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اية النباتاتاالتفاقية الدولية لوق  4   -35المعيار الدولي 

 االعتماد

المعقودة فم شهر مارس/ك ار  السابعة اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية هذا المعيار فم دورتها
2012 

 مقدمة

 النطاق

خطوطاً توجيهية إلعداد تدابير متكاملة وتنفيذها والتحقق منها فم إطار نهظ للنمخ  يوفر هذا المعيار
 (  ات األهمية االقتصادية.Tephritidae خيار إلدارة مخاطر كفات  بابة الفا هة )

 المراجع

ابير شير هذا المعيار إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، يمكن مراجعة المعايير الدولية لتدي
ية على البوابة الدولية للصحة النباتالصحة النباتية على 

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

روما، االتفاقية الدولية لوقاية  .ية لوقاية النباتاتاالتفاقية الدول االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
 النباتات، منممة األغذية والزراعة لألمخ المتحدة.

 التعريفات

على تعاري  مصطلحات الصحة النباتية المستخدمة فم هذا المعيار فم المعيار  اإلطالعيمكن 
 (.مسرد مصطلحات الصحة النباتية) 5 الدولم رقخ

 اتلمتطلبل االطار العام

(، يتعيّن تحديد العالقة ما بين العائل، النوع المستهدف FF-SAلتطوير نهظ نمخ لذبا  ثمار الفا هة )
.ويتعيّن تحديد 1من  بابة ثمار الفا هة، والمنطقة المحددة إلنتا  ثمار العائل من الفا هة والخضر

 (.PRAخيارات تدابير إدارة مخاطر اآلفات بوساطة تحليل مخاطر اآلفات )

( تدبيرين مستقلين على األقل، يمكن تطبيقهما خالل FF-SAشمل نهظ نمخ لذبا  ثمار الفا هة )ي
المراحل المختلفة من العملية، وبخاصة أثناء فترة النمو والقطاف، ما بعد القطاف والنقل، والدخول 

فات أو والتوزيف ضمن البلد المستورد.ويمكن وضف منهظ للنمخ فم منطقة ينخفض فيها انتشار اآل
الغيا  المؤقأ أو المحدّد للنوع المستهدف من  بابة الفا هة فم توليفٍة مف تدابير أخرى)من قبيل 
اختيار عائل أقل تأثرا، ممارسات إدارة المحصول أو مناولة ما بعد القطاف(لخفض مخاطر اآلفات 

 إلى مستوى يلبّم متطلبات الصحة النباتية للبلد المستورد.

( والتحقّق منه ضرورية. ما يتعيّن FF-SAلتشغيلية لتطوير وإنفا  نهظ نمخ ما )تكون اإلجراءات ا
( NPPOضمان المطابقة مف هذه اإلجراءات والتحقّق منها من قبل المنممة القطرية لوقاية النباتات )

للبلد المصدّر.ويتعيّن رصد اإلجراءات أثناء التنفيذ  ما يتعيّن اتخا  إجراءات تصحيحية فم حالة 
 دم االمتثال.ع

( والتحقّق منه موثقاً بشكل  اٍف FF-SAيتعيّن أن يكون تطوير وإنفا  نهظ نمخ لذبا  ثمار الفا هة )
 وأن تتخ مراجعة الوثائق وتحديثها عند الضرورة من قبل المنممة القطرية لوقاية النباتات.

 الخلفية

كفات  ات أهمية اقتصادية وقد يشّكل  Tephritidaeتعدّ العديد من أنواع  با  ثمار الفا هة من فصيلة 
دخولها مخاطر كفات.ولتحديد مخاطر النوع المستهدف من  بابة الفا هة وإدارته، يتعيّن القيام 

                                                      
 يشار إلى الفا هة والخضر فيما بعد بتعبير الفا هة. 1

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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بتحليل لمخاطر اآلفات من قبل المنممة القطرية لوقاية النباتات فم البلد المستورد وقد يتخ تطبيق 
تحليل ) 11المعيار الدولم  ،(لتحليل مخاطر اآلفات إطار) 2تدابير صحة نباتية )المعيار الدولم 

 ((مخاطر اآلفات الحجرية

 أوتخ تطوير نُُهظ النمخ  تدابير إلدارة مخاطر اآلفات فم حاالت ال يكون فيها تدبير مفرد متوافراً 
يتعلق القرار  أو فم حاالت يكون فيها نهظ نمخ ما أ ثر جدوى من تدبير مفرد متاح. قابالً للتطبيق

بتنفيذ نهظ نمخ محدد بالعالقة الخاصة ما بين العائل، النوع المستهدف من  بابة الفا هة، والمنطقة 
 المحددة إلنتا  الفا هة.

يتطلب نهظ نمخ ما توليفة من تدبيرين مستقلين عن بعضهما البعض على األقل، وقد يشمل أي عدد 
ستخدام التدابير المتكاملة إلدارة ا) 14من تدابير مرتبطة مف بعضها البعض )المعيار الدولم 

إن المعالجات المستخدمة فم منهظ النمخ هم تلك غير  .((مخاطر اآلفات فم إطار منهظ النمخ
يمكن تطبيق التدابير فم أما ن مختلفة وفم أوقات  المعتبرة فاعلة بشكل  اف لتطبيقها  تدبير مفرد.

 مختلفة ولذا فقد تشمل عدداً من المنممات واألشخاص.

( FF PFAsاستخدمأ بلدان، غالباً، تدابير صحة نباتية  معالجات أو مناطق خالية من اآلفات )
 (((Tephritidaeإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذبا  ثمار الفا هة )فصيلة ) 26)المعيار الدولم 

لذبا  وفم حاالت أخرى، تخ تطبيق الحمر.وقد يكون منهظ النمخ  لدعخ استيراد أو تحريك العائل.
الفا هة بديالً لتيسير التصدير وحر ة عوائل  با  الفا هة إلى داخل المناطق المهددة.وقد تعترف 

وقد يسعى البلد المصدر  المنممات القطرية لوقاية النباتات بمنهظ النمخ  ونه معادل لتدابير مفردة.
فم الحاالت التم تخ فيها للحصول على موافقة رسمية لمعادلة هذه التدابير مف تدابير االستيراد. و

تنفيذ نهظ نمخ فاعل، يمكن استخدام مكونات من تلك النمخ من قبل بلدان أخرى مستوردة أو 
 مصدّرة لتيسير حر ة الثمار من مناطق تتسخ بمروف مماثلة.

يمكن تطبيق نهظ نمخ لذبا  الفا هة فم منطقة صغيرة إلنتا  الثمار  موقف إنتا  أو منطقة  بيرة 
  بلد.

 لمتطلباتا

 القرار بتنفيذ نهج نظم لذباب الفاكهة .1

ً وتوصيلها هم من مسؤولية البلد  إن وضف متطلبات صحة نباتية لالستيراد مبررة فنيا
المستورد.وتعدّ توليفة من تدابير إدارة مخاطر اآلفات فم نهظ نمخ لذبا  الفا هة أحد الخيارات 

 (.14بات صحة نباتية لالستيراد )المعيار الدولم التم قد يختارها البلد المستورد  أساس لمتطل

يكون تطوير نهظ نمخ لذبا  الفا هة من مسؤولية المنممة القطرية لوقاية النباتات للبلد 
 المصدّر.وقد يتخ تطوير نهظ نمخ لذبا  الفا هة وتنفيذه فم حاالت حيثما:

نهظ نمخ ليتخ استخدامه فم البلد يحدّد بلد مستورد، فم متطلباته للصحة النباتية لالستيراد،  (1)
 المصدّر.

ال يتطلب البلد المستورد صراحة نهظ نمخ، ولكن ترى المنممة القطرية لوقاية النباتات  (2)
للبلد المصدّر أن منهظ النمخ اتجاه مالئخ وفعال لتحقيق متطلبات الصحة النباتية لالستيراد 

على اعتماد رسمم لتعادل التدابير مف  للبلد المستورد.وقد يحتا  البلد المصدّر للتفاوض
الخطوط التوجيهية لتعادل تدابير الصحة النباتية ) 24 البلد المستورد )المعيار الدولم

 ((واالعتراف بذلك

يتعيّن أن يمتلك نهظ نمخ لذبا  الفا هة توليفات من التدابير لتحقيق المستوى المناسب من الوقاية. 
ً وتخ اختيارها لتلبّم متطلبات الصحة النباتية لالستيراد.وتشمل ويتعيّن أن تكون هذه سليمة علم يا

مسائل اإلمكانية التشغيلية فاعلية تكلفة التدابير التم سيتخ تطبيقها فم الوقأ الذي يتخ السعم فيه 
 لفرض تدابير أقل تقييداً إلدارة مخاطر النوع المستهدف من  با  الفا هة.
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ا هة المقترحة لتطبيق نهظ نمخ لذبا  الفا هة محددة  ما يتعيّن يتعيّن أن تكون منطقة إنتا  الف
 اعتماد المنتجين المشار ين فم المنهظ من قبل المنممة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر.

وقد يكون من المستحسن أن تُشرك المنممات القطرية لوقاية النباتات أصحا  الشأن فم تطوير 
 (2)المعيار الدولم نهظ نمخ لذبا  الفا هة 

 تشمل المعلومات األساسية المطلوبة لتطوير نهظ نمخ لذبا  الفا هة على ما يلم:

يتعيّن تحديد العائل إلى مستوى النوع.وفم الحاالت التم تتنّوع فيها المخاطر مف الصن   -
 )نمراً لتفاوت تحمل اإلصابة(، يتعيّن تحديد العوائل إلى مستوى الصن .

الثمار المفحوصة  ات صلة )مثل يتخ االعتراف بأصناف الموز الناضظ  تكون مرحلة نضظ -
 فسيولوجياً على أنها عوائل غير مالئمة لذبا  الفا هة(.

يتعيّن توافر البيانات عن النوع المستهدف لذبا  الفا هة المرافق للعائل ) االسخ العلمم،  -
 حدوث اآلفة وتذبذبها، والتفضيل العوائلم(

ة إنتا  الفا هة المعّرفة لتنفيذ نهظ نمخ لذبا  الفا هة وتوثيقها بشكل  اف يتعيّن وص  منطق -
ً ب مف اهتمام خاص ، عند توزيف العائل فم المناطق التجارية وفم المناطق غير التجارية أيضا

 االقتضاء.

وفم الممارسة، يمكن تطبيق نهظ نمخ لذبا  الفا هة لعائل أو لعوائل أ ثر أو لنوع مستهدف من 
 الفا هة فم منطقة إنتا  الثمار نفسها.  با 

 ةتطوير نهج نظم لذباب الفاكه  .2

يمكن تطبيق تدابير عند مراحل متنوعة من إنتا  الفا هة ضمن البلد المصدّر إلى التوزيف ضمن 
 عند أ ثر أوالبلد المستورد. ما قد تنفّذ المنممة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد أيضاً تدبيراً 

 وصول الشحنة.وقد تشمل التدابير المطبقة عند المراحل المختلفة لمنف اإلصابة بذبابة الفا هة:

 ما قبل الزراعة

انتخا  مواقف للزراعة  ات انتشار منخفض للنوع المستهدف من  با  الفا هة)مثل مناطق  -
 ، المناخ(ينخفض فيها انتشار اآلفات، مناطق غير مالئمة بسبب الموقف الجغرافم، االرتفاع

 اختيار أنواع أو فصائل من الفا هة أقل تأثرا -

 التصحاح/اإلجراءات الصحية -

 إدارة العوائل غير المحصول -

 نباتات غير عائلة لذبا  الفا هةبزراعة بينية -

زراعة أشجار الفا هة العائلة خالل فترات محددة عندما يكون ظهور النوع المستهدف من  -
  بابة الفا هة منخفضاً أو غير موجود مؤقتاً.

 فترة النمو

 التحكُّخ باإلزهار وتوقيأ إنتا  الثمار -

مكافحة  يميائية  معامالت الطعوم بمبيدات اآلفات، محطات الطعوم، تقنية إبادة الذ ور  -
 كافحة األحيائية/البيولوجية  األعداء الطبيعيةوالم

 كليات الحماية الفيزيائية)توضيب الثمار، البُنيات الحامية للثمار( -

 تقنية الحشرات العقيمة -

 اصطياد  تلم -
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)مثل إزالة أو استبدال نباتات عائلة أخرى  إدارة العوائل غير التجارية ضمن منطقة اإلنتا  -
 مناسباً(بنباتات غير عائلة حيثما  ان 

 رصد ومسح النوع المستهدف من  بابة الفا هة مثل استخدام المصائد أو أخذ عينات الثمار -

)مثل جمف، وإزالة والتخلّص المناسب من الثمار الساقطة من  التصحاح/اإلجراءات الصحية -
 البستان أو إزالة الثمار الناضجة من األشجار(

 تجريد الثمار. -

 القطاف

 من تطّور الثمار أو الوقأ المناسب من العام عند مرحلة معينة القط  -

 أنشطة الحماية لمنف اإلصابات عند القطاف -

 المراقبة بما فم  لك قطف الثمار -

 التصحاح/اإلجراءات الصحية )مثل إزالة الثمار الساقطة والتخلص منها بشكل مناسب( -

 ما بعد القطاف والمناولة

هة والنقل فم حاويات مبردة التصنيف فم أنشطة الحماية لمنف اإلصابات مثل تبريد الفا  -
 غرف شبكية، ومخازن ونواقل العبور، استخدام الخزن البارد، ل  الثمار

 الرصد لغيا  النوع المستهدف من  بابة الفا هة عن طريق االصطياد فم بيوت التعبئة -

فرز( التصحاح/اإلجراءات الصحية )إزالة الثمار التم عليها عالمات اإلصابة بالحشرات )ال -
 فم بيوت التعبئة(

 أو االختبار )مثل بقطف الثمار( تفتيش العينات -

 المعالجات التم ال تعتبر فاعلة بشكل  اف  تدبير مفرد -

 متطلبات التعبئة)مثل استخدام حزم مانعة للحشرات( -

 ضمان تعقّب اإلرساليات/اللوطات -

 النقل والتوزيف

 بابة الفا هةأنشطة الحماية لمنف اإلصابة بالنوع المستهدف من   -

 )قبل، أثناء وبعد النقل( المعالجات التم ال تعتبر فاعلة بشكل  اف  تدبير مفرد -

التوزيف المحدد جغرافياً أو موسمياً على مناطق أو فترات حيث ال يستطيف النوع المستهدف  -
 من  بابة الفا هة التوطُّن أو ال يوجد عائل مناسب.

 المراحلتدابير مطبقة على مراحل عديدة أو لكل 

 برامظ توعية المجتمف لتوليد دعخ من الجمهور -

)مثل متطلبات مواقف اإلنتا  أو  مراقبة حر ة ثمار العائل فم المنطقة واتجاهات أخرى -
 .الجزر(

 التوثيق وحفظ السجالت .3

يتعيّن أن يكون تطوير، وإنفا  نهظ نمخ لذبا  الفا هة والتحقّق منه موثقاً ومسجالً بشكل مناسب من 
ل المنممة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر.ويتعيّن تحديد وتوثيق أدوار ومسؤوليات المنممة قب

 ما يتعيّن مراجعة الوثائق والسجالت وتحديثهما بشكل منتمخ،  القطرية للبلد المصدّر والمستورد
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نباتات للبلد المستورد شهراً على األقل وإتاحتهما للمنممة القطرية لوقاية ال 24واالحتفاظ بهما لمدة 
 عند الطلب.

 قد يشمل التوثيق:

 متطلبات الصحة النباتية لالستيراد و، إ ا  ان متاحاً، تقرير عن تحليل مخاطر اآلفات -

 تحديث ووص  التدابير للحد من المخاطر -

 وص  المتطلبات إلجراءات نهظ نمخ عامل لذبا  الفا هة -

  هةوص  المنطقة المقصودة لنهظ نمخ لذبا  الفا -

 وص  ثمار العائل التم سيتخ تصديرها والنوع المستهدف من  بابة الفا هة -

تفصيالت عن المنممات المشار ة وأدوارها ومسؤولياتها وأية روابط، بما فم  لك على  -
 سبيل المثال:

 تسجيل المنممات أو أصحا  الشأن المشار ين 

 االتفام على التعاون فم إجراءات المكافحة والمراقبة 

 منشأ الثمار، الحر ة من مكان اإلنتا ،  بقة مف متطلبات نهظ النمخ لذبا  الفا هةالمطا(
 انتخا  الثمار وتعبئتها، نقل الثمار وحمايتها(

 االتفام على اتخا  أعمال تصحيحية مناسبة 

 حفظ السجالت وجعلها متاحة 

 مراقبة اآلفات وبرنامظ المكافحة 

 نتائظ المسح 

 برنامظ التدريب للمشغلين 

 اءات التعقّبإجر 

 األساس الفنم إلجراءات محددة 

 منهجية المسح، الكش  والتشخيص 

 وص  األعمال التصحيحية وسجالت المتابعة 

 مراجعات إنفا  نهظ النمخ 

 خطط الطوارئ. 

 التحقّق .4

ً ويتعيّن أن  يتعيّن إنفا  التدابير فم نهظ نمخ لذبا  الفا هة بانسجام مف اإلجراءات المعتمدة رسميا
مرصودة من قبل المنممة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر لضمان أن يحقّق النمام تكون 

 أغراضه.

للمنممة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر المسؤولية لرصد إنفا  جميف مراحل نهظ نمخ لذبا  
مخ منفذة بشكل الفا هة وفاعليتها.وفم الحاالت التم تكون فيها اإلجراءات التشغيلية لمنهظ الن

مناسب، ولكن أحد المكونات ال يوفر إدارة  افية إلعطاء الفاعلية المطلوبة لجميف المراحل، يتعيّن 
وقد ال  إجراء مراجعة لمنهظ النمخ لضمان الوفاء بمتطلبات/اشتراطات الصحة النباتية لالستيراد.

كونات أخرى من منهظ النمخ وقد ال تحتا  م تنطوي هذه المراجعة بالضرورة على تعليق التجارة.
 للتحقّق ثانية. وينبغم أن تتأثر وتيرة التحقق بتصميخ نهظ النمخ لذبابة الفا هة.

قد تراجف المنممة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد نهظ نمخ لذبا  الفا هة باالتفام مف 
 المنممة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر.
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 مستوى التحمل .5

م حاالت عديدة، قد يكون األساس لتطوير نهظ نمخ لذبا  الفا هة اإلبقاء على مستوى ظهور ف
النوع المستهدف لذبابة الفا هة عند مستوى التحّمل أو دونه )وفيما يخص  با  ثمار الفا هة، فإن 

ل"( ال قد استُخدم أحياناً بدالً من "المستوى المحدد لمجتمف اآلفة" مصطلح محدّد من "مستوى التحمُّ
قبل المنممة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد فم المنطقة المعّرفة، مثل منطقة ينخفض فيها 

وقد يكون  لك  نتيجة لمهور النوع المستهدف من  بابة ثمار الفا هة طبيعياً  (.ALPPانتشار اآلفة )
 عند مستوى منخفض أو  نتيجة إلنفا  تدابير مكافحة.

ً قرائن لدعخ أن ظهور النوع المستهدف من  بابة ثمار الفا هة بام عند مستوى وقد يكون مطلوب ا
ل أو دونه، وإ ا  ان األمر  ذلك، يتعيّن الحصول على هذه القرائن  نتيجة لالصطياد أو جمف  التحمُّ

وقد تجري مراقبة ظهور النوع المستهدف من  بابة ثمار الفا هة ليس خالل فترة  عينات الثمار.
  مار العائل فقط بل وأثناء فترات عدم النمو.نمو ث

 عدم المطابقة وعدم االمتثال .6

تشمل عدم المطابقة اإلنفا  غير الصحيح لنهظ نمخ لذبا  الفا هة أو عدم إنفا ه.وفم مثل هذه 
الحاالت، قد تعلّق المنممة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر التجارة من المكّون غير المطابق 

وقد تحدث عدم  هظ النمخ لذبا  الفا هة لحين اتخا  أعمال تصحيحية لمعالجة عدم المطابقة.لن
المطابقة فم مرحلة أو أ ثر لمنهظ النمخ لذبا  الفا هة.ومن المهخ تحديد المرحلة التم حدثأ فيها 

 عدم المطابقة.

ة القطرية لوقاية النباتات يتعين على المنممة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر إعالم المنمم
للبلد المستورد بأي حالة من عدم المطابقة يمكن أن يكون لها تأثير على الشحن أو إصدار شهادة 

 الصحة النباتية.

يتعين على المنممة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد إعالم المنممة القطرية لوقاية النباتات 
خطوط توجيهية لإلبالغ ) 13الدولم رقخ  لمطابقة )انمر المعيارللبلد المصدّر بأي حالة من عدم ا

 .((عن حاالت عدم التقيد بشروط الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة
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