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 االعتماد
 .2017الصحة النباتية هذا املعيار يف دورهتا الثانية عشرة اليت عقدت يف لهر أبريل/نيسان  اعتمدت هيئة تدابري 

 مقدمة

 النطاق
إدارة خماطر حتديد وتقييم و يف لوقاية النباتات  الوطنيةمن أجل مستتتتتتتتتتتتتتاعدة املنظمات يوفر هذا املعيار توجيهات  

 ."كفئة من السلع"رتبطة باحلركة الدولية للبذور املاآلفات 
من أجل  متطلبات الصتتحة النباتية يف الوارداتلتحديد بشتتون اإلجراءات الالزمة  اً توجيهأيضتتاً ويوفر هذا املعيار  

ات الصتتتتتتحة ؛ وإصتتتتتتدار لتتتتتتهادتفتيش البذور وأخذ العّينات منها وإجراء التجارب بشتتتتتتوُناو احلركة الدولية للبذور؛ تيستتتتتتري 
 .لتصدير وإعادة التصديرمن أجل اللبذور  النباتية

ئة من البذور، فعلى أن  (مستتتترد مصتتتتطلحات الصتتتتحة النباتية)لتدابري الصتتتتحة النباتية  5ينص املعيار الدويل رقم  
نة من لحياة، وهي عيّ قابلة لالالبذور ويتناول هذا املعيار أيضاً لالستهالك.  تتشمل البذور املخّصصة للغرس وليسالّسلع 
 ر.مّ للتحليل املدفحص يف املخترب أو لالبذور، املستوردة ل رسالة

 .(مثل درنات البطاطا)احلبوب وال على أجزاء النباتات اخلضرية  ال ينطبق هذا املعيار علىو  
 المراجع
يشتتري املعيار احلايل أيضتتا إىل معايري دولية أخرى لتدابري الصتتحة النباتية، وهي متاحة على البوابة الدولية للصتتحة  

 setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core النباتية
 التعريفات
تعلقة بالصتتتتتتتحة النباتية املستتتتتتتتخدمة يف هذا املعيار ضتتتتتتتمن املعيار ميكن االطالع على تعريفات املصتتتتتتتطلحات امل 

 .5الدويل 
 ، يف هذا املعيار تنطبق التعريفات التالية:5باإلضافة إىل التعريفات الواردة يف املعيار الدويل و  

لنباتات اليت احتملها البذور خارجياً أو داخليًا وقد تنتقل أو قد ال تنتقل إىل آفة  اآلفة المحمولة على البذور
   تنمو من هذه البذور وتتسبب يف إصابتها

 تنمو واليت ت نق ل مبالتتتترة بواستتتتطة البذور إىل النباتات اليتالبذور مولة على احملاآلفة  رالبذو  المنتقلة علىاآلفة 
 من هذه البذور وتتسبب يف إصابتها 

 عرض عام للمتطلبات
يكون بيئة  إىلتدخ ل ، خماطر آفات ألُنا قد نباتات الغرسالبذور، كما هو احلال بالنستتتتتتتتتتتتتتبة لغريها من قد متثل  

 .وانتشارهاالبذور بآلفات املرتبطة الستتباب اكبري   احتمالفيها 



38 رقم الدويل املعيار الدولية للبذوراحلركة    

7 -38الدولي رقم المعيار   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 لبحوث. لتتذلتتك، عنتتد تقييم خمتتاطر اآلفتتات وحتتتديتتد تتتدابرياتجتتاريتتة و الألغراض ليتم نقتتل البتتذور دوليتتا بتتانتظتتام  
 غرسال)البحوث، و ذور الباستتتتخدام  الغرض من لوقاية النباتات الوطنيةيتعنّي أن تراعي املنظمات الصتتتحة النباتية املالئمة، 

 طبيعية(.يف ظرو  مقيدة أو بشروط 
اضعة للحجر اخل دخول اآلفاتطريقا لتشّكل حتديد ما إذا كانت البذور  ينبغي ليل خماطر اآلفاتحتلدى إجراء  
إذا كانت البذور ما  معرفةمنطقة حتليل خماطر اآلفات، أو يف  االقتصتتتتتادية احملتملةعواقبها نها وانتشتتتتتارها، و ، وتوطّ الصتتتتتحي

حتليل خماطر على  وينبغي. وائحللصتتابة اآلفات غري احلجرية اخلاضتتعة إل اً رئيستتي اً أو طريقا ومصتتدر  نفستتها،هي تشتتكل آفة 
دخول حتمال ا( و اتث واالختبار و البحو ل، و الغرض الذي من أجله يتم استتتتتترياد البذور )مثل زراعة احلقأن يراعي  اآلفات

داث توثري يف إحاآلفات غري احلجرية اخلاضتتتتتتعة للوائح  احتمال تستتتتتتبب وانتشتتتتتتارها أو اآلفات اخلاضتتتتتتعة للحجر الصتتتتتتحي
 .تتجاوز عتبة معّينةاقتصادي غري مقبول عندما 

ذور، مبا يف ذلك احلركة الدولية للببلصتتتتتتتتتتتتتتحة النباتية للحد من خماطر اآلفات املرتبطة حمّددة لتدابري خّتاذ وميكن ا 
خالل جتهيز و صتتتتتتتتتاد، حلأثناء النمو، وعند حصتتتتتتتتتاد البذور، وبعد او تدابري الصتتتتتتتتتحة النباتية اليت ميكن تطبيقها قبل الغرس، 

عة إىل البلد املستتتورد. وميكن استتتخدام تدابري الصتتحة النباتية إما وحدها أو يف جممو  اوصتتوهل ند، وعهاونقل هاالبذور وختزين
الصتتتتتتتتتتتتتتحة اثلة لتدابري ممتطبيق تدابري بيف الواردات ميكن تلبية متطلبات الصتتتتتتتتتتتتتتحة النباتية و إدارة خماطر اآلفات. من تدابري 

 .النباتية

 معلومات أساسية
األحيائي د إلنتاج الغذاء والعلف ونباتات الزينة والوقو فهي ت زر ع لكثري من االستتتتخدامات.  يتم نقل البذور دولياً  

البحوث ) ل التجاريةقب ما االتاجملكما ت ستت خد م أيضتاً يف   .ولالستتخدام يف صتناعة العقاقري ،عن الغابات واألليا  فضتالً 
 (.البذوررتبية وإكثار الو 

فيها كون يعند إدخاهلا إىل بيئة  البذور خطراً تشتتتتتتتتتتتتتتكل ، قد الغرسغريها من نباتات ل بالنستتتتتتتتتتتتتتبةكما هو احلال و  
املعيار الدويل ) تصتتتتتتنيف فئات الستتتتتتلع حستتتتتتب خماطر اآلفة) اً البذور كبري باآلفات املرتبطة من أي  وانتشتتتتتتار توّطن احتمال

 .((32لتدابري الصحة النباتية رقم 
من هذه  توزع البذورقد  العديد من البلدان، و إكثار البذور يفو  شتتتتتتتتتتتركات البذور برامج الستتتتتتتتتتتتيالدلقد يكون  

رى أخرى. و عديدة البلدان إىل بلدان  تكيف مع أصتتتتتتنا  جديدة ت الستتتتتتتحداث دولياً  استتتتتتتيالد البذورتّم يالبحوث و جت 
 للبذور على كميات صغرية أو كبرية من البذور.احلركة الدولية وقد تنطوي جمموعة واسعة من البيئات والظرو . 

خرى من األنواع احلركة الدولية لأل عناحلركة الدولية للبذور ختتلف بتواجه األطرا  املتعاقدة حتديات مرتبطة و  
على  التكوير)ّم جتهيزها حيث يت إىل بلد ثان  اليت ت نت ج يف بلد معنّي وتصتتتتتتتتتتتّدر . على ستتتتتتتتتتتبيل املثال، البذور الغرسنباتات 

يف و . (بلد املنشتتتتتتتو مبا يف ذلك)مث إعادة تصتتتتتتتديرها إىل وجهات عديدة أخرى تها وتعبئها ، واختبار (تغليفستتتتتتتبيل املثال وال
وارداهتا،  يفمتطلبات الصتتتتتتتتتتتتتتحة النباتية معروفة، كما ال تكون معروفة بلدان املقصتتتتتتتتتتتتتتد قد ال تكون وقت إنتاج البذور، 

 النهائية. الوجهةني اإلنتاج والتصدير إىل عدد من السنوات بقد مّر  خصوصا إذا كان
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 وعلى البيئة البيولوجيالتأثير على التنوع 
مبا يف ذلك خماطر  ،اليت يتّم نقلها دولياً البذور  شتتتّكلهاميكن أن يستتتاعد هذا املعيار يف إدارة خماطر اآلفات اليت ت 

 .(اتفاقية التنوع البيولوجيعلى النحو احملدد يف )اليت تشكلها األنواع الغريبة الغازية   اآلفات

زيادة فرص بولوجي لبذور يف احلفاظ على التنوع البياملتعلقة باتدابري الصتتتتتحة النباتية الدولية وقد يستتتتتاعد تنستتتتتيق  
 (.الية من اآلفاتاخل)سليمة التبادل البذور 

 المتطلبات
 تحليل مخاطر اآلفات -1

(، لتحليل خماطر اآلفاتالعمل إطار ) 2وفقا للمعيار الدويل ي ي نج ز ذالحتليل خماطر اآلفات للبذور  يتعنّي على 
آلفات غري احلجرية ابشتتتتتتتتتتتتتتون حتليل خماطر اآلفات ) 21 ( واملعيار الدويلحتليل خماطر اآلفات احلجرية) 11املعيار الدويل و 

آفات. يت ت عترب ، وعلى البذور الاليت من احملتمل أن ترافق البذور( التعر  على اآلفات اخلاضتتتتتتتتتتعة للوائح اخلاضتتتتتتتتتتعة للوائح
ث و البحو ، لو تحليتتتل خمتتتاطر اآلفتتتات النظر يف الغرض التتتذي من أجلتتته يتم استتتتتتتتتتتتتتترياد البتتتذور )مثتتتل زراعتتتة احلقوينبغي ل
 (.32وبالتايل التسبب يف آثار اقتصادية )املعيار  هار اشتنااآلفات اخلاضعة للوائح و توّطن ( واحتمال اتواالختبار 

 باعتبارها آفاتالبذور  1-1
 .11للمعيار الدويل  4اتّباع التوجيهات الواردة يف امللحق على حتليل خماطر اآلفات للبذور  

 قنواتالبذور باعتبارها  1-2
لى االنتقال إىل عائل ع فةاآلقدرة ينبغي النظر بتونٍّ يف مدى ، قنواتيف حتليل خماطر اآلفات للبذور باعتبارها  
 .ينبغي إدراجها يف اللوائحلتحديد اآلفات اليت  تهإصابو مناسب 

 العائلإصتتتتتتتتابة  يف امناستتتتتتتتب عند دخوهل بعائلاملرتبطة و بعض اآلفات اليت تنتقل عن طريق البذور وقد تتستتتتتتتتبب  
 .قد ال يتسبب البعض اآلخر يف ذلكعندما يتم زرع البذور بينما 

 :ما يلي وتشمل اآلفات اليت تنتقل عن طريق البذور 
البذور داخلياً أو خارجيا واليت ت نق ل بواستتتتتتتتتتتتتتطة البذور إىل النباتات اليت تنمو من هذه البذور  احملمولة علىاآلفة  -

  ؛((أ)1الفئة ) يف إصابتهامبالرة وتتسبب 
إىل املياه والرتبة )يئة ت نق ل إىل الب مثّ داخلياً أو خارجيا  واحملمولة على البذورال ت نقل بواستتتتطة البذور،  اليتاآلفات  -

  ؛((ب)1الفئة ) تصيب النبتة العائلة يف ظل الظرو  الطبيعيةف (مثالً 
ل إىل النبتتتتة العتتتائلتتتة يف ظتتتل الظرو  الطبيعيتتتة  داخليتتتاً ذور بتتتال احملمولتتتة علىاآلفتتتات  -  أو ختتتارجيتتتا واليت ال ت نقتتت 

 ((.ج)1الفئة )
وجودة ثة املامللوّ آلفات افئة وهي . حتملها البذورال قد تكون هناك فئة أخرى من اآلفات ذات الصلة وإن كانت  

 . (2الفئة ) (فاتباعتبارها آمبا يف ذلك بذور النباتات ) البذور عينةيف 
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أما واآلثار االقتصتتتتادية. من حيث التوّطن واالنتشتتتتار  2و (ب)1و (أ)1فئات الاآلفات يف وينبغي مواصتتتتلة تقييم  
 ا ال ت نقل إىل عائل مناسب.ألُنها التوّطن ال ميكنف (ج)1اآلفات يف الفئة 

 .1 املرفقيف  ،فئةاملندرجة يف كّل ن اآلفات عأمثلة رد وت 
طبيعية أو حيدث يف ظل الظرو  الانتقال اآلفات قد لوحظ أن فيما إذا كان  النظرتحليل خماطر اآلفات ينبغي ل 

انتقال ي الحظ عندما و . (يف غرفة النمويف املخترب أو على ستتتتتتتتتتتتتتبيل املثال ) قد مّت التوّكد من ذلكأو حتت ظرو  جتريبية 
 يعية.لتوكد من أنه ميكن أن حيدث أيضا يف ظل ظرو  طبضروري امن ال، يكون ظرو  جتريبيةالتوّكد منه يف اآلفات أو 
 دخولاحتمال دى م يف حتديدجملموعات معّينة من اآلفات النظر يف اخلصتتتائص البيولوجية والوبائية وقد يستتتاعد  

وترد إرلتتتتتتادات بشتتتتتتون جمموعات اآلفات اليت من احملتمل أن حتملها البذور وت نق ل معها يف . املنطقة إىلاآلفات مع البذور 
اآلفات وعوائلها من البذور على مستتتتتتتتتوى األنواع ما مل يكن هناك مربر فين الستتتتتتتتتخدام مستتتتتتتتتوى وينبغي تقييم  .2املرفق 

 .11، وفقا ملتطلبات املعيار الدويل تصنيفي أعلى أو أدىن
 الغرض من االستيراد 1-3

، (حلقول املقّيدةار، وزراعة تحليل املدمّ ال، و اإلكثارو  ستتتيالداالمثل )طوات العديد من اخلنتاج البذور ستتتلزم إقد ي 
احلجرية وجيب  اآلفات توّطناحتمال  يفؤثر أن يلغرض من استتتتتتتتتتتتتتترياد البذور إذ ميكن ليف خمتلف البلدان. اخّتاذها ميكن 
 (.32املعيار )عند إجراء حتليل خماطر اآلفات وحتديد تدابري الصحة النباتية  مراعاته

 : ايلعلى النحو الت ،علىاألدىن إىل خماطر اآلفات األواسع من بشكل الغرض من االسترياد ميكن ترتيب و  
 ر             تحليل المدم  الأو حوص المخبرية فغرض البذور لال 1-3-1

ليل خماطر حتوقد ال يكون إطالقها يف منطقة حتليل خماطر اآلفات. أو  هايكون الغرض من هذه البذور غرستتتتتتتتال  
 لن يتم اإلفراج عن هذه البذور يف البيئة.إذ  ،اآلفات ضروريا

نبغي أن تكون وي. الغرسغرض ليس باالختبار، لكن عملية ميكن إنبات البذور املستتتتتتتتتتتتتوردة لالختبار لتستتتتتتتتتتتتهيل  
تدابري يف ة وتدمري البذور والنباتات اليت تنمو من هذه البذور كافيظرو  مماثلة ها يف أو حبستتتالفحوص املخربية متطلبات 

 النباتية. الصحة
رى هلذه البذور إذا تدابري الصتتتحة النباتية األخيف البلد املستتتتورد  لوقاية النباتات الوطنيةاملنظمات وقد ال تتطلب  

 .ضئيلةخماطر اآلفات منخفضة أو  اعتربت
      حد دةظروف م        في ظل  غرس بذور لل 1-3-2

أو يف حقول  (مثل البيوت الزجاجية وغر  النمو)يتم استتتتتتتتتتتتتتترياد هذه البذور للبحوث وتزرع يف البيئات احملمية  
ى نع دخول اآلفات احلجرية يف منطقة حتليل خماطر اآلفات. ومن األمثلة علمتهذه البذور يف ظرو   زرعينبغي و معزولة. 

 .الوراثية والبذور ومواد االستيالدواملواّد ذلك البذور للتقييم، 
ن تكون ية تدابري الصتتتتحة النباتية ذات الصتتتتلة، واليت ال ينبغي أوطنوبالنستتتتبة هلذه البذور، قد تطلب املنظمات ال 

 الزم ملواجهة خماطر اآلفات اليت مت حتديدها.أكثر صرامة مما هو 
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 بذور لزراعة الحقول 1-3-3
آلفات النستتتتتتتتتبة بد يف منطقة حتليل خماطر اآلفات أعلى خماطر اآلفات لبذور املراد إطالقها غري املقيّ ا قد تشتتتتتتتتتّكل 

 احلجر الصحي.
ينبغي أن تكون أي من فلبلد املستتتتتتتورد تدابري الصتتتتتتحة النباتية؛ يف ا ية لوقاية النباتاتوطناملنظمات الوقد تفرض  

ات غري احلجرية لآلف التحّمل بالنستتتتتتتتتبةمستتتتتتتتتتويات وميكن حتديد ونشتتتتتتتتتر خماطر اآلفات. تقييم هذه التدابري متناستتتتتتتتتبة مع 
 اخلاضعة للوائح.

 مزج وخلط البذور واستكثارها 1-4
، بات املروجن مثل خليط) واحدةرستتتتتتتالة يف  االستتتتتتتتنباتاتجيمع خلط البذور بني خمتلف األنواع واألصتتتتتتتنا  أو  

بني البذور تكثار استتتتتتتتتتتتتتجيمع و . ةواحدنة عيّ يف النوع بذور خمتلفة من نفس  بنيبذور المزج وجيمع . (ربيةوخليط الزهور ال
 .رسالة واحدةبعد احلصاد يف  اً خمتلفة فور حقول من النوع من نفس  البذور

ليت مّت مجعها ا. وينبغي جلميع البذور من خمتلف ستتنوات احلصتتادخمتلف األصتتول و البذور من ميكن خلط أو مزج  
 الصلة. يف الواردات ذاتتلبية متطلبات الصحة النباتية استكثار مزيج أو أو  خليطعّينات يف 

مجيع  اةمراع، أو مزجها أو استتتتتتتتتتتتتتتكثارهاالبذور ط خلالعينات من  وينبغي لدى تقدير خماطر اآلفات النامجة عن 
مثل التخفيف، )مزج وخلط البذور واستكثارها اآلثار املرتتبة على  مراعاةصول. وينبغي أيضا األو والعوائل جمموعاتاآلفات، 

 البذور.واستكثار  ومزيجخليط، رسالة ل ة( يف حتديد خماطر اآلفات العاماملتزايدة ناولةاملو 

 .صديقاخلاضعة للتزيج املليط أو اخلرسالة كونات أو على املا على وميكن أن يتم االختبار والتفتيش إمّ  
 أن تكون قابلة لالقتفاء. ستكثارزيج أو االأو املليط، اخل رسالةميع مكونات جلجيب و  

 مكافحة اآلفات في إنتاج البذور 1-5
بات الصتتتتتتتتحة لتلبية متطل كافية،  منفردة أو جمتمعةإن  ،عض املمارستتتتتتتتات املستتتتتتتتتخدمة يف إنتاج البذورقد تكون ب 

الرجوع بذور لتستتتتتهيل اللى تدابري الصتتتتتحة النباتية املطبقة عاملتعّلقة بالوثائق مجيع ينبغي احلفاظ على و . النباتية يف الواردات
 ، حسب االقتضاء.إليها

ملطبقة يف إنتاج اكافحة اآلفات ومراقبة اجلودة الربوتوكوالت املتكاملة ملتضتتتتتمني تدابري الصتتتتتحة النباتية يف وميكن  
 البذور.

 .فقط ما يتم تطبيق تدابري الصحة النباتية يف وقت احلصاد ، غالباً األلجاريف حالة بذور و  

وتشمل (. احلرجية ، واحملاصيلبني قطاعات إنتاج البذور )احملاصيل احلقلية مثالفيما قد ختتلف ممارسات اإلنتاج  
 إدارة خماطر اآلفات ما يلي:عند حتديد مراعاهتا اخليارات اليت ميكن 

 :زراعةفرتة ما قبل ال 
 الية من اآلفات(اخل)السليمة ( استخدام البذور 2-5-1مة )القسم استخدام األصنا  النباتية املقاو   -

 (3-5-1 معاجلة البذور )القسم -
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 ختلطة(املزراعة الإدارة احملاصيل )مثل التناوب أو  -

 احلقل اختيار -

 النموّ وسط الرتبة أو  معاجلة -
 اجلغرايف أو الزماين العزل -

 الصر  الصحي أو تطهري املياه -

 ما قبل احلصاد:فرتة  
 ، واملعدات الزراعية واآلالت واألدوات(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 وغر  النمو( -

 تطهري املياه الصر  الصحي أو -
 املناولة أثناء احلصاد وبعده: 

 (الزراعيةواآلالت واألدوات يدي وأحذية العمال، واملعدات أمثل تعقيم )تدابري النظافة  -
يف ستتتتنوات ار األلتتتتجلبذور وبالنستتتتبة البذور،  نضتتتتجتمبجرد ما على ستتتتبيل املثال )احلصتتتتاد يف الوقت املناستتتتب  -

 (، من الفاكهة يف مرحلة ما قبل النضجالغرس

 استخدام املطهرات أثناء استخراج البذور -

 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  -

 .(األلجارلبذور )التاربولني( مع أو قطعة من القما  املشمع اجلطريقة احلصاد )مثل استخدام حصري  -
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 إصدار الشهادات بشأن البذورخطط  1-5-1
يكون لبعض عناصتتتتتتتتر نظام إصتتتتتتتتدار الشتتتتتتتتهادات عن البذور )خطة حتستتتتتتتتني نوعية البذور( توثري على خماطر  قد 

على سبيل املثال  تفتيشالهذه العناصر ) بعض منفيمكن النظر يف . جيري إصدار الشهادة بشوُنااآلفات من البذور اليت 
وتقييمها  يةنطو الاملنظمات من قبل نقاء للكشتتف عن بذور احلشتتائش( يف إدارة خماطر اآلفات العن وجود اآلفات وحتليل 

 كل حالة على حدة.حبسب  

صتتدار إالبذور. وترد معلومات عن خطط إمكانية تعّقب البذور ضتتمان بشتتون  طط إصتتدار الشتتهاداتخل وينبغي 
 .3 رفقالشهادات الدولية للبذور يف بعض املصادر يف امل

 المقاوم أنواع النبات 1-5-2
ات، واليت قد تشتتتتتتتتتتتمل آلفامقاومة  تتمّتع بقدرة علىاحلديثة أنواع النباتات اليت  استتتتتتتتتتتتيالد النباتقد تنتج برامج  

نتشتتتتر هذه اآلفة ال تتكون حبيث فة خاضتتتتعة للوائح املقاومة آلأن يتّم التوكد من عندما فمقاومة اآلفات اخلاضتتتتعة للوائح. 
ر لبلد املستتتتتتتتتتورد أن تعترب هذه املقاومة كخيار مناستتتتتتتتتب إلدارة خماطيف ا يةنطو لمنظمة الميكن ل جمموعة متنوعة مقاومة،يف 

 اآلفات.

اومة خصتتتتتتتائص املقحستتتتتتتب آلفات اخلاضتتتتتتتعة للوائح لالنبات من جمموعة متنوعة مقاومة مستتتتتتتتوى يتفاوت قد و  
رضتتتتتة واألمناط احليوية أو األمناط املماألجناس والستتتتتالالت قاومة فعالة ضتتتتتد كل املقد تكون جينات و وجودة يف النبات. امل

ؤثر على قد يجديدة ضة ر  أمناط حيوية أو أمناط مم  أجناس وسالالت و لكن ظهور أو ضّد بعضها، من اآلفات املستهدفة، 
لبلد  ايفية نطو اللمنظمة ميكن لو . حبستتتتتتتتتتتتتتب كل حالة على حدةاآلفات مقاومة  ديرمستتتتتتتتتتتتتتتوى املقاومة. لذلك ينبغي تق

 نظم.للنهج متنظر يف استخدام أصنا  مقاومة كتدبري للصحة النباتية املناسبة يف إطار أن املستورد 
 .3 رفقاستخدام األصنا  النباتية املقاومة يف امل بشونرد املراجع املقرتحة تو  

 معالجة البذور 1-5-3
إما   ،وإن مل تكن م صتتتتتتتتتتتابةحىت  تهامعاجلميكن  لكنميكن معاجلة البذور للقضتتتتتتتتتتتاء على اإلصتتتتتتتتتتتابة من اآلفات؛  

ما قد ال تتعّلق كمن البذور عند تعرضتتتتتتتتتتتتتتها لآلفات يف البيئة.   الناميةأو حلماية الشتتتتتتتتتتتتتتتالت  تطهري عامّ بكإجراء احرتازي 
 عّزز النمّو.ت ةجلاعمب، ميكن معاجلة البذور فمثالً آلفات، بامعاجلة البذور 

 :على سبيل املثال ال للحصر، ما يليات البذور، جلعامتتضّمن و  
 (ياري والبكتومبيدات النيماتودا  املبيدات الفطرية ومبيدات احلشرات،)املبيدات  -

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

نفستتتتتتجية، التشتتتتتتعيع بواستتتتتتطة األلتتتتتتعة فوق البو والبخار واملاء الستتتتتتاخن، مثاًل، احلرارة اجلافة )املعاجلات الفيزيائية  -
 (تجميدوال، رتفعامل والضغط

                                                     [ 
  .هوتوحيد بطرق خمتلفة من أجل حتسني نسبة اإلنباتقبل غرسها معاجلة البذور تعزيز البذور قبل الغرس، هو   1
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 .(ببهاواملقاومة اليت يسمثل العداء، واملنافسة، )ات البيولوجية على أساس أمناط خمتلفة من العمل جلعاامل -

 تدابير الصحة النباتية -2
تقييمها وحدها مّت  اليتتناستتتتتتبة مع خماطر اآلفات امل، ينبغي تطبيق تدابري الصتتتتتتحة النباتية 11وفقا للمعيار الدويل  

اخلاضتتعة  احرتام مستتتويات التحّمل بالنستتبة لآلفات غري احلجريةأو يف تركيبة ملنع دخول وانتشتتار اآلفات احلجرية وضتتمان 
 حتليل خماطر اآلفات.بواسطة ، كما مت حتديدها للوائح

 الشحنة واختبار الخلو من اآلفاتتفتيش  2-1
كون ي، أن (ختباراخلاضتتتتتتتتتتتتتتعة لالالعدد اإلمجايل للبذور )العينة خذ عينات البذور، مبا يف ذلك حجم ينبغي أل 

منهجيات أخذ ) 31إرلتتتتتادات بشتتتتتون حجم العينة يف املعيار الدويل وترد للكشتتتتتف عن اآلفات اخلاضتتتتتعة للوائح. الئماً م
ات اخلاضعة واضحة توحي بوجود اآلف ظهر أعراضاً ت   تستدعي البذور اليت مّت حصادها واليت قدو . (العينات من الشحنات

 .تلك اآلفاتاختبار للتوكد من وجود إجراء للوائح 
 اآلفات للكشف عن يالميدانالتفتيش  2-2

اليت  تدابري الصتتحة النباتية للكشتتف عن بعض اآلفات اخلاضتتعة للوائح عبارة عن أحدقد يكون التفتيش امليداين  
 واضحة. اً تنتج أعراض

 اآلفات الخالية من اآلفات، وأماكن ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات، ومناطق يقل فيها انتشارالمناطق  2-3
مناطق خالية من اآلفات، وأماكن ومواقع إنتاج خالية من اآلفات، ومناطق يقل فيها انتشتتتتتتتتتتتتتتار ينبغي إنشتتتتتتتتتتتتتتاء  

 10املعيار الدويل و ، (املناطق اخلالية من اآلفاتمتطلبات إنشاء ) 4، معرت  هبا وحمافظ عليها وفقا للمعيار الدويل اآلفات
اإلقرار باملناطق ) 29واملعيار الدويل  (متطلبات إنشتتتتتتاء أماكن لخنتاج خالية من اآلفات ومواقع لخنتاج خالية من اآلفات)

 .(اخلالية من اآلفات واملناطق ذات التواجد املنخفض لآلفات
متطلبات إنشتتتتتتتاء مناطق ذات ) 22للمعيار الدويل  انتشتتتتتتتار اآلفات وفقاً وميكن استتتتتتتتخدام املناطق اليت يقّل فيها  

 14ار الدويل نهج النظم )املعيمأو بااللتتتتتتتتترتاك مع تدابري الصتتتتتتتتتحة النباتية األخرى يف مبفردها  (انتشتتتتتتتتتار منخفض لآلفات
 ((.استخدام التدابري املتكاملة يف ُنج للنظم من أجل إدارة خماطر اآلفات)
 جاتلعامال 2-4
 المحاصيلمعالجة  2-4-1

 األم ملنع إصابة البذور. ةتاستخدام املبيدات على النبميكن  
 البذورمعالجة  2-4-2

 .(3-5-1القسم )لصحة النباتية لتدابري  باعتبارهاالبذور  معاجلة استخدامميكن  

عرضتتتتتتتة تكون و ال تتحّمل اجلفا  االستتتتتتتتوائية واملعتدلة بعض البذور اليت املناطق من أنواع ألتتتتتتتجار  العديدتنتج  
ع تطور اآلفات الفيزيائية أو الكيميائية ملنات جلعاميكن تطبيق املو اآلفات الكامنة أو انتشتتار اآلفات.  لتطوربشتتكل خاص 

 الرطوبة.عالية من الكامنة أو انتشار اآلفات يف البذور اليت حتتاج إىل احلفاظ على مستويات 
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 ظم        هج الن     ن   2-5
ج   اآلفات إدارة  اطرخماليت قد تستتتتاهم يف إدارة  هفرصتتتتة للنظر يف إجراءات ما قبل احلصتتتتاد وما بعدنظم التوفر ُن 

من خماطر اآلفات يف مجيع مراحل عملية إنتاج البذور، من  العديد من ممارستتتتتتتتتتات إدارة اآلفات للحدّ وميكن إدماج  فعالة.
إطار  يفاخلطوط التوجيهية لوضتتتتتتتتتع تدابري متكاملة وتقييمها  14 املعيار الدويلويقدم احلصتتتتتتتتتاد، يف ُنج النظم.  إىلالزراعة 

 .ُنج النظم باعتبارها خياراً من خيارات إدارة خماطر اآلفات
  دخولحجر ما بعد ال 2-6

لحجر، يف لحمطة  يف جزبعد الدخول، مبا يف ذلك احلالبذور لبلد املستتتتتتتتورد حجر يف ا يةنطو املنظمة القد تفرض  
لزم أو حيث يستتتتتتتتغرق التعبري عن أعراض املرض وقتاً، أو حيثما ي، احلجرية اتفاكتشتتتتتتتا  اآلفيها صتتتتتتتعب احلاالت اليت ي

بشتتتتتتتتون اخلطوط التوجيهية  34ويقدم املعيار الدويل . معدومة للصتتتتتتتتحة النباتيةبديلة التدابري ال تكونأو االختبار أو املعاملة 
 .(الدخول للنباتات وتشغيلهاتصميم حمطات حجر ما بعد )حمطات حجر ما بعد الدخول 

النباتات اليت بار اختالبذور و  رسالةعينة متثيلية من ميكن زرع ، يف إطار احلجر الصحي يف مرحلة ما بعد الدخول 
 .(البذور الصغرية املستخدمة للبحثرساالت ل خياراً هذا قد يكون و )تنمو من هذه البذور 

ه ميكن أنلد املستتتتتتتتتتتورد يف الب ية لوقاية النباتاتنطو املنظمات الاستتتتتتتتتتتنادا إىل نتائج حتليل خماطر اآلفات، قد تعترب  
يجب أن ف .ذلكاملخصتتتتتصتتتتتة لستتتتتاحة الزراعية البذور املستتتتتتوردة يف املغرس بالتتتتترتاط  معاجلة مالئمةخماطر اآلفات  معاجلة
اب الضتتارة، كافحة األعشتتالقيام مبيلزم قد ، و العائلةالنباتات مستتاحات  ن غريها منعمعزولة هذه املستتاحة الزراعية تكون 

 .الصحية للناس واآلالت واملعدات ، والتدابرياإلصحاحو 
 حظرال 2-7

ن صتتتتتتول عندما حيدد حتليل خماطر اآلفات أاألحتظر استتتتتتترياد بذور بعض األنواع أو  أن يةنطو اللمنظمات ميكن ل 
بري الصتتحة النباتية تدا، وال توجد آلفات احلجر الصتتحيخطرا كبرياً من حيث اآلفات باعتبارها طريقاً بذور تشتتكل تلك ال

مثل األعشاب الضارة )ات آفكطريقا للنباتات   اعتبارهاب كبريةفيها البذور خماطر  تشّكل البديلة. وهذا يشمل احلاالت اليت 
التوجيهية طوط اخل) 20ستتتتترياد يف املعيار الدويل االرلتتتتادات بشتتتتون حظر ميكن االّطالع على اإلو . (واألنواع الغريبة الغازية

  .(الصحة النباتية على الواردات طبيق لوائحلنظام ت

حث ومبوجب ألغراض الببدخول البذور اليت تكون عادة حمظورة، لبلد املستتتتتورد يف اية نطو ملنظمة الوقد تستتتتمح ا 
 اآلفات احلجرية. لروط منع دخول وانتشارحيّدد ترخيص استرياد 

 تعادل تدابير الصحة النباتية -3
النباتات وتطبيق تدابري الصتتتتتحة ماية مبادئ الصتتتتتحة النباتية حل)1تدابري الصتتتتتحة النباتية )املعيار يكتستتتتتي تعادل  

ج الستيالد وإكثار قد تكون لشركات البذور برام، و لبذورلللحركة الدولية بالنسبة أمهية خاصة النباتية يف التجارة الدولية(( 
مراراً تصتتتتتتتتدير  يعادورمبا البذور يف العديد من البلدان، وقد ت صتتتتتتتتّدر هذه البذور من هذه البلدان إىل بلدان عديدة أخرى، 

 البذور من نفس الرسالة. 
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شتتتتتتون تعادل تدابري بتقدمي طلب بتعادل تدابري الصتتتتتتحة النباتية مدى حتديد وميكن أن يشتتتتتترع البلد املصتتتتتتّدر يف  
التوجيهية لتحديد تدابري الصتتحة النباتية  خلطوطا) 24ح يف املعيار الدويل ، كما هو موضتتّ املستتتوردإىل البلد الصتتحة النباتية 
 تقدمي على باتاتية لوقاية الننطو املنظمات الع شتتتتج  من البلد املستتتتتورد. وت  تكون مبادرة  . وميكن أيضتتتتا أن(واإلقرار بتعادهلا

 خيارات متعددة عند حتديد متطلبات الصحة النباتية لالسترياد.
 لىمن األمثلة عو . يارات لتحقيق احلماية الالزمةخية نطو اللمنظمات لالصتتتتتتتتتتتتتتحة النباتية  تدابريتعادل وفر يقد و  

لبذور أو معاجلة مناسب لاختبار بلتفتيش امليداين حملصول البذور يف بلد املنشو ااستبدال لرط تعادل تدابري الصحة النباتية 
تعادل تدابري الصتتتتتتتتتتحة من التوجيهات بشتتتتتتتتتتون  مزيداً  24املعيار الدويل ويقّدم . للوائحآلفات اخلاضتتتتتتتتتتعة من حيث االبذور 
 .النباتية

ح ستتتم   يكن ي  إذا مل، ةينمع ةكيميائيمعاجلة   هاتطلب استتتتريادياليت  (مبا يف ذلك البذور العضتتتوية)للبذور وبالنستتتبة  
املستورد النظر يف   البلديف يةنطو لمنظمة الينبغي لالكيميائية يف بلد املنشو أو التصدير أو إعادة التصدير، باستخدام املواد 

وخيّفف ة الفنية، من الناحي جمدياً  اإلجراءهذا يكون  أنلريطة  ، حيثما كان ذلك ممكناً معادل لتدابري الصحة النباتيةتدبري 
ملنتجات متطلبات الصتتحة النباتية لالستتترياد االّ حتّدد من املستتتحستتن أو إىل مستتتوى مقبول. ر املقدّ  اآلفاتمن حدة خطر 

 .معّينةاملكونات النشطة أو بروتوكوالت  وأالكيميائية 
 المتطلبات الخاصة -4

و التحقق أترد املتطلبات اخلاصتتة بالتفتيش، وأخذ العينات واختبار البذور للحصتتول على لتتهادة الصتتحة النباتية  
 منها على النحو التايل:

 التفتيش 4-1
ويقدم  .حستتتتتتب االقتضتتتتتتاء، أو كليهما، النامية حملاصتتتتتتيليف حقول اتفتيش على لتتتتتتحنة البذور أو الميكن إجراء  

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

 شحنات البذور تفتيش 4-1-1
واع الغريبة أي األعشاب الضارة واألن)آفات الواردة يف اللوائح كبذور النباتات عن لحنات البذور  تفتيش ميكن 

 .ملّوثةت أو آفا (مثل الرتبة)املواد اخلاضتتتتتتتعة للوائح  عنأو عن عالمات أو أعراض اآلفات اخلاضتتتتتتتعة للوائح، أو ، (الغازية
نة. ، فيتغرّي لوُنا مثمميزة اً أعراضتتتحتمل حيث يكون معروفاً أن البذور املصتتتابة  فعّاالً التفتيش وقد يكون  الً أو تصتتتبح متغضتتتّ

إذا كان يلزم  صاملعاينة البصتتتتتتتتتتترية بالفحقرتن تينبغي أن و . الفحوص املخربية بواستتتتتتتتتتتطةوجود اآلفة لكن ينبغي التوكد من 
اضتتعة للوائح اآلفات اخلأو اً، أعراضتتاليت ال ت بدي آلفات االتحقق من اخللو من اآلفة أو من مستتتوى التحّمل ألجل معرفة 

  .ةغري موثوق اً أعراضواليت حتمل 

بدون ، أو ة واضتتتتحةإىل خصتتتتائص فيزيائي فرز البذور تلقائيا استتتتتناداً تاألجهزة اليت  واستتتتطةبلبذور وميكن تفتيش ا 
أي )لبذور غالبية اآلفات اليت تنتقل عن طريق اف، عثّ للكشتتتتتتتتف عن احلشتتتتتتتترات وال فعاالً التفتيش  وإن كان. تلك األجهزة

يش بالعني اجملردة ال ميكن كشتتتفها عن طريق التفت (ألتتتباه الفريوستتتات والفريوستتتاتو البكترييا والفطريات والديدان اخليطية، 
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بغسل القيام  وقد يكون من الضروريأو الفحوصات املخربية.  (يهر اجملالفحص  بواسطة) وحتتاج إىل دراسة أكثر ختصصاً 
 .قبل التفتيش هاأو كسر  البذور وغربلتها

بة فحص البذور املغلفة، يستتتتتلزم قد و   رستتتتّ
 
زالة املواد اليت إلتتتتريط أو حصتتتتري أو أي ركيزة أخرى، أو املثّبتة يف أو امل

قلل من القدرة على رؤية البذور أو أعراض اآلفة على تأو كستتتتتتتتتتتتتترها ألن مثل هذه املواد قد  البذوربغستتتتتتتتتتتتتتل  البذور تغطي
أخذ املصتتتتتتتتتتتتتدر لبلد يف ا يةنطو من املنظمة اللبلد املستتتتتتتتتتتتتتورد يف ا يةنطو الاملنظمة تطلب يف مثل هذه احلاالت، قد و البذور. 
ميكن ستتتتتترياد، لرصتتتتتد عند االوألجل اأو دجمها، واختبارها. أو ترستتتتتيبها ، تغليفها  عمليةقبل  بشتتتتتكل منتظمالبذور عينات 

جم يتناستتتتتب حب)بذور نة من العيّ ر تقدمي يف البلد املصتتتتتدّ الوطنية املنظمة لبلد املستتتتتتورد أن تطلب من يف االوطنية للمنظمة 
 االتفاق على يف حال مت، أو بدال من ذلك، هاواختبار  ها، لفحصتتتتمعاجلتهاأو تغليفها أو ترستتتتيبها قبل  (البذور رستتتتالةمع 

  نتائج االختبار.وتقدميأو ترسيبها أو معاجلتها،  هاتغليفدون من نة رمسية واختبار البذور ، مجع عيّ ثنائيذلك بشكل 
 التفتيش الميداني 4-1-2

ب للكشف عن يف الوقت املناسمن قبل موظفني م در بني و احلقول حمصول البذور يف فحص قد يكون من املفيد  
ال و النبتة األم  علىقل  احلوقد تالحظ اآلفة يفواضتتتتتتحة.  اً ستتتتتتبب أعراضتتتتتتت ااملعرو  أُنمن واليت  للوائحاآلفات اخلاضتتتتتتعة 

. وميكن إجراء الفحص املخربي (2-1القستتتتتتتم ) تةالنبيف البذور اليت تنتجها هذه على البذور أو بالضتتتتتتترورة موجودة تكون 
 .عرفة ما إذا كانت قد أ صيبتنة ملو املخز على البذور 

 ل/اللوطاتئرساعينات من الالأخذ  4-2
 .هباات د أو اختبار عدم وجود آفقّ البذور لتف  ل ئرسانات من وميكن أخذ عيّ  
مات وتتوقف منهجيات أخذ العينات اليت تستتتتتتتتتتتتتعملها املنظ نات.التفتيش عن اآلفات عادة على أخذ العيّ يقوم  

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

 .31نات من الشحنات للتفتيش يف املعيار الدويل عيّ البشون أخذ  توجيهاتوترد  
 ل الصغيرةئالرساأخذ العينات من  4-2-1

إىل تدمري نستتتتتتتتبة كبرية من  ةصتتتتتتتتغري ل الئالرستتتتتتتتامن  31اختبار العينات اليت تؤخذ وفقا للمعيار الدويل وقد يؤدي  
صتتغرية العينات ميع الجت ،على ستتبيل املثال)نات البديلة منهجيات أخذ العيّ ينبغي اعتبار ، احلاالتيف مثل هذه و . الرستتالة

لصتتتتحة النباتية، ة لتدابري امعادلتدابري يف البلد املستتتتتورد النظر يف  يةنطو ينبغي للمنظمة الأو  (لالختبار الرستتتتائلخمتلف من 
 .24يف املعيار الدويل الواردة للتوجيهات  وفقاً 

حتديد لبلد املستتتورد يف ا يةنطو للمنظمة ال، ميكن الرستتائل الصتتغريةأخذ العينات من تعّذر فيها يف احلاالت اليت يو  
 .بعد الدخولحجر لروط معّينة لل
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 االختبار 4-3
أخرى من  لكاالً أيقتضي األمر ورمبا  ،اآلفات اخلاضعة للوائح موجودة تملعرفة ما إذا كان التفتيشقد ال يكفي  

دان بعض أنواع البكترييا والفطريات واحلشتتتتتتتتترات والديقد ال يتستتتتتتتتتن الكشتتتتتتتتتف عن و . (الفحوص املخربيةمثل )ص و الفح
الكشتتتف  ميكن لكن ،نموّ ال أثناءألتتتباه الفريوستتتات والفريوستتتات عن طريق تفتيش لتتتحنات البذور أو النباتات و اخليطية، 

ة اليت تتبع  خربيةاملفحوص البواستتتتتتتتتتتتطة عنها  ق  مت التحقّ باستتتتتتتتتتتتتخدام الربوتوكوالت اليتالتشتتتتتتتتتتتتخيص بروتوكوالت اخلاصتتتتتتتتتتتتّ
 آلفات اخلاضعة للوائح.بشون ا منها

ات يف البذور. بروتوكوالت غري مبالترة للكشتف عن اآلفة/الستريولوجية واملصتلي ةوتعترب وستائل التشتخيص اجلزيئي 
ذور وجود أي آفات قابلة للحياة. ونتيجة لذلك، عند اختبار البعدم هذه األستتتتتتتتتتاليب نتيجة إجيابية حىت عند وقد تعطي 

مبدأ ستتتتتتناداً إىل اختبارات أو اختبارات إضتتتتتافية وقد يتعنّي إجراء االنتائج بعناية.  تفستتتتتريهذه األستتتتتاليب، ينبغي بواستتتتتطة 
ضتتتتمان استتتتتخدام  نباتاتلوقاية الية نطو اللمنظمات ينبغي لو نة. وجود آفة قابلة للحياة يف العيّ من د لتوكبيولوجي خمتلف ل

ج لة أو النتائالنتائج اإلجيابية املضتتتتتتلّ لتجنب  ق منهاالربوتوكوالت اليت مت التحقّ بروتوكوالت التشتتتتتتخيص املعرت  هبا دوليا أو 
 .لةالسلبية املضلّ 

تشتتتتتتتتتخيص البروتوكوالت ) 27يف املعيار الدويل واستتتتتتتتتتخدامها بروتوكوالت التشتتتتتتتتتخيص  منوصتتتتتتتتتف الغرض  ردي 
علومات حول وميكن االّطالع على امل. 27لمعيار الدويل ل الحقكماملعتمدة   ربوتوكوالتالوترد  (آلفات اخلاضتتتتتتتتتعة للوائحل

 .3 رفقصادر املدرجة يف املامل، يف ق من صحة بعضهاوقد مت التحقّ جمموعة من الربوتوكوالت األخرى، 
                     فحص البذور المعال جة 4-3-1

لكشتتتتتتتف اليت ال ابغي أن تستتتتتتتتخدم طريقة املثالية، ينيف احلالة قد تؤثر معاجلة البذور على حستتتتتتتاستتتتتتتية االختبار.  
نتيجة االختبار كون ت ةناجح ةجلعااملكون تعندما بالتايل، ، و ةجلعالتحديد فعالية املللحياة قابلة الاآلفات  إال عنكشف ت

كائن احلي على ينمو ال لكشف عن البكترييا والفطريات حني، تقنيات اطرق الكشف هذهومن ضمن األمثلة عن سلبية. 
النباتات اليت د رصلكشف عن الفريوسات حيث تنبت البذور و ا، وتقنيات (أوراق املنشفاتأو  لنمواوسائط أي )الركيزة 

حتها ق من صتتتتتتتتتتتتالتحقّ مّت و  باعاً األكثر اتّ عراض. وقد وضتتتتتتتتتتتتعت أستتتتتتتتتتتتاليب اختبار البذور األ الكتشتتتتتتتتتتتتا بذور التنمو من 
 فحصريقة ق من صتتتتتتتتحة طالتحقّ ، ينبغي البذور املعاجلةكان ال بّد من فحص   إذاو البذور غري املعاجلة. على لالستتتتتتتتتخدام 

 البذور املعاجلة.
 احلاالت التالية:  ميكن أن ت صاد  إذ البذور املعاجلة بعناية، فحوص تفسري نتائج وينبغي  

وغري ياة للحقابلة الطريقة الكشتتتتتتف بالكشتتتتتتف عن كل من اآلفات تستتتتتتمح لكن ، نشتتتتتتاط اآلفات ةجلعااملثبط ت -
ندما يستتتتتتتتتتتتند أو ع ،املصتتتتتتتتتتتلية أو اجلزيئيةاالختبارات بعض ل بالنستتتتتتتتتتتيبةقد يكون هذا هو احلال و قابلة للحياة. ال

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

 .لبذور املعاجلةابشون  التحقق منه
كشتتف عن طريقة الكشتتف. على ستتبيل املثال، تتوثر بعض طرق ال مفعول ةكيميائياملعاجلة الفيزيائية أو ال تكبت -

 فطريات.ال ةجلعامبالبكترييا 
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ال ميكن و  ،اآلفات املوجودة خارجياعن إال طريقة ، ال تكشتتتف ال؛ فمثالً ستتتلبا على طريقة الكشتتتف ةجلعااملؤثر ت -
األخرى  طرق الكشتتتتفينبغي استتتتتخدام يف هذه احلاالت، و . ةجلعاآفات متبقية داخليا بعد امل أي الكشتتتتف عن

 داخلية.ال اإلصابةالكشف عن بواسطتها ميكن اليت 

 بالصحة النباتيةإصدار الشهادات  -5
عادة التصتتتدير إوتكرار أي إعادة التصتتتدير إىل العديد من الوجهات، )العاملي والزمين لتجارة البذور  ابعالط طرحي 
تلف عن خت بالصتتتحة النباتيةإصتتتدار الشتتتهادات حتّديات خبصتتتوص  (البذور، والتخزين على املدى الطويل رستتتالةمن نفس 

 .لع األخرىاحلركة العاملية للسّ املتعلقة بتلك 
لصحة النباتية يف وقت ااملتعّلقة بتبادل املعلومات اإلضافية الرمسية على  ية لوقاية النباتاتنطو ت شج ع املنظمات ال 

ذور،  إعادة تصتتدير البلكي يتستتن إصتتدار لتتهادات ية األخرى نطو مع املنظمات الاخلاصتتة بالصتتادرات  اتشتتهادالإصتتدار 
ملتعلقة ااإلضتتتتتافية الرمسية قد يتم تضتتتتتمني املعلومات و . (لتتتتتهادات الصتتتتتحة النباتية) 12ح يف املعيار الدويل كما هو موضتتتتتّ 

ىت طلب ذلك ملتتتهادة الصتتتحة النباتية الصتتتادرة عن بلد املنشتتتو  يف، األول بلد االستتتتريادطلبها يالصتتتحة النباتية، اليت ال ب
 
 
 .(12املعيار )يف املستقبل تصدير إىل بلدان أخرى الر من أجل تسهيل إعادة صدّ امل

عند و وقت اإلنتاج.  ةلتفتيش امليداين معروفلغرض ا لالستتتريادالصتتحة النباتية البلد املتعلقة ب قد ال تكون لتتروطو  
مثل االختبارات )النباتية  الصتتحةتعادل تدابري تنظر يف اختاذ تدابري  أنبلد املستتتورد يف الية نطو ال لمنظمةلميكن االقتضتتاء، 

غري أنه . 24الدويل  ، وفقا للمعياراليت مّت حصتتتتتتادهاالواردات من البذور يف متطلبات الصتتتتتتحة النباتية  لتلبية (اتجلعاأو امل
 السترياد.فيما خيّص امتطلبات الصحة النباتية تلبية رة الدولة املصدّ من مسؤولية 

البذور. بات مّت فيها استتتتتنإىل األماكن اليت  يف املقام األوللتتتتهادات الصتتتتحة النباتية،  ويشتتتتري نمكان املنشتتتتون يف 
تها خماطر اآلفات نتيجة مكاُنا اجلديد من خالل احتمال إصتتابتغرّي تقد ، نقلهاخزُنا أو أو ، البذورإعادة تعبئة  تمتّ إذا و 

اإلصابة ا إىل إزالة هالبذور أو تطهري  معاجلةعملية قد تتغري خماطر اآلفات أيضا إذا أّدت و . ثها بآفات خاضعة للوائحأو تلوّ 
يتعنّي التصتتتتتريح عن كل بلد ومكان، حستتتتتب الضتتتتترورة، ووضتتتتتع مكان املنشتتتتتو ويف مثل هذه احلاالت،  ث احملتمل.أو التلوّ 

ميكن   . إذا مل تتعرض الشتتتتتحنة لخصتتتتتابة يف بلد أو مكان إعادة التصتتتتتدير،12وفقا للمعيار الدويل  األصتتتتتلي بني قوستتتتتني،
من تلفة خمليات كانت الشتتتحنة تتضتتتمن إرستتتاإذا  و لتتتهادة الصتتتحة النباتية ألغراض إعادة التصتتتدير. إىل ذلك يف اإللتتتارة 

 ،مكّونة من مزيج أو خليط من البذور، أو من البذور اليت جرى استتتتكثارهال ئالرستتتاأو إذا كانت ة، خمتلفبلدان أو أماكن 
 .املعنية مجيع البلدان أو األماكن ينبغي ذكر

 حفظ السجالت -6
علومات الصحة مبينبغي االحتفاظ يتم ختزين البذور لسنوات عديدة قبل تصديرها أو إعادة تصديرها،  ده قنّ مبا أ 

ون البذور، مبا يف ذلك يف حالة إعادة تصدير لهادة الصحة النباتية األصلية للتصدير، عندما تك نةعيّ  حولالنباتية الرمسية 
.ظّلت البذور خمزونةطاملا  وذلكمتاحة، 
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 .من املعيار تّباعاالواجب  أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءاً 

         الملو ثة البذور واآلفات المحمولة علىأمثلة عن اآلفات التي تنتقل عن طريق البذور واآلفات  :1المرفق 
 .عيارامل( من بذور باعتبارها قنوات)ال 2-1أمثلة من اآلفات يف الفئات الواردة يف القسم  رفقيقدم هذا امل 

التي تنمو عائلة ال ةت نق ل بواسطططططططططططة البذور إلى النبتوالتي داخلياً 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  البططذور داخليططًا أو خططارجيططاً  المحمولططة على اتاآلفطط )ب(: 1الفئططة  ة( ثم إلى البيئططة )مثاًل، الميططاه والتربططوالتي ت نقطط 

 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 ل إلى النب أو خارجيا والتي ال ت نق 

 الطبيعية.
 Fabaceaeعلى سطح بذور   C. maculatusonو Callosobruchus chinensisآفة  -
 Oryza sativaعلى بذور   Rice yellow mottle virusآفة  -
 اآلفات الملو ثة: 2الفئة 

 Oryza sativaيف دفعات بذور  Cyperus iriaآفة  -
 (اإلبر)، تت ل ّوث بركام األوراق  .Pinus sppيف 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.

             وت نق ل معها البذورالتي من المحتمل أن تحملها اآلفات  مجموعاتإرشادات بشأن  :2المرفق 
البذور.  طةبواستتتتتتجمموعات اآلفات املختلفة دخول و  نقل احتمال تقديربشتتتتتتون يقدم هذا املرفق توجيهات عامة  

على مستوى األنواع ما مل يكن هناك مربر فين الستخدام مستوى عائلها اآلفات و بتقييم ، يوصى 11وفقا للمعيار الدويل 
احتمال اآلفات اليت تقييم  ات بشتتونإرلتتاد 11من املعيار ويف املعيار الدويل  2-1يف القستتم رد تصتتنيفي أعلى أو أدىن. وت

 .الطريق اعرب هذواالنتشار  االستتبابتواجد يف لحنات البذور وقدرهتا على تتلك اليت ذور أو بالبترتبط 
فإن ، وباإلضتتتتتافة إىل ذلكنقل اآلفات بواستتتتتطة البذور. معلومات حمدودة، وأحياناً متضتتتتتاربة، متاحة بشتتتتتون  مثّة 

مجيع احملاصتتتتتتتتتتيل العائلة  يف بواستتتتتتتتتتطة البذور بالضتتتتتتتتتترورة تنتقل اليف عائل معنّي تنتقل عن طريق البذور ا ثبت أُناليت فة اآل
 .لبذورمنّو ادرجة إصابة العوائل قبل احملاصيل العائلة األخرى ويف وينبغي النظر يف املعروفة. 
يت أن النباتات الوالعوائل اآلفات للتفاعل بني لدى حتديدها  ية لوقاية النباتاتنطو ويتعنّي أن تراعي املنظمات ال 

 .الظرو  الطبيعيةظل  اآلفات حتت ظرو  جتريبية قد ال تعوهلا يفبعض  تعول
 مفصليات األرجل -1
 آفات ما قبل الحصاد 1-1

البذور، منّو رتة خالل فوداخلها البذور ستتتتتطح اآلفات اليت تتغذى على املتواجدة يف احلقول تشتتتتتمل املفصتتتتتليات  
 قبل احلصاد.

 :ا يليتشمل م منخفضاً  يف لحنات البذوراحتمال تواجدها اليت يكون يف احلقول  املوجودةاملفصليات  
بذور أثناء املفصتتليات اليت تتغذى على األجزاء اخلارجية من ال ت ستتتبع د: غالبا ما العناصتتر اليت تتغذى من اخلارج -

 احلصاد والتنظيف.

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

مرتفعاً  وريف لتتتتتتتتحنات البذاحتمال تواجدها يكون  احلقولالبذور الناضتتتتتتتتجة يف تتغذى داخل املفصتتتتتتتتليات اليت  
م ع ألُنا   النظر ،يف مرحلة إدارة خماطر اآلفات يف منطقة حتليل خماطر اآلفات ،ينبغيو عادة مع البذور أثناء احلصتتتتتتتتتتتتتتاد. جت 

ستتتظّل ودة أو التفتيش، وما إذا كانت مراقبة اجلاضتتحة خالل و  (Bruchidaeمثل )لتحديد ما إذا كانت هذه املفصتتليات 
 .ظرو  التخزينحية يف 

 آفات ما بعد الحصاد 1-2
يئة بعد احلصتتتتاد، وخاصتتتتة إذا مت ختزين البذور يف ظرو  ستتتت البذورتصتتتتيب أن  فصتتتتليات املنتجات املخزونةملميكن  

تلك يدة، كاجلخزين تالظرو  من لون ف. (نة سابقاً و خمز كانت أو مع بذور  مستوى مرتفع من الرطوبة على سبيل املثال، يف )
زن فيها  ليات على البذور احتمال تغّذي املفصتتتتتتتتتتتتتأو تزيل على حنو كبري أن ختّفض لبذور ذات القيمة العالية، اعموما اليت خت 

 .املخزونة
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أما . يفاً ضتتتتتتتتتتتتتتع يف لتتتتتتتتتتتتتتحنات البذوراً خارجيتتغذى نة اليت و مفصتتتتتتتتتتتتتتليات املنتجات املخز يكون احتمال تواجد  
أخطاراً  شتتتتتتتتتتتتكل بذور وتالقد تدمر  بتلك األجزاءدون ارتباطها  املفصتتتتتتتتتتتتليات اليت تتغذى على األجزاء اخلارجية من البذور

( .Liposcelis spp ، وآفة.Acarus sppوآفة ، spp. Mycetophagus آفة اآلفات الثانوية )مثلوقد تكون . كآفات ملوثة
 .املواد الغريبة مفرطةتكون أو ظرو  اإلصحاح رديئًة  كونتما أيضا موجودة عند

وهكذا ينبغي  .داخلياً يف لتتتتتحنات البذور عالياً نة اليت تتغذى و يكون احتمال تواجد مفصتتتتتليات املنتجات املخز  
أن  لمفصتتتتليات اليت تتغذى على األجزاء الداخلية من البذوروميكن لاحتمال اإلصتتتتابة يف ظرو  التخزين الستتتتيئة.  مراعاة

 .مكشوفة قبل التعبئة والتغليفبقى تصيب البذور اليت ت
 الفطريات -2

اتات اليت تنمو من النب إصتتابةبذور خارجيا وداخليا دون ال املماثلة للفطرياتالفطريات والكائنات احلية قد ترافق  
تالت. اإلنبات وإصتتتتتتتتتابة الشتتتتتتتتت تقّلص، و هانواع تعفن البذور، وخر األومع ذلك، تستتتتتتتتتبب العديد من  باملرض؛ هذه البذور

 وجدقد تو زين. ض التخية ومستتببات أمراقلمستتببات األمراض احلضتتمن لبذور لوميكن تصتتنيف مستتببات األمراض الفطرية 
و احملاصتتتتيل األخرى أأن تدخل إىل احملاصتتتتيل العائلة ملوثة، وميكن كآفات البذور  ختتلط بالفطريات على ستتتتطح البذور أو 

ء الداخلي قد تكون الفطريات موجودة أيضتتا يف الغال  أو يف اجلز و . (النموّ  وستتط  ث تلوّ باملثال على ستتبيل )وتنتشتتر فيها 
 .على هذا النحوإىل احملاصيل العائلة  اإدخاهلمن البذور وميكن 

 البكتيريا -3
أو داخلهتتتا  البتتتذور  فوقالبكترييتتتا ميكن العثور على عن طريق البتتتذور، ال تنتقتتتل كّلهتتتا أنواع البكترييتتتا  كونرغم   

 .التهابات خارجية أو داخلية، على التوايلك
 الفيروسات -4

ذا كانت قد إستتتتتتتوى ال تنتقل بواستتتتتتتطة البذور  عموماً الفريوستتتتتتتات فالبذور.  بواستتتتتتتطةكل الفريوستتتتتتتات   ال تنتقل 
الفريوسات اليت ما خيّص  ويف Tobamovirus genus ضمن آفة، رغم وجود استثناءات ( البذورembryoأصابت م ضغة )

 .ةمن نسبة احلبوب املصاب نسبة الشتالت املصابة يف كثري من األحيان أقلّ تكون تنتقل عن طريق البذور، 
 الفايروئيداتأشباه الفيروسات/ -5

 .البذور ولكن ليس كلهانقل بواسطة ي  ثبت أّن العديد من الفايروئيدات  
 (Spiroplasmasالسبيروبالسما )الفيتوبالزما و  -6

 .ةيف ظل الظرو  الطبيعيما ز والسبريوبال الفيتوبالزماعن نقل البذور آلفيت ليس هناك أدلة قوية  
 النيماتودا -7

لكن ارجها؛ طفيليات تعيش داخل اجلذور أو خبوصتتتتتفها  الطفيليات النباتية النيماتودا من نواعأمعظم مّت تدوين  
آفات نها مثاًل م)أُنا هتاجم األجزاء فوق األرض من النباتات، مبا يف ذلك البذور النيماتودا  أنواع من املعرو  عن بعض

Ditylenchus dipsaci و Anguina triticiوAnguina agrostis) اليت مت تصتتتتتتنيفها من بني اآلفات  النيماتودا آفة. وتعّد
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ليتتات اخلتتارجيتتة من الطفيبعض األنواع تبقى و . ()تتغتتّذى من التتداختتل داخليتتةالتتطفيليتتات ال عتتادة منالبتتذور  املنتقلتتة على
 Aphelenchoidesمثل آفة )ويف الرتبة  بقايا النباتاتيف طور السكون يف البذور، ويف  (تلك اليت تتغذى من خارج العائل)

besseyi)  وتغزو النباتات والبذور النامية داخلية، الطفيليات المن أو تصبح( مثل آفةA. tritici.) 
 آفاتالتي تشكل  اتالنبات -8

فات ملّوثة عن آإىل البلد بوصفها  (النباتات الطفيليةاألعشاب و ) بذور النباتات اليت تشكل آفاتميكن إدخال  
 .البذور رسائلطريق 
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 .جزءاً ملزماً هلذا املعيارال يشّكل أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو 

 المراجع: 3 المرفق
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