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 (2006-031)( Tephritidae)تحديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة   [1]

 الحالة إطار  [2]

يشكل هذا جزءا رسميا من المعياار سسا ت دعهلام نمااات االدةاايات الهسليات ل اايات ال  اداا   ال 
 بعه اعتماده

 تاريخ الوثيقة
16-11-2015 

 فئة الوثيقة
لةعيااا الة ااب مشااعسم معيااار دسلااب لتااهابيع الاااةت ال  ادياات ماان ا

المع ب بالم اطا الخاليت من اآلفا  سبا هج  الا  ا المتعة ات باذبا  
 )"الةعيا الة ب"( الةاكجت ثمار

المرحلة الحالية 
 للوثيقة

جيئات ساف ت عةيجا لج ت المعاييع لغعض إحالتجاا إلاا ال: 2015-11
 العتمادها

 المراحل الرئيسية

 حساسايت العالالنضافت لج ت المعاييع م ضا م دةهياه  2006-11
 (2006-031) (Tephritidae) لذبا  الةاكجت 

ت الم اصااااة مشااااعسمااماااات لج اااات المعاااااييع بت  ااااي   2009-05
 غعض مشاسرة األعضاء عةيم لالم اف ت س

 األعضاءمشاسرة ل تنرسل مشعسم الم اصة 2010-02
 عةيجا سساف ت 50 الم اصةتلج ت المعاييع بت  ي   اامت 2010-04
الةعياا الة اب المع اب بالم ااطا الخاليات مان اآلفاا  اام  2010-10

 المعيار الهسلب اياغت ب المتعة ت بذبا  ثمار الةاكجتسب هج  ال  ا 
مشاااعسم المعياااار الاااهسلب لج ااات المعااااييع  تاستععضااا 2011-05

 إلا الةعيا الة ب سنعاددم
 مشعسم المعيار الهسلبالةعيا الة ب بت  ي   اام 2011-08
المعيااار الااهسلب  مشااعسملج اات المعاااييع عةااا  ساف اات 2012-04

 غاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعضل
 مشاسرة األعضاء 

 مشاسرة األعضاء 2012-07
السااااابعت عةيجااااا دجااااا دسرفااااب لج اااات المعاااااييع  ساف اااات 2013-05

 إلخضاعجا لةتعة إبهاء التعةي ا  بشأن الش اغل الج هعيت
مشااعسم المعيااار لج اات المعاااييع عةااا إرسااا   ساف اات 2013-11
 ةجيئت من نجل اعتمادهلإلا الهسرة التاسعت  الهسلب
ي ماااان مااان ااع ااااد  14ا ااال   اعتعاضاااا  رساااميت دسر 2014-04

 ةجيئت لالهسرة التاسعت 
لمعياار الاهسلب صيغت م  ةات لمشاعسم اااتعح المشعت  2014-04

 عتعاضا  العسميتالاستجابت ل
 

استععضت لج ت المعاييع المشعسم سطة ت إلا الةعياا  2014-05
 الة ب استععاضم بهسره

 استععض الةعيا الة ب المشعسم سنب اه عةا حالم 2014-05
لغااعض لج اات المعاااييع المشااعسم سساف اات عةياام  ا ةاات 2014-11

 جيئت ال اعتماده من ا ل 
( 2015)غاااعة لةجيئااات انثياااع  غااا اغل فاااب الاااهسرة الع 2015-03
 نعيه  إلا لج ت المعاييع لةمزيه من ال  ع فيجاس
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د  ايا مشعسم المعياار الاهسلب بعاه اام المشعت بت  ي   2015-04
ب بجاذه نساسابشاكل سالم  ماا  ع اب  ةاهان باين الاجتمام هادةب 

 ال ضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايت
المشاااعسم سساف ااات عةيااام استععضااات لج ااات المعااااييع  2015-05

)الة اعا   فتعة إبهاء التعةي ا  بشاأن الشا اغل الج هعي اتلغعض 
ةت  بعه الهسرة العاغعة لةجيئت هب سحهها التاب سايالتب دا دعهيةجا 

 (عةيجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا باااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  التعةياااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ب بالم ااطا الخاليات مان اآلفاا  الةعياا الة اب المع ا اام 2015-10

المشاااعت بت  اااي  س سبااا هج  الااا  ا المتعة ااات باااذبا  ثماااار الةاكجااات
فتعة إباهاء التعةي اا  بشاأن الشا اغل المعيار الهسلب بعه مشعسم 
ةتااعة إبااهاء ل المجمعااتردسد عةااا التعةي ااا  بإعااهاد س الج هعي اات

 التعةي ااااااااااااااااااا  بشااااااااااااااااااأن الشاااااااااااااااااا اغل الج هعي اااااااااااااااااات
استععضااات لج ااات المعااااييع المشاااعسم سساف ااات عةاااا  2015-11

 إحالتم إلا الجيئت لغعض اعتماده. 

 المتعهدون السابقون

 Rui PEREIRA-CARDOSO السااااايه :لج ااااات المعااااااييع 2010-04

 (المشعت رليسب)ال كالت الهسليت لةطاات الذريت، 
 )م  مااات Walther ENKERLIN السااايه لج ااات المعااااييع: 2008-11

 (المشعت العليسبساايت ال  ادا  فب نمعيكا الشماليت، 
 Odilson RIBEIRO E SILVA السااايه :لج ااات المعااااييع 2006-11

  (المشعت العليسب)ال عازيل، 

  مالحظات

 

 المحتويات  [3]

 [يضات الح ا]  [4]

 االعتماد  [5]

 [20-الشجع ]فب  [ ] دجادسرفب هيئت دهابيع الاةت ال  اديت دا اعتماد هذا المعيار من ا ل   [6]

 مقدمة  [7]

 النطاق  [8]

 (Tephritidae)ي ااهم هااذا المعيااار خط طااا د جيجياات لتةهيااه حالاات الةاكجاات العالاال لذباباات الةاكجاات   [9]
 .سياف ثالث فئا  لةالت العالل

دشمل الةاكجت، بةسب ما ه  مشار إليجا فاب هاذا المعياار، الةاكجات باالمع ا ال  اادب بماا يشامل   [10]
 الةاكجت التب دهعا نحيااا خضعسا  )مثل الطماطا سال طيخ األصةع(. 

هااذا المعيااار عةااا م ججيااا  لمعاا اات الةاكجاات ضاامن ال ااعست الط يعياات سالتجااار   ي طاا    [11]
الة ةيت ضامن ال اعست غا م الط يعيات التاب يةتاعض نن دساتعمل لتةهياه حالات العالال لةةاكجات 
غيااع المتضااعرة لااذبابا  الةاكجاات، فااب الةاااال  التااب يكاا ن فيجااا التعااعض غيااع نكيااه. سهااذا 

 ايت ال  ادا  من دخ   ذبابت الةاكجت سااتشارها. المعيار ال يت اس  متطة ا  حم
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 المراجع  [12]

يشيع هذا المعيار نيضاان إلاا معااييع دسليات نخاعا لتاهابيع الااةت ال  اديات. سالمعااييع الهسليات   [13]
 :لتااهابيع الاااةت ال  ادياات متاحاات عةااا ال  اباات الهسلياات لةاااةت ال  ادياات عةااا الع اا ان التااالب

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

إاشااء م ااطا خاليات مان  فاا  ) 26من المعيار الهسلب راا  2سالمعفا  1ي ط ا نيضا المعفا  [14]
 .عةا هذا المعيار ((Tephritidae) ذبا  الةاكجت

 التعريفات  [15]

 5يمكن االطالم عةا دععيةا  الماطةةا  المتعة ت بالااةت ال  اديات ضامن المعياار الاهسلب   [16]
 (. فب هذا المعيار، د ط ا التععيةا  اإلضافيت التاليت: ماطةةا  الاةت ال  اديت مسعد)

حالاات العالاال )ل اا م ماان الةاكجاات بال ساا ت   [17]
 إلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ذبابت فاكجت(

دا يف نحه نا ام ال  ادا  نس األصا ات كعالال 
نس غيااع عالاال ألحااه  عالاال مشااعسطط يعااب نس 

 نا ام ذبا  الةاكجت
 

 
 

)ل اااا م ماااان الةاكجاااات  الط يعاااابالعالاااال   [18]
 بال س ت إلا ذبابت فاكجت(

 نااام ماااا ةميااا د ااي ن عصاا ف ا ااادب ااا م نس 
فاب لال لاعست  تم ذبابت الةاكجت المستجهفاا أب

ااا   ا لتام هاا دعااادر عةااا اااانااام  سنط يعياات 
  عيشعةا ال ةاادر تبالغ

 

)ل اااا م ماااان الةاكجاااات مشااااعسط عالاااال   [19]
 بال س ت إلا ذبابت الةاكجت(

لاايع عااالال ط يعيااا سلكاان ااا م نس صاا ف ا ااادب 
م ذباباات الةاكجاات اا أبااعةميااا نااام ماااا  د ااين 

ام هاا لتاا   بالغات  دعاعةا اادر المستجهفت س
عةاااا اةااا  ماااا خةااا  إليااام مااان ساابةااات لةعااايش 

لااعست الة اال غاا م الط يعياات المةااهدة فااب هااذا 
 المعيار

 

[20]  
عالاال )ل اا م ماان الةاكجاات بال ساا ت غيااع  

 إلا ذبابت فاكجت(
م اا أباانااام ماااا  ااا م نس صاا ف ا ااادب د ااين 
 دعاااعةااا اااادر غيااع ذباباات الةاكجاات المسااتجهفت س

فاااب لااال ام هاااا لتاااا   بالغااات ساابةااات لةعااايش 
لعست الة ل غا م الط يعيات لعست ط يعيت نس 

 المةهدة فب هذا المعيار
 

  

 اإلطار العام للمتطلبات  [21]

الةاكجت، سيةاهد  ذبا بال س ت إلا معي ت ياف هذا المعيار متطة ا  دةهيه حالت العالل لةاكجت   [22]
 .سغيع العاللالمشعسط فئا  لةالت العالل: العالل الط يعب سالعالل  3

 دشمل متطة ا  دةهيه حالت العالل ما يةب:  [23]

[24]    ،التةهيه الهايا ل  م ذبابت الةاكجت سالةاكجت المخت عة، سبال س ت إلا التجاار  الة ةيات
  فاكجت المعاا ت التب دعت ع عالال ط يعيا مععسفا

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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[25]   هيه بارامتعا  معاا ت ذبابت الةاكجت ال الغات ساليعاات، سالتااميا االخت اار  ضامن دة
ال ااعست غاا م الط يعياات )مثاال األاةاااأ الة ةياات نس الااهفيئا  نس األغاااان المثمااعة 

التااب ي  غااب حالاات الثمااعة سصااف سالمغةةاات بأكيااان( ماان نجاال دةهيااه حالاات العالاال س
  ()بما فب ذلك الةالت الةيزي ل جيتد ييمجا 

[26]   معاا ت صم د ذبابت الةاكجت فب كل معحةت من معاحل ام ها 

[27]    لغايا  دةهيه حالت العاللدةهيه اإلجعاءا  الخاصت باحتجاز الةاكجت سم اسلتجا  

[28]   ال يااا  االخت اريت سدةسيع اتالججا د ييا 

 معلومات أساسية  [29]

ما يك ن دط يا دهابيع الااةت ال  اديات  الةاكجت من اآلفا  الجامت ااتااديا، سكثيعان  ذبابا دعه   [30]
إاشااء ) 26 رااا لةسماح بت  ل الثمار العالةت لجا فب المجا  التجار  )المعيار الاهسلب ضعسريان 

إاشاء م اطا ) 30 راا المعيار الهسلب ((؛triphritidaeم اطا خاليت من اآلفا  لذبا  الةاكجت )
اجا  الا  ا ) 35 رااا المعياار الاهسلب((؛ triphritidaeي خةض فيجا ااتشار  فا  ذبا  الةاكجت )
. سحالاات العالاال لةةاكجاات ع اااع مجااا ماان ((triphritidaeإلدارة مخاااطع  فااا  ذبااا  الةاكجاات )

المعيار  ((؛إطار لتةةيل مخاطع اآلفا ) 2 راا )المعيار الهسلب ع اصع دةةيل مخاطع اآلفا 
. سلذا دت جب م اءمت فئا  سإجعاءا  دةهيه ((دةةيل مخاطع اآلفا  الةجعيت)11 راا بالهسل

 حالت العالل.

دجاهر اإلغاارة إلااا نن حالات العالاال ااه دتغيااع عةاا ماع ال ااات بسا ب التغيااعا  فاب ال ااعست   [31]
 ال ي ل جيت.

ال دك ن حالت العالل نكيهة، ي  غب د فيع اإلرغاد المت اسا إلا الم  ما  ال ط يات ل اايات  حين  [32]
ال  ادا  من نجل دةهيه حالت الةاكجت كعالل لذبا  الةاكجت. سيمكان لددل ات التاريخيات سساجال  
رصه اآلفا  سالمؤلةا  العةميت عم ما نن د هم معة ما  كافيت عن حالت العالل باهسن الةاجات 
إلااا المعاا اات الة ةياات لةيعاااا  نس ممارساات التجااار  الة ةياات. غيااع نن السااجال  التاريخياات 

 سالت اريع الم ش رة اه دك ن غيع اابةت لة ث ق بجا، مثال: 

[33]    لعل ا م ذبابت الةاكجت سا م ال  اا  نس صا ةم ااه حاهد بطعي ات غياع صاال ت سااه ال
 .ادك ن العي ا  المعجعيت متاحت لةتهايا فيج

[34]    اه دك ن ساجال  الجماغ غياع صاةيةت نس مشاك ا فيجاا )مثال حالات العالال ال المات
( 3) ؛( الةاكجات التالةات2)؛ ( الت اط الذبا  من فخ م ض م عةا ا تات الثماعة1عةا )

 .(( اات ا  التة ث بين العي ا 4مجعد إيجاد يعاا  داخل الةاكجت نس )

[35]    ربما دا إغةا  دةاصيل مجمت )مثل الا ف سمعحةت ال ض  سالةالت الماديات لةةاكجات
 .لة ت جمعجا سالةالت الاةيت لة ستان(

[36]   .عهم التة ا من ام  اليعاا  إلا معحةت ال ة غ ساابةيت العيش 

ل ه دا د ثيا ال عسد ك ال  سالتجار  ال افيت لتةهيه حالت العالل لذبابات الةاكجات فاب المؤلةاا    [37]
العةميت. غياع نن عاهم االدسااق فاب المااطةةا  سالم ججياا  المساتخهمت يعازز الةا ارق فاب 
دةهيه حالت عالل ذبابت الةاكجت. سلذا فمن غأن م اءمت الماطةةا  سال عسد كا ال  سمعااييع 

 دةهيه حالت العالل لذبابت الةاكجت نن دهعا االدساق بين ال ةهان سالمجتمعا  العةميت.د ييا 

إن المعاا ت ع ع جمغ عي ا  الةاكجت هب الطعي ت األكثع سث ااا لتةهياه حالات العالال الط يعاب.   [38]
فااإن معاا اات اإلصااابت الط يعياات ع ااع نخااذ عي ااا  ماان الةاكجاات ال يااؤثع فااب السااة ا الط يعااب 
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ابا  الةاكجت سيعاعب المست يا  العاليت لةت  م فاب الةاكجات سساة ا ذبابات الةاكجات سفتاعا  لذب
يشمل جمغ عي ا  الةاكجت جماغ الةاكجات سدعبيات ذباباا  الةاكجات عةيجاا لمععفات ماا إذا  ال شاط.

نن كاات الةاكجت دعيل ذبابت الةاكجت )ن  إذا كاات الةاكجت دستطيغ إعالت ام  ذبابت الةاكجات إلاا 
  دا   بالغت ساابةت لةعيش(

دتي  التجار  الة ةيت دةت ال عست غ م الط يعيت، لذبابا  الةاكجت نن د ي ن ساة كجا الط يعاب   [39]
من حيث اإلباضت. سألن الثمعة د  ا متاةت بال  تت فال دتهه ر حالجا بسععت خال  التجار . 

اه دست جب الكثيع من الم ارد كماا ضمن ال عست غ م الط يعيت  االخت ارا  الة ةيتغيع نن 
 .اه دتأثع بالمتغيعا  ال يئيت

االستعاات ب تال  التجاار  الة ةيات المط  ات فاب م ط ات معي ات عةاا م ااطا م اراات بجاا، يمكن   [40]
سهكاذا ال بةا  التشابم بين ا عب ذبابت الةاكجات المساتجهفين سال اعست الةيزي ل جيات لةثماعة، 

  مجهدا فب م ط ت م ةاةت سلكن مشابجت. دع د ه اا حاجت إلا دةهيه حالت العالل

 المتطلبات العامة  [41]

العالال المشاعسط يمكن دةهيه الةئت المةهدة من الةئا  الثالث لةالت العالال )العالال الط يعاب س  [42]
ماان خااال  الخطاا ا  التالياات، كمااا هااب م ي اات فااب مااا سغيااع العالاال( التااب د تمااب إليجااا فاكجاات 

 (:1المخطط ال يااب )الشكل 

 
 

هعا دااال حااين داا فع المعة مااا  ال ي ل جياات الةالياات نس الماضاايت ندلاات كافياات إلااا نن الةاكجاات . أ  [43]
ال حاجات ع هلاذ إلاا إجاعاء المزياه فإاام ، درة عةا العيشدةشب الذبابت سام ها لتا   بالغت اا

 .كغيع عاللمن المس ح نس االخت ارا  الة ةيت سيجب دا يف ال  تت 

هعا حين د فع المعة ما  ال ي ل جيت الةاليت نس الماضايت إث اداا  كافيات عةاا نن الةاكجات دا. ب  [44]
دةشب الذبابت
1
ال حاجات ع هلاذ إلاا إجاعاء المزياه مان فإاام سام ها لتا   بالغت اابةت لةعايش،  

 .ط يعب عاللكالمس ح نس االخت ارا  الة ةيت سيجب دا يف ال  تت 

 يجااب اسااتخهامغيااع ااطعاات، فإااام حااين دكاا ن المعة مااا  ال ي ل جياات الةالياات نس الماضاايت  ج.  [45]
نجال دةهياه المعاا ت الة ةيت الم اس ت من خال  جماغ عي اا  الةاكجات نس التجاار  الة ةيات مان 

  حالت العالل. ساه دؤد  المعاا ت سالتجار  إلا إحها ال تال  التاليت:

عاه ب ما  لتاا   بالغات اابةات لةعايشمغ ال هرة عةا ال  صابت بذبابت الةاكجتد ين سج د إإذا . 1ج  [46]
  يف ال  تاات عةااا ناجااا عالاال  غااب دااايإااام ف المعاا اات الة ةياات ب اسااطت جمااغ عي ااا  الةاكجاات،

 .ط يعب

شاع لاا د، ستعي ا  الةاكجة ةيت ب اسطت جمغ ن  إصابت بعه المعاا ت اللا يت ين سج د إذا  .2ج  [47]
سماغ األخاذ بعاين االعت اار  ،اابةات لصصاابت بذبابات الةاكجاتنن الةاكجت إلا معة ما  نخعا  تني

الااا ف، سمعحةاات سةسااي ل جيت، ال ااعست ال، مثاال فيجااا تالسااةعيعااعت دااهاس  ال ااعست التااب 
 عالل. كغيع  تدا يف ال  تفإام يج ز ال ض ، 

نياات إصااابت ع ااب المعاا اات الة ةياات ب اسااطت جمااغ عي ااا   فااب حااا  ادضاا  عااهم سجاا د. 3ج  [48]
الةاكجت، سلكن المعة ما  ال ي ل جيات المتاحات نس الماضايت دشايع إلاا نن الةاكجات المع يات اابةات 

الةاجت إلا المزيه من التجار  الة ةيات ضامن لاعست غا م لصصابت بذبابت الةاكجت، اه دهع  
ط يعيات لت ياايا مااا إذا كاااات ذبااا  الةاكجاات المسااتجهفت دسااتطيغ نن دتطاا ر لتااا   بالغاات ساابةاات 

 لةعيش عةا ا م نس ص ف الةاكجت المعي ت.
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داا يف ال  تات عةاا   غاب يإاام ف ،لةعيش تاابة تا   بالغتم ذبابت الةاكجت لاا لا د اه نإذا . أ3ج  [49]
 عالل.غيع ناجا 

غ ام ي  غاب ف ،لةعايش تاابةا تا   بالغد م  لتم ذبابت الةاكجت المستجهفت ال اا ن تإذا كاا. ب3ج  [50]
 .مشعسط عالل دا يف ال  تت عةا ناجا

 الخط ا  لتةهيه حالت العالل بال س ت إلا ذبابت الةاكجت -1الشكل   [51]
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  المتطلبات المحددة  [52]

العالل ب ااء عةاا ساجال  اإلاتاام الماضاب نس ب ااء عةاا بياااا  التجاارة نس  يمكن دةهيه حالت  [53]
اكتشات اآلفا  التب دشيع إلاا اإلصاابت الط يعيات باآلفاا . سحيثماا ال د اهم ال ياااا  الماضايت 
دةهيها ساضةا لةالت العالل، يةتعض إجعاء المعاا ت ع ع جمغ عي ا  الةاكجت من نجل دجميغ 

الط يعياات لافااا  سدط رهااا إلااا معحةاات ال ةاا غ ال اباال لةةياااة نس إجااعاء األدلاات عةااا اإلصااابت 
سفااب الةاااال  التااب لااا دةااهد فيجااا حالاات العالاال  دةاات ال ااعست غاا م الط يعياات.ح ةياات دجااار  

بالشكل العةمب من خال  المعاا ت، نس حيث ه اا حاجت معي ت إلا دةهيه ما إذا كاات فاكجت ما 
ضاامن ال ااعست الة ةياات غاا م  دااهع  الةاجاات إلااا دجااار  نس غيااع عالاال، اااه مشااعطاعااالال 
 .الط يعيت

إن ال عست االصاط اعيت دشاكل جازءا ضام يا مان التجاار  المخ عيات حياث ياتا الجماغ باين   [54]
ذبابا  الةاكجت سبين ف اكام مةاا دة دشاجه دغيياعا  فيزي ل جيات ساعيعت سااه داا   بالتاالب 
نكثع ععضت لتةشب اآلفت فيجا. ساه يك ن رصه اإلصابت فب التجاار  المخ عيات بجاهت دةهياه 

تالب. باإلضاافت إلاا ذلاك ف اه داا الت ثياا بشاكل ساساغ نن إاااث األاا ام حالت العالل مضةال بال
ال اردت ضمن ال عست االصاط اعيت سات يض فاب نيات فاكجات متاحات لجاا سفاب مع اا الةااال  

 كافيااتفاإن التجااار  المخ عيات اااه دكا ن  سبالتااالبسات م  اليعااا  لتااا   بالغاتن اابةاات لةعايش. 
 نس المشعسط.  ع م اس ت إلث ا  حالت العالل الط يعبغيإلث ا  حالت غيع العالل سلك جا 

 ةتخطيط لةتجار  الة ةيت:لدعت ع الع اصع التاليت من االعت ارا  المجمت   [55]

[56]   ه يت ا م ال  ا  )بما فب ذلك ص ةم حيث ي ط ا ذلك( سا م ذبابت الةاكجت المستجهفت 

[57]    إاتاججاسالةيزي ل جب لةةاكجت فب م ط ت  الماد الت  م 

[58]   السابا لةم اد الكيمياليت فب م ط ت إاتام الةاكجت االستخهام 

[59]    الةاكجت سفتاعا  الةاااد  إاتاممها ااتشار ذبابت الةاكجت المستجهفت عةا امتهاد م ط ت
 سالتاهيع ذا  الاةت

[60]     بةالات العالال لةةاكجات  ، المتعة اتسالساجال المؤلةاا  ذا  الاةت، بما فيجاا المعة ما
 االستععاض ال  ه  لذلك ال  م من المعة ما س الةاكجتسا م ذبابت 

[61]   نصل سحالت دعبيت مستعمعة ذبابا  الةاكجت التب س ت دستخهم 

[62]    العالةت الط يعيت المععسفت التب س ت دستخهم فب المعاا ت ساألص اتاألا ام 

[63]    دجار  ح ةيت م ةاةت حيثما ي ط ا ذلك، د اسب كل اا م مان ذباباا  الةاكجات يتطةاب
 دةهيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه

 حالت العالل

[64]    دجار  ح ةيت م ةاةت لكل ص ف من الةاكجت بةا  كاات الة ارق باين األصا ات هاب
 الماهر المزع م لتةاس  درجت التععض لصصابت.

[65]    الةاكجتم ااغ التجار  الة ةيت فب م اطا إاتام 

[66]   عةا جميغ التجار  الة ةيت نن دمتثل لةممارست اإلحااليت السةيمت 

 تحديد حالة العائل الطبيعي بواسطة المراقبة عبر جمع عينات الفاكهة -1  [67]

دةهياه  يعت ع جمغ عي اا  الةاكجات نكثاع طعي ات م ث اات لتةهياه حالات العالال الط يعاب. سيمكان  [68]
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سام هاا إلاا ذباباا  بالغات اابةات حالت العالل الط يعب بتأكياه اإلصاابت الط يعيات بذبابات الةاكجات 
 .، ع ع جمغ عي ا  عن الةاكجت خال  فتعة الةاادلةةياة

عةا عي ا  الةاكجت نن دمثل المجم عت الكامةات لم ااطا اإلاتاام سال اعست ال يئيات فضاال   [69]
 .سالماديت عن المعاحل الةيزي ل جيت

   تحديد حالة العائل باستخدام التجارب الحقلية ضمن الظروف شبه الطبيعية -2  [70]

دتمثاال الغاياات ماان التجااار  الة ةياات فااب دةهيااه حالاات العالاال ضاامن لااعست معي اات لةاكجاات دااا   [71]
اسااتخهام األاةاااأ الة ةياات  دةهيااهها عةااا ناجااا ليساات عااالال ط يعيااا. ساااه دتضاامن التجااار 

سالااهفيئا  )بمااا فيجااا ال ياا   الزجاجياات سال السااتيكيت سالشاا كيت( ساألغاااان المثمااعة المغةةاات 
  بأكيان.

سيشيع لج ر ذبابت لةةاكجت بالغت ساابةات لةعايش فاب نيات مان التجاار  الة ةيات المكاعرة ضامن   [72]
 .عسطمشال عست غ م الط يعيت إلا نن دةك الةاكجت هب عالل 

د ي ن األاسام الةععيت التاليت الع اصع التاب يجاب سضاعجا فاب الةسا ان لاها دااميا التجاار    [73]
  الة ةيت.

 جمع عيّنات الفاكهة 2-1  [74]

 :عي ا  الةاكجت فب التجار  الة ةيت جمغد ط ا المتطة ا  التاليت عةا   [75]

[76]   نمكن، عةا عمةيت جماغ العي اا  نن دساتجهت الةاكجات التاب يشات م بإصاابتجا  حيثما
باآلفت. سإال فإن بعسد ك ال  جماغ العي اا  يجاب نن د ا م عةاا م اادو العشا اليت 

 سالتكعار سنن دك ن م اس ت أل  دةةيل إحاالب.

[77]   الةتااعة الزم يات سعااهد الماعا  فااب كاال م ساا لة ماا  سعاهد التجااار  المكااعرة نن  عةاا
دعاعب د  م ذبابا  الةاكجت المستجهفت سالةاكجات اةساجا عةاا ماع الازمن سعةاا امتاهاد 
م ط ت اإلاتام. سعةيجا نيضا نن دعاعاب لاعست الةاااد الم كاع سالمتاأخع سنن دمثال 

جت. سيجب دةهيه عهد سسزن الةاكجات المطة بات الم ط ت الم تعحت التب ست  ل فيجا الةاك
 سالتكعارا  لكل دجعبت من نجل التث ت من الةاعةيت سمست ا ال ث ق الم اسب.

 ذبابات الفاكهة 2-2  [78]

د ط ا المتطة ا  التاليات عةاا اإلجاعاءا  التشاغيةيت المتعة ات باذبابا  الةاكجات المساتخهمت فاب   [79]
 التجار  الة ةيت:

[80]   . دةهيه ص ف ذبابا  الةاكجت المستخهمت فب التجار  الة ةيت ساالحتةال بالعي ا 

[81]    يجاب دجميااغ معة ماا  نساساايت عان نااا ام ذبابااا  الةاكجات المسااتجهفت بماا فيجااا الةتااعة
 الط يعيت ل م ها سالةاكجت العالةت المععسفت فب م ط ت اإلاتام المةهدة.

[82]    عيت فب التجار  الة ةيت. سإذا دعذر الةا   عةاا ذباباا  ي ا  باستخهام األا ام ال
بعيت بأعهاد كافيت فإن عمع المست ط ت المستخهمت يجب نال يتعها الخمست نجيا  لها 

، حيثما نمكن ذلك. سيمكن المةاف ت عةا نعهاد ذبابت الةاكجت كعكيزة التجار ااطالق 
باا عةاا العالال الط يعاب يجاب نن يعار  سلكن الجيل الذ  يجاب اساتخهامم فاب التجا

سعةا الذبابا  المستخهمت فب االخت ارا  المكعرة لضمان السة ا الط يعب لصباضت. 
  .)ن  الجماعت( نن دأدب كةجا من المجم عت اةسجا سمن الجيل اةسم

[83]    يجب نن يكا ن مااهر مسات ط ت ذباباا  الةاكجات ها  اةسام م ط ات الةاكجات المساتجهفت
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 حيثما نمكن ذلك.

[84]    يجب دةهيه فتعا  ما ا ل اإلباضت ساإلباضت سالتزاسم ما ا ل التجار  الة ةيت بةيث
 دتععض إااث الذبابا  المزاسجت لةةاكجت خال  ذرسة اهرادجا الت اسةيت

[85]   يجب دسجيل عماع الاذبابا  اإلاااث سالاذك ر ال الغات ع اه دااريخ التازاسم سلاها بهايات 
 التجار  الة ةيت

[86]    المطة   لكال ثماعة سف اا لةجاا الثماعة عهد الذبابا  اإلااث المزاسجت يجب دةهيه
سلعست التجعبت الة ةيت. سيجب دةهيه عهد ذباباا  الةاكجات عان  سخا بت األاثا

كل دجعبت مكعرة، ب ااء عةاا الخااال  ال ي ل جيات لذبابات الةاكجات سعاهد الثماار 
  الة ةيت التب يجب التععض لجا سغيعها من لعست التجار 

[87]    عةا فتعة دععض الةاكجت ل  م ذبابت الةاكجت المستجهفت نن د  م عةا السة ا اإلباضب
 لذبابت الةاكجت.

[88]   عةا كل ذبابت ناثا نن دستخهم معة ساحهة ف ط 

[89]    عااهد الااذبابا  ال الغاات التااب دماا   خااال  التجااار  الة ةياات كمااا يجااب  دسااجيليجااب
است ها  ذبابا  الةاكجت الميتت بذبابا  بالغت حيت من المجم عت اةسجا سمن الجيل اةسم 
)ن  الجماعت(. ساه يشايع اردةاام معاه  ال فياا  لةاذبابا  ال الغات إلاا سجا د لاعست 

الةاكجاات فااب التجعباات الة ةياات )مثاال  غيااع مؤادياات )مثاال الةااعارة المةعطاات( نس دةاا ث
دعساا ا  الم يااها (. فااب دةااك الةاااال ، يجااب دكااعار التجااار  ضاامن لااعست نكثااع 

 مالءمت.

لها التجار  الة ةيت المتكاعرة، عةاا ذباباا  الةاكجات نن دكا ن كةجاا مان السان الةيزي ل جيات   [90]
  ضمن ال عست اةسجا سنن دك ن اه ربيتاةسجا 

 

 الفاكهة 2-3  [91]

 د ط ا المتطة ا  التاليت عةا الةاكجت المستخهمت فب التجار  الة ةيت. عةا الةاكجت نن دك ن:  [92]

[93]   .من ال  م سالا ف اةسم الةذين د تمب إليجما الةاكجت ال اجب ا ةجا 

[94]   .من م ط ت اإلاتام اةسجا نس من م ط ت دمثةجا، لةةاكجت ال اجب ا ةجا 

[95]    دك ن خاليتن عمةيا مان الم ياها  المضاعة باذبابا  الةاكجات سمان الطعا م ساألسساا  نن
 سمن ذبابا  الةاكجت ساآلفا  األخعا

[96]   خاليت من ن  نضعار ميكاايكيت نس ط يعيت 

[97]   تعةا بالة ن سالةجا سالةالت الةيزي ل جيتيدك ن من درجت دجاريت مةهدة فيما  نن 

[98]    معحةت م اس ت سمةهدة من ال ض  )مثل ال زن الجات نس المةت ا من السكع(. خال 

 الثمار المستخدمة للمراقبة 2-4  [99]

لمعاا ات  معةا م عةاا مسات ا معاعست مان ال ضا من المطة   استعما  ثماار عالال ط يعاب   [100]
دكاا ن دةااك الثمااار ماان نصاا ات نس نااا ام مختةةاات ماان الةاكجاات  جميااغ التجااار  الة ةياات. ساااه

المستجهفت. سيجب نن دك ن الثمار خاليت من نيت إصابت ساب ت )مثال ب اسطت التغةيف بكيع نس 
ماان م ط اات خالياات ماان اآلفااا (. سعةااا ذبابااا  الةاكجاات المسااتخهمت فااب الضاا ابط سالتجااار  
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 .ا من المجم عت سالجيل اةسيجما )ن  الجماعت(المكعرة )بما فب ذلك المعاا ت( نن دأدب كةج

 دستخهم ثمار المعاا ت من نجل:  [101]

[102]   ماان نن إاااث الااذبا  ااضاجت ج ساايا ساااه دزاسجات فعااال سدتساا بسااة ا ط يعااب  التأكاه
 لصباضت.

[103]   دةهيه مست ا اإلصابت الذ  اه يطعن فب العالل الط يعب 

[104]    دةهيه اإلطار الزم ب لة م  سص ال إلا معحةت ال ة غ ضمن لعست التجعبات الة ةيات
 لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااها

 العالل الط يعب

[105]    ال عست ال يئيت لصصابت باآلفت مؤاديت ننالتأكيه 

 تصميم التجارب الحقلية 2-5  [106]

نس نغاااااا مثمااعة مغةةاات بأكيااان.  لجااذا المعيااار دسااتخهم التجااار  الة ةياات ناةاصااا نس دفيئااا   [107]
سيجب نن دك ن التجار  ماللمات لت يايا كيةيات داأثيع الةالات الماديات سالةيزي ل جيات لةثماعة فاب 

 حالتجا كعالل.

إلا داخل ناةاأ ح ةيت ك يعة من الش ك دةت   داخةجاا عةاا كامال  ذبابا  الةاكجتيتا إطالق   [108]
ال  ادا  المثماعة نس إلاا نكياان غا كيت دتضامن نجازاء مان ال  تات ماغ الثماعة. نس يمكان سضاغ 
ال  ادا  المثمعة داخل دفيئا  دطةا فيجا الذبابا . سيمكان زرم ال  اداا  المثماعة فاب ح االع 

فب نصي  من نجل التجار . سمن المجا اإلغاارة إلاا نن نس يمكن إدخالجا ك  ادا  مزرسعت 
إااث ذبابا  الةاكجت، بما ناجا مةج زة اصط اعيا داخل الة يعة المةاهدة الخاضاعت لةمعاا ات 

 .مشعسطاه دج ع عةا اإلباضت عةا ثمعة عالل 

ما ي  غااب إجااعاء التجااار  الة ةياات ضاامن ال ااعست الم اساا ت ل شاااط ذباباات الةاكجاات سال سااي  [109]
 اإلباضت، كما يةب:

عةااا األاةاااأ الة ةياات سالااهفيئا  نن دكاا ن بااالةجا سالتاااميا الم اساا ين لضاامان احتجاااز   [110]
الخاضعت لةتجعبت سإلداحت دفا الج اء الم اسب سالسماح باال عست ال  ادا  ال الغت س الذبابا 

 التب ديس ع السة ا الط يعب لصباضت.

[111]   دزسيه الذبابا  ال الغت بكميا  معضيت سكافيت من الغذاء سالماء. يجب 

[112]   عةا ال عست ال يئيت نن دك ن فب نفضل مسات يادجا سنن دساجل خاال  الةتاعة الزم يات 
 الة ةيت. لةتجار 

[113]   بذك ر الاذبا  فاب ناةااأ نس دفيئاا  ماغ اإلاااث بةاا  كاان ذلاك  االحتةال يمكن
 مةيها لججت دشجيغ اإلباضت.

[114]    من األعهاء الط يعيت ل ا م ذبابات الةاكجات المساتجهت مان األاةااأ ا ال  التخة يجب
 ال هء بالتجار  سيجب الةؤس  دسن دخ لجا من جهيه إليجا.

[115]    من دخ   المستجةكا  األخعا لةةاكجت )مثل الطي ر سال عدة(. األاةاأيجب حمايت 

[116]    خ  الثماار المساتخهمت لةمعاا ات، يمكان لثماار عالال ط يعاب معاعست نن دعة اا يفيما
التاب دةمال الثماار الخاضاعت لةتجعبات(.  األغااانعةا نغاان ال  ادا  )سليع عةا 

نس  م ةااةتأ ح ةيات نس دفيئاا  )فب ناةا الخاضعت لالخت ارسيجب فاةجا عن الثمار 



 

15 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  الصفحة 12 من 

  اختياريا لةتأكه من نن التجعبت ليست اخت ارانغاان مثمعة مغةةت بأكيان( 

[117]    الخاضااعت لالخت ااار نن د  ااا متاااةت بشااكل ط يعااب بال  تاات سيمكاان نن  الثمااعةعةااا
 دتععض إلا ذبابا  الةاكجت فب األاةاأ الة ةيت نس األكيان نس الهفيئا .

[118]    ال  ادا  ضمن لعست دست عه اهر اإلمكان ن  دهخل لم اد كيمياليت مضاعة ام يجب 
 .بذبابا  الةاكجت

[119]    المكعرة نن دتا ب اسطت كيع نس اة  سيةضل نن دت اس  ا تت ساحهة فب التجعبتعةا 
 ال حهة االخت اريت.

[120]     الةاكجاات نن يعصااه سيسااجل سنن يااتا اساات ها  الااذبابا   ذبابااا عةااا معااه  سفيااا
سالجيال اةسايجما )ن  الجماعات( مان نجال  المجم عاتالميتت فا را باذبابا  حيات مان 

 الةةال عةا مست ا االاتشار اةسم لذبابا  الةاكجت.

[121]     يجااب نن د ماا  الثمااعة ضاامن لااعست دجارياات نس فااب مساات ع ا  بةجااا يتااي  ال ماا
 الط يعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب

 سالثمعة.لة  تت 

[122]    بعه فتعة التععض الم صا بجا لصباضت عةاا الثماار نن د ازم عان الغاان سنن
 د زن سنن يسجل عهد الثمار سسزاجا.

نن يةاهد مسا  ا المطةا   عةا حجا العي ت ال اجب اساتخهامجا مان نجال دة ياا مسات ا الث ات   [123]
 ع ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع االسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتعاات

 بالمعاجغ العةميت.

 وظهورهاذبابات الفاكهة  ام مناولة الفاكهة من أجل  -3  [124]

الةاكجت التب يتا جمعجاا ضامن ال اعست الط يعيات )المعاا ات ع اع جماغ عي اا  الةاكجات(  عةا  [125]
سال عست غ م الط يعيت )التجار  الة ةيات( فضاال عان الثماار المساتخهمت لةمعاا ات نن دةةا  
حتا اكتما  ام  اليعات. ساه دتةاس  هذه الةتاعة بةساب درجات الةاعارة سحالات العالال. سعةاا 

كجت سحجزها نن دزيه إلاا ناااا حاه صام د ذبابات الةاكجات سنن دةاهد فاب لعست م اسلت الةا
 بعسد ك   نخذ العي ا  نس التاميا االخت ار  لةتجعبت الة ةيت.

يجب االحتةال بالثمعة فب م شأة نس مست عب ساق من الةشعا  ضمن ال عست التب دضامن   [126]
 صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام د الخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادرة

 بما فب ذلك:

[127]   حعارة سرط بت م اس ت درجت 

[128]    ل م  الخادرة م اسبسسيط 

فضال عن ذلك، عةا ال عست نن ديسع الجماغ الاهايا لةيعااا  سالخاادرا  سالاذبابا  ال الغات   [129]
 .الةيت التب دخعم من الثمعة

 دتضمن ال يااا  ال اجب دسجيةجا:   [130]

)مثل درجت الةعارة سالعط بت ال س يت( فب الم شاأة التاب دةتا    الي ميت الماديتال عست  -1  [131]
 الةاكجت

داا اريخ سنعااهاد اليعاااا  سالخااادرا  المجم عاات ماان الثمااعة الخاضااعت لالخت ااار سالثمااعة  -2  [132]
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 المستخهمت لةمعاا ت مغ اإلغارة إلا نام:

[133]   لة سيط نن يغعبل فب اجايت فتعة االحتجاز يمكن 

[134]    االحتجاز يت جب دشعي  الثمعة ا ل التخة  م جا لتةهيه سج د يعااا   فتعةفب اجايت
معحةت فساد الثمعة، اه يك ن من الضعسر   نس خادرا  حيت نس ميتت فيجا؛ سب اء عةا
 .ا ل اليعات إلا سسيط م اسب ل م  الخادرة

[135]    نيت سما  غاذة فيجايجب دةهيه سزن الخادرة كةجا نس عي ت فععيت م جا مغ دسجيل 

د اريخ سنعهاد لج ر كافت الاذبابا  ال الغات بةساب ال ا م، بماا فاب ذلاك نيات ذباباا  بالغات  -3  [136]
 غاذة.
 
 

 تحليل البيانات -4  [137]

يمكن ل يااا  معاا ت اليعاا  سالتجار  الة ةيت نن دةةل كمياا مان نجال دةهياه األما ر التاليات   [138]
 عةا س يل المثا :

[139]    اليعااا  لكال كيةا غعام مان  عاهدلكال ثماعة س اليعااا  عاهدمست يا  اإلصاابت )ماثال
 الةاكجت، سال س ت المئ يت من الةاكجت الماابت( عةا مست ا معين من الث ت.

[140]    اليعات سالخادرة سعهد الذبابا  ال الغت الةيت ام مهة 

[141]    ل ج ر الذبابا  ال الغت المئ يتال س ت 

 مسك السجالت والنشر -5  [142]

عةا الم  مت ال ط يت ل اايت ال  اداا  نن دمساك الساجال  الم اسا ت لةمعاا ات الة ةيات لةيعااا    [143]
 سالتجار  الة ةيت كب دةهد حالت العالل، بما فب ذلك:

[144]   االسا العةمب لذبابت الةاكجت المستجهفت 

[145]    الا ف اسااالسا العةمب ل  م ال  تت نس  

[146]   )م اغ م ط ت إاتام الةاكجت )بما فب ذلك اإلحهاثيا  الجغعافيت 

[147]    الم ث ات لذبابات الةاكجات المساتجهفت )التاب ي  غاب االحتةاال بجاا فاب م ااغ  العي اا م اغ
 رسمب(

[148]   نصل سام  مست ط ت ذبا  الةاكجت المستخهمت لةتجار  الة ةيت 

[149]   سالةيزي ل جيت لةةاكجت المخت عة لمععفت إصابتجا بذبا  الةاكجت الماديت ال عست 

[150]   سالتجار  الم ةذة سالت اريخ سالم ااغ االخت ار داميا 

[151]    سالةسابا  اإلحااليت سدةسيع ال تال  الخام ال يااا 

[152]   األساسيت المستخهمت العةميت المعاجغ 

[153]    اإلضافيت بما فيجا الا ر التب اه دك ن متعة ت بذبابات الةاكجات نس الثماعة  المعة ما
 .نس حالتجا كعالل
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 يجب نن دتاح السجال  إلا الم  ما  ال ط يت ل اايت ال  ادا  فب ال ةه المست رد ع ه الطةب.  [154]

عةميت سإال فيجاب عةا األبةاث نن دخضغ اهر اإلمكان الستععاض األاعان سلة شع فب مجةت   [155]
 إداحتجا لةعم م.

 .نورد هذا المرفق على سبيل المرجع فقط وهو ليس جزءا إلزامياً من المعيار  [156]
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