافحة الناقل الحشري  -

 Lettuce المعدي للخسصفرار االفيروس  روسي ]مثلالبيضاء( وال يوجد المرض الفي

infectious yellows virus (LIYV)  القرعياتض اصفرار وتقزم ر اعأو فيروس 
Cucurbit yellow stunting disorder virus (CYSDV)]  عندها يحظر دخول الناقل

 ه بل خوفًا من نقله لمرض حجري. الحشري ليس كآفة بحد ذات
مع العلم أنه يجب دائمًا  –افرها استيراد البذور والشتول ومواد اإلكثار الموثوقة فقط عند تو  -

تاج اتخاذ جانب الحذر لمنع الغش التجاري أو لتفادي أخطاء عرضية قد تحدث أثناء اإلن
موثوقة ولكنها مصابة، لذلك يتوجب على الدول المستوردة  الموثوق تؤدي إلى إنتاج شتول

 ة.إجراء الفحوصات المخبرية المالئمة على عينات من اإلرساليات المستورد

ن باإلضافة إلى اإلجراءات الحجرية الروتينية، فإ -راءات الحجرية لما بعد اإلستيراد اإلج -
ة لإلكثارالخضري )البذور غير خاضعة( تخضع إلجراءات بعض اإلرساليات الزراعية المعد

خاصة تهدف إلى عزل النبات المستورد والنباتات المحلية في مرافق خاصة لمدة كافية من 
. وحيث أن خلوها من األمراض المدرجة على لوائح الحجر خاللها التأّكد منالزمن، يتم 
فإنها تزرع في مناطق معزولة  و أكثرشهر إلى سنتين أد تستغرق من ستة أهذه المدة ق

متخصصة او في بيوت محمية خاصة وتتخذ كافة اإلجراءات والتدابير لمنع انتقال 
ففي بعض  .طرائق تشخيص األمراضالمرض بأي طريقة ممكنة. كما تستخدم أحدث 

البلدان المتطورة ال يسمح باستيراد أعداد كبيرة من أصناف فاكهة جديدة بل يفضل استيراد 
وها من األمراض، وإذا وجدت مدة الكافية للتأكد من خلعينات قليلة توضع في الحجر ل

طرة صنف حديث ذات قيمة اقتصادية واعدة ولكنها مصابة بأحد األمراض الخ شتول
نسجة وإعادة الكشف فيمكن استئصال المرض عن طريق العالج الحراري وزراعة األ

 األمهات المستحدثة من المرض.  المخبري للتأكد من خلو

مهما تشددت السلطات المعنية في تطبيق القوانين والتشريعات فإن  -اإلرشاد والتوعية  -
فعالية اإلجراءات الحجرية. فإذا  حجم التبادل التجاري وكثرة المسافرين يمكنها الحّد من
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استثنينا محاوالت الغش التجاري، فإن بعض المواطنين قد يعمدون إلى تهريب بعض مواد 
اإلكثار كالعقل أو البذور لإلستعمال الشخصي دون إدراكهم للمخاطر التي قد تنجم عن 

اطنين على حٍد هذا العمل. لذلك فإن دور اإلعالم واإلرشاد هام جدًا في توعية جميع المو 
 سواء )تجارًا أو غير تجار(. 

 

 . التوثيق الصحي الزراعي وأهميته في التجارة الدولية9
  

تهدف برامج التوثيق الصحي الزراعي إلى إنتاج بذور، شتول، أو مواد إكثار سليمة وذات نوعية 
ثق والجهة الموثقة. جيدة وتوفيرها للمزارع. ويختلف تعريف برامج التوثيق باختالف نوع النبات المو 

فبينما ال يعني بعضها خلّوها من اآلفات الفيروسية يعني بعضها اآلخر خلوها من اآلفات الحجرية 
فقط أو من كل الفيروسات الهامة والمعروفة التي تصيب هذا النوع من النبات وقد تم التأّكد من ذلك 

لحد اإلصابة ببعض  بإجراء فحوص مخبرية موحدة. وفي بعض األحيان توضع نسبة قصوى 
 في البطاطا/البطاطس. كما هو الحالالفيروسات غير الحجرية 

 
الفيروسات الحجرية الصادرة عن منظمة وقاية النبات في أوربا وبلدان  A-2القائمة  .4جدول 

 المتوسط والموجودة في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط
 

 العربي للفيروس سماأل علمي للفيروسسم الاأل
Beet leaf curl virus فيروس تجعد أوراق الشوندر السكري/البنجر 
Beet necrotic yellow vein virus  لشوندر اصفرار وموت عروق افيروس

 السكري/البنجر
Blueberry leaf mottle virus فيروس الورقة المرقشة لعنب الدب 
Chrysanthemum stunt viroid قحوانفيروس تقّزم األ 
Citrus tristeza virus فيروس تريستيزا الحمضيات/الموالح 
Cucumber vein yellowing virus  لخياروق اعرفيروس اصفرار 
Cucurbit yellow stunting disorder virus فيروس عارض اصفرار وتقزم القرعيات 
Impatiens necrotic spot virus  فيروس البقع الميتة للمجزاعة  
Plum pox virus  البرقوق/دري الخوخفيروس ج 
Potato spindle tuber viroid رويد الدرنة المغزلية للبطاطا/البطاطسفي 
Raspberry ringspot virus العليقاألرض/ فيروس التبقع الحلقي لتوت 
Satsuma dwarf virus فيروس تقّزم ساستوما 
Squash leaf curl virus فيروس تجعد أوراق الكوسا 
Strawberry vein banding virus فيروس العرق الشريطي للفراولة/الفريز 
Tobacco ringspot virus فيروس التبقع الحلقي للتبغ 
Tomato chlorosis virus فيروس شحوب البندورة/الطماطم 
Tomato ringspot virus ع الحلقي للبندورة/الطماطمفيروس التبق 
Tomato spotted wilt virus بّقع للبندورة/الطماطمتفيروس الذبول الم 
Tomato yellow leaf curl virus  لبندورة/الطماطماألصفر ل وراقاألفيروس تجعد 
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 باختالف الحالة. وتختلف التدابير الوقائية ت اإلنتاج والتوثيق لمعايير محددة،وتخضع عمليا
التربة، والعوائل فطريقة انتقال المرض )ناقل حشري، حبوب، لقاح.....( ومدة بقائه في النبات أو 

الثانوية وغيرها من الخصائص تحّدد كيفية عزل المزروعات )مسافة عازلة، شباك مانعة لدخول 
الحشرات( والدورة الزراعية، وطريقة اإلنتاج. كما يلزم عادًة استعمال أكثر من طريقة للتعريف أو 

النبات في أوروبا للكشف عن األمراض الفيروسية وشبه الفيروسية. وقد وضعت منظمة وقاية 
 تتعلق بالزراعات الهامة.وتطبيقية عدة معايير إقليمية  (EPPO) ومنطقة البحر المتوسط

  ة للتوثيق الصحي النباتي مثل حبوبكما أن هناك دول أخرى لها معايير خاص
 ء والشوندر السكري/البنجر وشتولالالفصة والخس والفاصولياء والباز بذور القمح والشعير و 

 ت/الموالح وعديد من أشجار الفاكهة ودرنات البطاطا/البطاطس المعدة للزراعة الحمضيا
؛ Roistacher, 1998؛ Martelli & Walter, 1998؛ Barba,1998؛ Agrios, 2004) الخ...

Savino et al., 1998.) 
ع والبذور ومواد اإلكثار، في معظم الدول، ضمن نظام التوثيق الصحي يتب ال يزال إنتاج الشتول

بطريقة طوعية. ولكن نظرًا ألهمية األمراض الفيروسية والشبه فيروسية، فإنه اذا لم يتم تعديل 
نصوص االتفاقيات الدولية بشانها فان معظم الدول قد تلجأ إلى جعل التوثيق إلزاميًا وذلك لألسباب 

 التالية: 
مكافحتها  خسائر اقتصادية كبيرة وتصعبلفيروسية وشبه الفيروسية األمراض اتسبب  -

ُيمنع من إدراجها على لوائح اآلفات  ما بلدقليدية، ومع ذلك فإن وجودها في بالطرائق الت
إذا دخلت آفة حشرية أو فطرية موجودة في البلد المستورد فان المزارع  الحجرية. فمثالً 

يمكنه مكافحتها بالمبيدات، وكل ما قد يستتبع ذلك هي زيادة في كلفة اإلنتاج. ولكن ذلك 
 .ال ينطبق على الفيروسات

يسمحان فقط باتخاذ تدابير صحية  صحة النباتإن اإلتفاقية الدولية واتفاقية الصحة و  -
 متعلقة بالمنتجات النباتية المستوردة موازية في شدتها لتلك المتخذة محليًا.

لى فإذا أصبح التوثيق الصحي النباتي إلزاميًا ضمن البلد أو اإلقليم، فيمكن فرضه أيضًا ع -
مكن إدراجها وي ،فيروسيةالشبه ّد من أضرار اآلفات الفيروسية و السلع المستوردة. وذلك يح

 الحجرية الخاضعة للوائح. في قوائم اآلفات 
أو  ،الطيور ،ل اتخاذ إجراءات حجرية لآلفات التي يمكن أن تنتقل بالطرائق الطبيعية )الرياحال يفضو 

 ها. الحيوانات المهاجرة....( ألنه ثبت فشل
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 التفاقيات الدولية األخرى المتعلقة باآلفات أو المنتجات النباتية . 10
 

هناك العديد من اإلتفاقات الدولية، اإلقليمية أو الثنائية التي تنظم اإلتجار بالمنتجات النباتية نذكر 
 ذكر اثنتان منها:أما اإلتفاقيات الدولية فنالخ.  ...منها اتفاقية التيسير العربية، الشراكة األوروبية

 (: التي تنص على عدم إنتاج أو خزن أوشراء أو 1972) تفاقية األسلحة الحيويةإ -
و استعمال كائنات ممرضة أو سمومها ألهداف عدائية غير سلمية. وفي الواليات أبيع 

 الخوخ/)فيروس جدري  المتحدة األميريكية يعتبر مرض الشاركا الفيروسي
؛ Madden 2001؛ Foster, 2000) التي يخشى منها ويةأحد األسلحة الحي البرقوق(

Madden & Wheelis, 2003.) 
والذي ينظم عملية  :(1992) نبثق عن اتفاقية التنوع الحيوي بروتوكول قرطاجنة الم -

خاصة أن معظمها مقاوم لآلفات ومنها الفيروسية والتي  اإلتجار بالنباتات المعدلة وراثياً 
 تستوجب طرائق كشف خاصة.

 
 أنه يجب تطويرها البشر إال ةهيتقاني األحياء الحديثة على إمكانيات كبيرة لرفا نطوي ت

واستخدامها وفقًا لتدابير أمان مالئمة، وعليه، فإن الهدف من هذا البروتوكول هو اإلسهام في ضمان 
عن تقاني مستوى مالئم من الحماية في مجال أمان النقل، واستخدام الكائنات الحية المحّورة الناشئة 

، مع استدامة استخدام التنوع الحيوي األحياء الحديثة التي يمكن أن ترتب آثارًا ضارة على حفظ و 
التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود. ولذلك خاطر على صحة اإلنسان أيضًا، و مراعاة الم

 .ضع أيضًا إجراءات مناسبة لإلتفاق المسبق عن علمو ي
ن والتشريعات العالمية، اإلقليمية والمحلية يهدف إلى حماية اإلنسان إن وضع العديد من القواني

وأرزاق العاملين في الحقل الزراعي  وثروته الزراعية من اآلفات الخطيرة التي قد تقضي على قوته
م على كل دولة إنشاء د بها واجب إنساني وأخالقي ويحتو غير مباشرة. لذلك فالتقيّ أبصورة مباشرة 

وسية، مثل الع بهذه المسؤولية. فالعديد من األمراض الفير طضلإلالنباتات تكون مؤهلة  إدارة لوقاية
الخوخ/البرقوق على أشجار الفاكهة ذات النواة ، وفيروس جدري الموالح/لحمضياتفيروس التريستيزا ل

تيرادها تم اسالتي  سطة مواد اإلكثار النباتيةاالخ، قد دخل إلى بعض البلدان العربية بو  الحجرية...
كادر بشري مدرب  بشكل سليم وبواسطة الزراعيمن خارج المنطقة. لذلك فإن تطبيق قوانين الحجر 

 تخلو منهاالتي  تقليل فرص دخول مثل هذه األمراض إلى البلدان والمناطقفي  يسهم بدور محوري 
 الوقت الحاضر.في 
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