
 
    

المعتمدة لتدابیر الصحة النباتیة المعاییر الدولیة  
 1:نصوص المعاییر الدولیة المعتمدة ھي متوفرة على العنوان التالي

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

إصدارات اللغات األخرى متاحة على البوابة الدولیة اإلكترونیة للصحة النباتیة 
https://www.ippc.int/en/publications/626/ 

 2016-16-08: آخر تحدیث بتاریخ

دئ الصحة النباتیة لوقایة النباتات وتطبیق تدابیر الصحة النباتیة في مبا  1المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم 
 .)2006في عام  معّدل، 1993(معتمد في عام  .التجارة الدولیة

في  معّدل، 1995(معتمد في عام  .إطار عمل لتحلیل مخاطر اآلفات 2 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة
 .)2007عام 

الخطوط التوجیھیة لتصدیر وشحن واستیراد وإطالق عوامل المكافحة  3 رقم بیر الصحة النباتیةالمعیار الدولي لتدا
، 1995(معتمد في عام  .البیولوجیة وغیرھا من الكائنات الحیّة المفیدة

 .)2005في عام  معّدل
 .متطلبات إنشاء المناطق الخالیة من اآلفـات  4 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة
 :(محّدت حسب الحاجة)مسرد مصطلحات الصحة النباتیة  5 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة

خطوط توجیھیة حول تفسیر وتطبیق مفھوم المكافحة  – 1ضمیمة  ≠
 ،)2012( الرسمیة لآلفات الخاضعة للوائح

قتصادیة الممكنة خطوط توجیھیة عن فھم األھمیة اال – 2ضمیمة  ≠
 عتبارات البیئیةعزو لال بما في ذلكلمرتبطة والمصطلحات ا

)2003(. 
ع البیولوجي  – 1مرفق  ≠ بمسرد  فیما یتعلقمصطلحات اتفاقیة التنوُّ

 .)2009( مصطلحات الصحة النباتیة
 الخطوط التوجیھیة بشأن مراقبة اآلفات 6 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة

 معّدل، 1997(معتمد في عام . صدار شھادات الصحة النباتیةإنظام   7 رقم تیةالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النبا
 .)2011في عام 

 .تحدید حالة اآلفات في منطقة ما  8 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة
 .خطوط توجیھیة بشأن برامج استئصال اآلفات 9 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة

متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالیة من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالیة  10ولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم المعیار الد
 .من اآلفات

معدل في عام  ،2001(معتمد في عام . تحلیل مخاطر اآلفات الحجریة  11 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة
 .)2013و  2004

في عام  معّدل، 2001(معتمد في عام شھادات الصحة النباتیة.  12ة النباتیة رقم المعیار الدولي لتدابیرالصح
2011(. 
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خطط إصدار الشھادات إلكترونیاً، معلومات عن  –1مرفق   ≠
XML 2014( الموحدة وآلیات التبادل(. 

 
اشتراطات الصحة خطوط توجیھیة لإلبالغ عن حاالت عدم التقیّد ب 13 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة

 .)2001(اعتمد في  النباتیة واإلجراءات الطارئة
  منھج النظم إلدارة مخاطر اآلفات فى إطار استخدام التدابیر المتكاملة 14المعیار الدولي لتدابیرالصحة النباتیة رقم 

 .)2002(اعتمد في 
(معتمد في عام . بیة في التجارة الدولیة للوائحإخضاع مواد التعبئة الخش 15 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة

 .)2013معدالن في عام  2و  1, الملحق 2009في عام  معّدل، 2002
اعتمد في ( جریة الخاضعة للوائح: المفھوم والتطبیقحَ اآلفات غیر ال 16المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم 

2002(. 
 .)2002(اعتمد في  اإلبالغ عن اآلفات 17 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة
(اعتمد في  الستخدام اإلشعاع في الصحة النباتیة خطوط توجیھیة 18 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة

2003(. 
 )2003(اعتمد في  خطوط توجیھیة عن قوائم اآلفات الخاضعة للوائح 19المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم 

 الخطوط التوجیھیة لنظام تطبیق لوائح الصحة النباتیة على الواردات 20 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة
 .)2004(اعتمد في 

 تحلیل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غیر الحجریة الخاضعة للوائح 21 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة
 .)2004(اعتمد في 

 .)2005(اعتمد في  شروط إنشاء مناطق ینخفض فیھا انتشار اآلفات 22 رقم ر الدولي لتدابیر الصحة النباتیةالمعیا
 .)2005(اعتمد في  الخطوط التوجیھیة للتفتیش 23 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة
 تدابیر الصحة النباتیة واالعتراف بذلك كافؤتالخطوط التوجیھیة لتحدید  24 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة

 .)2005(اعتمد في 
  .)2006(اعتمد في  الشحنات العابرة 25 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة
إنشاء منطقة خالیة من اآلفات لذباب ثمار الفاكھة (فصیلة  26 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة

Tephritidae( اعتمد) ثم تّم التعدیل في  2006 سنة في ولفي األ
 .)2015و 2014سنتي 

تفشي األمراض ضمن منطقة خالیة من   : تدابیر مكافحة2الملحق  ≠
 .)2014آفات ذباب ثمار الفاكھة (

: إجراءات الصحة النباتیة إلدارة ذبابة الفاكھة 3الملحق  ≠
)Tephritidae) (2015(. 

  )2006(اعتمد في  بروتوكوالت تشخیص اآلفات الخاضعة للوائح 27 رقم تیةالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النبا
تربس لبروتوكول تشخیصي  :1 بروتوكول تشخیصي: -

 .)Thrips palmi Karny  )2010البطیخ
جدري فیروس بروتوكول تشخیصي ل :2 :بروتوكول تشخیصي -

 .)Plum pox virus )2012 الخوخ
 بروتوكول تشخیصي آلفة :3 :بروتوكول تشخیصي -

Trogoderma granarium Everts )2012(. 
  /التفحمفطر النخرل بروتوكول تشخیصي :4بروتوكول تشخیصي  -

 .)Tilletia indica Mitra )2014 الھندي
 Phyllosticta بروتوكول تشخیصي لـ :5 بروتوكول تشخیصي  ≠

citricarpa (McAlpine) Aa 2014( راعلى الثم(. 
تقرح  بكتیریال بروتوكول تشخیصي :6 يشخیصبروتوكول ت ≠

 .)Xanthomonas citri subsp. citri )2014 الحمضیات
 الدرنةفایروید لبروتوكول تشخیصي  :7بروتوكول تشخیصي  ≠

 .* )2015المغزلیة للبطاطا/البطاطس (
 نیماتودا لبروتوكول تشخیصي  :8تشخیصي بروتوكول  ≠
≠ Ditylenchus destructor / D. dipsaci  )2015(*. 
 بروتوكول تشخیصي :9تشخیصي بروتوكول  ≠
 .)Anastrepha  )2015للجنس ≠



 Bursaphelenchus (2016)دودة :10 بروتوكول تشخیصي ≠
xylophilus 

 Xiphinema americanumدودة :11 بروتوكول تشخیصي ≠
*(2016) sensu lato 

  (2016) الفیتوبالزما :12 بروتوكول تشخیصي ≠

 معامالت الصحة النباتیة لآلفات الخاضعة للوائح  28رقم لصحة النباتیةالمعیار الدولي لتدابیر ا
 Anastrepha معاملة تشعیع آلفة  :1معاملة صحة نباتیة  -

ludens )2009(. 
 Anastrepha معاملة تشعیع آلفة :2معاملة صحة نباتیة  -

oblique )2009(. 
 Anastrepha معاملة تشعیع آلفة :3معاملة صحة نباتیة  -

serpentina  )2009(. 
  Bactrocera jarvisiمعاملة تشعیع آلفة  :4معاملة صحة نباتیة  -

)2009(. 
  Bactrocera tryoniمعاملة تشعیع آلفة :5معاملة صحة نباتیة  -

)2009(. 
 Cydia pomonella معاملة تشعیع آلفة :6معاملة صحة نباتیة  -

)2009(. 
ات ذباب ثمار الفاكھة من فمعاملة تشعیع آل :7معاملة صحة نباتیة  -

 .)2009( (عام)Tephritidae  فصیلة
 Rhagoletisمعاملة تشعیع آلفة :8معاملة صحة نباتیة  -

pomonella  )2010(. 
 Conotrachelus معاملة تشعیع آلفة :9معاملة صحة نباتیة  -

nenuphar  )2010(. 
   Grapholita معاملة تشعیع آلفة :10معاملة صحة نباتیة  -

molesta  )2010(. 
 Grapholitaمعاملة تشعیع آلفة  :11معاملة صحة نباتیة  -

molesta 2010( في ظروف نقص األوكسجین(. 
 Cylas formicarius معاملة تشعیع آلفة :12معاملة صحة نباتیة  -

elegantulus  )2011(. 
 Euscepes معاملة تشعیع آلفة :13معاملة صحة نباتیة  -

postfasciatus )2011( : 
 Ceratitis capitata. معاملة تشعیع آلفة 14معاملة صحة نباتیة  -

 )2011(. 
 .Cucumis melo var معالجة الكنتالوب .15معاملة صحة نباتیة  -

reticulatus   بحرارة البخار للتخلص من ذبابة الشبكي(الشمام (
 .)Bactocera cucurbitae )2014 البطیخ

 Citrus sinensisة البرتقال ملعام :16ة صحة نباتیة ملمعا -
 .Bactrocera tryonبالبرودة للتخلص من ذبابة فاكھة كوینالند 

 Citrus reticulata المندارین معاملة :17ة صحة نباتیة ملمعا -
للتخلص من ذبابة فاكھة  ةبالبرود Citrus sinensis والبرتقال
 .Bactrocera tryoni i كوین الند

 Citrus limon اللیمون الحامض معاملة :18صحة نباتیة  معاملة ≠
 .Bactrocera tryoni بالبرودة للتخلص من ذبابة كوینالند

 Dysmicoccus neobrevipes معاملة :19صحة نباتیة  معاملة ≠
 Planococcus minorو Planococcus lilacinus و

  باإلشعاع
 حفار الذرة األوروبي  معالجة :20صحة نباتیة  معاملة ≠
≠ )Ostrinia nubilalis( بتعریض األغذیة لإلشعاع 



 Bactroceraمعالج����ة ذب����اب  :21ص����حة نباتی����ة  معامل����ة ≠
melanotus وBactrocera xanthodes في الببایا 

)Carica papayaبحرارة البخار ( 

ض فیھا عتراف بالمناطق الخالیة من االفات والمناطق التي ینخفالا 29 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة
 .)2007(اعتمد في   نتشار االفاتا

 .(Tephritidae)افات ذباب الفاكھة آإنتشاراإنشاء مناطق ینحفض فیھا 30رقم  المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة
 .)2008(اعتمد في  عینات من الشحناتالمنھجیات أخذ  31 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة

(اعتمد في  تصنیف السلع تبعاً لمخاطر اآلفات التي تنطوي علیھا 32رقم  تدابیر الصحة النباتیةالمعیار الدولي ل
2009(. 

مادة اإلكثار الدقیقة والدرینات الخالیة من اآلفات للبطاطا/البطاطس  33 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة
)Solanum spp2010(اعتمد في  ة) في التجارة الدولی(. 

(اعتمد في  اتصمیم محطات حجر ما بعد الدخول للنباتات وتشغیلھ 34 رقم لمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیةا
2010(. 

 منھج النظم إلدارة مخاطر اآلفات لذباب ثمار الفكھة من فصیلة 35 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة
)Tephritidae(   اعتمد في)2012(. 

 .)2012(اعتمد في  الغرس لنباتات متكاملة تدابیر  36 رقم لي لتدابیر الصحة النباتیةالمعیار الدو
(اعتمد  )Tephritidae( تحدید حالة الفاكھة العائلة لذبابة الفاكھة  37 رقم المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة

 2016)في 
__________ 
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