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االعتماد
اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية هذا املعيار يف دورتها السابعة املنعقدة يف مارسكآذار .2012

مقدمة
النطاق
يلخّص هذا املعيار املعامل الرئيسة لتحديد تدابري متكاملة وتطبيقها يف مكا اإلنتاع إلنتاع نباتات الغرس
(باستثناء البذور) للتجارة الدولية .ويؤمن توجيهاً للمساعدة يف حتديد خماطر اآلفات املوافقة م نباتات الغرس
اطري كمسار وإدارتها.

املراجع
ي شري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على
https://www.ippc.int/en/coreعلى
النباتية
للصحة
الدولية
البوابة
./activities/standards-setting/ispms

التعريفات
تعاري الصحة النباتية املستخدمة يف املعيار ابالي موجودة يف املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم
مصطلحات الصحة النباتية).

5

(مسرد

االطار العام للمتطلبات
ينظر إىل نباتات الغرس عامة على أنها تشكل خماطر آفات أعلى من البنود اوخرى اخلاضعة للوائح .وميكن استخدام
التدابري املتكاملة إلدارة خماطر اآلفات اليت تشكلها نباتات الغرس اطري لآلفات اخلاضعة للوائح ولضما أنها تلبّي
متطلبات الصحة النباتية لالسترياد .يشمل استخدام التدابري املتكاملة املنظمات القطرية لوقاية النباتات ()NPPOs
واملنتجني 1أيضاً ،وتعتمد على تدابري إدارة خماطر اآلفات املطبقة يف ي عمليات اإلنتاع والتوزي .
ميكن تطوير تدابري متكامل ة وتنفيذها من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر .وميكن أ تشمل التدابري
املتكاملة العامة متطلباتكاشواطات مثل حفظ خمطط ملكا اإلنتاع ،فحص النباتات ،حفظ السجالت ،معاجلة اآلفات
واإلصحاحكاإلجراءات الصحية .وعندما يكو ذلك م/راً ،قد يكو مطلوباً عناصر إضافية مثل دليل مكا اإلنتاع مبا يف
ذلك برنامج إدارة اآلفات ،التدريب املناسب للموظفني ،متطلبات نوعية للتعبئة والنقل ،وتدقيقات داخلية وخارجية.
يتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر اعتماد أماان اإلنتاع واإلشراف عليها باستخدام تدابري متكاملة،
فضالً عن إصدار شهادات صحة نباتية تشهد للشحنة أنها تفي مبتطلبات الصحة النباتية للبلد املستورد.
 1يُقصد باملنتج يف ما يلي منتج نباتات الغرس يف مكا اإلنتاع.
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اخللفية
تؤمن العديد من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية توجيهاً عاماً عن إدارة خماطر اآلفات(مثل املعيار الدولي رقم 2
(إطار لتحليل خماطر اآلفات) ،املعيار الدولي رقم ( 11حتليل خماطر اآلفات ابجرية) ،املعيار الدولي رقم 21
(حتليل خماطر اآلفات بالنسبة إىل اآلفات غري ابجرية اخلاضعة للوائح) واملعيار الدولي رقم ( 32تصني السل تبعاً
ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها)) .ويتعيّن استخدام االستنتاجات من حتاليل خماطر اآلفات ( )PRAsلتقرير تدابري
الصحة النباتية خلفض خماطر اآلفات إىل مستوى مقبول للبلد املستورد.
يُنظر إىل نباتات الغرس عموماً على أنها تشكل خماطر آفات أعلى من البنود اوخرى اخلاضعة للوائح وبالتالي هناك
حاجة إىل توجيه نوعي عن إدارة خماطر اآلفات للمساعدة يف مواجهة هذه املخاطر اوعلى لآلفات.
ميكن استخدام تدابري متكاملة يف مكا اإلنتاع إلدارة خماطر اآلفات اخلاضعة للوائح.وخباصة تلك اليت يصعب اشفها
خالل عمليات التفتيش على الواردات أو الصادرات و :
-

بعض اآلفات ال تنطوي على أعراض بصرية مميزة ،وخباصة عند مستوى منخفض لآلفات

-

أعراض اإلصابة قد تكو ساانة أو مقنعة عند التفتيش(مثل نتيجة استخدام مبيد لآلفات ،عدم توازنات غذائية،
سكو النباتات يف وقت الشحن ،وجود آفات أخرى غري خاضعة للوائح أو بإزالة اووراق اليت تُظهر أعراضاً)

-

ميكن للحشرات أو البيض الصغري االختباء حتت القشور أو جمموعات ال/اعم وما إىل ذلك

-

منط التعبئة ،وحجم الشحنة وحالتها الفيزيائية قد تؤثر يف فاعلية التفتيش

-

قد ال تكو طرق الكش عن العديد من اآلفات متاحة ،وخباصة ا ُملمْرضات.

ال يتطلب تطبي تدابري متكاملة إلدارة خماطر اآلفات مشاراة املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر فقط ولكن
أيضاً مشاراة املنتجني خالل ال مراحل إنتاع نباتات الغرس.
تكو التدابري املتكاملة مصممة إلدارة املخاطر الناشئة عن اآلفات اخلاضعة للوائح ،ومتتلك أيضاً مزية إدارة آفات أخرى
يف مكا اإلنتاع.
يُتوق أ يُسهم هذا املعيار يف محاية التنوُّع ابيويكالبيولوجي والبيئة عن طري وض خطوط توجيهية الستخدام تدابري
متكاملة من شأنها اإلسهام يف خفض االنتشار الدولي لآلفات إىل ابدود الدنيا.

املتطلبات
.1

أساس اإلخضاع للوائح

قد يُنشئ بلد االسترياد وعليه توصيل متطلباته للصحة النباتية لالسترياد امل/رة فنياً لنباتات الغرس (ارج إىل املعايري
الدولية لتدابري الصحة النباتية  ،11 ،2و .)21ويلخص امللح 1العوامل الواجب النظر فيها عندما تُجري املنظمة
القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد حتليل خماطر اآلفات لنباتات الغرس.
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يتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر أ تطوّر وتض جمموعة تدابري لتلبية متطلبات الصحة النباتية
لالسترياد.وميكن تطوير تدابري متكاملة ووضعها يف حالتني خمتلفتني اما يلي:
-

حيدد البلد املستورد ،يف متطلباته للصحة النباتية لالسترياد تدابري متكاملة اي تستخدم يف البلد املصدّر.

-

ال يتطلب البلد املصدّر صراحة تدابري متكاملة لالستخدام ،ولكن املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر ترى
أ استخدام تدابري متكاملة ستكو وسيلة مناسبة وفعالة لتحقي متطلبات الصحة النباتية لالسترياد للبلد
املستورد وعليه ،تقرّر حتديد التدابري املتكاملة الواجب تطبيقها من قبل املُنتجني الراغبني يف تصدير نباتات
الغرس إىل ذلك البلد املستورد املعيّن.

ويف ابالة اوخرية ،ترى املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر أ "التدابري املتكاملة"اليت وضعتها يف املكا معادلة
ملتطلبات الصحة النباتية لالسترياد لبلد مستورد ،ويتعيّن على البلد املصدّر أ يسعى العتماد رمسي لتعادل هذه التدابري
م البلد املستورد(املعيار الدولي رقم ( 24اخلطوط التوجيهية لتعادل تدابري الصحة النباتية واالعواف بذلك)).
يتعيّن على املنتج الراغب يف املشاراة باستخدام تدابري متكاملة ،بغية التأهُّل لتصدير نباتات الغرس إىل بلدا معينة ،أ
حيصل على اعتماد من منظمته القطرية لوقاية النباتات.وقد تعتمد املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر ،يف وقت
الح املنُتجني املطابقني ملتطلبات التدابري املتكاملة اليت وضعتها تلك املنظمة القطرية لوقاية النباتات.
.2

التدابري املتكاملة

يص هذا املعيار مستويني رئيسيني للتدابري املتكاملة.يص القسم ( 1.2تدابري متكاملة عامة)جمموعة من التدابري
املتكاملة اليت ميكن تطبيقها بشكل واس على ي نباتات الغرس.ويص القسم ( 2-2تدابري متكاملة إضافية يف
حاالت خماطر أعلى لآلفات)عناصر إضافية مصممة إلدارة خماطر اآلفات يف حاالت خماطر أعلى لآلفات.وقد ال يكو
ضرورياً طلب ال هذه العناصر.وإضافة ملا تقدم ،وبالنسبة لنظم إنتاع معينة ،قد ال تكو ي العناصر قابلة للتطبي
(مثل حواجز فيزيائية للنباتات النامية يف ابقل).وعليه ،قد تكو بعض العناصر املوصوفة يف القسم  2-2فقط
مناسبة.وقد تعت /املنظمات القطرية لوقاية النباتات هذه اخليارات باإلضافة إىل تفتيشات ما قبل التصدير أو تفتيشات
بوابة الدخول إلدارة خماطر اآلفات.
1.2

تدابري متكاملة عامة

قد تعتمد املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر مكان ًا لإلنتاع يلبّي متطلبات التدابري املتكاملة العامة املشار إليها يف
ما يلي.
1.1.2

اعتماد أماكن لإلنتاج

يتعيّن إدراع الظروف التالية يف عملية االعتماد للمُنتجني الساعني الستخدام التدابري املتكاملة العامة:
-

االحتفاظ مبخطط حمدّث ملكا اإلنتاع ،فضالً عن مسك السجالت اليت تُظهر متى وأين واي مت إنتاع نباتات
الغرس ،أو معاجلتها ،أو خزنها ،أو إعدادها للحراة من مكا اإلنتاع (مبا يف ذلك معلومات عن اافة اونواع
النباتية يف مكا اإلنتاع ومنط املادة النباتية مثل عقل ،مزارع مستنبتة يف أوعية ،نباتات عارية اجلذور).
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-

االحتفاظ بالسجالت لفوة حتددها املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر وتتحقّ هذه السجالت من
مكا وايفية شراء نباتات الغرس ،وخزنها ،وإنتاجها ،وتوزيعها وأية معلومات أخرى ذات صلة بشأ حالتها
الصحية النباتية.

-

الوصول إىل أخصائي يف وقاية النبات يتمت مبعرفة عملية جيدة عن حتديد هوية اآلفات ومكافحتها.

-

تسمية نقطة اتصال للتواصل م املنظمة القطرية لوقاية النبات للبلد املصدّر.

2.1.2

متطلبات ملكان اإلنتاج

قد تكو املتطلبات التالية اافيةً للموافقة على أماان اإلنتاع الستخدام تدابري متكاملة عامة:
-

إجراء فحوصات للنباتات وأماان اإلنتاع من قبل موظفني معينني حسب الضرورة ،يف أوقات مناسبة وتبعاً
ملعلومات وبرتواوالت مقدّمة من املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر

-

حفظ سجالت جلمي الفحوصات ،مبا يف ذلك وص لآلفات اليت وجدت واوعمال لتصحيحية املتخذة

-

اختاذ تدابري حمدّدة حيثما اا ذلك ضرورياً(مثل حفظ النباتات خالية من اآلفات اخلاضعة للوائح يف البلد
املستورد) وتوثي هذه التدابري

-

إعالم املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر إذا ما متت مالحظة أية آفات خاضعة للوائح يف البلد املستورد

-

إنشاء نظام لإلجراءات الصحية والنظافة وتوثيقه.

يؤمن جدول1يف املرف  1أمثلة حمددة عن تدابري إدارة اآلفات مرتبطة م مواصفات جمموعة اآلفات والقابلة للتطبي
على ي أمناط نباتات الغرس يف أماان اإلنتاع.
يؤمن جدول  2يف املرف  1أمثلة عن التدابري املمكنة إلدارة اآلفات اليت قد تتطلبها املنظمات القطرية لوقاية النباتات
لألمنا ط املختلفة من نباتات الغرس وأمناط أو جمموعات خمتلفة من اآلفات املوافقة معها.وتص اومثلة التدابري
املستخدمة اثريًا ومناط اآلفات املهمة لنمط نباتات الغرس ذات الصلة.
2.2

تدابري متكاملة إضافية يف حاالت خماطر أعلى لآلفات

حيثما تكو اإلجراءات املتكاملة العامة غري اافية إلدارة خماطر اآلفات ،قد تعتمد املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد
املصدّر مكان ًا لإلنتاع يلبّي املتطلبات لتدابري متكاملة إضافية يف حاالت خماطر أعلى لآلفات.
1.2.2

متطلبات ملكان اإلنتاج يف حاالت خماطر أعلى لآلفات

يتعيّن على املنظمة القطرية لوقاي ة النباتات يف البلد املصدّر أ تطلب إىل املنتجني الذين يتقدمو بطلب موافقة الستخدام
تدابري متكاملة إضافية باالت خماطر أعلى لآلفات تطوير دليل ملكا اإلنتاع يبيّن برنامج إدارة اآلفات ويتضمّن
املعلومات ذات الصلة عن ممارسات اإلنتاع ونُظُم التشغيل.وقد تعتمد املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر مكاناً
لإلنتاع لتصدير نباتات حمددة إىل وجهات خاصة عندما تقرّر أ التدابري املتكاملة املستخدمة تُلبّي متطلبات الصحة
النباتية لالسترياد لذلك البلد.
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تؤمن اوقسام التالية العناصر الواجب توثيقها وتطبيقها من قبل املنُتجني واملدققة من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات
للبلد املصدّر.
 1.1.2.2دليل مكان اإلنتاج
يتعيّن أ يص دليل مكا اإلنتاع اافة املتطلبات ،والعناصر ،والعمليات ونظم التشغيل اليت تشكل التدابري املتكاملة
إلدارة خماطر نباتات الغرس.ويتعيّن تطوير الدليل ،وإنفاذه واحملافظة عليه من قبل املُنْتج واعتماده من قبل املنظمة
القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر.2ويتعيّن أ يكو الدليل أو أجزاء منه حمدداً ونواع نباتية أو وجهات خاصة.
ويتعيّن ،إذا مت تعديل الدليل ،أ يُعرض جمددًا على املنظمة القطرية لوقاية النبات يف البلد املصدّر للموافقة عليه.
قد يشمل دليل مكا اإلنتاع العناصر التالية:
-

وص للهيكلية التنظيمية ومسؤوليات اوشخاص ذوي الصلة ،مبا يف ذلك أمساء الشخص املعيّن امسؤول عن
اوداء الفين ملكا اإلنتاع وأخصائي وقاية النبات(انظر القسم ( )3-1-2-2ميكن وي من هؤالء اوشخاص أ
يقوم بدور نقطة االتصال بني املنظمة القطرية لوقاية النباتات واملنتج ،ويتعيّن إعالم املنظمة القطرية لوقاية
النباتات للبلد املصدّر عند ااتشاف آفات خاضعة للوائح يف البلد املستورد)

-

خمطط ووص ملكا اإلنتاع ،يُحتفظ به حمدثاً ،والذي يسجل متى ،وأين واي مت إنتاع اونواع واومناط
املختلفة من نباتات الغرس ،أو معاجلتها ،أو خزنها أو إعدادها للحراة من مكا اإلنتاع(مبا يف ذلك معلومات
عن النوعكاونواع النباتية ،مصدر املادة النباتية ومنط املادة النباتية مثل عقل ،مزارع مستنبتة يف أوعية ،نباتات
عارية اجلذور)

-

برنامج إدارة اآلفات(انظر القسم )2-1-2-2

-

وص ملواق اإلرسال واالستالم ضمن مكا اإلنتاع

-

إجراءات املناولة للمادة النباتية القادمة ،مبا يف ذلك إجراءات لضما عزل املادة النباتية القادمة عن املادة
املوجودة يف املوق

-

وص لألنشطة املتعاقد عليها فرعياً وعملية االعتماد

-

وص إلجراءات التوثي لالحتفاظ بقرائن عن مصدر مادة اإلاثار ومنشأها

-

وص للكيفية اليت ستتم فيها التدقيقات الداخلية ،مبا يف ذلك الودّد ومن هو املوظفو املسؤولو عن ذلك

-

إجراءات إبالغ املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر يف حال رصد آفة خاضعة للوائح يف البلد املصدر

-

إجراءات الستدعاء النباتات عند ااتشاف عدم مطابقة ،حسب املناسب

-

إجراءات للزائرين.

 2ميكن أيضاً عرض نظام موثّ إلدارة اجلودة ،حيثما يكو متاحاً ،على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات لكي تنظر فيه.
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 2.1.2.2برنامج إدارة اآلفات
يتعيّن أ يص برنامج إدارة اآلفات ،املضمّن يف دليل مكا اإلنتاع ،اإلجراءات أو العمليات املعتمدة من املنظمة القطرية
لوقاية النباتات للبلد املصدّ ر واملصمم إما ملن اإلصابات أو مكافحة اآلفات.ويتعيّن أ يشمل وصفاً ملتطلبات الصحة
النباتية لالسترياد للبلدا املستوردة لكل نوع نباتي وال منط من املادة النباتية.ويؤمن اجلدول  2يف املرف  1أمثلة عن
التدابري املمكنة اليت قد تطلبها املنظمات القطرية لوقاية النباتات لألمناط املختلفة من نباتات الغرس واومناط املختلفة أو
جمموعات اآلفات املرافقة هلا.
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يتعيّن أ يشمل برنامج إدارة اآلفات العناصر التالية:
-

-

-

اإلصحاحكاإلجراءات الصحية والنظافة – اليت تُسهم بم أو متن دخول اآلفات إىل مكا اإلنتاع وتقلل االنتشار،
ضمن مكا اإلنتاع ،إىل ابدود الدنيا ،على سبيل املثال:


اإلزالة املنتظمة للنبات املصابة والبقايا النباتية



تطهري اودوات واملعدات



إزالة اوعشاب واملادة غري احملصولية



معاجلة املياه



إدارة املاء السطحي



نظافة اوشخاص (مثل غسل اويدي ،مغاطس اوقدام ،املعاط أو املآزر)



حمدودية الوصول



إجراءات روتينية الستخدام مادة التعبئة ومراف التعبئة

مكافحة اآلفة  -املنتجات ،واإلجراءات والتدابري(انظر املرف )1ملن أو معاملة اآلفات من قبيل:


ابواجز الفيزيائية(مثل الشباك ،اوبواب املزدوجة)



تطهري أوساط النمو واووعية املستخدمة لتنمية النباتات



تطبيقات منتجات وقاية النبات(مثل الكيماوية ،ابيويةكالبيولوجية)



التخلُّص من النباتات املصابة



االصطياد الكتلي لكل من اآلفات املعنية والنواقل احملتملة



مراقبة املناخ



املعاملة باملاء الساخن أو بابرارة



أي طرق معاملة أخرى أثبتت جدواها يف مكافحة اآلفة املعنيّة

مناولة املادة النباتية القادمة – طرائ وتوثي إلدارة خماطر اآلفات املرافقة للمادة النباتية القادمة ،م وص لم:





-

تدابري لضما أ تكو اافة نباتات الغرس الداخلة إىل مكا اإلنتاع خالية من آفات خاضعة للوائح من
قبل البلدا املستوردة ،والنواقل احملتملة لآلفات وعملياً خالية من آفات أخرى
اإلجراءات الواجب إتباعها إذا مت اش آفات أو نواقل ممكنة
السجالت الواجب االحتفاظ بها ،مبا يف ذلك التاريخ ،اسم الشخص الذي أجرى الفحص ،أية آفات (مبا
يف ذلك النواقل املمكنة) ،ضرر أو أعراض موجودة وأية أعمال تصحيحية متخذة

فحص املادة النباتية(انظر القسم  )5-1-2-2ومواق اإلنتاع – الطرائ  ،الودد والكثافة املستخدمة لفحص ال
املواد النباتية يف مكا اإلنتاع(أي بالفحص البصري ،االعتيا كأخذ العينات ،االختبار ،االصطياد) ،مبا يف ذلك
تفصيالت أية خمت/ات مستخدمة لتحديد هوية اآلفات اليت وجدت والطرائ املستخدمة
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-

فحص نباتات الغرس قبل التصدير –الطرائ  ،الودّد ،والكثافة املستخدمة لفحص النباتات عندما يتم إعداد
الصادرات

-

حتديد النباتات املصابة وإدارتها ،م وصوفات لم:





-

اي سيتم حتديد نبات مصاب ومعاجلته
تدابري لضما عدم تصدير النباتات اليت ال تستويف شروط االسترياد املتصلة بالصحة النباتية يف البلدا
املستوردة
التخلّص من املادة النباتية املزالة بطريقة متن زيادة أعداد اآلفة وانتشارها

حفظ سجالت عن تطبيقات منتجات وقاية النبات وأية تدابري أخرى إلدارة اآلفة.

 3.1.2.2أخصائي وقاية النبات
يتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النبا تات الطلب إىل املنتجني الذين ينفذو تدابري متكاملة يف حاالت خماطر أعلى
لآلفات االستعانة بأخصائي ذي معرفة عملية جيدة بتحديد هوية اآلفات ومكافحتها من أجل ضما أ يكو
اإلصحاحكاإلجراءات الصحية ،رصد اآلفات وتدابري مكافحة اآلفات مطبقة ،اما هي موصوفة يف دليل مكا اإلنتاع.وقد
يقوم أخصائي وقاية النبات بدور شخص اتصال م مشخّصني قد يُحتاع إليهم لتحديد هوية اآلفات.
 4.1.2.2تدريب املوظفني
يتعنيّ تدريب املوظفني على اش اآلفات ،وخباصة تلك اخلاضعة للوائح يف البلد املستورد ،وإتباع نظام إبالغ رمسي
لتوصيل املعلومات عن نتائج اآلفات.ويتعيّن أ يشمل التدريب أيض ًا طرائ ملناولة املادة خلفض خطر اآلفة.
 5.1.2.2فحص املواد النباتية
يتعيّن فحص ي املواد النباتية املُنتجة يف مكا اإلنتاع(مبا يف ذلك النباتات املوجهة لألسواق احمللية ومواق اإلنتاع
اوخرى)حبثاً عن وجود آفات وف جدول منتظم من قبل اوشخاص املعينني تبعاً للطرائ املعتمدة وتطبي اوعمال
التصحيحية حسب الضرورة.
 6.1.2.2التعبئة والنقل
تنطب االعتبارات التالية على عمليات التعبئة والنقل:
-

يتعيّن تعبئة املادة النباتية بطريقة متن اإلصابة باآلفات اخلاضعة للوائح.

-

يتعيّن أ تكو مواد التعبئة نظيفة ،خالية من اآلفات وتلبّي متطلبات الصحة النباتية لالسترياد.

-

يتعيّن فحص وسائل النقل املستخدمة يف نقل املواد النباتية من مكا اإلنتاع وتنظيفها حسب الضرورة قبل
التحميل.

-

يتعيّن تعري ال إرساليةكلوط يف شحنة ما بطريقة متكّن من تعقبّها إىل مكا اإلنتاع.
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 7.1.2.2التدقيقات الداخلية
يتعيّن إجراء التدقيقات الداخلية لضما أ يكو املُنتج ممتثالً لدليله.ويتعيّن أ تراّز التدقيقات الداخلية على يف ما إذا
اا الدليل وتطبيقه يلبّي متطلبات املنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدا املصدّرة واملستوردة.إذ يقوّم التدقي
الداخلي ،على سبيل املثال ،افاءة املوظفني يف حتديد هوية اآلفات ومكافحتها ،إنفاذ الواجبات واملسؤوليات وفيما إذا
اا حفظ السجالت اافياً لتعقُّب منشأ املادة النباتية ،واللصاقات إخل.
يتعيّن أ تُنجز التدقيقات الداخلية من قبل أشخاص مستقلني عن الناس املسؤولني مباشرة عن النشاط املدق .ويتعيّن
تسجيل نتائج التدقيقات وأي عدم مطابقة(انظر القسم 3.2واملرف )2وعرضها على املُنتج للمراجعة.اما يتعيّن إنفاذ العمل
التصحيحي املتعل بأي عدم مطابقات حا ًال وبشكل فاعل وموث .
إذا حدّد التدقي أية عدم مطابقات حامسة(انظر القسم )3.2يتعيّن على املنتج أو املدقّ أ يُعْلم املنظمة القطرية لوقاية
النباتات للبلد املصدّر اتابة وحاالً ويضمن أ نباتات الغرس املصابة ال تُصدّر من مكا اإلنتاع املعين ريثما يتم تصحيح
ي أوجه عدم التطاب ابرجة.ويتعيّن اختاذ أعمال تصحيحية مباشرة حتت إشراف املنظمة القطرية لوقاية النباتات
للبلد املصدّر.
 8.1.2.2السجالت
حدّثة وإتاحتها للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر ويف حال اا ذلك م/رًا
يتعيّن االحتفاظ بسجالت مُ َ
أيضاً للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املستورد.اما يتعيّن أ حيدد دليل مكا اإلنتاع بوضوح اوفراد املسؤولني
عن حفظ السجالت املتنوعة ،واملوق واوسلوب اليت يتم بهما االحتفاظ مبثل هذه السجالت.ويتعيّن االحتفاظ
بالسجالت لفوة حتددها املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر.ويتعيّن أ تشمل السجالت تاريخ ،واسم
وتوقي الشخص الذي أجنز العمل أو أع ّد الوثيقة.وتشمل اومثلة على السجالت اليت قد تُطلب:
-

شهادات الصحة النباتية ومعلومات أخرى (االفواتري مثالً) تثبت املنشأ وحالة الصحة النباتية للمادة النباتية
القادمة

-

نتائج تفتيش املواد النباتية القادمة

-

نتائج التدقيقات

-

نتائج الفحص أثناء اإلنتاع مبا يف ذلك أية آفات ،أضرار أو أعراض مكتشفة وأي أعمال تصحيحية متخذة

-

سجالت تدابري إدارة اآلفات املتخذة ملن اآلفات أو مكافحتها (مبا يف ذلك طريقة التطبي  ،املُنتَج املستخدم،
اجلرعات وتاريخ التطبي واملدة حيثما ينطب ذلك)

-

سجالت فحص املادة النباتية اخلارجة ،مبا يف ذلك منط ،امية املادة املصدّرة واسم البلد املستورد

-

نسخ عن شهادات الصحة النباتية للمادة النباتية اليت صدّرها املُنْتِج

-

سجالت عدم املطابقة احملددة واوعمال التصحيحية أو الوقائية املتخذة

-

سجالت اوشخاص املسؤولني عن تطبي تدابري إدارة اآلفات

-

سجالت تدريب العاملني ومؤهالتهم
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-

نسخ عن الصكوك املستخدمة لتقارير التدقي الداخلية وقوائم التدقي

-

السجالت الضرورية لالحتفاظ بتعقّّب إىل اومام واخلل لنباتات الغرس من مكا اإلنتاع.

3.2

املعيار الدولي

رقم 36

عدم املطابقة مع متطلبات مكان اإلنتاج

عدم املطابقة هي أي إخفاق يف املنتجات أو اإلجراءات للتقيّد بالتدابري املتكاملة اليت وضعتها املنظمة القطرية لوقاية
النباتات للبلد املصدّر.
يتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النباتات التمييز ما بني منطني من عدم املطابقة على النحو التالي ،م مراعاة شدة
عدم املطابقة:
-

عدم املطابقة ابامسة هي ابوادث اليت ال تعرّض فاعلية التدابري املتكاملة املستخدمة يف مكا اإلنتاع أو تزيد
خماطر إصابة نباتات الغرس.

-

عدم املطابقة غري ابامسة هي ابوادث اليت ال تعرّض التدابري املتكاملة حاالً أو تزيد خماطر إصابة نباتات
الغرس يف مكا اإلنتاع.

ميكن اش عدم املطابقات أثناء التدقيقات الداخلية ،أو التدقيقات اخلارجية املنفذة أو املدارة من قبل املنظمة القطرية
لوقاية النباتات للبلد املصدّر ،أو نتيجة فحوصات املادة النباتية.
يتعيّن سحب اعتماد مكا اإلنتاع(أو أجزاء منه ذات صلة)وتعلي الصادرات حاالً إذا املنظمة القطرية لوقاية النباتات
للبلد املصدّر:
-

وجدت عدم مطابقة حامسة

-

حددت على حنو متكرر عدم مطابقة غري حامسة

-

حددت عدم مطابقة غري حامسة متعددة

-

وجدت أ املُنْتِج أخف يف إنفاذ اوعمال التصحيحية املطلوبة ضمن الفوة الزمنية احملددة

-

تلقت تبليغ ًا بضبط آفة وافدة من البلد املستورد.

يتعيّن أ ت تم اإلعادةكاإلرجاع فقط عندما يتم تنفيذ العمل التصحيحي وأثبت التدقي الذي نفذته املنظمة القطرية لوقاية
النباتات للبلد املصدّر أنه قد مت تصحيح عدم املطابقة
قد تتطلب اوعمال التصحيحية تغيرياً يف الشروط ويتعيّن أ يشمل التغيري تدابري ملن إعادة حدوث اإلخفاقات احملددة.
ميكن العثور على قائمة أمثلة عن عدم املطابقات يف املرف .2
.3

مسؤوليات املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر

املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر مسؤولة عن:
-

توصيل متطلبات البلد املستورد إىل املنتجني

-

تطوير ووض الشروط اخلاصة بالتدابري املتكاملة
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-

اعتماد أماان اإلنتاع اليت تسعى إىل املشاراة يف استخدام التدابري املتكاملة

-

اإلشراف على أماان اإلنتاع املعتمدة

-

إصدار شهادات للصحة النباتية تفيد بأ ّ
الصحة النباتية لالسترياد

-

تأمني معلومات عن التدابري املتكاملة املطورة من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد عند الطلب

-

منح وتيسري الزيارات والتدقيقات اليت تنفذها املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد ،حيثما يكو ذلك
م/راً ،انسجاماً م القسم .4-1

-

تأمني معلومات اا فية عن فاشيات اآلفات ذات الصلة إىل املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد انسجام ًا
م املعيار الدولي رقم ( 17اإلبالغ عن املخاطر).

1.3

ي نباتات الغرس املصدّرة من أماان اإلنتاع املعتمدة تستويف شروط

وضع التدابري املتكاملة

يتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر ،عند تطويرها ووضعها لتدابري متكاملة ،أ حتدّد املتطلبات
اليت جيب أ يفي بها منتج ما ومتطلبات البلد أو البلدا املستوردة.وإضافة ملا تقدم ،يتعيّن حتديد متطلبات التوثي
واالتصال للمُنتِج.
اعتماد أماكن اإلنتاج

2.3

إ متطلبات اعتماد أماان اإلنتاع اليت تفي بالتدابري املتكاملة العامة موصوفة يف القسم .1-1-2
اما أ املتطلبات العتماد أماان اإلنتاع الساعية الستخدام تدابري متكاملة إضافية باالت خماطر أعلى لآلفات موصوفة
يف القسم  1-2-2ويتعيّن أ تستند على:
-

مراجعة مبدئية للتوثي (مبا يف ذلك دليل مكا اإلنتاع) يف مكا اإلنتاع للتحقّ من أنها تفي باملتطلبات املنشأة
انسجام ًا م عوامل خماطر اآلفات إلنتاجه

-

تدقي تنفيذي للتحقّ من أ :


املنتج يفي بال/وتواوالت ،واإلجراءات واملعايري احملددة يف دليل مكا إنتاجه



أ التوثي الداعم املطلوب ااف ،وحديث ومتوافر للموظفني



السجالت والوثائ الكافية حمتفظ بها



التدقيقات الداخلية منجزة واوعمال التصحيحية مكملة





اإلجراءات يف املكا اافية لضما التحديد السري وي مشكالت آفات ،واوعمال املناسبة متخذة لضما أ
يتم تصدير النباتات اليت تلبّي الصحة النباتية لالسترياد للبلد املستورد فقط
إما أ تكو املادة النباتية ضمن مكا اإلنتاع قد بقيت خالية من ي اآلفات ابجرية أو أ املنظمة
القطرية لوقاية النباتات ،أُعلمت على حنو مناسب ،حول اإلصابات باآلفات ابجرية ومت اختاذ تدابري
مناسبة لضما أ تكو اآلفة قد استؤصلت
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رقم 36

إنشاء إجراءات لتلبّي مستويات التحمّل لآلفات غري ابجرية اخلاضعة للوائح حسب املطلوب.

وبعد اإلمتام الناجح للتدقي التوثي والتنفيذ ،قد يُعتمد مكا اإلنتاع من املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر
لتصدير نباتات غرس حمددة إىل بلدا حمددة.
3.3

اإلشراف على أماكن اإلنتاج املعتمدة

بعد املوافقة ،يتعيّن على املنظمة القطرية للبلد املصدّر اإلشراف على مكا اإلنتاع ،وخباصة من خالل رصد وتدقي
اإلنتاع ونظام التشغيل.ويتعيّن أ يتم حتديد تردّد وزمن الرصد أو التدقي باالستناد إىل خماطر اآلفات ،ومتطلبات
الصحة النباتية لالسترياد وعلى سجل املنتج باملطابقة.ويتعيّن أ يشمل الرصد أو التدقي تفتيشاً و ،حيثما يكو قابالً
للتطبي  ،اختبار نباتات الغرس والتحقُّ من الوثائ وممارسات اإلدارة نظراً الرتباطها بالتدابري املتكاملة ذات الصلة.
4.3

تفتيشات التصدير وإصدار شهادات الصحة النباتية

قد حتد التدابري املتكاملة من حاجة املنظمات القطرية لوقاية النباتات إىل إجراء تفتيشات موسم النمو وقد ختفض أيض ًا
تردّد واثافة تفتيشات التصدير لشحنات نباتات الغرس.ويتعيّن إصدار شهادات الصحة النباتية طبقاً للمعيار الدولي رقم
( 12شهادات الصحة النباتية).
5.3

توفري املعلومات

يتعيّن أ توفّر املنظمة القطرية للبلد املصدّر معلومات عن التدابري املتكاملة اجلاري استخدامها إىل املنظمة القطرية لوقاية
النباتات للبلد املستورد إذا اا ذلك مطلوباً.
.4

مسؤوليات املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد

إ املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد مسؤولة عن وض وتوصيل متطلبات الصحة النباتية لالسترياد امل/رة
فنياً.وبقيامها بذلك ،يتعيّن على البلد املستورد ،قبل االسترياد ،النظر يف العوامل اليت تؤثر يف خماطر اآلفات وخباصة
تلك املوافقة م نباتات الغرس (ارج إىل امللح .)1ويتعيّن أ تكو متطلبات الصحة النباتية لالسترياد متسقة م
خماطر اآلفات احملددة.
ويتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد إعالم املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر بأي عدم
امتثال (انظر املعيار الدولي رقم ( 13خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد بشروط الصحة النباتية واإلجراءات
الطارئة)) يتم العثور عليه لدى االسترياد أو يف مرحلة الحقة يف البلد املستورد.
اما قد تراج املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد نظام اعتماد أماان اإلنتاع املعروضة من قبل املنظمة القطرية
لوقاية النباتات للبلد املصدّر ،وحيثما اا مناسباً القيام بتدقيقات.ويتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد
املستورد توفري تغذية راجعة عن نتائج املراجعات والرصد والتدقيقات للمنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر.
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1.4

التدقيق

تدابري متكاملة لنباتات الغرس

قد تطلب املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد من املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر توفري تقارير عن
التدقيقات املنفذة من قبل املُنتِج أو من املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر.وقد تطلب أيضاً تدقي التدابري
املتكاملة على النحو الذي طورته ووضعته املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر.وقد يتأل هذا التدقي من
مراجعة ا لتوثي  ،التفتيش واختبار النباتات املُنتجة باستخدام تدابري متكاملة ،و ،حيثما يكو مناسباً ،زيارات للموق
اتوضيح عن التدابري املتكاملة املستخدمة(انظر املعيار الدولي رقم ( 20اخلطوط التوجيهية لنظام تطبي لوائح الصحة
النباتية على الواردات)) أو زيارات إىل مواق حمددة شرط وجود م/رات نوعيةكحمددة ،على سبيل املثال يف حاالت
عدم االمتثال(املعيار الدولي رقم ..)13
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1

هذا امللح هو جزء ملزم هلذا املعيار

امللحق  :1العوامل اليت تؤثر يف خماطر اآلفات لنباتات الغرس
العوامل املرتبطة بالنبات اليت تؤثر يف املخاطر
العوامل البدائية ملخاطر اآلفات املرتبطة بالنبات الواجب النظر فيها هي النوع النباتي ،الصن  ،ومنطقة املنشأ.ضمن أي
نوع نباتي هناك مدى من خماطر اآلفات املرافقة لنمط املادة النباتية املتحراة مبا يف ذلك ،وحسب ترتيبها أدناه من
املخاطر اودنى إىل املخاطر اوعلى لآلفات(م االعواف بأ هذا الوتيب خيتل تبع ًا ملناسبات حمددة):
( )1زراعة اونسجة اجلنينيةكاملرييسيمية
( )2زراعة يف أوعية مستنبتات
( )3برعم خشيبكخشب تطعيم
( )4عقل غري جمزرة
( )5عقل جمذرة
( )6قط جذرية ،عقل جذرية ،جذيرات ،أو أاعاب
( )7أبصال ودرنات
( )8نباتات عارية اجلذور
( )9نباتات جمذرة يف أصص
وإضافة ملا تقدم ،قد تزداد خماطر اآلفات م عمر النبات ،على اعتبار أ النباتات الكبرية اانت عرضة لآلفات
احملتملة ملدة أطول.
العوامل املرتبطة باإلنتاج اليت تؤثر يف خماطر اآلفات
ميكن أ تؤثر الكيفية اليت مت فيها إنتاع نباتات الغرس يف مستوى خماطر اآلفات.وقد تشمل هذه العوامل:
( )1أوساط النمو
( )2طريقة الري ومصدّر املياه
( )3ظروف النمو
( )4املزع بني أنواع خمتلفة من النباتات.
وعلى حنو عام ،فإنه من املرجح أ يشكل استخدام الوبة اوسط منو خماطر آفات أعظم من وسط خال من الوبة نظرًا
و الوبة أاثر احتماالً بمل آفات منقولة م الوبة(من قبيل الكائنات ابية الدقيقة ،مفصليات اورجل،
النيماتودا).وقد تؤدي عمليات التعقيم والبسوة أو طرائ أخرى فاعلة ملعاجلة وسط النمو قبل الزراعة إىل إدارة بعض
خماطر اآلفات.
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ميكن ملصدّر ونوعية ماء الري أ تؤثر يف خماطر اآلفات.وبالنسبة لبعض اآلفات اليت تنتشر بوساطة املاء ،قد يشكل املاء
السطحي خماطر آفات أعظم من املاء املعاجل.وعلى حنو مماثل قد تنتج طريقة الري مناخاً موضعياً أو ظروفاً مواتية لتطور
اآلفات وانتشارها (مثال الري الرذاذي بدالً من الري بالتنقيط).
ومدرجة أدناه أمثلة عن ظروف النمو اليت قد تؤثر يف خماطر اآلفات ،مرتبة بشكل واس من خماطر اآلفات اودنى إىل
اوعلى:
( )1غرفة منو
( )2دفيئة
( )3بيت شبكي
( )4منو يف ابقل يف أوعية(أصص ،أنابيب إخل)
( )5منو يف ابقل
( )6نباتات جمموعة من ابياة ال/ية.
توفر الضميمات اغرف النمو ،الدفيئات والبيوت الشبكية عادة مراقبة أفضل للمادة النباتية وفرصة أفضل الستبعاد
اآلفات مقارنة بالنباتات النامية يف ابقل.وقد تقدم النباتات النامية يف أوعية م وسط منو معقم أو النامية على غشاء
بعض ابماية من اآلفات املنقولة م الوبة.ختض احملاصيل النامية يف ابقل عموماً إىل مكافحة زراعية وايميائية
لآلفات.وتكو النباتات اجملموعة يف ابالة ال/ية غري حممية من اآلفات ومن احملتمل أ تكو ذات خماطر أعلى
لآلفات.اما أ النباتات املائية املُنتجة م أو بدو وسط قد حتمل خماطر حمددة النتقال اآلفات.وقد ال تواف نظم
اإلنتاع واحدة من الفئات أعاله وقد تشمل توليفة من ظروف منو عديدة(مثال النباتات اجملموعة برياً اليت مت تشتيلها يف
اووعية لنمو إضايف يف ابقل قبل التصدير).تتطلب خطط التصدي توليفات حمددة من هذه العوامل وميكن أ توفر
وسائل محاية حمددة
االستخدامات املقصودة اليت تؤثر يف خماطر اآلفات
تصن نباتات الغرس يف املعيار الدولي رقم  32على أنها فئة سلعية ذات خماطر آفات عالية.وقد تشمل االستخدامات
املقصودة املختلفة اليت تؤثر يف خماطر اآلفات فيما إذا اانت النباتات مزروعة احوليات أو معمرات وفيما إذا اانت
نامية يف الداخل أو اخلارع ،وفيما إذا اانت مزروعة يف مناط حضرية ،أو ابقل أو املشتل إخل..
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هذا املرف وغراض مرجعية فقط وال يعت /جزءاً ملزماً هلذا املعيار

املرفق  :1أمثلة عن تدابري إدارة اآلفات خلفض خماطر اآلفات لنباتات الغرس يف مكان اإلنتاج
اجلدول  :1أمثلة عن التدابري اليت ميكن اختاذها خلفض خماطر اآلفات لنباتات الغرس يف مكا اإلنتاع مصنفة تبع ًا
جملموعة اآلفة (قد تتداخل جمامي اآلفات ،مثال جمموعة1و 3وقد يتطلب اومر تنوُّعاً من التدابري املتاحة ملعاجلة
خماطر اآلفات بشكل ااف).
جمموعة اآلفات
1

التدابري املتاحة

آفات تسبب إصمابات سماانة وتلمك  استمداد من نباتات أم مت اختبارها ووجدت خالية من اآلفة ذات الصلة
المميت مممن املممرجح أ تنتقممل ممم  العزل عن مصادر اإلصابة(مثل منطقة واقية أو بُعد جغرايف من العوائمل النباتيمة اوخمرى ،عمزل
نباتمممات الغممممرس بممممدو عالئممممم
فيزيائي باستخدام دفيئة زجاجية أو نف متعمدد ،عمزل يف الزما (مثمل موسمم النممو)عن مصمدّر
أو أعراض
اإلصابة(عزل زماني)
 اختبار عينات من النباتات خللوها من اآلفات
 اإلنتاع ضمن خطة تصدي حمددة أو برنامج أصل نقي يكافح اآلفات ذات الصلة
 استخدام نباتات دالّة
 إنتماع ممزارع نسمج يف أوعيمة مسمتنبتات(مبا يف ذلمك ممزارع القممم املرييسمتيمية)اليت قمد تزُيممل
املمرضات.

2

آفات متتلك مراحل وأعراض مرئيمة  تفتيش موسم النمو للخلو من اآلفات أو اوعراض(مثل بفواصل زمنية ،علمى سمبيل املثمال ثالثمة
أثناء موسم النمو
أشهر قبل التصدير أو عند مراحل منو خمتلفة)
 تفتيش موسم النمو للنباتات اوم
 تفتيش بعد ابصاد للوفاء مبستوى حتمّل حمدد آلفة ما(مثمل حتمّمل وعفما اوبصمال بوسماطة
الفطور والبكترييا)
 تطبيقات مبيدات اآلفات
 ضما ظروف مناسبة للتعبري عن اوعراض
 إنتاع ضمن خمطط تصدي حمدّد أو برنامج أصول نظيفة من شأنها مكافحة اآلفات ذات الصلة.

3

اآلفات اليت تنتشر باملالمسة

4

آفات تنتقل بنواقل

 جتنب املالمسة مبصادر اإلصابة(مثل النباتات اوخرى)
- تدابري نظافة ملناولة أدوات ومعدات التقليم ما بني الدفعاتكاللوطات املختلفة
 ختطيط اونشطة يف مكا اإلنتاع للعمل م النباتات ذات الصحة اوعلى أوالً
 استخدام مالبس ومعدات مكرسة يف أماان معزولة(مثل بيوت شبكية)
 تطبيقات مبيدات اآلفات
 عزل عن مصادر اإلصابة(مثل منطقة واقية أو بعد جغرايف عن نباتات عائلة أخرى ،عزل فيزيائي
باستخدام دفيئة زجاجية أو نف متعدد ،عزل زماني)
 عزل عن مصادر اإلصابة(مثل منطقة واقية أو بعد جغرايف عن نباتات عائلة أخرى ،عزل فيزيائي
باستخدام دفيئة زجاجية أو نف متعدد ،عزل زماني)
 اختبار الوبة قبل الزراعة للخلو من اآلفات لتلبية مستوى حتمّل لآلفات املنقولمة مم الوبمة أو
نواقلها
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1

جمموعة اآلفات

التدابري املتاحة
 معاجلات مببيدات اآلفات ملكافحة النواقل ابشرية لآلفات(مثل املنّ).
 عزل عن مصدّر اإلصابة(مثل منطقة واقية أو بعد جغرايف عن نباتات عائلة أخرى ،عزل فيزيائي
باستخدام دفيئة زجاجية أو نف متعدد)

5

اآلفات املنتشرة بوساطة الريح

6

اآلفات املنتشرة بوساطة املاء

7

اآلفات املنتشرة بوساطة املاء

8

آفات منقولة م الوبة يف وسط منمو  تعقيم وسط النمو قبل االستخدام
عالقة بالنباتات
 استخدام أوساط منو خاملة

 تطبيقات مبيدات اآلفات
 استخدام مصادر مائية غري ملوثة ،خالية من اآلفات
 إزالة تلوث ماء الري أو تعقيمه قبل االستخدام أو إعادة االستخدام
 عزل عن مصدّر اإلصابة(مثل منطقة واقية أو بعد جغرايف عن نباتات عائلة أخرى ،عزل فيزيائي
باستخدام دفيئة زجاجية أو نف متعدد  ،عزل زماني)
 عزل عن مصدّر اإلصابة(مثل منطقة واقية أو بعد جغرايف عن نباتات عائلة أخرى ،عزل فيزيائي
باستخدام دفيئة زجاجية أو نف متعدد ،منو النباتات على طاوالت مرتفعة ،عزل زماني)
 استمداد من نباتات أم اانت قد اخت/ت ووجدت خالية من اآلفة ذات الصلة
 اإلنتاع ضمن خطة تصدي حمددة أو برنامج أصل نقي
 اختبار عينات النباتات للخلو من اآلفات
 معاجلة الوبة قبل الزراعة أو اختبارها للخلو من اآلفات مثمل الفطمور ،النيمماتودا ،الفريوسمات
املنقولة م النيماتودا
 استخدام أوساط للنمو من دو تربة.

 استخدام أوساط منو بدو تربة
 عزل عن مصادر اإلصابة ،االحتفاظ بالنباتات بطريقة يكو فيها االتصال م الوبمة ممنوع(مثمل
على طاوالت مرتفعة)
 معاجلات مببيدات اآلفات(مثل سقاية أو تدخني)قبل التصدير
 غسل اجلذور لتحريرها من وسط النمو(وإعادة تأصيصها يف وسط منو معقم يف وعاء معقم).
9

آفممات منقول مة م م الوبممة يف تربممة  عزل عن مصادر اإلصابة(مثل منطقة واقية أو بعد جغرايف عن نباتات عائلة أخرى ،عزل زماني)
عالقة بالنباتات
 معاجلة الوبة قبل الزراعة أو االختبار للخلو من اآلفات(وخباصة النيماتودا والفطور)
 معاجلة مببيدات اآلفات(مثالً الوطيب أو تدخني)قبل التصدير
 غسل اجلذور خللوها من الوبة(وإعادة تأصيصها يف وسط منو معقم يف حاوية معقّمة).
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1

اجلدول  :2أمثلة عن التدابري اليت ميكن اختاذها خلفض خماطر اآلفات لنباتات الغرس استنادًا إىل منط املادة النباتية
التدابري املتاحة

منط النباتات مرتبة تبعاً ملخاطر اآلفات

أمثلة عن أمناط اآلفات

زراعة مرييستيم يف أوعية مستنبتات

الفريوسات واومراض الشمبيهة بالفريوسمات  ،اسممتمداد مممن نباتممات أم اانممت قممد اختمم/ت
بكترييمما ،فطممور ،نيممماتودا السمماق ،ابلممم
ووجدت خالية من اآلفة ذات الصلة
وابشرات
 الزراعة يف وسط معقم يف ظل ظروف طُهْر مغلقة
 اختبار عينات من النبات للخلو من اآلفات

برعم خشيبكخشب تطعيم

بكترييا وفريوسمات ،فطمور حشمرات وآفمات انظر اجملموعات من  1إىل  7يف اجلدول
أخرى

1

عقل غري جمذرة

حشرات ،فريوسات ،بكترييا ،فطمور وآفمات انظر اجملموعات من  1إىل  7يف اجلدول
أخرى
- معاملة باملاء الساخن

1

عقل جمذرة

نيممماتودا ،حشممرات ،فريوسممات وبكترييمما تتوق التدابري بني
لوسط النمو املستخدم
وآفات أخرى

لة أمور على خماطر اآلفمات

انظر اجملموعات من  1إىل  7اجلدول

1

أبصال ودرنات ،قط جذرية ،عقل جذرية ،نيمممماتودا ،فريوسمممات ،بكترييممما ،فطمممور ،انظر اجملموعات من  1إىل  7يف اجلدول
حشرات وآفات أخرى
جذيرات أو أاعابكريزومات
تغطيس مباء حار ملكافحة النيماتودا
نباتات عارية اجلذور

نيممماتودا و يمم اآلفممات اوخممرى للجممزء انظر اجملموعات من 1إىل  7يف اجلدول
اهلوائي من النبات

نباتات يف أوساط منو باستثناء الوبة

نيممماتودا و يمم اآلفممات اوخممرى للجممزء انظر اجملموعات من  1إىل  9اجلدول
اهلوائي من النبات

1

نباتات يف الوبة

نيممماتودا و يمم اآلفممات اوخممرى للجممزء انظر اجملموعات من  1إىل  9اجلدول
اهلوائي من النبات

1
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هذا املرف هو وغراض مرجعية فقط وال يعت /جزءاً ملزماً من هذا املعيار

املرفق  :2أمثلة عن عدم املطابقة
قد تشمل اومثلة عن عدم املطابقة التالي:
()1

اش آفات حجرية أو آفات غري حجرية خاضعة للوائح (فوق مستويات التحمّل املوضوعة) تشكل قلقاً للبلد
املستورد على النباتات يف أو من مكا اإلنتاع

()2

اإلخفاق يف تنفيذ االختبارات أو التحاليل املخ/يةكاملعملية املطلوبة أو إتباع اإلجراءات لتحديد هوية اآلفات
بشكل صحيح

()3

اإلخفاق يف تنفيذ تدابري املكافحة لآلفات اخلاضعة للوائح يف مكا اإلنتاع

()4

اإلخفاق يف إبالغكإعالم املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر بوجود آفات خاضعة للوائح يف مكا
اإلنتاع

()5

تصدير وحدات تصنيفية نباتية  ،أو نباتات من أصول غري مأذونة ،أو نباتات ال تلبّي متطلباتكاشواطات
الصحة النباتية لالسترياد

()6

اإلخفاق يف وض قائمة باومساء النباتية لكل النباتات على الوثائ املرافقة للشحنات

()7

اإلخفاق يف حفظ سجالت إدارة آفات متسقة اما هو مطلوب يف دليل مكا اإلنتاع وبرنامج إدارة اآلفات

()8

اإلخفاق يف حفظ سجالت عن بلد املنشأ للمادة النباتية

()9

اإلخفاق يف القيام بأعمال تصحيحية منتظمة ضمن فوة زمنية حمددة

()10

اإلخفاق يف إجناز تدقيقات داخلية حسب املطلوب

()11

التشغيل بدو موظفني مدربني بشكل ااف ،أو شخص مسؤول معني أو أخصائي وقاية نبات

()12

حتوير مهم لدليل مكا اإلنتاع أو ممارسات إدارة اآلفات بدو اعتماد مسب من املنظمة القطرية لوقاية
النباتات للبلد املصدّر

()13

اإلخفاق يف فحص املادة النباتية الداخلة أو اخلارجة

()14

اإلخفاق يف حفظ نباتات الغرس اليت مت فحصها للتصدير مفصولة عن املواد النباتية اوخرى اليت
مل يتم فحصها

()15

اإلخفاق يف احملافظة على برنامج إدارة آفات فعال

()16

اإلخفاق يف احملافظة على ممارسات إدارة صحية يف مكا اإلنتاع

()17

اإلخفاق يف تأمني موظفني بتدريب ذي صلة بشكل دوري

()18

اإلخفاق يف احملافظة على قائمة حمدثة وسجالت تدريب لكافة املوظفني املشاراني يف تنفيذ دليل مكا اإلنتاع

()19

اإلخفاق يف توقي وتأريخ التقارير أو السجالت بشكل دائم
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()20

اإلخفاق يف تسجيل التغريات ذات الصلة على قوائم الوحدات التصنيفية النباتية املنتجة ،موقعها يف مكا
اإلنتاع واملادة النباتية املعدة للتصدير

()21

اإلخفاق يف اش وتسجيل مستوى منخفض من جمتمعات اآلفات

()22

اإلخفاق يف إعالم املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر بأية تغريات على ممارسات اإلدارة امللخصة يف
دليل مكا اإلنتاع.
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اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل و اﻧﺘﺸﺎر اﻵﻓﺎت.
ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻔﺮﯾﺎت و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺴﻠﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈن اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻌﮭﻢ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ :
�
�

�

�

�

ھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  180طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﻟﻜﻞ طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﻄﺮﯾﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل رﺳﻤﯿﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺴﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان.
ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﯾﺔ و اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )اﻟﻔﺎو(.

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ+39 06 5705 4812 :
رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ+39 06 5705 4819 :
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲippc@fao.org :
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲwww.ippc.int :

