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 )2009-003(: الحركة الدولية للبذور لتدابير الصحة النباتيةالدولي  المعيارمشروع 

 الحالة الراهنة

  .مادهاعتال يشكل هذا جزءاً رمسياً من املعيار وسوف تعدله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد 

 2016-12-01 تاريخ الوثيقة

 مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية الوثيقة فئة

الــحــــــالــيـــــة  مــرحــلــــــةالــ
 وثيقةلل

رهتا دو يف  إىل هيئة تدابري الصــــــــــــــحة النباتية 11/2016إحالة جلنة املعايري لنص الوثيقة يف 
 الثانية عشرة

 )2009-003(احلركة الدولية للبذور   املعايري موضوعقّدمت جلنة  2009-11 المراحل الرئيسية
 أضافت الدورة اخلامسة هليئة تدابري الصحة النباتية املوضوع 03-2010
عضــــاء ألإلحالته إىل مشــــاورة ا ةاملواصــــفوافقت اللجنة التوجيهية على مشــــروع  12-2010

 عرب القرارات اإللكرتونية
 إىل مشاورة األعضاء ةمشروع املواصفأحيل  2011- 02
 ووافقت عليها 54قامت جلنة املعايري بتنقيح املواصفة  2011 -05
 بصياغة املعيار الدويل قامت جمموعة عمل اخلرباء 2013 -07
 املعيار الدويل شروعمبراجعة م قام املشاركون يف اجتماع عمل اخلرباء 10-2013
 مشروع املعيار الدويل اجلهة املشرفة بعملية استعراض تقام 12-2013
ع قامت مبراجعة مشرو و  أجرت اجلهة املشرفة مشاورات مع جمموعة عمل اخلرباء 04-2014

مع تبيان ( املعيار الدويل اســـــــــــتناداً إىل مالحظات فريق اخلرباء املعين بقائمة املصـــــــــــطلحات
 )التغيريات

 ألعضاءمشاورة اوافقت جلنة املعايري على مشروع املعيار الدويل لعرضه على  05-2014
 مشاورة األعضاء  2014 -07
 املشروعاستعرضت اجلهة املشرفة تعليقات األعضاء وراجعت  02-2015
 اهبتقدميوصية يتم الت(ومل  االجتماع السابع للجنة املعايرييف  املشروعاستعراض  05-2015

 )2015للمشاورات الثانية لسنة 
 اســــــتعراض التعليقات اليتالرئيســــــي ب واملشــــــرفاملســــــاعد شــــــرف املقام كّل من  01-2016

 املشروعجلنة املعايري وتنقيح  قّدمها أعضاء
ه إىل فرتة ووافق عليه لتقدمي املشـــــروعيف االجتماع الســـــابع راجعت جلنة املعايري  05-2016

 .بني األعضاءالثانية املشاورات 
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ر الغابات. بذور أشجاشمل مسألة واقرتح تغيريات لت املشروعاستعرض الفريق  06-2016
يف ف تعديل طفيإجراء بالســـــــــــــابع  هااجتماعيف جلنة املعايري وقامت جهة اإلشـــــــــــــراف مع 

 النص املقرتح
 شاورة الثانيةاملانعقاد  07-2016
إرســــــال لى عيف نوفمرب/تشــــــرين الثاين يف اجتماعها املعقود  نة املعايريجلوافقت  11-2016

 النباتية يف دورهتا اخلامسةإىل هيئة تدابري الصحة املشروع 

الـــــــمســـــــــــــــــؤول عـــــــن 
 المعالجة

 )رئيسي مسؤولزامبيا، (  Arundel SAKALAالسيدجلنة املعايري:  11-2008
 )رئيسي مسؤولأسرتاليا، ( David PORRITT السيدجلنة املعايري:  04-2010
 )مساعد مسؤول، الكامريون( Marcel BAKAKالسيد جلنة املعايري:  05-2011
، شــــــــــــــيلي( DOROCHESSI-Soledad CASTROالســــــــــــــيدة جلنة املعايري:  04-2012

 )رئيسي مسؤول
 )مساعد مسؤولأسرتاليا، ( David PORRITTالسيد جلنة املعايري:  04-2012
 مســــؤول، الواليات املتحدة األمريكية( Julie ALIAGAالســــيدة جلنة املعايري:  11-2012

  )مساعد
  )مساعد مسؤول، اليابان( SAKAMURA Motoiالسيد جلنة املعايري:  11-2012
 مســــؤول ،الواليات املتحدة األمريكية( Julie ALIAGAالســــيدة جلنة املعايري:  11-2013

  )رئيسي
، شـــــــــــــيلي( DOROCHESSI-Soledad CASTROالســـــــــــــيدة جلنة املعايري:  11-3201

 )مساعد مسؤول
  )مساعد مسؤول، األرجنتني( Ezequiel FERROالسيد جلنة املعايري:  11-4201
  )مساعد مسؤول، هولندا(  Nico HORN السيدجلنة املعايري:  05-5201

 خبصوص قضايا التنفيذ مهاّم جديدة أضافت جلنة املعايري 2011-11 مالحظات
القرار الذي أصـــدرته مع متاشـــيا  تغيريات تتعلق بتحقيق االتســـاقأجرت األمانة  12-2011

 2009جلنة املعايري يف شهر مايو/أيار 
 املهّمة املتعّلقة بقضايا التنفيذجلنة املعايري  بدلتاست 11-2012
 النص حتريرمت  2013 -12
 النص حتريرمت  2014 - 05
 النص حتريرمت  2016 - 06
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 االعتماد

 ]إدراج النص[

 مقدمة

 النطاق

اآلفات ر حتديد وتقييم وإدارة خماطيف لوقاية النباتات  الوطنيةمن أجل مســــــــــــــاعدة املنظمات يوفر هذا املعيار توجيهات  ]1[
 ."كفئة من السلع"رتبطة باحلركة الدولية للبذور امل

 
تيســـــري ن أجل م متطلبات الصـــــحة النباتية يف الوارداتلتحديد بشـــــأن اإلجراءات الالزمة  اً توجيهأيضـــــاً ويوفر هذا املعيار  ]2[

؛ وإصــــــــــــــدار شــــــــــــــهادات الصــــــــــــــحة وأخذ العّينات منها وإجراء التجارب بشــــــــــــــأ�اتفتيش البذور و احلركة الدولية للبذور؛ 
 .لتصدير وإعادة التصديرمن أجل اللبذور  النباتية

 
لع البذور، فئة من العلى أن  )مســــــرد مصــــــطلحات الصــــــحة النباتية(لتدابري الصــــــحة النباتية  5ينص املعيار الدويل رقم  ]3[ ســــــّ

 رسالةنة من عيّ  قابلة للحياة، وهيالالبذور ويتناول هذا املعيار أيضاً لالستهالك.  تتشمل البذور املخّصصة للغرس وليس
 ر.مّ للتحليل املدفحص يف املخترب أو لالبذور، املستوردة ل

 
 .)مثل درنات البطاطا(احلبوب وال على أجزاء النباتات اخلضرية  ال ينطبق هذا املعيار علىو  ]4[
 

 المراجع
 
احلايل أيضـــــــــــــا إىل معايري دولية أخرى لتدابري الصـــــــــــــحة النباتية، وهي متاحة على البوابة الدولية للصـــــــــــــحة يشـــــــــــــري املعيار  ]5[

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

 التعريفات
 
 .5ميكن االطالع على تعريفات املصطلحات املتعلقة بالصحة النباتية املستخدمة يف هذا املعيار ضمن املعيار الدويل  ]6[
 
 ، يف هذا املعيار تنطبق التعريفات التالية:5باإلضافة إىل التعريفات الواردة يف املعيار الدويل و  ]7[

 خارجياً أو داخليًا وقد تنتقل أو قد ال تنتقل إىل النباتات اليتحتملها البذور آفة  اآلفة المحمولة على البذور
   تنمو من هذه البذور وتتسبب يف إصابتها

 تنمو واليت تُنَقل مباشــــرة بواســــطة البذور إىل النباتات اليتالبذور مولة على احملاآلفة  رالبذو  المنتقلة علىاآلفة 
 من هذه البذور وتتسبب يف إصابتها 

 
 للمتطلباتعرض عام 

 
  احتمالفيها يكون ة بيئإىل تدُخل ، خماطر آفات أل�ا قد نباتات الغرسالبذور، كما هو احلال بالنسبة لغريها من قد متثل  ]8[

 .وانتشارهاالبذور بآلفات املرتبطة الستتباب اكبري 
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لنباتية لبحوث. لذلك، عند تقييم خماطر اآلفات وحتديد تدابري الصــــحة ااتجارية و الألغراض ليتم نقل البذور دوليا بانتظام  ]9[

مقيدة بشـــروط  رسغال(البحوث، و البذور اســـتخدام  الغرض من لوقاية النباتات الوطنيةيتعّني أن تراعي املنظمات املالئمة، 
 طبيعية).يف ظروف أو 

 
، حجر الصحياخلاضعة لل دخول اآلفاتطريقا لتشّكل حتديد ما إذا كانت البذور  ينبغي ليل خماطر اآلفاتحتلدى إجراء  ]10[

تشــكل آفة البذور  إذا كانتمعرفة ما منطقة حتليل خماطر اآلفات، أو يف  االقتصــادية احملتملةعواقبها نها وانتشــارها، و وتوطّ 
أن  ليل خماطر اآلفاتحتعلى وينبغي . وائحللصــابة اآلفات غري احلجرية اخلاضــعة إل اً رئيســي اً أو طريقا ومصــدر  نفســها،هي 

ل اآلفات دخو احتمال ) و اتث واالختبار و البحو ل، و الغرض الذي من أجله يتم اســــــــــــــترياد البذور (مثل زراعة احلقيراعي 
 اقتصـــادي يف إحداث تأثرياآلفات غري احلجرية اخلاضـــعة للوائح  احتمال تســـبب وانتشـــارها أو اخلاضـــعة للحجر الصـــحي

 .تتجاوز عتبة معّينةغري مقبول عندما 
 
 ذلك تدابري احلركة الدولية للبذور، مبا يفبلصــــــــــــــحة النباتية للحد من خماطر اآلفات املرتبطة حمّددة لتدابري ّختاذ وميكن ا ]11[

ل جتهيز البذور خالو أثناء النمو، وعند حصــــــــاد البذور، وبعد احلصــــــــاد، و الصــــــــحة النباتية اليت ميكن تطبيقها قبل الغرس، 
ن مإىل البلد املســــــتورد. وميكن اســــــتخدام تدابري الصــــــحة النباتية إما وحدها أو يف جمموعة  اوصــــــوهل ند، وعهاونقل هاوختزين

 .الصحة النباتيةاثلة لتدابري ممتطبيق تدابري بيف الواردات ميكن تلبية متطلبات الصحة النباتية و إدارة خماطر اآلفات. تدابري 
 

 معلومات أساسية
 
واأللياف ألحيائي اإلنتاج الغذاء والعلف ونباتات الزينة والوقود فهي تُزرَع لكثري من االســـتخدامات.  يتم نقل البذور دولياً  ]12[

رتبية الالبحوث و ( قبل التجارية ما االتاجملكما ُتســـَتخَدم أيضـــاً يف   .ولالســـتخدام يف صـــناعة العقاقري ،عن الغابات فضـــالً 
 ).وإكثار البذور

 
 توّطن احتماليها فيكون عند إدخاهلا إىل بيئة  البذور خطراً تشـــكل ، قد الغرسغريها من نباتات ل بالنســـبةكما هو احلال و  ]13[

 لتدابري الصــــحة املعيار الدويل( تصــــنيف فئات الســــلع حســــب خماطر اآلفة( اً البذور كبري باآلفات املرتبطة من أي  وانتشــــار
 .))32النباتية رقم 

 
بلدان إىل توزع البذور من هذه القد  العديد من البلدان، و إكثار البذور يفو  شــــــركات البذور برامج الســــــتيالدلقد يكون  ]14[

عة واسعة أصناف جديدة تتكيف مع جممو  الستحداث دولياً  استيالد البذورتّم يالبحوث و ُجترى أخرى. و عديدة بلدان 
 احلركة الدولية للبذور على كميات صغرية أو كبرية من البذور.وقد تنطوي من البيئات والظروف. 

 
نبـاتـات خرى من ألااحلركـة الـدوليـة لألنواع  عناحلركـة الـدوليـة للبـذور ختتلف بـتواجـه األطراف املتعـاقـدة حتـديـات مرتبطـة و  ]15[

التكوير على سبيل املثال (ها حيث يتّم جتهيز  إىل بلد ثانٍ اليت تُنَتج يف بلد معّني وتصّدر . على سبيل املثال، البذور الغرس
يف وقت إنتاج و . )مبا يف ذلك بلد املنشـــــــــأ(مث إعادة تصـــــــــديرها إىل وجهات عديدة أخرى تها وتعبئ ها ، واختبار )تغليفوال

 صـــوصـــا إذا كانوارداهتا، خيف متطلبات الصـــحة النباتية معروفة، كما ال تكون معروفة بلدان املقصـــد قد ال تكون البذور، 
 النهائية. الوجهةعدد من السنوات بني اإلنتاج والتصدير إىل قد مّر 
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 التأثير على التنوع البيولوجي وعلى البيئة
 
 ذلك خماطر اآلفات ، مبا يفاليت يتّم نقلها دولياً البذور  شـــــــّكلهاميكن أن يســـــــاعد هذا املعيار يف إدارة خماطر اآلفات اليت ت ]16[

 .)على النحو احملدد يف اتفاقية التنوع البيولوجي(اليت تشكلها األنواع الغريبة الغازية 
 
زيادة فرص تبادل بلبذور يف احلفاظ على التنوع البيولوجي املتعلقة باتدابري الصــــــــــحة النباتية الدولية وقد يســــــــــاعد تنســــــــــيق  ]17[

 ).الية من اآلفاتاخل(سليمة الالبذور 
 

 المتطلبات
 

 تحليل مخاطر اآلفات -1
 
املعيار و )، لتحليل خماطر اآلفاتالعمل إطار ( 2وفقا للمعيار الدويل ي يُنَجز ذالحتليل خماطر اآلفات للبذور  يتعّني على ]18[

آلفات غري احلجرية اخلاضــــــــعة ابشــــــــأن حتليل خماطر اآلفات ( 21 الدويل) واملعيار حتليل خماطر اآلفات احلجرية( 11الدويل 
وينبغي فـات. آاليت من احملتمـل أن ترافق البـذور، وعلى البـذور اليت تُعترب ) التعرف على اآلفـات اخلـاضــــــــــــــعـة للوائح للوائح

) اتواالختبار  ثو البحو ل، و تحليل خماطر اآلفات النظر يف الغرض الذي من أجله يتم اســــــــــــــترياد البذور (مثل زراعة احلقل
 ).32وبالتايل التسبب يف آثار اقتصادية (املعيار  هار اشتنااآلفات اخلاضعة للوائح و توّطن واحتمال 

 
 البذور باعتبارها آفات 1-1

 
 .11للمعيار الدويل  4اتّباع التوجيهات الواردة يف امللحق على حتليل خماطر اآلفات للبذور  ]19[
 

 قنواتالبذور باعتبارها  1-2
 
قال إىل عائل مناســــــــــــــب على االنت فةاآلقدرة ينبغي النظر بتأنٍّ يف مدى ، قنواتيف حتليل خماطر اآلفات للبذور باعتبارها  ]20[

 .ينبغي إدراجها يف اللوائحلتحديد اآلفات اليت  تهإصابو 
 
عندما يتم  العائلصــــــابة إ يف امناســــــب عند دخوهل بعائلاملرتبطة و بعض اآلفات اليت تنتقل عن طريق البذور وقد تتســــــبب  ]21[

 .قد ال يتسبب البعض اآلخر يف ذلكزرع البذور بينما 
 
 :ما يلي وتشمل اآلفات اليت تنتقل عن طريق البذور ]22[
 

البذور داخلياً أو خارجيا واليت تُنَقل بواســــــــــــــطة البذور إىل النباتات اليت تنمو من هذه البذور  احملمولة علىاآلفة  -
  ؛))أ(1الفئة ( يف إصابتهامباشرة وتتسبب 

إىل املياه والرتبة (يئة تُنَقل إىل الب مثّ داخلياً أو خارجيا  واحملمولة على البذورال تُنقل بواســــطة البذور،  اليتاآلفات  -
  ؛))ب(1الفئة ( تصيب النبتة العائلة يف ظل الظروف الطبيعيةف )مثالً 

ل إىل النبتـــة العـــائلـــة يف ظـــل الظروف الطبيعيـــة  داخليـــاً ذور بـــال احملمولـــة علىاآلفـــات  -  أو خـــارجيـــا واليت ال تُنقـــَ
 )).ج(1الفئة (
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 عينةيف وجودة امللّوثة املآلفات افئة وهي . ال حتملها البذورقد تكون هناك فئة أخرى من اآلفات ذات الصـــــــلة وإن كانت  ]23[

 . )2الفئة ( )فاتباعتبارها آمبا يف ذلك بذور النباتات ( البذور
 
 اآلفات يفأما واآلثار االقتصــادية. من حيث التوّطن واالنتشــار  2و )ب(1و )أ(1فئات الاآلفات يف وينبغي مواصــلة تقييم  ]24[

 تُنقل إىل عائل مناسب.ا ال أل�ها التوّطن ال ميكنف )ج(1الفئة 
 
 .1 املرفقيف  ،فئةاملندرجة يف كّل ن اآلفات عأمثلة رد وت ]25[
 
أو حتـت  حيــدث يف ظــل الظروف الطبيعيــةانتقــال اآلفــات قــد لوحظ أن فيمــا إذا كــان  النظرتحليــل خمــاطر اآلفــات ينبغي ل ]26[

انتقال اآلفات الحظ يُ عندما و . )يف غرفة النمويف املخترب أو على ســـــــــبيل املثال ( قد ّمت التأّكد من ذلكأو ظروف جتريبية 
 لتأكد من أنه ميكن أن حيدث أيضا يف ظل ظروف طبيعية.ضروري امن ال، يكون ظروف جتريبيةالتأّكد منه يف أو 

 
اآلفات  دخولمال احتمدى يف حتديد جملموعات معّينة من اآلفات النظر يف اخلصـــــــائص البيولوجية والوبائية وقد يســـــــاعد  ]27[

 .2وترد إرشادات بشأن جمموعات اآلفات اليت من احملتمل أن حتملها البذور وتُنَقل معها يف املرفق . املنطقة إىلمع البذور 
اآلفات وعوائلها من البذور على مستوى األنواع ما مل يكن هناك مربر فين الستخدام مستوى تصنيفي أعلى وينبغي تقييم 

 .11، وفقا ملتطلبات املعيار الدويل أو أدىن
 

 الغرض من االستيراد 1-3
 
، ميكن )قّيدةاحلقول املر، وزراعة تحليل املدمّ ال، و اإلكثارو  ســــــــــتيالداالمثل (طوات العديد من اخلنتاج البذور ســــــــــتلزم إقد ي ]28[

 مراعاتهية وجيب اآلفات احلجر  توّطناحتمال  يفؤثر أن يلغرض من اســـــــــــــترياد البذور إذ ميكن ليف خمتلف البلدان. اّختاذها 
 ).32املعيار (عند إجراء حتليل خماطر اآلفات وحتديد تدابري الصحة النباتية 

 
  :على النحو التايل ،علىاألدىن إىل خماطر اآلفات األواسع من بشكل الغرض من االسترياد ميكن ترتيب و  ]29[
 

 رالمدمّ تحليل الأو حوص المخبرية فغرض البذور لال 1-3-1
 
ر اآلفات حتليل خماطوقد ال يكون إطالقها يف منطقة حتليل خماطر اآلفات. أو  هاال يكون الغرض من هذه البذور غرســــــــــــــ ]30[

 لن يتم اإلفراج عن هذه البذور يف البيئة.إذ  ،ضروريا
 
متطلبات كون وينبغي أن ت. الغرسغرض ليس باالختبار، لكن عملية ميكن إنبات البذور املســــــــــــتوردة لالختبار لتســــــــــــهيل  ]31[

تــدابري يف  ةوتــدمري البــذور والنبــاتــات اليت تنمو من هــذه البــذور كــافيــظروف ممــاثلــة هــا يف أو حبســــــــــــــالفحوص املخربيــة 
 النباتية. الصحة

 
 اعتربتلبذور إذا تدابري الصـــــــحة النباتية األخرى هلذه ايف البلد املســـــــتورد  لوقاية النباتات الوطنيةاملنظمات وقد ال تتطلب  ]32[

 .ضئيلةخماطر اآلفات منخفضة أو 
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 حّددةظروف م في ظلّ غرس بذور لل 1-3-2
 
يف حقول معزولـة.  أو )مثـل البيوت الزجـاجيـة وغرف النمو(يتم اســــــــــــــترياد هـذه البـذور للبحوث وتزرع يف البيئـات احملميـة  ]33[

نع دخول اآلفات احلجرية يف منطقة حتليل خماطر اآلفات. ومن األمثلة على ذلك متهذه البذور يف ظروف  زرع ينبغي و 
 .الوراثية والبذور ومواد االستيالدواملواّد البذور للتقييم، 

 
كون أكثر ت ية تدابري الصــــــــــحة النباتية ذات الصــــــــــلة، واليت ال ينبغي أنوطنوبالنســــــــــبة هلذه البذور، قد تطلب املنظمات ال ]34[

 صرامة مما هو الزم ملواجهة خماطر اآلفات اليت مت حتديدها.
 

 بذور لزراعة الحقول 1-3-3
 
آلفات احلجر ة بالنســــــــــــــبد يف منطقة حتليل خماطر اآلفات أعلى خماطر اآلفات لبذور املراد إطالقها غري املقيّ ا قد تشــــــــــــــّكل ]35[

 الصحي.
 
ي أن تكون أي من هذه التدابري ينبغفلبلد املستورد تدابري الصحة النباتية؛ يف ا النباتاتية لوقاية وطناملنظمات الوقد تفرض  ]36[

 اضعة للوائح.لآلفات غري احلجرية اخل التحّمل بالنسبةمستويات وميكن حتديد ونشر خماطر اآلفات. تقييم متناسبة مع 
 

 مزج وخلط البذور واستكثارها 1-4
 
وخليط ، جنبات املرو  مثل خليط( واحدةرســــــــــالة يف  االســــــــــتنباتاتجيمع خلط البذور بني خمتلف األنواع واألصــــــــــناف أو  ]37[

من  بني البذورلبذور ااســـــــــتكثار جيمع و . ةواحدنة عيّ يف النوع بذور خمتلفة من نفس  بنيبذور المزج وجيمع . )ربيةالزهور ال
 .رسالة واحدةبعد احلصاد يف  اً خمتلفة فور حقول من النوع نفس 

 
عّينات يف مجعها  اليت متّ . وينبغي جلميع البذور من خمتلف سنوات احلصادالبذور من خمتلف األصول و ميكن خلط أو مزج  ]38[

 الصلة. يف الواردات ذاتتلبية متطلبات الصحة النباتية استكثار مزيج أو أو  خليط
 
جمموعات   مجيع مراعاة، أو مزجها أو اســـــــــــــتكثارهاالبذور ط خلالعينات من  النامجة عنوينبغي لدى تقدير خماطر اآلفات  ]39[

 ناولةاملو ل التخفيف، (مثمزج وخلط البذور واستكثارها اآلثار املرتتبة على  مراعاةصول. وينبغي أيضا األو والعوائل اآلفات، 
 البذور.واستكثار  ومزيجخليط، رسالة ل ة) يف حتديد خماطر اآلفات العاماملتزايدة

 
 .اخلاضعة للتصديقزيج املليط أو اخلرسالة كونات أو على املا على وميكن أن يتم االختبار والتفتيش إمّ  ]40[
 
 أن تكون قابلة لالقتفاء. ستكثارزيج أو االأو املليط، اخل رسالةميع مكونات جلجيب و  ]41[
 

 مكافحة اآلفات في إنتاج البذور 1-5
 
حة النباتية يف لتلبية متطلبات الصـــــــ كافية،  منفردة أو جمتمعةإن  ،عض املمارســـــــات املســـــــتخدمة يف إنتاج البذورقد تكون ب ]42[

، الرجوع إليهاذور لتســــــــــــــهيل بالتدابري الصــــــــــــــحة النباتية املطبقة على املتعّلقة بالوثائق مجيع ينبغي احلفاظ على و . الواردات
 حسب االقتضاء.
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  إنتاج البذور.كافحة اآلفات ومراقبة اجلودة املطبقة يفالربوتوكوالت املتكاملة ملتضمني تدابري الصحة النباتية يف وميكن  ]43[
 
 .فقط ما يتم تطبيق تدابري الصحة النباتية يف وقت احلصاد ، غالباً األشجاريف حالة بذور و  ]44[

 
اخليارات وتشمل ). ، واحملاصيل احلرجيةالبذور (احملاصيل احلقلية مثالبني قطاعات إنتاج فيما قد ختتلف ممارسات اإلنتاج  ]45[

 عند حتديد إدارة خماطر اآلفات ما يلي:مراعاهتا اليت ميكن 
 

 :زراعةفرتة ما قبل ال 
 

 الية من اآلفات)اخل(السليمة ) استخدام البذور 2-5-1مة (القسم استخدام األصناف النباتية املقاوِ  -

 )3-5-1 (القسممعاجلة البذور  -

 ختلطة)املزراعة الإدارة احملاصيل (مثل التناوب أو  -

 احلقل اختيار -

 وسط النموّ الرتبة أو  معاجلة -

 اجلغرايف أو الزماين العزل -

 الصرف الصحي أو تطهري املياه -
 
 ما قبل احلصاد:فرتة  ]46[
 

 واآلالت واألدوات)، واملعدات الزراعية وأحذيتهم العمالأيدي تدابري النظافة (مثل تعقيم  -

 حظت أعراضلو التفتيش امليداين، وعند االقتضاء، االختبار إذا  -

 ، وإزالة األعشاب الضارة)اً أعراض حتمل اليتإزالة النباتات مثل ( امليداين اإلصحاح -

 اختبار النبتة األم -

 معاجلة احملاصيل -

 البيئات احملمية (مثل البيوت الزجاجية وغرف النمو) -

 تطهري املياه الصرف الصحي أو -
 

 املناولة أثناء احلصاد وبعده: ]47[
 

 )الزراعيةواآلالت واألدوات يدي وأحذية العمال، واملعدات أمثل تعقيم (تدابري النظافة  -

يف ســــنوات ار األشــــجلبذور وبالنســــبة البذور،  نضــــجتمبجرد ما على ســــبيل املثال (احلصــــاد يف الوقت املناســــب  -
 )قبل النضج ، من الفاكهة يف مرحلة ماالغرس

 استخدام املطهرات أثناء استخراج البذور -
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 هاوفرز هيزها ، وجتهاتنظيف البذور، وجتفيف -

 اختبار البذور -

 ختزين البذور -

 )3-5-1معاجلة البذور (القسم  -

 )بشكل بارزاملصابة  إزالة بقايا النباتات والرتبة أو النباتات والبذورمثل ( اإلصحاح -

 هاتعبئة البذور وختم -

 الية من اآلفات)اخلسليمة (الاملعاجلة امليكانيكية (مثل فصل البذور  -

 ).األشجارلبذور (التاربولني) مع أو قطعة من القماش املشمع اجلطريقة احلصاد (مثل استخدام حصري  -
 

 إصدار الشهادات بشأن البذورخطط  1-5-1
 
قد يكون لبعض عناصــــــر نظام إصــــــدار الشــــــهادات عن البذور (خطة حتســــــني نوعية البذور) تأثري على خماطر اآلفات من  ]48[

املثال عن وجود  تفتيش على ســبيلالبعض من هذه العناصــر (فيمكن النظر يف . جيري إصــدار الشــهادة بشــأ�االبذور اليت 
حبســــــب  قييمها وت يةنطو الاملنظمات من قبل نقاء للكشــــــف عن بذور احلشــــــائش) يف إدارة خماطر اآلفات الاآلفات وحتليل 

 كل حالة على حدة.
 
البذور. وترد معلومات عن خطط إصدار الشهادات إمكانية تعّقب البذور ضمان بشأن  طط إصدار الشهاداتوينبغي خل ]49[

 .3 رفقالدولية للبذور يف بعض املصادر يف امل
 

 المقاوم أنواع النبات 1-5-2
 
 قد تشــــــــــــــمل مقاومة آلفات، واليتامقاومة  تتمّتع بقدرة علىاحلديثة أنواع النباتات اليت  اســــــــــــــتيالد النباتقد تنتج برامج  ]50[

ذه اآلفة يف ال تنتشـــــــــــر هتكون حبيث فة خاضـــــــــــعة للوائح املقاومة آلأن يتّم التأكد من عندما فاآلفات اخلاضـــــــــــعة للوائح. 
لبلد املســــــــــــــتورد أن تعترب هذه املقاومة كخيار مناســــــــــــــب إلدارة خماطر يف ا يةنطو لمنظمة الميكن ل متنوعة مقاومة، جمموعة
 اآلفات.

 
وجودة يف ملاخصـــــائص املقاومة حســـــب آلفات اخلاضـــــعة للوائح لالنبات من جمموعة متنوعة مقاومة مســـــتوى يتفاوت قد و  ]51[

واألمناط احليوية أو األمناط املمرضـــــة من اآلفات األجناس والســـــالالت قاومة فعالة ضـــــد كل املقد تكون جينات و النبات. 
توى قد يؤثر على مســــجديدة ضــــة رِ أمناط حيوية أو أمناط ممُ أجناس وســــالالت و لكن ظهور أو ضــــّد بعضــــها، املســــتهدفة، 

أن د املســــــــــتورد لبليف اية نطو اللمنظمة ميكن لو . حبســــــــــب كل حالة على حدةمقاومة اآلفات  ديراملقاومة. لذلك ينبغي تق
 نظم.للنهج متنظر يف استخدام أصناف مقاومة كتدبري للصحة النباتية املناسبة يف إطار 

 
 .3 رفقاستخدام األصناف النباتية املقاومة يف امل بشأنرد املراجع املقرتحة تو  ]52[
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 معالجة البذور 1-5-3
 
جراء احرتازي ، إما كإوإن مل تكن ُمصابةحىت  تهامعاجلميكن  لكنميكن معاجلة البذور للقضاء على اإلصابة من اآلفات؛  ]53[

آلفات، باعاجلة البذور مكما قد ال تتعّلق من البذور عند تعرضها لآلفات يف البيئة.   الناميةأو حلماية الشتالت  تطهري عامّ ب
 عّزز النمّو.ت ةجلعامب، ميكن معاجلة البذور فمثالً 

 
 :على سبيل املثال ال للحصر، ما يليات البذور، جلعامتتضّمن و  ]54[
 

 )ياري والبكتومبيدات النيماتودا  املبيدات الفطرية ومبيدات احلشرات،(املبيدات  -

معاجلة تلف مراحل خم أثناءتطهري وميكن القيام بال ؛املطهرات، اليت تســــتخدم عموما ضــــد البكترييا والفريوســــات -
 أو أثناء عملية تطهري خمصصة )1لغرسقبل االبذور عزيز تمثل استخراج البذور، و (البذور 

نفســـــجية، التشـــــعيع بواســـــطة األشـــــعة فوق البو والبخار واملاء الســـــاخن، مثًال، احلرارة اجلافة (املعاجلات الفيزيائية  -
 )تجميدوال، رتفعامل والضغط

 .)ببهاواملقاومة اليت يسمثل العداء، واملنافسة، (ات البيولوجية على أساس أمناط خمتلفة من العمل جلعاامل -
 

 تدابير الصحة النباتية -2
 
قييمها وحدها أو يف تاليت ّمت  تناســـــــــــبة مع خماطر اآلفات امل، ينبغي تطبيق تدابري الصـــــــــــحة النباتية 11وفقا للمعيار الدويل  ]55[

 احرتام مســـــــتويات التحّمل بالنســـــــبة لآلفات غري احلجرية اخلاضـــــــعةتركيبة ملنع دخول وانتشـــــــار اآلفات احلجرية وضـــــــمان 
 حتليل خماطر اآلفات.بواسطة ، كما مت حتديدها للوائح

 
 الشحنة واختبار الخلو من اآلفاتتفتيش  2-1

 
الئمــاً ون مكي، أن )ختبــاراخلــاضــــــــــــــعــة لالالعــدد اإلمجــايل للبــذور (خــذ عينــات البــذور، مبــا يف ذلــك حجم العينــة ينبغي أل ]56[

منهجيات أخذ العينات ( 31إرشــــادات بشــــأن حجم العينة يف املعيار الدويل وترد للكشــــف عن اآلفات اخلاضــــعة للوائح. 
ة للوائح واضــحة توحي بوجود اآلفات اخلاضــع ظهر أعراضــاً تُ  تســتدعي البذور اليت ّمت حصــادها واليت قدو . )من الشــحنات

 .تلك اآلفاتاختبار للتأكد من وجود إجراء 
 

 اآلفات للكشف عن يالميدانالتفتيش  2-2
 

تج تدابري الصـــــــــحة النباتية للكشـــــــــف عن بعض اآلفات اخلاضـــــــــعة للوائح اليت تن عبارة عن أحدقد يكون التفتيش امليداين  ]57[
 واضحة. اً أعراض

  

  .هوتوحيد بطرق خمتلفة من أجل حتسني نسبة اإلنباتقبل غرسها معاجلة البذور تعزيز البذور قبل الغرس، هو   1
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 اآلفات المناطق الخالية من اآلفات، وأماكن ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات، ومناطق يقل فيها انتشار 2-3
 
معرتف  ،مناطق خالية من اآلفات، وأماكن ومواقع إنتاج خالية من اآلفات، ومناطق يقل فيها انتشار اآلفاتينبغي إنشاء  ]58[

متطلبات  ( 10املعيار الدويل و ، )متطلبات إنشــــــــــــــاء املناطق اخلالية من اآلفات( 4هبا وحمافظ عليها وفقا للمعيار الدويل 
اإلقرار باملناطق اخلالية من ( 29واملعيار الدويل  )إنشــــــاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات

 .)اآلفات واملناطق ذات التواجد املنخفض لآلفات
 
متطلبات إنشــــــــاء مناطق ذات انتشــــــــار ( 22للمعيار الدويل  املناطق اليت يقّل فيها انتشــــــــار اآلفات وفقاً وميكن اســــــــتخدام  ]59[

اســــتخدام ( 14نهج النظم (املعيار الدويل مأو باالشــــرتاك مع تدابري الصــــحة النباتية األخرى يف مبفردها  )منخفض لآلفات
 )).اآلفاتالتدابري املتكاملة يف �ج للنظم من أجل إدارة خماطر 

 
 جاتلعامال 2-4

 
 المحاصيلمعالجة  2-4-1

 
 األم ملنع إصابة البذور. ةتاستخدام املبيدات على النبميكن  ]60[
 

 البذورمعالجة  2-4-2
 
 .)3-5-1القسم (لصحة النباتية لتدابري  باعتبارهاالبذور  معاجلةميكن استخدام  ]61[
 
عرضــــــــة بشــــــــكل ون تكو ال تتحّمل اجلفاف االســــــــتوائية واملعتدلة بعض البذور اليت املناطق تنتج العديد من أنواع أشــــــــجار  ]62[

آلفات الكامنة الفيزيائية أو الكيميائية ملنع تطور اات جلعاميكن تطبيق املو اآلفات الكامنة أو انتشار اآلفات.  لتطورخاص 
 الرطوبة.عالية من أو انتشار اآلفات يف البذور اليت حتتاج إىل احلفاظ على مستويات 

 
 ظمهج النُّ نُ  2-5

 
ات إدارة اآلف خماطراليت قد تســــــــــــــاهم يف إدارة  هفرصــــــــــــــة للنظر يف إجراءات ما قبل احلصــــــــــــــاد وما بعدنظم توفر ُ�ج ال ]63[

من خماطر اآلفات يف مجيع مراحل عملية إنتاج البذور، من  العديد من ممارســــــــــات إدارة اآلفات للحدّ وميكن إدماج  فعالة.
إطار  يفاخلطوط التوجيهية لوضـــــــــع تدابري متكاملة وتقييمها  14املعيار الدويل ويقدم الزراعة إىل احلصـــــــــاد، يف �ج النظم. 

 .�ج النظم باعتبارها خياراً من خيارات إدارة خماطر اآلفات
 

  دخولحجر ما بعد ال 2-6
 
لحجر، يف احلاالت ليف حمطة  جزبعد الدخول، مبا يف ذلك احلالبذور لبلد املســــــــــتورد حجر يف ا يةنطو املنظمة القد تفرض  ]64[

زم االختبار أو لأو حيث يســتغرق التعبري عن أعراض املرض وقتاً، أو حيثما ي، احلجرية اتفاكتشــاف اآلفيها صــعب اليت ي
حمطات حجر بشــأن اخلطوط التوجيهية  34ويقدم املعيار الدويل . معدومة النباتيةللصــحة بديلة التدابري أو تكون الاملعاملة 

 .)تصميم حمطات حجر ما بعد الدخول للنباتات وتشغيلها(ما بعد الدخول 
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باتات اليت تنمو من الناختبار البذور و  رسـالةعينة متثيلية من ميكن زرع ، يف إطار احلجر الصـحي يف مرحلة ما بعد الدخول ]65[
 .)البذور الصغرية املستخدمة للبحثرساالت ل خياراً هذا قد يكون و (هذه البذور 

 
خماطر  ه ميكن معاجلةأنورد يف البلد املست ية لوقاية النباتاتنطو املنظمات الاستنادا إىل نتائج حتليل خماطر اآلفات، قد تعترب  ]66[

هذه ون يجب أن تكف. ذلكاملخصـــــــصـــــــة لســـــــاحة الزراعية البذور املســـــــتوردة يف املغرس باشـــــــرتاط  معاجلة مالئمةاآلفات 
، إلصحاحاكافحة األعشاب الضارة، و القيام مبيلزم قد ، و العائلةالنباتات مساحات  ن غريها منعمعزولة املساحة الزراعية 

 .الصحية للناس واآلالت واملعدات والتدابري
 

 حظرال 2-7
 
بذور لك التصول عندما حيدد حتليل خماطر اآلفات أن األحتظر استرياد بذور بعض األنواع أو  أن يةنطو اللمنظمات ميكن ل ]67[

اتية البديلة. تدابري الصــــــــحة النب، وال توجد آلفات احلجر الصــــــــحيخطرا كبرياً من حيث اآلفات باعتبارها طريقاً تشــــــــكل 
عشاب الضارة واألنواع مثل األ(آفات كطريقا للنباتات   رهااعتباب كبريةفيها البذور خماطر  تشّكل وهذا يشمل احلاالت اليت 

التوجيهية لنظام طوط اخل( 20ســـــــترياد يف املعيار الدويل االرشـــــــادات بشـــــــأن حظر ميكن االّطالع على اإلو . )الغريبة الغازية
  .)الصحة النباتية على الواردات طبيق لوائحت

 
وجب ترخيص ألغراض البحث ومببدخول البذور اليت تكون عادة حمظورة، لبلد املســـــــتورد يف اية نطو ملنظمة الوقد تســـــــمح ا ]68[

 شروط منع دخول وانتشار اآلفات احلجرية.حيّدد استرياد 
 

 تعادل تدابير الصحة النباتية -3
 
 النباتات وتطبيق تدابري الصـــــحة النباتية يفماية مبادئ الصـــــحة النباتية حل(1تدابري الصـــــحة النباتية (املعيار يكتســـــي تعادل  ]69[

لبذور يف قد تكون لشركات البذور برامج الستيالد وإكثار ا، و لبذورلللحركة الدولية بالنسبة أمهية خاصة التجارة الدولية)) 
ر البذور من ييعاد مراراً تصــــدورمبا  العديد من البلدان، وقد ُتصــــّدر هذه البذور من هذه البلدان إىل بلدان عديدة أخرى، 

 نفس الرسالة. 
 
ل تدابري الصحة النباتية بشأن تعادتقدمي طلب بتعادل تدابري الصحة النباتية مدى حتديد وميكن أن يشرع البلد املصّدر يف  ]70[

التوجيهية لتحديد تدابري الصـــــــــــــحة النباتية واإلقرار  خلطوطا( 24ح يف املعيار الدويل إىل البلد املســـــــــــــتورد، كما هو موضـــــــــــــّ 
خيارات  تقدمي لىع ية لوقاية النباتاتنطو املنظمات الع شـــجَّ من البلد املســـتورد. وتُ تكون مبادرة  . وميكن أيضـــا أن)بتعادهلا

 متعددة عند حتديد متطلبات الصحة النباتية لالسترياد.
 
تعادل تدابري  لىة عومن األمثل. يارات لتحقيق احلماية الالزمةخية نطو اللمنظمات لتعادل تدابري الصــحة النباتية وفر يقد و  ]71[

من بذور أو معاجلة البذور لمناســب لاختبار بلتفتيش امليداين حملصــول البذور يف بلد املنشــأ ااســتبدال شــرط الصــحة النباتية 
 .تعادل تدابري الصحة النباتيةمن التوجيهات بشأن  مزيداً  24املعيار الدويل ويقّدم . للوائحآلفات اخلاضعة حيث ا

 
باستخدام ح سمَ  يكن يُ ا ملإذ، ةمعين ةكيميائيمعاجلة   هاتطلب استريادياليت  )مبا يف ذلك البذور العضوية(للبذور وبالنسبة  ]72[

ســـــــتورد النظر يف تدبري امل يف البلد يةنطو لمنظمة الينبغي لالكيميائية يف بلد املنشـــــــأ أو التصـــــــدير أو إعادة التصـــــــدير، املواد 
خيّفف من و من الناحية الفنية،  جمدياً  اإلجراءهذا يكون  أنشــــريطة  ، حيثما كان ذلك ممكناً معادل لتدابري الصــــحة النباتية

CPM 2017/03_01



 مشروع املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية: احلركة الدولية للبذور 2009-003

 

Page 13 of 22 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

تجات متطلبات الصـــــحة النباتية لالســـــترياد املنالّ حتّدد من املســـــتحســـــن أو إىل مســـــتوى مقبول. ر املقدّ اآلفات حدة خطر 
 .معّينةاملكونات النشطة أو بروتوكوالت  وأالكيميائية 

 
 المتطلبات الخاصة -4

 
ترد املتطلبات اخلاصة بالتفتيش، وأخذ العينات واختبار البذور للحصول على شهادة الصحة النباتية أو التحقق منها على  ]73[

 النحو التايل:
 
 التفتيش 4-1

 
املعيار الدويل دم ويق. حسـب االقتضـاء، أو كليهما، النامية حملاصـيليف حقول اتفتيش على شـحنة البذور أو الميكن إجراء  ]74[

 من التوجيهات بشأن التفتيش وأخذ العينات. اً مزيد 31املعيار الدويل كذلك و  )اخلطوط التوجيهية للتفتيش( 23
 

 شحنات البذور تفتيش 4-1-1
 
، )ة الغازيةأي األعشــاب الضــارة واألنواع الغريب(آفات الواردة يف اللوائح كبذور النباتات عن شــحنات البذور  تفتيش ميكن ]75[

وقد يكون  .ملّوثةأو آفات  )مثل الرتبة(املواد اخلاضــعة للوائح  عنأو عن عالمات أو أعراض اآلفات اخلاضــعة للوائح، أو 
نة.  ، فيتغّري لو�ا مثالً أو تصـــبحمميزة اً أعراضـــحتمل حيث يكون معروفاً أن البذور املصـــابة فعّاالً التفتيش  لكن ينبغي متغضـــّ

ن يلزم التحقق من إذا كا املعاينة البصــــــــــرية بالفحصقرتن تينبغي أن و . الفحوص املخربية بواســــــــــطةوجود اآلفة التأكد من 
اليت حتمل اآلفات اخلاضـــعة للوائح و أو اً، أعراضـــاليت ال تُبدي آلفات ااخللو من اآلفة أو من مســـتوى التحّمل ألجل معرفة 

 .ةغري موثوق اً أعراض
 
أو بدون تلك  ،إىل خصـــــــــائص فيزيائية واضـــــــــحة فرز البذور تلقائيا اســـــــــتناداً تاألجهزة اليت  واســـــــــطةبلبذور وميكن تفتيش ا ]76[

أي البكترييا (غالبية اآلفات اليت تنتقل عن طريق البذور ف، عثّ للكشف عن احلشرات وال فعاالً التفتيش  وإن كان. األجهزة
ردة وحتتاج ال ميكن كشــــفها عن طريق التفتيش بالعني اجمل )أشــــباه الفريوســــات والفريوســــاتو والفطريات والديدان اخليطية، 

غسل البذور ب وقد يكون من الضروري القيامأو الفحوصات املخربية.  )يهر اجملالفحص  بواسطة( إىل دراسة أكثر ختصصاً 
 .قبل التفتيش هاأو كسر  وغربلتها

 
رّسبة فحص البذور املغلفة، يستلزم قد و  ]77[

ُ
 البذور ة املواد اليت تغطيإزالشريط أو حصري أو أي ركيزة أخرى، أو املثّبتة يف أو امل

يف مثل و قلل من القدرة على رؤية البذور أو أعراض اآلفة على البذور. تأو كســـــــرها ألن مثل هذه املواد قد  بغســـــــل البذور
بشـكل البذور ينات أخذ عاملصـدر يف البلد  يةنطو من املنظمة اللبلد املسـتورد يف ا يةنطو الاملنظمة تطلب هذه احلاالت، قد 

لبلد يف االوطنية مة ميكن للمنظلرصــد عند االســترياد، وألجل اأو دجمها، واختبارها. أو ترســيبها ، تغليفها عمليةقبل  منتظم
قبل  )البذور ســـــــالةر جم يتناســـــــب مع حب(نة من البذور عيّ ر تقدمي يف البلد املصـــــــدّ الوطنية املنظمة املســـــــتورد أن تطلب من 

، مجع نائيثيف حال مت االتفاق على ذلك بشكل ، أو بدال من ذلك، هاواختبار  ها، لفحصمعاجلتهاأو تغليفها أو ترسيبها 
 وتقدمي نتائج االختبار.أو ترسيبها أو معاجلتها،  هاتغليفدون من نة رمسية واختبار البذور عيّ 
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 التفتيش الميداني 4-1-2
 
عن اآلفات  يف الوقت املناســــب للكشــــفمن قبل موظفني ُمدرَّبني و احلقول حمصــــول البذور يف فحص قد يكون من املفيد  ]78[

ال تكون و ألم على النبتة اقل  احلوقد تالحظ اآلفة يفواضـــــــحة.  اً ســـــــبب أعراضـــــــت ااملعروف أ�من واليت اخلاضـــــــعة للوائح 
. وميكن إجراء الفحص املخربي على )2-1القســـــــــم ( تةالنبيف البذور اليت تنتجها هذه على البذور أو بالضـــــــــرورة موجودة 

 .عرفة ما إذا كانت قد ُأصيبتنة ملو البذور املخز 
 

 ل/اللوطاتئرسامن العينات الأخذ  4-2
 
 .هباات د أو اختبار عدم وجود آفقّ البذور لتفَ ل ئرسانات من وميكن أخذ عيّ  ]79[
 
ية نطو وتتوقف منهجيات أخذ العينات اليت تســــــــــــــتعملها املنظمات ال نات.التفتيش عن اآلفات عادة على أخذ العيّ يقوم  ]80[

 على األساليب وقد ال تعتمد إالّ  )، على سبيل املثالأو الفحص لالختبار(نات العيّ هذه لوقاية النباتات على أغراض أخذ 
 .يتم تطويرها مبالحظة قيود تشغيلية خاصةقد أو اإلحصائية، 

 
 .31نات من الشحنات للتفتيش يف املعيار الدويل عيّ التوجيهات بشأن أخذ وترد  ]81[
 

 ل الصغيرةئالرساأخذ العينات من  4-2-1
 
يف و  .الرســـالةإىل تدمري نســـبة كبرية من  ةصـــغري ل الئالرســـامن  31اختبار العينات اليت تؤخذ وفقا للمعيار الدويل وقد يؤدي  ]82[

خمتلف صـــــــغرية من ال عيناتجتميع ال ،على ســـــــبيل املثال(نات البديلة منهجيات أخذ العيّ ينبغي اعتبار مثل هذه احلاالت، 
 صـــــــــــــحة النباتية، وفقاً لمعادلة لتدابري اتدابري يف البلد املســـــــــــــتورد النظر يف  يةنطو ينبغي للمنظمة الأو  )لالختبار الرســـــــــــــائل

 .24يف املعيار الدويل الواردة للتوجيهات 
 
شـــــروط حتديد تورد يف البلد املســـــ يةنطو للمنظمة ال، ميكن الرســـــائل الصـــــغريةأخذ العينات من تعّذر فيها يف احلاالت اليت يو  ]83[

 .بعد الدخولحجر معّينة لل
 

 االختبار 4-3
 
ص و خرى من الفحأ أشكاالً يقتضي األمر ورمبا  ،اآلفات اخلاضعة للوائح موجودة تقد ال يكفي التفتيش ملعرفة ما إذا كان ]84[

أشباه و  بعض أنواع البكترييا والفطريات واحلشرات والديدان اخليطية،قد ال يتسىن الكشف عن و . )الفحوص املخربيةمثل (
بواســـــطة نها عالكشـــــف  ميكن ، لكننموّ ال أثناءالفريوســـــات والفريوســـــات عن طريق تفتيش شـــــحنات البذور أو النباتات 

ة اليت تتبع  خربيةاملفحوص ال آلفات بشــــــأن ا منها قباســــــتخدام الربوتوكوالت اليت مت التحقّ التشــــــخيص بروتوكوالت اخلاصــــــّ
 اخلاضعة للوائح.

 
وقد تعطي بذور. بروتوكوالت غري مباشرة للكشف عن اآلفات يف الة/السريولوجية واملصلي ةالتشخيص اجلزيئيوتعترب وسائل  ]85[

هذه واسطة بوجود أي آفات قابلة للحياة. ونتيجة لذلك، عند اختبار البذور عدم هذه األساليب نتيجة إجيابية حىت عند 
مبدأ بيولوجي خمتلف  إىل اســتناداً ختبارات أو اختبارات إضــافية اء اوقد يتعّني إجر األســاليب، ينبغي تفســري النتائج بعناية. 
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بروتوكوالت دام ضــــــــــــــمان اســــــــــــــتخ لوقاية النباتاتية نطو اللمنظمات ينبغي لو نة. وجود آفة قابلة للحياة يف العيّ من د لتأكل
 لة أو النتائج الســــــــــلبيةاإلجيابية املضــــــــــلّ النتائج لتجنب  ق منهاالربوتوكوالت اليت مت التحقّ التشــــــــــخيص املعرتف هبا دوليا أو 

 .لةاملضلّ 
 
آلفات اخلاضعة لتشخيص البروتوكوالت ( 27يف املعيار الدويل واستخدامها بروتوكوالت التشخيص  منوصف الغرض  ردي ]86[

علومــــات حول جمموعــــة من وميكن االّطالع على امل. 27لمعيــــار الــــدويل ل الحقكماملعتمــــدة  ربوتوكوالت وترد ال )للوائح
 .3 رفقصادر املدرجة يف املامل، يف ق من صحة بعضهاوقد مت التحقّ الربوتوكوالت األخرى، 

 
 فحص البذور المعاَلجة 4-3-1

 
إال كشـــف  تبغي أن تســـتخدم طريقة الكشـــف اليت الاملثالية، ينيف احلالة قد تؤثر معاجلة البذور على حســـاســـية االختبار.  ]87[

ة االختبار ســــــــــــــلبية. نتيجتكون  ةناجح ةجلعااملكون تعندما بالتايل، ، و ةجلعالتحديد فعالية املللحياة قابلة الاآلفات  عن
لى الركيزة ينمو الكائن احلي ع لكشف عن البكترييا والفطريات حني، تقنيات اطرق الكشف هذهومن ضمن األمثلة عن 

ات اليت تنمو النباترصــد عن الفريوســات حيث تنبت البذور و لكشــف ا، وتقنيات )أوراق املنشــفاتأو  لنمواوســائط أي (
الســــتخدام ق من صــــحتها لالتحقّ ّمت و  باعاً األكثر اتّ عراض. وقد وضــــعت أســــاليب اختبار البذور الكتشــــاف األبذور المن 

البــذور  صفحق من صــــــــــــــحــة طريقــة التحقّ ، ينبغي البــذور املعــاجلــةكــان ال بــّد من فحص   إذاو البــذور غري املعــاجلــة. على 
 املعاجلة.

 
 احلاالت التالية:ف ميكن أن ُتصادَ إذ البذور املعاجلة بعناية، فحوص تفسري نتائج وينبغي  ]88[
 

وغري حياة للقابلة الطريقة الكشـــــف بالكشـــــف عن كل من اآلفات تســـــمح لكن ، نشـــــاط اآلفات ةجلعااملثبط ت -
ندما يســـــــــــتند أو ع ،املصـــــــــــلية أو اجلزيئيةاالختبارات بعض ل بالنســـــــــــيبةقد يكون هذا هو احلال و قابلة للحياة. ال

مثل الديدان ( ةجلعاهياكل اآلفات اليت قد تبقى حىت بعد املإىل أو  ةاملورفولوجيهوية اآلفات  إىلالكشــــــــــــــف 
مت ام اختبار إال إذا مت اســــــــــــــتخداً قاطع ةجلعاحتديد فعالية املال يكون يف مثل هذه احلاالت، و . )والبوغاخليطية، 

 .لبذور املعاجلةابشأن  منه التحقق

كشـف عن طريقة الكشـف. على سـبيل املثال، تتأثر بعض طرق ال مفعول ةكيميائياملعاجلة الفيزيائية أو ال تكبت -
 فطريات.ال ةجلعامبالبكترييا 

ال ميكن و  ،عن اآلفات املوجودة خارجياإال طريقة ، ال تكشـــف ال؛ فمثالً ســـلبا على طريقة الكشـــف ةجلعااملؤثر ت -
األخرى  طرق الكشــــفينبغي اســــتخدام يف هذه احلاالت، و . ةجلعاآفات متبقية داخليا بعد امل أي الكشــــف عن

 داخلية.ال اإلصابةالكشف عن بواسطتها ميكن اليت 
 

 بالصحة النباتيةإصدار الشهادات  -5
 

دير من نفس إعادة التصــوتكرار أي إعادة التصــدير إىل العديد من الوجهات، (العاملي والزمين لتجارة البذور  ابعالط طرحي ]89[
املتعلقة لف عن تلك ختت بالصحة النباتيةإصدار الشهادات حتّديات خبصوص  )البذور، والتخزين على املدى الطويل رسالة

 .لع األخرىاحلركة العاملية للسّ ب
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إصــــدار ة النباتية يف وقت لصــــحاملتعّلقة باتبادل املعلومات اإلضــــافية الرمسية على  ية لوقاية النباتاتنطو ُتشــــجَّع املنظمات ال ]90[
و إعادة تصدير البذور، كما هلكي يتسىن إصدار شهادات ية األخرى نطو مع املنظمات الاخلاصة بالصادرات  اتشهادال

الصــــحة ة باملتعلقاإلضــــافية الرمسية قد يتم تضــــمني املعلومات و . )شــــهادات الصــــحة النباتية( 12ح يف املعيار الدويل موضــــّ 
  طلب ذلك مىتشهادة الصحة النباتية الصادرة عن بلد املنشأ  يف، األول بلد االستريادطلبها يالنباتية، اليت ال 

ُ
ر من صدّ امل

 .)12املعيار (يف املستقبل تصدير إىل بلدان أخرى الأجل تسهيل إعادة 
 
عند االقتضاء، و قت اإلنتاج. و  ةلتفتيش امليداين معروفلغرض ا لالستريادالصحة النباتية البلد املتعلقة ب قد ال تكون شروطو  ]91[

مثل االختبارات أو (الصــــــــــــــحة النباتية تعادل تدابري تنظر يف اختاذ تدابري  أنبلد املســــــــــــــتورد يف الية نطو لمنظمة الميكن ل
غري أنه من . 24ويل ، وفقا للمعيار الداليت ّمت حصــــادهاالواردات من البذور يف متطلبات الصــــحة النباتية  لتلبية )اتجلعاامل

 السترياد.فيما خيّص امتطلبات الصحة النباتية تلبية رة الدولة املصدّ مسؤولية 
 
 تمتّ إذا و لبذور. اّمت فيها اســــتنبات إىل األماكن اليت  يف املقام األولشــــهادات الصــــحة النباتية،  ويشــــري "مكان املنشــــأ" يف ]92[

ثها خماطر اآلفات نتيجة مكا�ا اجلديد من خالل احتمال إصـــابتها أو تلوّ تغّري تقد ، نقلهاخز�ا أو أو ، البذورإعادة تعبئة 
إلصـــــــــابة أو اها إىل إزالة البذور أو تطهري  معاجلةعملية قد تتغري خماطر اآلفات أيضـــــــــا إذا أّدت و . بآفات خاضـــــــــعة للوائح

احلاالت، يتعّني التصـــــــريح عن كل بلد ومكان، حســـــــب الضـــــــرورة، ووضـــــــع مكان املنشـــــــأ ويف مثل هذه  ث احملتمل.التلوّ 
ميكن  . إذا مل تتعرض الشـــــحنة لإلصـــــابة يف بلد أو مكان إعادة التصـــــدير،12وفقا للمعيار الدويل  األصـــــلي بني قوســـــني،

من تلفة خمكانت الشـــحنة تتضـــمن إرســـاليات إذا  و شـــهادة الصـــحة النباتية ألغراض إعادة التصـــدير. إىل ذلك يف اإلشـــارة 
 ،مكّونة من مزيج أو خليط من البذور، أو من البذور اليت جرى اســـتكثارهال ئالرســـاأو إذا كانت ة، خمتلفبلدان أو أماكن 

 .املعنية مجيع البلدان أو األماكن ينبغي ذكر
 

 حفظ السجالت -6 ]1[
 
علومات الصــــحة النباتية مبينبغي االحتفاظ ه قد يتم ختزين البذور لســــنوات عديدة قبل تصــــديرها أو إعادة تصــــديرها، نّ مبا أ ]93[

البذور، مبا يف ذلك يف حالة إعادة تصـــــــدير شـــــــهادة الصـــــــحة النباتية األصـــــــلية للتصـــــــدير، عندما تكون  نةعيّ  حولالرمسية 
 .ظّلت البذور خمزونةطاملا  وذلكمتاحة، 
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 .من املعيار تّباعاالواجب  ذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءاً أدرج ه ]2[
]3[  

 الملّوثة  البذور واآلفات المحمولة علىأمثلة عن اآلفات التي تنتقل عن طريق البذور واآلفات   :1المرفق 
 

 .عيارامل) من قنواتبذور باعتبارها (ال 2-1أمثلة من اآلفات يف الفئات الواردة يف القسم  رفقيقدم هذا امل ]94[
 

التي تنمو عائلة ال ةوالتي تُنَقل بواســــــــــطة البذور إلى النبتداخلياً أو خارجيا البذور  المحمولة علىاآلفة  (أ): 1الفئة 
 .من هذه البذور وتتسبب في إصابتها

 Citrullus lanatusيف بذور  Acidovorax citrulliآفة  -
 Solanum lycopersicumيف بذور   Clavibacter michiganensis subsp. michiganensisآفة  -
 أو على سطحها Medicago sativaو  Vicia fabaيف بذور   Ditylenchus dipsaciآفة  -
 أو على سطحها Pseudotsuga menziessiiو   .Pinus sppيف بذور  Fusarium circinatum آفة -
 Pisum sativumيف بذور   Pea seed-borne mosaic virusفريوس موزاييك بذور البازيالء  آفة -
 Cucumis melo الشمام املشبكيف بذور   Squash mosaic virus آفة -
 S. lycopersicum يف بذور  Tomato mosaic virusفريوس موزاييك البندورة آفة  -
 

ل  البــذور داخليــًا أو خــارجيــاً  المحمولــة على اتاآلفــ (ب): 1الفئــة  ة) ثم إلى البيئــة (مثًال، الميــاه والتربــوالتي تُنقــَ
 تصيب النبتة العائلة في ظل الظروف الطبيعية.

 أو على سطحها  M. Sativaو  V. fabaيف بذور   D. dipsaciآفة  -
 S. lycopersicumعلى بذور   Fusarium oxysporumf.sp. lycopersiciآفة  -
 Linum usitatissimumعلى بذور  Gibberella avenaceae آفة -
 .Abies sppيف بذور  .Megastigmus sppآفة  -
. 

ياً  المحمولة علىاآلفات (ج):  1الفئة  تة العائلة في ظل الظروف  البذور داخل َقل إلى النب أو خارجيا والتي ال تُن
 الطبيعية.

 Fabaceaeعلى سطح بذور   C. maculatusonو Callosobruchus chinensisآفة  -
 Oryza sativaعلى بذور   Rice yellow mottle virusآفة  -
 

 اآلفات الملّوثة: 2الفئة 
 Oryza sativaيف دفعات بذور  Cyperus iriaآفة  -
 )اإلبر(، تـَُلّوث بركام األوراق  .Pinus spp يف دفعات بذور Mycosphaerella piniآفة  -
 Allium cepaبذور  فطريات متصّلبة يف، Sclerotium cepivorumآفة  -
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 أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءا واجب االتّباع من املعيار. ]4[
]5[  

 وتُنَقل معها البذورالتي من المحتمل أن تحملها إرشادات بشأن مجموعات اآلفات   :2المرفق 
 

ذور. وفقا الب بواســــــــــــــطةجمموعات اآلفات املختلفة دخول و  نقل احتمال تقديربشــــــــــــــأن يقدم هذا املرفق توجيهات عامة  ]95[
على مســـــــتوى األنواع ما مل يكن هناك مربر فين الســـــــتخدام مســـــــتوى عائلها اآلفات و بتقييم ، يوصـــــــى 11للمعيار الدويل 

تقييم احتمال اآلفات اليت  ات بشــأنإرشــاد 11من املعيار ويف املعيار الدويل  2-1يف القســم رد تصــنيفي أعلى أو أدىن. وت
 .الطريق اعرب هذواالنتشار  االستتبابتواجد يف شحنات البذور وقدرهتا على تتلك اليت ذور أو بالبترتبط 

 
اليت فة إن اآلفوباإلضـــــافة إىل ذلك، نقل اآلفات بواســـــطة البذور. معلومات حمدودة، وأحياناً متضـــــاربة، متاحة بشـــــأن  مثّة ]96[

وينبغي اصيل العائلة املعروفة. مجيع احمليف  بواسطة البذور بالضرورة تنتقل اليف عائل معّني تنتقل عن طريق البذور ا ثبت أ�
 .لبذورمنّو ادرجة إصابة العوائل قبل احملاصيل العائلة األخرى ويف النظر يف 

 
 عولتأن النبــاتــات اليت والعوائــل اآلفــات للتفــاعــل بني لــدى حتــديــدهــا  يــة لوقــايــة النبــاتــاتنطو ويتعّني أن تراعي املنظمــات ال ]97[

 .الظروف الطبيعيةظل  اآلفات حتت ظروف جتريبية قد ال تعوهلا يفبعض 
 

 مفصليات األرجل -1
 
 آفات ما قبل الحصاد 1-1
 

البذور، قبل ّو منخالل فرتة وداخلها البذور ســـــــــــــطح اآلفات اليت تتغذى على املتواجدة يف احلقول تشـــــــــــــمل املفصـــــــــــــليات  ]98[
 احلصاد.

 
 :منخفضاً  يف شحنات البذوراحتمال تواجدها اليت يكون يف احلقول  املوجودةاملفصليات  ]99[
 

بذور أثناء املفصــليات اليت تتغذى على األجزاء اخلارجية من ال ُتســتبَعد: غالبا ما العناصــر اليت تتغذى من اخلارج -
 احلصاد والتنظيف.

اء الداخلية إجهاض البذور: املفصليات اليت تتغذى على األجز يف تسبب تاليت و الداخل العناصر اليت تتغذى من  -
 .هاوحصاد هاجو البذور قبل نضسقوط من البذور عادة ما تسبب 

 
ُجتَمع أل�ا رتفعاً م يف شـــــحنات البذوراحتمال تواجدها يكون  احلقولالبذور الناضـــــجة يف تتغذى داخل املفصـــــليات اليت  ]100[

لتحديد ما إذا   نظرال ،يف مرحلة إدارة خماطر اآلفات يف منطقة حتليل خماطر اآلفات ،ينبغيو عادة مع البذور أثناء احلصاد. 
روف ظستظّل حية يف ودة أو التفتيش، وما إذا كانت مراقبة اجلاضحة خالل و  )Bruchidaeمثل (كانت هذه املفصليات 

 .التخزين
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 آفات ما بعد الحصاد 1-2
 

على سبيل (تصيب البذور بعد احلصاد، وخاصة إذا مت ختزين البذور يف ظروف سيئة أن   املخزونةفصليات املنتجات ملميكن  ]101[
تلك اليت ُختزن يدة، كاجلتخزين الظروف من شــــأن ف. )نة ســــابقاً و خمز كانت أو مع بذور  مســــتوى مرتفع من الرطوبة املثال، يف 

 .ر املخزونةاحتمال تغّذي املفصليات على البذو أو تزيل على حنو كبري أن ختّفض لبذور ذات القيمة العالية، اعموما فيها 
 

املفصــــليات اليت ما أ. ضــــعيفاً  يف شــــحنات البذوراً خارجيتتغذى نة اليت و مفصــــليات املنتجات املخز يكون احتمال تواجد  ]102[
وقد . ملوثة كآفاتأخطاراً  بذور وتشــــــــكل القد تدمر  بتلك األجزاءدون ارتباطها  تتغذى على األجزاء اخلارجية من البذور

) أيضــــــــــــــا موجودة .Liposcelis spp ، وآفة.Acarus sppوآفة  ، spp. Mycetophagus آفة اآلفات الثانوية (مثلتكون 
 .املواد الغريبة مفرطةتكون أو ظروف اإلصحاح رديئًة  كونتما عند

 
 مراعاةا ينبغي . وهكذتتغذى داخلياً يف شـــــــــــحنات البذور عالياً نة اليت و يكون احتمال تواجد مفصـــــــــــليات املنتجات املخز  ]103[

يب لمفصــليات اليت تتغذى على األجزاء الداخلية من البذور أن تصــوميكن لاحتمال اإلصــابة يف ظروف التخزين الســيئة. 
 .مكشوفة قبل التعبئة والتغليفبقى البذور اليت ت

 
 الفطريات -2

 
 تنمو من هذه النباتات اليت إصــــــــــــــابةبذور خارجيا وداخليا دون ال احلية املماثلة للفطريات الفطريات والكائناتقد ترافق  ]104[

. وميكن اإلنبات وإصــــــابة الشــــــتالت تقّلص، و هانواع تعفن البذور، وخنر األومع ذلك، تســــــبب العديد من  باملرض؛ البذور
 وجدقد تو ية ومســــــــببات أمراض التخزين. قلمســــــــببات األمراض احلضــــــــمن لبذور لتصــــــــنيف مســــــــببات األمراض الفطرية 

و احملاصــــيل األخرى أأن تدخل إىل احملاصــــيل العائلة ملوثة، وميكن كآفات البذور  ختتلط بالفطريات على ســــطح البذور أو 
ء الداخلي قد تكون الفطريات موجودة أيضــا يف الغالف أو يف اجلز و . )النموّ  وســطَ ث تلوّ باملثال على ســبيل (وتنتشــر فيها 

 .على هذا النحوإىل احملاصيل العائلة  االبذور وميكن إدخاهلمن 
 
 البكتيريا -3 ]6[

]7[  
التهـابـات أو داخلهـا كـ البـذورفوق البكترييـا  ميكن العثور على عن طريق البـذور، ال تنتقـل كّلهـا أنواع البكترييـا  كونرغم   ]105[

 .خارجية أو داخلية، على التوايل
 
 الفيروسات -4 ]8[

]9[  
د أصــابت ُمضــغة إذا كانت قســوى ال تنتقل بواســطة البذور  عموماً الفريوســات فالبذور.  بواســطةكل الفريوســات   ال تنتقل ]106[

)embryoضــــــمن آفة ، رغم وجود اســــــتثناءات ) البذور Tobamovirus genus الفريوســــــات اليت تنتقل عن ما خيّص  ويف
 .من نسبة احلبوب املصابة أقلّ نسبة الشتالت املصابة يف كثري من األحيان تكون طريق البذور، 
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 الفايروئيداتأشباه الفيروسات/ -5 ]10[
]11[  

 .البذور ولكن ليس كلهانقل بواسطة يُ ثبت أّن العديد من الفايروئيدات  ]107[
 
 )Spiroplasmas(السبيروبالسما و  الفيتوبالزما -6

 
 .يف ظل الظروف الطبيعيةما ز والسبريوبال الفيتوبالزماعن نقل البذور آلفيت ليس هناك أدلة قوية  ]108[

 
 النيماتودا -7

 
كن من لطفيليـات تعيش داخـل اجلـذور أو خـارجهـا؛ بوصــــــــــــــفهـا  الطفيليـات النبـاتيـة النيمـاتودا من نواعأمعظم ّمت تـدوين  ]109[

آفــات  ثًال منهــا م(أ�ــا هتــاجم األجزاء فوق األرض من النبــاتــات، مبــا يف ذلــك البــذور النيمــاتودا  أنواع املعروف عن بعض
Ditylenchus dipsaci و Anguina triticiوAnguina agrostis( اليت مت  تصنيفها من بني اآلفات النيماتودا  آفة. وتعّد 

من الطفيليــات اخلــارجيــة بعض األنواع تبقى و . )(تتغــّذى من الــداخــل  داخليــةالــطفيليــات ال عــادة منالبــذور  املنتقلــة على
 Aphelenchoidesمثل آفة (ويف الرتبة  بقايا النباتاتيف طور السكون يف البذور، ويف  )خارج العائلتلك اليت تتغذى من (

besseyi(  وتغزو النباتات والبذور النامية داخلية، الطفيليات المن أو تصبح)  مثل آفةA. tritici.( 
 

 آفاتالتي تشكل  اتالنبات -8 ]12[
]13[  

ت ملّوثة عن طريق آفاإىل البلد بوصــــــفها  )النباتات الطفيليةاألعشــــــاب و ( آفاتبذور النباتات اليت تشــــــكل ميكن إدخال  ]110[
 .البذور رسائل
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 .جزءاً ملزماً هلذا املعيارال يشّكل أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو 
 

 المراجع: 3 المرفق
 

 .ثابتةكما أ�ا ليست وال تعّد هذه القائمة شاملة   .من املعرتف عموما أ�ا جديرة بالثقةالواردة يف هذا املرفق املراجع  ]111[
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