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 االعتماد

. معلومات اإلعتماد معلنة يف 2007على هذا املعيار يف مارس/آذار  يف دورتها الثانية وافقت هيئة تدابري الصحة النباتية

 كل مرف ، إذا كانت خمتلاة عن جسم النص.

 مقدمة

 النطاق

معامالت الصحة النباتية اليت مّت تقييمها واعتمادها من يبل هيئة تدابري الصحة النباتية.  1 امللح  يعرض هذا املعيار يف

كما يص  متطلبات تقديم وتقييم فعالية البيانات وأية معلومات أخرى ذات صلة عن معاملة الصحة النباتية اليت ميكن 

 .بعد اعتمادها 1يف امللح  ستدر   واليتاستعماهلا كتدبري من تدابري الصحة النباتية 

واملعامالت موجهة ملكافحة اآلفات اخلاضعة لقواعد اربجر الزراعي على السل، اخلاضعة للقواعد، وخاصة تلك املتداولة 

 .يف التجارة الدولية. وتتي  املعامالت املعتمدة املتطلبات الدنيا الضرورية ملكافحة آفة خاضعة للواح  باعالية حمددة

طاق هذا املعيار مساحل تتعل  بتسجيل مبيدات اآلفات أو أية متطلبات حملية أخرى للموافقة على املعامالت وت يتضمن ن

 .1)التشعي، مثاًل(

 املراجع

شري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على ي

https://www.ippc.int/en/core-ية على ة للصحة النباتالبوابة الدولي

setting/ispms-activities/standards/. 

يية الدولية لوياية النباتات، . روما، اتتاااتتاايية الدولية لوياية النباتات. 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 

 منظمة األغذية والزراعة.

 التعريفات

مسرد مصطلحات ) 5ميكن اإلطالع على تعاري  مصطلحات الصحة النباتية الواردة يف هذا املعيار يف املعيار الدولي ريم 

 .(الصحة النباتية

 

                                                           

أي التزام على األطراف املتعايدة باملوافقة على املعاملة أو تسجيلها أو  إدرا  معاملة من معامالت الصحة النباتية يف هذا املعيار الدولي ت ينشئ  1

 اعتماد استخدامها على أراضيها.

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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 لمتطلباتل االطار العام

ااءة تدابري الصحة النباتية يف نطاق عريض من الظروف والتشجي، على من شأن معامالت الصحة النباتية املوحدة دعم ك

بهذا املعيار معامالت الصحة النباتية اليت اعتمدتها هيئة تدابري  1اتعواف املتبادل بااعلية املعاملة. وحيتوي امللح  

 .الصحة النباتية

وياية النباتات بيانات ومعلومات أخرى لتقييم فعالية يد تقّدم املنظمات القطرية لوياية النباتات واملنظمات اإليليمية ل

املعامالت وحدودهما إمكانية تطبيقها. ويتعني أن تتضمن هذه املعلومات وصاًا تاصيليًا للمعاملة، مبا يف ذلك بيانات 

امليكانيكية، الاعالية، واسم مسؤول اتتصال، وسبب تقديم هذه البيانات. وتشمل املعامالت املؤهلة للتقييم املعامالت 

والكيمياحية، والتشعيعية، والايزياحية واملعامالت اليت تتم يف الظروف احملكومة. وجيدر أن تكون بيانات الاعالية 

واضحة ومن املاضل أن حتوي بيانات عن املعاملة يف ظروف املختيات أو احملكومة فضال عن الظروف العملية. وينبغي 

ابلية للتطبي  للمعاملة/ املعامالت املقوحة بنودًا عن التكلاة، وفاحدتها التجارية، أن تضم املعلومات عن اجلدوى والق

 .ومستوى اخلية املطلوب لتطبي  العاملة والتنّوع

تقوم اللجنة الانية ملعامالت الصحة النباتية بدراسة الطلبات املقدمة املتضمنة املعلومات الكاملة. وإذا تبني أن املعاملة 

 .رف، توصية بها إىل هيئة تدابري الصحة النباتية تعتمادها مقبولة، يتّم
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 اخللفية

الغرض من اتتاايية الدولية لوياية النباتات هو "من، انتشار ودخول اآلفات اليت تصيب النباتات واملنتجات النباتية، 

(. إن ارباجة إىل معامالت الصحة 1997من اتتاايية لعام  1وترويج التدابري املالحمة ملكافحتها." )املادة األوىل الاقرة 

النباتية أو تطبيقها على مواد خاضعة للقواعد متثل تدبريا من تدابري الصحة النباتية تستخدمه األطراف املتعايدة ملن، 

 .دخول اآلفات اخلاضعة للقواعد وانتشارها

 على: 1997من اتتاايية الدولية لوياية النباتات لعام  1وتنص املادة السابعة الاقرة 

"تتمت، األطراف املتعايدة بسلطة سيادية يف أن تنظم، طبقًا لالتااييات الدولية السارية، دخول النباتات، 

 واملنتجات النباتية واملواد األخرى اخلاضعة للواح  وهلا يف سبيل ذلك:

تية واملواد األخرى اخلاضعة أن تض، وتطب  تدابري الصحة النباتية اخلاصة باسترياد النباتات، واملنتجات النبا ()أ

 ."للواح ، مبا يف ذلك، على سبيل املثال، التاتيش، وحظر اتسترياد واملعاجلة

)أ(  2لتدابري الصحة النباتية اليت يتطلبها طرف متعايد ما ييرها فنيًا )املادة السابعة الاقرة  يكونأن  وينبغي )ب(

 (.1997من اتتاايية لعام 

القطرية لوياية النباتات معامالت الصحة النباتية ملن، دخول اآلفات اخلاضعة للقواعد  ويد استخدمت املنظمات

وانتشارها. ومعظم هذه املعامالت مدعومة ببيانات حبثية واسعة. ويستخدم بعضها اآلخر باترتكاز على يراحن تارخيية 

ناسها أو معامالت مماثلة آلفات حمددة؛ إّت  تدعم فعاليتها. ومن الناحية العملية، يستخدم العديد من الدول املعامالت

أن اتعواف املتبادل غالبًا ما يكون عملية معقدة وصعبة. وإضافة لذلك، مل تكن هناك يف الساب  منظمة معوف بها 

يتة دوليا أو عملية لتقييم فعالية املعامالت أو جهة إيداع مركزية لوض، ياحمة بهذه املعامالت. ويد أيورت اهليئة املؤ

، بارباجة تعواف دولي مبعامالت الصحة النباتية ذات 2004لتدابري الصحة النباتية، يف دورتها السادسة لعام 

 .األهمية الرحيسية ووافقت على تشكيل اللجنة الانية ملعامالت الصحة النباتية  لذاك الغرض

 املتطلبات

 الغرض واالستعمال .1

باتية هو دعم تدابري الصحة النباتية يف عريض من الظروف والتشجي، على إن الغرض من توحيد معامالت الصحة الن

اتعواف املتبادل باعالية العاملة من يبل املنظمات القطرية لوياية النباتات، مما يد ييسر أيضًا التجارة. وعالوة على 

ست املنظمات القطرية لوياية ولي .ذلك، يتعني أن تساعد خطط هذه املعامالت على تنمية اخليات والتعاون التقّني

النباتات ملزمة باستخدام هذه املعامالت، وجيوز هلا استخدام معامالت أخرى للصحة النباتية يف معاجلة ناس اآلفات 

 اخلاضعة للواح  أو املواد اخلاضعة للواح .

منها، أو جعلها غري خصبة أو  وتوفر معامالت الصحة النباتية املعتمدة وسيلة لقتل اآلفة، أو إبطال ماعوهلا أو التخلص

إبطال حيويتها عند مستوى فعالية مالحم كما أنها وثيقة الصلة، بالدرجة األوىل، بالتجارة الدولية. وتتم اإلشارة إىل 
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مستوى الاعالية، واخلصاحص والقابلية للتطبي  لكل معاملة حيثما أمكن ذلك. ويد تستعمل املنظمات القطرية لوياية 

 .املعايري تختيار املعاملة أو تولياة املعامالت اليت تكون مناسبة للظروف ذات الصلةالنباتات هذه 

 املتعايدة يف اربسبان عند طلبها معامالت صحة نباتية خاصة بالواردات النقاط التالية: األطرافويراعى أن تأخذ 

 الانية يكون لتدابري الصحة النباتية اليت يطلبها طرف متعايد ما ييرها من الناحية. 

   ملعامالت الصحة النباتية املضمنة يف هذا املعيار مرتبة معيار دولي لتدابري الصحة النباتية وعليه يراعى النظر

 .إليها على هذا األساس

  .يد متن، النظم التنظيمية لألطراف املتعايدة املصّدرة من املوافقة على استعمال معامالت معينة ضمن حدودها

 .هود لقبول معامالت معادلة حيثما ميكن ذلكوعليه، يتعني بذل ج

 عملية تقديم املعاملة واعتمادها .2

تبدأ عملية تقديم املعاملة بطلب مواضي، لوض، معايري بشأنها )مبا يف ذلك املواضي، املتعلقة باملعامالت( وفقًا لو"إجراء 

حتديد املواضي، لتضمينها يف برنامج عمل وض،  وض، املعايري يف اتتاايية الدولية لوياية النباتات" و "إجراء ومعايري

 (.https://www.ippc.intاملعايري". وهذه اإلجراءات متاحة على موي، البوابة الدولية للصحة النباتية )

 وعلى وجه اخلصوص تسري النقاط التالية على املعامالت:

 يب األخشاب( إىل برنامج عمل عقب إضافة موضوع للمعامالت )كمعامالت ذباب الااكهة أو اآلفات اليت تص

وض، املعايري يف اتتاايية الدولية لوياية النباتات، تقوم األمانة العامة لالتاايية حتت إشراف جلنة املعايري )م، 

توصيات من اللجنة الانية ملعامالت الصحة النباتية( بإعالن تقديم املذكرات والبيانات عن املعامالت بشأن هذه 

 .املواضي،

 ملنظمات القطرية لوياية النباتات واملنظمات اإليليمية لوياية النباتات إىل األمانة العامة معامالت )مقونة تقّدم ا

 (.3باملعلومات ذات الصلة حسب املطلوب يف الاقرة 

 ية وت تقدم سوى املذكرات املتعلقة باملعامالت اليت ترى املنظمة القطرية لوياية النباتات واملنظمة اإليليمية لويا

 النباتات أنها تستويف املتطلبات 

  املدرجة يف هذا املعيار، ويوصى بأن يكون يد ووف  على استعمال هذه املعامالت على املستوى القطري يبل

لي وإن مل تقتصر عليه: املعاملة امليكانيكية، الكيمياحية، التشعي،، املعاملة ي تقدميها. تشمل املعامالت، ما

اليودة( واملعامالت يف الظروف احملكومة ويتعني على املنظمات القطرية لوياية النباتات الايزياحية )اربرارة و 

واملنظمات اإليليمية لوياية النباتات أن تراعي عوامل أخرى عند النظر يف تقديم طلب بشأن معامالت الصحة 

البيئة )كما جاء وصاها يف  النباتية مثل التأثريات على صحة وسالمة اإلنسان، والصحة اربيوانية والتأثري يف

، واملادة الثالثة من اتاايية وياية 1997من املادة األوىل من اتاايية وياية النباتات لعام  1الديباجة والاقرة 

فيما يتصل بالعالية م، اتتاايات الدولية األخرى( كما تراعى التأثريات على جودة املادة  1997النباتات لعام 

 .تخدام املقصوداخلاضعة للقواعد واتس
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  وإذا ورد عدد كبري من الطلبات، 3جيرى تقييم املذكرات املقدمة باترتكاز على املتطلبات املدرجة يف الاقرة .

 .تعمل اللجنة الانية ملعامالت الصحة النباتية م، جلنة املعايري على حتديد أولوية استعراض الطلبات املقدمة

 وتقديم املعاملة م، تقرير عن املعلومات وموجز هلا 3ت املدرجة يف الاقرة يوصي باملعامالت اليت تستويف املتطلبا ،

وسيتاح تقرير الاري  الاين إىل  .إىل جلنة املعايري ثم إىل عملية وض، املعايري يف اتتاايية الدولية لوياية النباتات

زيد من املعلومات املاصلة )ما دامت جانب املعلومات املوجزة وتقرير جلنة املعايري لألطراف املتعايدة. وسيتاح امل

 غري سرية( عند طلبها من األمانة.

 تعتمد هيئة تدابري الصحة النباتية أو ترفض طلب املعاملة. وإذا مّت اتعتماد، تلح  املعاملة بهذا املعيار. 

 متطلبات معامالت الصحة النباتية .3

 :ية املتطلبات التاليةأن تستويف معامالت الصحة النبات يتعنيلغرض هذا املعيار، 

  أن تكون فّعالة يف يتل وإبطال فعالية اآلفات، أو التخلص منها وأن جتعل اآلفات غري خصبة أو إبطال حيوية

اآلفات املرتبطة باملادة خاضعة للواح . وجيب ذكور مستوى فّعالية املعاملة )على أساس كمي أو بصورة 

غري متوافرة أو غري كافية، تقدم يراحن أخرى تدعم الاعالية )أي إحصاحية(. وعندما تكون البيانات التجريبية 

 خيات ومعلومات عملية أو تارخيية(.

  أن تكون جيدة التوثي  لتثبت أن بيانات الاعالية يد استخلصت باستخدام إجراءات علمية مناسبة، مبا يف ذلك

الداعمة للمعاملة يابلة للتديي ، واإلعادة  اتباع تصميم جترييب مناسب، عند اتيتضاء. وينبغي أن تكون البيانات

ومستندة إىل طراح  إحصاحية و/أو ممارسة راسخة ومقبولة دوليًا وياضل أن تكون البحوث املعنية يد نشرت يف 

 .جملة دورية خاضعة تستعراض نظر

 ال محاية املناط  أن تكون ممكنة ويابلة لالستعمال يف املقام األول يف التجارة الدولية أو ألغراض أخرى )مث

 املهددة حمليًا أو ألغراض حبثية(.

 .أت تكون سامة للنباتات أو تكون هلا آثار جانبية 

 :ويتعني أن تتضمن املذكرات املقدمة بشأن معامالت الصحة النباتية األمور التالية

 معلومات موجزة. 

 بيانات الاعالية املؤيدة ملعاملة صحة نباتية. 

 ابلية للتطبي معلومات عن اجلدوى والق. 

 معلومات موجزة 1.3

 :أو اإليليمية املعلومات املوجزة إىل األمانة وأن حتتوي على النباتاتتقدم املنظمات القطرية لوياية 

 اسم املعاملة 

 اسم املنظمة القطرية لوياية النباتات أو املنظمة اإليليمية لوياية النباتات ومعلومات اتتصال 

 خص املسؤول عن تقديم طلب املعاملةاسم وتااصيل اتتصال بالش 
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  وص  املعاملة )املادة/املواد الاّعالة، ومنط املعاملة، واملادة/ املواد املستهدفة اخلاضعة للقواعد، واآلفة/اآلفات

 املستهدفة، اجلدول الزمين للمعاملة، معلومات أخرى(

 ةسبب تقديم الطلب، متضمنًا الصلة مبعايري دولية سارية للصحة النباتي. 

وينبغي أن تقدم الطلبات على اتستمارة اليت توفرها أمانة اتتاايية والتى ميكن اربصول عليها من البوابة الدولية 

 .(IPP, https//www.ippc.int) للصحة النباتية

ا لدى املختي وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تص  املنظمة القطرية لوياية النباتات أو املنظمة اإليليمية لوياية النباتات م

و/أو املنظمة و/أو العامل/العلماء املشاركني يف إنتا  البيانات من جتربة أو خية يف هذا املوضوع، وأي نظام لضمان اجلودة 

أو برنامج اعتماد مت تطبيقه لوض، و/أو اختبار معاملة الصحة النباتية. وسيجري النظر يف هذه املعلومات عند تقييم 

 جيب تأييد أية ادعاءات بشأن الاعالية بالبيانات. البيانات املقدمة. و

 بيانات الفعالية املؤيدة لتقديم طلب معاملة صحة نباتية 2.3

يتعني تقديم مصدر كافة بيانات الاعالية يف الطلب املقّدم )منشورة كانت أم غري منشورة(. وتعرض البيانات املؤيدة بصورة 

 بشأن الاعالية بالبيانات.وجيب تأييد أية ادعاءات  .واضحة ومنهجية

 بيانات الفعالية يف ظل ظروف املختربات أو الظروف احملكومة 1.2.3

ينبغي حتديد طور دورة حياة اآلفة املستهدفة للمعاملة. فعادة يكون طور أو أطوار دورة اربياة املرتبطة باملادة اخلاضعة 

املعاملة ويتم ترسيخه. ويف بعض الظروف، حيثما توجد عدة  للقواعد املتداولة يف التجارة هو الطور الذي تقوح من أجله

أطر لدورة حياة املادة اخلاضعة للقواعد ، ينبغي استخدام طور اربياة األكثر مقاومة تختبار املعاملة. وبرغم ذلك، ينبغي 

أطوار أكثر ضعاا  أخذ اتعتبارات العملية يف اربسبان، فضال عن اسواتيجيات مكافحة اآلفات اليت تستهدف استغالل

أو أطوار حمددة أخرى. وعند تقديم بيانات الاعالية لطور من دورة اربياة ت يعتي أنه األكثر مقاومة )إذا مل يكن الطور 

األكثر مقاومة مرتبطا باملادة اخلاضعة للقواعد(، ينبغي تقديم ميرات ذلك. وجيدر أن حتّدد بيانات الاعالية املقدمة 

 .للثقة اليت تؤيد إدعاءات الاعالية املقدمة بشأن معاملة طور حياة حمددة املستوى اإلحصاحي

وحيثما أمكن، يتعني عرض البيانات عن الطراح  املستعملة لتحديد اجلرعة/املعاملة الاعّالة إلظهار مدى فعالية املعاملة 

ف اليت اختيت فيها. على أنه ميكن )مثال منحنيات اجلرعة/ الاعالية(. وميكن عادة تقييم املعامالت وفقا فقط للظرو

ُ حمتمل إذا كان سيجرى متديد نطاق املعاملة )مثال متديد مدى درجات  تقديم معلومات إضافية لدعم أي استنتا 

اربرارة، أو تضمني أصناف أخرى لآلفة(. وحيثما تكون املعلومات املتاحة كافية إلظهار فعالية املعاملة، يتعني تقديم 

بارات املخيية األولية املستعملة يف التجارب. ويتعني أن تكون املواد والطراح  املستعملة يف التجارب ملخص فقط لالخت

 مناسبة تستعمال املعاملة عند مستوى الاعالية احملدد.

 معلومات تاصيلية، عن العناصر التالية دون أن تقتصر عيها: املقدمةوينبغي أن تشمل البيانات 

 معلومات عن اآلفة

 ة اآلفة حتى املستوى املناسب )اجلنس، النوع، الساللة، النمط اربيوي، العرق الاسيولوجي، وطور اربياة، هوي

 وفيما إذا كانت ساللة خميية أو حقلية يد استخدمت(
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 الظروف اليت استزرعت فيها اآلفات،أو متت تربيتها أو منوها 

 ثل اربيوية، والتنوع الوراثي، والوزن، وويت النمو، السمات البيولوجية/اربيوية لآلفة ذات الصلة باملعاملة )م

 وطور النمو، واخلصوبة، اخللّو من املرض أو الطايليات(

 طريقة اإلصابة الطبيعية أو املصطنعة. 

 .)حتديد أكثر األنواع/أطوار اربياة مقاومة )يف املادة اخلاضعة للقواعد حيثما يكون ذلك مناسبًا 

 قواعدمعلومات عن املادة اخلاضعة لل

 منط املادة اخلاضعة للقواعد واتستخدام املقصود 

 )اتسم النباتي للنبات أو املنتج النباتي )حسب املقتضى 

النوع/ الصن  املتولد. ينبغي أن يستند شرط اتختبار على أساس األصناف إىل يرينة تدل على أن  •

 يانات لتأييد هذا الشرط. اتختالفات بني األصناف تؤثر على فعالية املعاملة، وينبغي تقديم ب

 :ظروف النبات/املنتج النباتي ، على سبيل املثال 

 .إذا كان خاليا من اإلصابة بآفة غري مستهدفة، اختالل غري ناجم عن آفة خملاات مبيدات آفات •

 حجم، وشكل، ووزن، مرحلة النضج، والنوعية، وغري ذلك •

 إذا كان مصابًا عند طور منو حساس •

 ظروف التخزين بعد اربصاد •

 البارامرتات التجريبية

  مستوى الثقة يف اتختبارات املخيية الناجم عن طريقة التحليل اإلحصاحي، والبيانات املؤيدة لتلك اربسابات

 )عدد املواضي، املعاملة، عدد اتختبارات املكررة والضوابط(

 مراف  ومعدات التجارب. 

 عة كاملة عشواحية( إذا دعت ارباجة إىل ذلكتصميم التجارب )مثال تصميم جممو 

 )ظروف التجارب )مثل درجة اربرارة، الرطوبة النسبية، الدورة النهارية 

  رصد املعلمات اربرجة )مثل ويت التعّرض، اجلرعة، درجة حرارة املادة اخلاضعة للقواعد واهلواء احمليط

 والرطوبة النسبية(

 ا كان الناوق هو الباراميو املناسب، وفيما إذا مت تقييم الناوق عن النقطة منهجية يياس فعالية املعاملة )فيما إذ

 النهاحية يد مت يف الويت الصحي ، الناوق أو العقم جملموعات املعاملة وجمموعات املقارنة(

  حتديد الاعالية عي نطاق من املعلمات اربرجة، حيثما يكون ذلك مناسبًا، مثل ويت التّعرض، اجلرعة، درجة

 .ربرارة، الرطوبة النسبية، واحملتوى املاحي، اربجم والكثافةا

 منهجية يياس السمية للنباتات، عند اتيتضاء 

 .نظام لقياس اجلرعة، ومعايري القياسات وديتها، يف حال استخدام اإلشعاع 
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 بيانات الفعالية باستخدام الظروف العملية 2.2.3

عندما تكون بيانات الاعالية متوافرة  1.2.3رور بالعملية املوضحة يف القسم يد يتم تقديم طلبات تقييم املعامالت دون امل

من التطبي  العملي للمعاملة. وإذا ناذ وض، املعاملة يف ظل ظروف خميية يتعني تأكيد املعاملة باختبارها يف ظل ظروف 

بي  برنامج املعاملة يضمن الاعالية العملية أو حماكية للظروف العملية. وينبغي أن تثبت نتاحج هذه اتختبارات أن تط

 احملددة يف الظروف اليت سيتم استعمال املعاملة يف ظلها.

وإذا كانت مواصاات املعاملة ختتل  يف الظروف العملية، يتعني بيان التعديالت يف بروتوكول اتختبار. وميكن عرض 

لتحديد اجلرعة الاّعالة )مثال درجة اربرارة، املادة البيانات املؤيدة من اختبارات أولية لصقل اجلدول الزمين للمعاملة 

 .الكيمياحية، التشعي،( يف ظل الظروف العملية

ويف بعض ارباتت تكون طريقة التوصل إىل اجلرعة الاّعالة خمتلاة عن الطريقة املنشأة يف ظل الظروف املخيية. ويتعني 

 .املخيية تقديم البيانات اليت تؤيد أي استنتا ُ حمتمل من النتاحج

بالنسبة هلذه اتختبارات.والبيانات األخرى املطلوبة،  1.2.3كما يتعني تقديم ناس متطلبات البيانات املدرجة يف القسم 

 :اعتمادا على ما إذا كانت املعامالت يد ناذت يبل أو بعد اربصاد، هي

 طريقة التغلي ، الرص، توييت العوامل اليت تؤثر يف فعالية املعاملة )مثل معامالت بعد اربصاد، التعبئة ،

املعامالت،) يبل/ بعد التعبئة أو التصني،، يف الوانزيت، أو عند الوصول((. ويتعني ذكر ظروف املعاملة، فقد 

 .تتأثر فعالية معاملة ما مثاًل بالتعبئة، وينبغي تقديم بيانات تؤيد كل الظروف القابلة للتطبي 

 تعّرض، اجلرعة، درجة حرارة املادة اخلاضعة للقواعد واهلواء احمليط رصد الباراموات اربرجة )مثل ويت ال

 :والرطوبة النسبية( مثل

 عدد ومكان خطوط عينات الغاز )التدخني( •

 .عدد ومكان جمسات اربرارة/الرطوبة •

اخلاضعة  وعالوة على ما تقدم، ينبغي إدرا  أية إجراءات خاصة تؤثر يف جناح العملية )مثل احملافظة على جودة املادة

 .للقواعد(

  اإلمكانية والقابلية للتطبيق 3.3

يتعني تقديم معلومات، حيثما يكون مناسبًا، لتقييم ما إذا كانت معاملة الصحة النباتية ممكنة ويابلة للتطبي . وهذه 

 :تشمل أمورًا مثل

 لني، والتعقيد الاّني، إجراء لتنايذ معاملة الصحة النباتية )مبا يف ذلك سهولة اتستعمال، واملخاطر للمشغ

 .والتدريب املطلوب، واآللة املطلوبة، والتسهيالت الالزمة(

 تكلاة مكان املعاملة النمطي وتكالي  التشغيل اجلارية، حسب اتيتضاء. 

  الصلة بالتجارة، مبا يف ذلك القدرة على حتمل التكالي. 
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 ى يف املوافقة على املعاملة كتدبري من تدابري املدى الذي وصلت إليه املنظمات القطرية لوياية النباتات األخر

 .الصحة النباتية

 توافر اخلية الالزمة لتطبي  معاملة الصحة النباتية 

 )،تنّوع معاملة الصحة النباتية )مثل تطبيقها على نطاق واس، من البلدان واآلفات والسل 

 خرى )إمكانية استعمال املعاملة كجزء من الدرجة اليت تكمل فيها معاملة الصحة النباتية إجراءات صحة نباتية أ

 نهج النظم إلحدى اآلفات أو تستكمال معامالت آلفات أخرى(

  موجز باملعلومات املتاحة عن اآلثار اجلانبية احملتملة غري املرغوب فيها )مثل التأثريات على البيئة، والتأثريات

 على الكاحنات غري املستهدفة وصحة اإلنسان واربيوان(

 املعاملة للتطبي  فيما خيص تولياات مادة خاضعة للقواعد /آفة حمددة يابلية 

 اتستدامة الانية 

 السمية النباتية وغريها من التأثريات يف جودة املادة اخلاضعة للقواعد، عند اتيتضاء 

 اعتبار خطر أن يكون للكاحن املستهدف مقاومة للمعاملة أو أن ينمي مقاومة إزاءها. 

 .اءات املعاملة باستااضة طريقة التطبي  يف األوضاع التجاريةيتعني أن تص  إجر

 تقييم املعاملة املقدمة .4

ت تنظر اللجنة الانية ملعامالت الصحة النباتية يف الطلبات املقدمة إّت عندما تستويف  ي، املعلومات املدرجة يف القسم 

 .3يف الاقرة  . ويتم تقييم املعلومات املقدمة يف ضوء املتطلبات املذكورة3

وتوفر املراعاة الواجبة للسرية عند اإلشارة إىل الطاب، السري للمعلومات. ويف مثل هذه ارباتت، ينبغي حتديد املعلومات 

السرّية الواردة يف الطلب بشكل واض . وعندما تكون املعلومات السرّية ضرورية تعتماد املعاملة، ُيطلب إىل مقّدم الطلب 

 ومات. ويف حالة عدم السماح بذلك يد تتأثر عملية اعتماد العملية.اإلفرا  عن املعل

ولن تعتمد املعامالت إّت بالنسبة للمواد اخلاضعة للقواعد واألنواع املستهدفة اليت مّت اختبار املعامالت بشأنها وللظروف 

نتاجات )مثل تطبي  املعاملة على اليت مت يف ظلها اتختبار، إت إذا مت عرض بيانات تدعم ما يتم التوصل إليه من است

 نطاق واس، من أنواع اآلفة أو املواد اخلاضعة للقواعد(.

، يتم إبالغ السبب أو األسباب جلهة اتتصال احملددة 3وإذا أخا  الطلب املقّدم يف استيااء املتطلبات املبينة يف الاقرة 

 ء عمل إضايف )كإجراء حبث، اختبار حقلي، حتليل(.يف الطلب. ويد تكون هناك توصية بتقديم معلومات إضافية أو لبد

 نشر معامالت الصحة النباتية .5

 سيتّم إرفاق معامالت الصحة النباتية بهذا املعيار بعد  اعتمادها من يبل هيئة تدابري الصحة النباتية.



 28املعيار الدولي ريم  معامالت الصحة النباتية اخلاضعة للواح 

13  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -28املعيار رقم 

 مراجعة املعلومات وإعادة تقييمها .6

ايية الدولية لوياية النباتات أية معلومات جديدة يد يكون هلا تأثري يف يتعني على األطراف املتعايدة أن تقدم ألمانة اتتا

املعامالت اليت اعتمدتها هيئة تدابري الصحة النباتية. وستقوم اللجنة الانية ملعامالت الصحة النباتية مبراجعة البيانات 

 وتعديل املعاملة، إذا ايتضى األمر، من خالل العملية العادية لوض، املعايري. 



 1املرف   – ة النباتية اخلاضعة للواح معامالت الصح 28املعيار الدولي ريم 

14 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -12 املعيار رقم

 املعيار رمسيًا منهو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءًا  1املرف  

 2014-04ُحدث هذا املرف  من ِيبل األمانة يف 

 : قوائم بامللحقات املعتمدة1املرفق 

مت اعتماد معامالت الصحة النباتية التالية لآلفات اخلاضعة للواح  من يبل هيئة تدابري الصحة النباتية كملحقات للمعيار 

. وهذه املعامالت للصحة النباتية متاحة كوثاح  مناصلة على البوابة 2007:28ي لتدابري الصحة النباتية الدول

 (https://ippc.intاإللكوونية الدولية للصحة النباتية )

مللحقات املعتمدة حسب اآلفة  لةامللحقات مدرجة حسب الكاحن اربي، حسب املادة اخلاضعة للواح  وحسب منط املعام

 املستهدفة

 امللحقات املعتمدة حسب اآلفة املستهدفة

املوووووواد املسوووووتهدفة  معلومات تصنيفية اآلفة املستهدفة

 اخلاضعة للوائح

جدول املعاملة )مثول جرعوة املوادة     منط املعاملة

 الفعالة(

رقوووم امللحوووق 

)رقم معاملوة  

الصوووووووووحة 

 النباتية(

 سنة االعتماد

Anastrepha ludens  Diptera: 
Tephritidae 

 2009 1 غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 70 إشعاع الااكهة واخلضر

Anastrepha obliqua  Diptera: 
Tephritidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 70 إشعاع الااكهة واخلضر  2 2009 

Anastrepha serpentine 

  

Diptera: 
Tephritidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 100 إشعاع الااكهة واخلضر  3 2009 

البطيخ ذبابة  

Bactrocera cucurbitae 
(Coquillett) 

Diptera: 
Tephritidae 

 حرارة الااكهة واخلضر

 البخار

الدنيا( النسبية الرطوبة) % 95   15 2014 

Bactrocera jarvisi  Diptera: 
Tephritidae 

متصة الدنيا(غي )اجلرعة امل 100 إشعاع الااكهة واخلضر  4 2009 

Bactrocera tryoni  Diptera: 
Tephritidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 100 إشعاع الااكهة واخلضر  5 2009 

Ceratitis capitata Diptera: 
Tephritidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 100 إشعاع الااكهة واخلضر  14 2011 

Conotrachelus 
nenuphar 

Coleoptera: 
Curculionidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 92 إشعاع الااكهة واخلضر  9 2010 

Cydia pomonella Lepidoptera: 
Tortricidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 200 إشعاع الااكهة واخلضر  6 2009 

Cylas formicarius 
elegantulus 

Coleoptera: 
Brentidae 

)اجلرعة املمتصة الدنيا(غي  165 إشعاع الااكهة واخلضر  12 2011 

Euscepes postfasciatus Coleoptera: 
Curculionidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 150 إشعاع الااكهة واخلضر  13 2011 

 لةذباب مثار فاكهة من فصي
Tephritidae  

Diptera: 
Tephritidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 150 إشعاع الااكهة واخلضر  7 2009 

Grapholita molesta Lepidoptera: 
Tortricidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 232 إشعاع الااكهة واخلضر  10 2010 

Grapholita molesta 

ظروف نقص األكسجني يف  

Lepidoptera: 
Tortricidae 

 2010 11 غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 232 إشعاع الااكهة واخلضر

Rhagoletis pomonella Diptera: 
Tephritidae 

 2009 8 غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 60 إشعاع الااكهة واخلضر

https://ippc.int/
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 اخلاضعة للوائح املستهدفة املوادامللحقات املعتمدة حسب 

املوووواد املسوووتهدفة  

 اخلاضعة للوائح

 جوووووووووووووودول املعاملووووووووووووووة منط املعاملة معلومات تصنيفية اآلفة املستهدفة

 )مثل جرعة املادة الفعالة(

امللحوووق  رقوووم

)رقووم معاملووة 

الصووووووووووحة 

 النباتية(

 سنة االعتماد

 :Anastrepha ludens  Diptera الااكهة واخلضر
Tephritidae 

 2009 1 غي )اجلرعة املمتصة الدنيا(  70 إشعاع

 :Anastrepha obliqua  Diptera الااكهة واخلضر
Tephritidae 

 2009 2    غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 70 إشعاع

 :Anastrepha serpentina  Diptera اكهة واخلضرالا
Tephritidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 100 إشعاع  3 2009 

البطيخ ذبابة      الااكهة واخلضر  

Bactrocera cucurbitae 
(Coquillett) 

Diptera: 
Tephritidae 

(    الدنيا النسبية الرطوبة) % 95  البخار حرارة  15 2014 

 :Bactrocera jarvisi  Diptera اخلضرالااكهة و
Tephritidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 100 إشعاع  4 2009 

 :Bactrocera tryoni  Diptera الااكهة واخلضر
Tephritidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 100 إشعاع  5 2009 

 :Ceratitis capitata Diptera الااكهة واخلضر
Tephritidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 100 إشعاع  14 2011 

 :Conotrachelus nenuphar Coleoptera الااكهة واخلضر
Curculionidae 

 2010 9  غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 92 إشعاع

 :Cydia pomonella Lepidoptera الااكهة واخلضر
Tortricidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 200 إشعاع  6 2009 

 Cylas formicarius اخلضرالااكهة و
elegantulus 

Coleoptera: 
Brentidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 165 إشعاع  12 2011 

 :Euscepes postfasciatus Coleoptera الااكهة واخلضر
Curculionidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 150 إشعاع  13 2011 

 ذباب مثار فاكهة من الااكهة واخلضر

  Tephritidaeفصيلة

Diptera: 
Tephritidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 150 إشعاع  7 2009 

 :Grapholita molesta Lepidoptera الااكهة واخلضر
Tortricidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 232 إشعاع  10 2010 

 Grapholita molesta الااكهة واخلضر
 يف ظروف نقص األكسجني

Lepidoptera: 
Tortricidae 

 2010 11 غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 232 إشعاع

 :Rhagoletis pomonella Diptera الااكهة واخلضر
Tephritidae 

 2009 8 غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 60 إشعاع

 امللحقات املعتمدة حسب منط املعاملة

املوووووووووووووواد  معلومات تصنيفية اآلفة املستهدفة منط املعاملة

املسوووووووتهدفة 

 اخلاضووووووووعة

 للوائح

 جوووووووووووووودول املعاملووووووووووووووة

 )مثل جرعة املادة الفعالة(

رقوووم امللحوووق 

)رقووم معاملووة 

الصووووووووووحة 

 النباتية(

 سنة االعتماد

 :Anastrepha ludens  Diptera إشعاع
Tephritidae 

الااكهة 

 واخلضر

 2009 1 غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 70

 :Anastrepha obliqua  Diptera إشعاع
Tephritidae 

الااكهة 

 اخلضرو

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 70  2 2009 

 :Anastrepha serpentina  Diptera إشعاع
Tephritidae 

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 100الااكهة   3 2009 



 1املرف   – ة النباتية اخلاضعة للواح معامالت الصح 28املعيار الدولي ريم 
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املوووووووووووووواد  معلومات تصنيفية اآلفة املستهدفة منط املعاملة

املسوووووووتهدفة 

 اخلاضووووووووعة

 للوائح

 جوووووووووووووودول املعاملووووووووووووووة

 )مثل جرعة املادة الفعالة(

رقوووم امللحوووق 

)رقووم معاملووة 

الصووووووووووحة 

 النباتية(

 سنة االعتماد

 واخلضر

 :Bactrocera jarvisi  Diptera إشعاع
Tephritidae 

الااكهة 

 واخلضر

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 100  4 2009 

 :Bactrocera tryoni  Diptera إشعاع
Tephritidae 

الااكهة 

 واخلضر

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 100  5 2009 

 :Ceratitis capitata Diptera إشعاع
Tephritidae 

الااكهة 

 واخلضر

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 100  14 2011 

 :Conotrachelus nenuphar Coleoptera إشعاع
Curculionidae 

 الااكهة

 واخلضر

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 92  9 2010 

 :Cydia pomonella Lepidoptera إشعاع
Tortricidae 

الااكهة 

 واخلضر

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 200  6 2009 

 Cylas formicarius إشعاع
elegantulus 

Coleoptera: 
Brentidae 

الااكهة 

 واخلضر

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 165  12 2011 

 :Euscepes postfasciatus Coleoptera إشعاع
Curculionidae 

الااكهة 

 واخلضر

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 150  13 2011 

 ذباب مثار فاكهة من إشعاع

 Tephritidaeفصيلة

Diptera: 
Tephritidae 

الااكهة 

 واخلضر

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 150  7 2009 

 :Grapholita molesta Lepidoptera إشعاع
Tortricidae 

الااكهة 

 واخلضر

غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 232  10 2010 

 Grapholita molesta إشعاع
under hypoxia 

Lepidoptera: 
Tortricidae 

الااكهة 

 واخلضر

 2010 11 غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 232

 :Rhagoletis pomonella Diptera إشعاع
Tephritidae 

الااكهة 

 اخلضرو

 2009 8 غي )اجلرعة املمتصة الدنيا( 60

البطيخ ذبابة البخار حرارة  

Bactrocera cucurbitae 
(Coquillett)  

Diptera: 
Tephritidae 

الااكهة 

 واخلضر

 2014 15 الدنيا( النسبية )الرطوبة % 95 



 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  



 

 النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة

 حمایة إلى تھدف دولیة نباتیة صحة اتفاقیة ھي النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة
. اآلفات انتشار و دخول منع طریق عن البریة النباتات و المزروعة النباتات

 یتنقل فعندما. قبل ذي عن كبیر بشكل الدولیة التجارة و السفریات حجم تزاید
 تنتقل النباتات علي خطراً  تمثل التي الكائنات فإن العالم حول والسلع بشرال

 .معھم

 : تنظیم

 .النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة في متعاقد طرف 180 من أكثر ھناك �

 رسمیة اتصال نقطة و النباتات لوقایة قطریة منظمة متعاقد طرف لكل �
 .النباتات لوقایة الدولیة لالتفاقیة

 الدولیة االتفاقیة تنفیذ لتیسیر النباتات لوقایة إقلیمیة منظمات تسع تعمل �
 .البلدان في النباتات لوقایة

 الصلة ذات الدولیة المنظمات مع النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة تتواصل �
 .الوطنیة و اإلقلیمیة القدرات بناء في للمساعدة

 ).الفاو( المتحدة لألمم الزراعة و األغذیة منظمة تقدمھا االتفاقیة أمانة �

 النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

 4812 5705 06 39+: الھاتف رقم
 4819 5705 06 39+ : الفاكس رقم

 ippc@fao.org: االلكتروني البرید
 www.ippc.int: االلكتروني الموقع
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