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 االعتماد
 .2017الصحة النباتية هذا املعيار ر دورلا الثانية عش ا اليت عقدت ر ش   أب يل/نيسان  اعتمدت هي ة تدابري 

 مقدمة

 النطاق
                                                                      ً           ر بتحديد وتصاااااااااااااانيف خماط  ا  ات امل تب ة بامل  بات وا الت واملعدات املنقولة دولياً   ما أنه               يقوم هذا املعيا 

ّ                               حيّدد تدابري الصحة النباتية املالئمة.   
                                                                                 وال يغ ي هذا املعيار م  بات نقل ا شخاص والسلع اليت تتح ك مبوجب القوا احمل  ة ا اصة هبا. 
 المراجع
معايري دولية أخ ى لتدابري الصااحة النباتية  وهي متاحة على البوابة الدولية للصااحة  يشااري املعيار ا ايل أيضااا إل 
 setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core النباتية

 التعريفات
  ري            الدويل لتداب    ار ي     ر املع           ذا العيار                                   مصاااااااا لحات الصااااااااحة النباتية املسااااااااتخدمة ر ه         تع يفات        طال  على       ميكن اال 

   (.                           مس د مص لحات الصحة النباتية )   5                   الصحة النباتية رقم 

 عرض عام للمتطلبات
                                                                                             يصاااااف هذا املعيار تدابري الصاااااحة النباتية اليت قد تن بق على امل  بات وا الت واملعدات املساااااتخدمة: التنظيف  

   ق.                                                ّ                             واملعاجلة والوقاية من التلوث ومت لبات امل ا ق والتخّلص من النفايات وإج اءات التحق
  ّ                  ً                                                                               يو ّ  هذا املعيار أيضاً التوجي ات للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات اليت تعمل مع اجل ات العسك ية على وضع  

                                                                                                 تدابري الصحة النباتية اليت ميكن ت بيق ا على االنتشار الدويل للم  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة.

 معلومات أساسية
                                                                      الت واملعدات املساااااااااتخدمة للتجارا أو للنقل ب  ق أخ ى بني البلدان. وقد تكون      ً                  غالباً ما ختضاااااااااع امل  بات وا 

  ُ                                                                                                 اساااااااُتخدمهل ر الزراعة وا  اجة ور البناء و غ اض صاااااااناعية ور جمال اساااااااتخ اي املعادن وإدارا النفايات.  ذلك  ميكن 
   ا                   سااب ط يقة اسااتخدام                                                                        اسااتخدام ا بصاافة م  بات وآالت ومعدات عسااك ية مسااتخدمة خضااعهل لالنتشااار الدويل. وح

                                                                ّ                             أو نقل ا قبل التصاادي   قد تصاابر امل  بات وا الت واملعدات املسااتخدمة ملّوثة بج ات حج ية أو مبواد خاضااعة            أو ختزين ا
                         ً                                                   ً                         للتنظيم. ولدى نقل ا دولياً  ساالع خاضااعة للتجارا أو هبدف تغيري مكالا التشااغيلي )مثالً ر حالة معدات ا صاااد(  قد 

                        ً                                   ً                              الت واملعدات املساااااااااتخدمة ت بًة  أو آ ات  أو خملفات نباتية أو بذوراً  وقد حتمل بالتايل خ   آ ة إل               حتمل امل  بات وا
                                            ُ                                                         بلد الوصااااول. وحسااااب اسااااتخدام ا ر بلد الوصااااول  قد ُتدخل آ ات حج ية إل املناطق الزراعية أو ا  جية أو الربية أو 

                غريها من املناطق.
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ّ       ً             وقد تتعّ ض أيضااااااااً امل  بات وا ال  ّ                                     ت واملعدات اجلديدا إل التلّوث بج ات خالل ختزين ا قبل التصااااااادي . ويعت           مد                         
                                                                  احتمال تلوث ا على ظ وف ختزين ا  وبعدها عن موائل ا  ات ووقهل ختزين ا.

ّ                                  أمثلة عن ا  ات اليت قد تلّوث امل  بات وا الت واملعدات املستخدمة.   1            ت د ر امل  ق                            

      ااة                                    ّ                        ات الوطنيااة لوقااايااة النباااتااات ر مااا يتعّلق مبخاااط  ا  ااات امل تب ااة حب                              ينبغي تو ري توجي ااات حمااددا للمنظماا 
                                                                                                       امل  بات وا الت واملعدات املساااااتخدمة وختزين ا  وبتدابري الصاااااحة النباتية اليت قد تكون ضااااا ورية لتسااااا يل ح  ت ا ا منة. 

      جارا.   ُ                                                               أن ُت بق تدابري الصحة النباتية هبدف التقليل من آثارها السلبية على الت      وميكن

 وعلى البيئة البيولوجيالتأثير على التنوع 
ّ      ميكن أن تو   إزالة التلّوث عن                                      ً                               امل  بات وا الت واملعدات املساااااااتخدمة وسااااااايلًة للوقاية من دخول  ائنات دقيقة                       

ّ                                                   إل مناطق جديدا  قد تكون ذات صلة بالتنوّ  البيولوجي ر هذه املناطق )ا نوا  الغازية الغ يبة(.                                       

 المتطلبات
 مخاطر اآلفات -1

                                                                                                يتمثل ا    ال ئيسي لآل ات امل تبط بامل  بات وا الت واملعدات املستخدمة ر التلوث بالرتبة وا  ات واملخلفات  
                                                                                                                  النباتية والبذور وغريها من ا جزاء النباتية القادرا على االنتشااااااااااار. وقد تشااااااااااكل البذور وا جزاء النباتية ا خ ى القادرا على 

ّ                              ّ                                   قلق إذ ميكن أن تكون النبتة حبّد ذالا آ ة أو أن تأوي آ ات. وأّما ا  ات اليت يكون لدي ا م حلة حياا              االنتشاااااااااار مصااااااااادر                             
                                  ّ                        ّ                                 مقاومة أو خاملة تسمر حا بالبقاء حّية بعد نقل ا إل مناطق معّ ضة للخ      ي تشكل مصدر قلق خاص.

               يه  إن العملية    وعل                    ت واملعدات املساااااتخدمة.                                                        ومن الصاااااعب تقييم خماط  ا  ات املتأتية عن تلوث امل  بات وا ال 
   غري        د تكون  ق                                                                                         االعتيادية اليت تقضي بتحليل خماط  ا  ات لتحديد ما إذا  انهل هناك ض ورا الختاذ تدابري ومدى شدلا  

ّ      . وحذا السااااااااابب  نب أن تكون امل  بات وا الت واملعدات املساااااااااتخدمة واملنقولة دولياً خالية من أي تلّوث هبدف    ممكنة                ً                                                                        
                                           لتقليل من خماط  إدخال وانتشار ا  ات ا ج ية. ا
 عناصر تصنيف مخاطر اآلفات 1-1

                                                                               قد تؤث  العناص  التالية ر امل  بات وا الت واملعدات املستخدمة على مستوى خماط  ا  ات: 
   عرب         ت قصااريا ا                                                                   امل  بات وا الت واملعدات املسااتخدمة اليت تتنقل بقولا احمل  ة ا اصااة على مسااا              مسااا ة ا   ة:   -

               دنية من املخاط           ُ          ً                  ا دود حبيث ُتستخدم  وراً  قد تشكل درجة مت

     يت قااد             من ا جزاء ال                                                                        النو : يوجااد ر امل  بااات وا الت واملعاادات املسااااااااااااااتخاادمااة ذات احيكليااة امل  بااة عاادد أ رب   -
             تتع ض للتلوث

         الغابات                       زار  وا قول الزراعية و                        ت واملعدات املسااااتخدمة ر امل                                         املنشااااأ واالسااااتخدام السااااابق: تكون امل  بات وا ال  -
                     ً        مواد عضوية  أ ث  ع ضًة للتلوث                                    واليت تكون بالق ب من نباتات أو تنقل
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  و  أ                                                    ّ                                        التخزين: تكون امل  بات وا الت واملعدات املساااااتخدمة واملخزّنة ر ا اري  أو اليت تكون بالق ب من نباتات  -
                     ً        جتذب ا ش ات  أ ث  ع ضًة للتلوث      أضواء 

            حا ر املناطق         م اسااتعما                                                         دام املساات دف: تكون امل  بات وا الت واملعدات املسااتخدمة واليت ساايت              املوقع أو االسااتخ  -
ً                                 أو الغابات أو بالق ب من نباتات  أ ث  احتمااًل لتشكيل مسار تدخل من خالله ا  ات.          الزراعية                                            

ّ              ر حال امل  بات وا الت واملعدات العسااااااااك ية املسااااااااتخدمة  قد يؤدي تعّ ضاااااااا ا إل القوى         عوبات          ا   ية وصاااااااا                                                         
                                                                عمليات القتال إل إصابت ا بأض ار خارجية وتغلغل التلوث إل داخل ا.

                                                                            أمثلة عن امل  بات وا الت واملعدات املساااتخدمة  وتتبع الرتتيب حساااب تضااااؤل خماط  ا  ات     2            ت د ر امل  ق  
                                         ّ        إل أمثلة عن تدابري صحية نباتية وإج اءات حتّقق ممكنة.       ً إضا ةً 

 صحة النباتيةتدابير ال -2
                                              ً                 امل  بات وا الت واملعدات املستخدمة واملنقولة دولياً خالية من التلوث.           نب أن تكون  
                                                                                            ي د ر ا جزاء أدناه وصاااااااااااف للمجموعات ال ئيساااااااااااية لتدابري الصاااااااااااحة النباتية اليت ميكن ت بيق ا على امل  بات  

                        وا الت واملعدات املستخدمة.

ّ  ُتشااااااااّجع                                                              لنباتات على العمل مع الساااااااال ات العسااااااااك ية لوضااااااااع إج اءات متسااااااااقة مع                         املنظمات الوطنية لوقاية ا  ُ  
                                                             بشأن ا   ة الدولية للم  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة.   1                          التوجي ات الواردا ر امللحق 

     ّ                                                                               إل أدلّة عن رصد آ ات حج ية ر م  بات وآالت ومعدات جديدا  قد ت لب املنظمة الوطنية لوقاية           باالستناد 
   (. 2 - 2                                                                                            النباتات ر بلد الوصول وضع تدابري للصحة النباتية من أجل الوقاية من التلوث ر بلد التصدي  )اجلزء 

 التنظيف والمعالجة 2-1
                               بعض أساليب التنظيف هي التالية: 
                   تف يغ خزانات املياه  -

                         إزالة املخلفات أو امل شحات  -

               التنظيف بالكشط  -

              الغسيل بالضغط  -

                التنظيف بالبخار  -

                     التنظيف باملسر والكنس  -

               باحواء املضغو .         التنظيف  -

                               ً                املعاجلات اليت ميكن استخدام ا إضا ًة إل التنظيف هي: 
                                        املعاجلة الكيميائية )مثل التبخري  والت  ري(  -

                املعاجلة با  ارا.  -
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   ية  ل                                                                                     قد يكون من الضاا وري تفكيك امل  بات وا الت واملعدات املسااتخدمة بالكامل أو بشااكل جزئي إلج اء عم 
                                                                                            أو معاجلة  عالة. وقد يكون من الالزم تنظيف أو معاجلة امل  بات وا الت واملعدات املسااااااتخدمة خالل تشااااااغيل ا        تنظيف

                                                                                                   لضاااااااااااااامان الوصااااااااااااااول إل مجيع الق ع املتح  ة  ي ا )مثل املعدات الزراعية اليت حتتوي على ق ع متح  ة مثل الناقالت أو 
         املدحاا(.

 الوقاية من التلوث 2-2
                                                                  ُ       وآالت ومعدات نظيفة إل من قة ختزين أو تعب ة أو إل ميناء حتميل  أو حني تُنقل عرب         م  بات      م نقل      حني يت 

                                                                                           بلد آخ   ميكن اختاذ تدابري للصحة النباتية من أجل الوقاية من التلوث. وهي تشمل  حسبما هو مالئم: 
                                                        التخزين ر مناطق مالئمة حيث توجد مستويات متدنية من املخاط   -

                                            واملناولة على الس وح اليت متنع االتصال مع الرتبة        التخزين   -

ه  أو مكا حة   -                                                                       ً          ّ             إبقاء الغ اء النبايت حول مناطق التخزين أو التعب ة أو موانئ التحميل قصاااااااااااااارياً من خالل قصااااااااااااااّ
ّ                                                          ا شااااااااااااااائي من أجل التقليل من خماط  التلّوث ببذور حيمل ا احواء وغريها من ا  اتا وقد يول اهتمام إلقامة                                    

ّ                                            أجل ا ّد من ح  ة البذور حول مناطق التخزين والتحميل.          حواجز من        

                                                                                           خالل  رتات ظ ور ا  ات املومسية أو تفشاااااااي ا  ات الع ضاااااااية  قد يول اهتمام خاص لتدابري صاااااااحية نباتية متنع  
ً   ليالً(.   ي                                                                                               اجتذاب ا  ات إل مناطق التخزين والتحميل )مثل تقييد استخدام ا ضواء االص ناعية خالل العمليات اليت جت      

                                     متطلبات المرافق والتخل ص من النفايات 2-3
        لى موقع                                 امل  بات وا الت واملعدات املساااااتخدمة ع                                                      يعتمد نو  املعدات وطبيعة امل ا ق الضااااا ورية لتنظيف ومعاجلة  

ّ                      حصااااااول هذه اإلج اءات.  تحصاااااال عمليات التفتيي والتنظيف واملعاجلة عادًا ر البلد املصااااااّدر لتلبية مت لبات الصااااااح    ة                                                            ً             
ّ                   النباتية اليت يف ض ا بلد الوصول على الواردات. وأّما امل ا ق ر البلد املصّدر  قد ال حتتاي إل نظم موّسعة إلدارا النفايات                         ّ                      ّ                                               

                                                   ً  الصلبة ومياه الص ف سيما أن منشأ التلوث قد يكون حملياً.

            دمة ما يلي:       ت املستخ                                                                      قد تشمل امل ا ق الالزمة لعمليات تفتيي وتنظيف ومعاجلة امل  بات وا الت واملعدا 

                                                                          ا س ر اليت متنع االتصال بالرتبة  مبا ر ذلك مصائد ا ت بة ونظم إدارا مياه الص ف.  -

                     م ا ق املعاجلة با  ارا  -

                                          م ا ق املعاجلة بالتبخري أو املعاجلة الكيميائية  -

ّ      ّ                             ّ       ً                      نب أن يتّم التخّلص من الرتبة ومياه الغسيل امللّوثة و قاً لألنظمة الوطنية أو احملل      ية.        

                            ّ                   ً                                      نب أن تكون ط ق االحتواء والتخّلص من النفايات  ا يًة حبيث حتول دون انتشااااااااااااااار ا  ات  وقد تشاااااااااااااامل:  
                                                                                                            مصائد ا ت بة  واإلحاطة بأ ياس والد ن العميق وا  ق والتبخري واملعاجلة الكيميائية والتسميد ونظم إدارا مياه الص ف.
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 إجراءات التحقق -3
ّ   ية النباتات ر بلد الوصااااااااااااااول أن حتّدد مت لبات التوثيق للتأ يد على أنه مّت ت                          ينبغي للمنظمة الوطنية لوقا                                     ّ      نظيف                              

                                                                                                        الشااااحنات  أو متهل معاجلت ا أو تفتيشاااا ا )مثل بيان التنظيف وشاااا ادا املعاجلة وبيان التفتيي وشاااا ادا الصااااحة النباتية(  
ّ               على أن تكون هذه املت لبات متناسبة مع خماط  ا  ات احملّددا ومالئمة لتدا                            بري الصحة النباتية امل لوبة.                                                 

                                                                                             ونوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوصااااااااااااااول أن جت ي عمليات تفتيي على الواردات للتحقق من  
                                                                                                     نظا ة امل  بات وا الت واملعدات املساااتخدمة. وقد تشااامل عمليات تفتيي الواردات التفكيك اجلزئي أو الكلي للم  بات 

                        ّ                                            ً      دمة  ور بعض ا االت  مجع عّينات لتحديد احوية.  ذلك  قد يشاامل التنظيف أيضاااً تقصااي                    وا الت واملعدات املسااتخ
ً   وش ف املناطق ا فية )من خالل استخدام املياه بضغط  بري أو احواء املضغو  مثاًل(.                                                                     

ّ                  ونوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر البلد املصّدر أن متنر  يانات حمّددا صالحية معاجلة امل                    ّ             بات وا الت                                                     
           ً                                                                       . وميكن أيضاااااااااااااااً أن تقوم  يانات غري املنظمة الوطنية لوقاية النباتات بتنظيف امل  بات وا الت         املسااااااااااااااتخدمة        واملعدات 

                  واملعدات املستخدمة.

                                                                                             ً وميكن أن يقوم موظفون عسك يون بتنظيف امل  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة والتحقق من ا بناءً  

                                 ً                                               الوطنية لوقاية النباتات  أو متشياً مع اتفاق قائم بني هذه املنظمة والسل ات العسك ية.   ة     املنظم        على طلب 
 عدم االمتثال وإجراءات الصحة النباتية -4

                                                                                                    ر حال عدم االمتثال  نوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوصااول أن تتخذ إج اءات للصااحة النباتية   
                                                     ا  و  التوجي ية لنظام ت بيق لوائر الصااااااحة النباتية على  )    20                            يل لتدابري الصااااااحة النباتية رقم                           ما يشااااااري إليه املعيار الدو 

                ا  و  التوجي ية    : )  13               ّ                                                            (  وينبغي أن تبّلغ البلد املصاااااااااااااادر بذلك )املعيار الدويل لتدابري الصااااااااااااااحة النباتية رقم         الواردات
    ((.                                    لإلخ ار بعدم االمتثال وإج اءات ال وارئ

                                                                                عن إج اءات الصحة النباتية اليت ميكن اختاذها حجز امل  بات وا الت واملعدات املستخدمة اليت              وتشمل ا مثلة  
  ُ        ّ                                                   ّ                                         ّ  ُوجدت ملّوثة  أو تنظيف ا  أو معاجلت ا أو إعادا شحن ا. وحني يتعنّي نقل امل  بات وا الت واملعدات املستخدمة وامللّوثة

ّ          نية لوقاية النباتات أن تضاااااااااااااامن احتواء التلّوث بشااااااااااااااكل مال                                                 إل موقع آخ  لتنظيف ا ومعاجلت ا  ينبغي للمنظمة الوط     ئم                                       
ً        ً                            خالل الوضع ر حاويات مثاًل(  متشياً مع ا نظمة الوطنية أو احمللية.    )من                       
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 امللحق جزءاً إلزامياً من املعياريشكل هذا 

 : توجيهات بشأن الحركة الدولية للمركبات واآلالت والمعدات العسكرية المستخدمة1الملحق 
 أساسيةمعلومات  -1

                                             ً                      للم  بات وا الت واملعدات العساااااك ية املساااااتخدمة خ  اً ر إدخال ا  ات بواسااااا ة                       قد تشاااااكل ا   ة الدولية  
ٍ      على حٍد سواء                                                           واملخلفات النباتية والبذور إل بلدان االنتشار وإعادا االنتشار        وا  ات       الرتبة            هبذا املعيار    1      امل  ق           . وت د ر     

                                                                                             أمثلة عن ا  ات اليت قد تلوث امل  بات وا الت واملعدات العساااااااااك ية املساااااااااتخدمة. وحتصااااااااال ح  ات امل  بات وا الت 
                                                  مل  وهي تشمل العديد من ظ وف ختزين املنقوالت والشحنات.                                           واملعدات العسك ية املستخدمة باستم ار حول العا

                                             ً                           للم  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة مشكلًة عملية بالنسبة إل املنظمات                        وقد ت  ح ا   ة الدولية  
     أو  ً ةً                                                                                                الوطنية لوقاية النباتات.  في بلدان عديدا  تكون إمكانية وصااااااااااااااول هذه املنظمات إل اجل ات العسااااااااااااااك ية معدوم

                                                                                                     حمدودا بسااابب قضاااايا أمنية. وحذا السااابب  قد ال ين بق الن يف املعتمد ر إدارا خماط  ا  ات املتصااالة بالشاااحن التجاري 
                                                                              ُ                     وا اص للم  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة على ا وسا  العسك ية. وبالتايل  ُتشجع السل ات العسك ية

           التوجي ات.                         على االلتزام باستخدام هذه 

 الهدف -2
                                                                         ً                  لدف هذه التوجي ات إل أن تكون امل  بات وا الت واملعدات العسااك ية املسااتخدمة نظيفًة من الرتبة وا  ات  

ً                                      واملخلفات النباتية والبذور قبل أن ختضع    ة دولية )مثاًل  غ اض التدريب  أو امل ام أو االنتشار(.                                                     

 التوجيهات -3
                                         ً         امل  بات وا الت واملعدات املسااتخدمة نظيفة و قاً ملت لبات                                         من شااأن الساال ات العسااك ية أن تضاامن أن تكون  

                                                                                                          الصاااااحة النباتية اليت تضاااااع ا املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوصاااااول بالنسااااابة إل الواردات. وقد تشااااامل أسااااااليب 
                        التنظيف على سبيل املثال:

             خزانات املياه       تف يغ  -

                   املخلفات أو امل شحات       إزالة  -

       بالكشط        الغسيل  -

              الغسيل بالضغط  -

                التنظيف بالبخار  -

                     التنظيف باملسر والكنس  -

  .                     التنظيف باحواء املضغو   -

          بات وا الت      للم                                                                          ّ   قد يكون من الض وري استخدام أساليب التنظيف هذه باإلضا ة إل تفكيك جزئي أو  ّلي  
                 لعسك ية املتخصصة   ا        ً                                               ا و قاً  على املعايري. وبالنسبة إل امل  بات وا الت واملعدات                             واملعدات املستخدمة لضمان نظا ت 

ّ                                        ّ            ُتشّجع السل ات العسك ية على وضع إج اءات و تّيبات خاصة هبا.   ُ 
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                                             وقد يكون من الض وري إج اء معاجلات إضا ية مثل: 

                                       املعاجلة الكيميائية )مثل التبخري والت  ري(  -

               املعاجلة با  ارا  -

 
             ار الدويل رقم                                               بامل  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة للمعي         امل تب ة                               نب أن متتثل مواد التعب ة ا شبية  

   (.      للوائر                                             إخضا  مواد التعب ة ا شبية ر التجارا الدولية )    15

      ع على     ُ      ما ُتشج       .                                            ّ املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ر بلدالا ا مّ    مع                                ع السل ات العسك ية على التواصل ُ     ُتشج   
         باملنظمات                    . ومعلومات االتصااااااال     ً عملياً                                                            املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد االنتشااااااار  حيث يكون ذلك    مع         التواصاااااال 

  . (https://www.ippc.int                للصحة النباتية )                                                   الوطنية لوقاية النباتات متاحة على البوابة الدولية

                                                                                  ع الساااااااال ات العسااااااااك ية على تنفيذ إج اءات التحقق لضاااااااامان أن جت ي عملية تنظيف ومعاجلة مالئمة     شااااااااج   ُ تُ  
                                                    لم  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة قبل االنتشار. ل

https://www.ippc.int/
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 .من املعيار تّبا االواجب  أدري هذا امل  ق  غ اض م جعية  قط وهو ليس جزءاً 

 ت والمعدات المستخدمة                                          أمثلة عن اآلفات التي قد تلو ث المركبات واآلال :1المرفق 
-  Achatina fulica     بشكل  ريوس بالغ                
 Polymyxa betae                                                       الع ق ا صف  النخ ي للشمندر  ينتقل ر الرتبة من خالل حامله   -

-  Chromolaena odorataبشكل بذور أو ر الرتبة                         

-  Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus،   ر خملفات النباتات                 

-  Coptotermes formosanusر ا خشاب والرتبة                    

-  Fusarium guttiforme    ر الرتبة وخملفات النباتات املضيفة                               

-  Fusarium oxysporumر الرتبة وخملفات النباتات املضيفة                                   

-  Globodera spp.    ر الرتبة وخملفات النباتات املضيفة                               

-  Halyomorpha halysبشكل آ ات بالغة ر البيات الشتوي                                    

-  Lymantria dispar     ر م حلة السكون             بشكل  تل بيض                

-  Miconia calvescensبشكل بذور ر الرتبة                      

-  Orgyia thyellinaبشكل ش انق ر م حلة السكون                              

-  Phytophthora ramorumر الرتبة            

-  Solenopsis invictaبشكل بيض وي قات وأعداد بالغة وأعشاش                                        

-  Sorghum halepenseبشكل جذور وبذور                    

- Tilletia indica    بشكل ج اثيم ر الرتبة وعلى خملفات بذور القمر                                          
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 أدري هذا امل  ق  غ اض م جعية  قط وهو ليس جزءا واجب االتّبا  من املعيار.

أمثلة عن المركبات واآلالت والمعدات المستخدمة واردة حسب ترتيب تضاؤل مخاطر  :2المرفق 
 اءات تحقق ممكنة.                                                      اآلفات، إضافة  إلى أمثلة عن تدابير الصحة النباتية وإجر 

          مالالالالال حالالالالالظالالالالالالات عالالالالالن       الفئة
        التلوث

                إجراءات التحقق                       تدابير الصحة النباتية

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                           املسااتخدمة ر الزراعة وا  اجة 

                والبستنة  مثل:

            معدات ا صاد   -
               آالت نش  ا خشاب   -
                  شاحنات نقل ا خشاب   -
                    م  بات نقل ا يوانات   -
               مااااااقاااااا ااااااورات السااااااااااااااااااامااااااااد    -

   ات      واملخصب
        اجل ارات   -
       ا دوات   -

                          تناادري ر هااذه الف ااة امل  بااات 
                  ُ     وا الت واملعاااادات اليت أُعيااااد 
                          تكييف ااا أو ج ى اختبااارهااا ر 

        امليدان.
ُ                        تُعترب هاااااذه الف اااااة عاااااادا ذات 
  .                       مستويات عالية من املخاط 

         امللوثات:
      الرتبة   -
      ا  ات   -

                 املخلفات النباتية   -

       البذور   -
 

              الغسيل بالكشط
     توحااة        ياااه املف               تف يغ خزانااات امل
               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

                     التنظيف باملسر والكنس
                      التنظيف باحواء املضغو 

                       املعااااااجلاااااة الكيمياااااائياااااة )مثااااال 
                التبخري والت  ري(
                املعاجلة با  ارا

             بيان التنظيف
             ش ادا املعاجلة

                 التفتيي )قاااااد يشاااااااااااااامااااال 
                  التفكيك واالختبار(
                     ش ادا الصحة النباتية

              ويض والتدقيق    التف

 

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                     اليت تنقل الرتبة مثل:

        اجل ا ات   -
               آالت مت يد الرتبة   -

                     معدات اسااااااااااااااتخ اي املعادن    -
         من الس ر

                          تناادري ر هااذه الف ااة امل  بااات 
                  ُ     وا الت واملعاااادات اليت أُعيااااد 

               الااارتباااااااة هاااي املااالاااوث 
               ال ئيسااااااااااااااي: ا  اااااات 
                  واملخلفاااااات النبااااااتياااااة 
                والباااااااذور قاااااااد تكون 

            ً ملوثات أيضاً 

 

              الغسيل بالكشط
                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة

               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

                     التنظيف باملسر والكنس
                      التنظيف باحواء املضغو 

                    اجلاااااة الكيمياااااائياااااة )مثااااال    املعااااا
                التبخري والت  ري(

             بيان التنظيف
             ش ادا املعاجلة

                 التفتيي )قاااااد يشاااااااااااااامااااال 
                  التفكيك واالختبار(
                     ش ادا الصحة النباتية

                  التفويض والتدقيق
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                          تكييف ااا أو ج ى اختبااارهااا ر 
        امليدان.

                       ختتلف خماااط  ا  ااات إدااا قااد 
              وياااات عاااالياااة من         تظ   مساااااااااااااات

  .                  التلوث ر هذه الف ة

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                       العسك ية املختلفة مثل:

         الشاحنات   -
         الص ارييف   -
                الناقالت الشخصية   -
            ّ   املعدات الدّوارا   -

                         ً ختتلف خماط  ا  ات إدا غالباً 
   ُ                     ما ُتسااااااتعمل امل  بات وا الت 
                          واملعدات العسك ية املستخدمة 
                           خاري ال  قات العادية وتكون 
                         خمزنااة ر ا اااري  مبااا يؤدي إل 

           خماط  أعلى.

          امللوثات:

      الرتبة   -
       ا  ات    -
                  املخلفات النباتية    -
       البذور   -

                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة
     لفات          وإزالة املخ

              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

                      التنظيف باحواء املضغو 
                       املعااااااجلاااااة الكيمياااااائياااااة )مثااااال 

                التبخري والت  ري(

       من هااذا    1            )انظ  امللحق 
         املعيار(

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                          املساااااااااتخدمة ر إدارا النفايات 

     مثل:

           شاااااااااااااااااااااااحاااااااانااااااااات نااااااااقاااااااال    -
                 القمامة/النفايات

                   معدات   ز النفايات   -
   ات              ه الف ااة امل  باا          تناادري ر هااذ

                  ُ     وا الت واملعاااادات اليت أُعيااااد 
         تكييف ا.

  ُ                       تُعترب اجل ا ات املسااااااااتخدمة ر
                       مكبات النفايات ضاااااااااااااامن   ة 
                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 

                اليت تنقل الرتبة.

               خملفااااااات النفااااااايااااااات 
                 العضااااااوية هي امللوث 
              ال ئيسااااااااااااااي  مباااااااا ر 

     ذلك:
      الرتبة   -
      ا  ات   -
                  املخلفات النباتية    -

 

   شط           الغسيل بالك
                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة

               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

                     التنظيف باملسر والكنس
                      التنظيف باحواء املضغو 

                       املعااااااجلاااااة الكيمياااااائياااااة )مثااااال 
                التبخري والت  ري(

  

             بيان التنظيف
             ش ادا املعاجلة

                 التفتيي )قاااااد يشاااااااااااااامااااال 
                  التفكيك واالختبار(
                     ش ادا الصحة النباتية

                تفويض والتدقيق  ال
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                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                   املسااااااااااااااتخاادمااة ر اسااااااااااااااتخ اي 

                املعادن العميقة

                   ً     امللوثااااات ا  ث  ت جيحااااًا هي 
                         الرتبااة وباادرجااة أدا  ا  ااات. 
                      ً  وخماااط  ا  ااات متاادنيااة عااامااًة 
  ّ                        إالّ إذا  انهل امل  بات وا الت 
                       واملعاادات املسااااااااااااااتخاادمااة ملوثااة 
                        برتبة السااااااااا ر. وقد يكون من 

           د االسااااااااااتخدام          الصااااااااااعب حتدي
                         السااااااااااااااابق حا أو ما إذا  انهل 
                  هااااااااذه املاااااااا  اااااااابااااااااات وا الت 
                    واملعاااادات املسااااااااااااااتخاااادمااااة قااااد 
  ُ                     اساااااُتعملهل الساااااتخ اي املعادن 

          من الس ر.

              الغسيل بالكشط  
                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة

               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                 التنظيف بالبخار

             بيان التنظيف
                 التفتيي )قاااااد يشاااااااااااااامااااال 

  (                التفكيك واالختبار

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                       الصناعية املستخدمة مثل:

          ال ا عات   -

               امل ا ع الشو ية   -
 

                       ختتلف خماااط  ا  ااات إدااا هي 
          ً    ّ       ُ      متدنية عامًة إالّ إذا اسااااُتعملهل 
                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                         املسااااااااااااتخدمة على مق بة وثيقة 
                          من الغ ااااااااء النباااااااايت  أو إذا  

         ّ           انهل ملّوثة بالرتبة.

              الغسيل بالكشط  
                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة

               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                 التنظيف بالبخار

             بيان التنظيف
         التفتيي 

                      امل  بات املستخدمة مثل:
                    السااااااااااايارات  والشااااااااااااحنات    -

                    الاااكاااباااريا والصااااااااااااااااغاااريا ا اااجااام 
         والباصات

         امللوثات:
   بة    الرت    -
      ا  ات   -
                 املخلفات النباتية   -

       البذور   -

              الغسيل بالكشط
                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة

               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

             بيان التنظيف
             ش ادا املعاجلة
     يشاااااااااااااامااااال              التفتيي )قاااااد

                   التفكيك واالختبار(
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                         امل  بات ر ال  قات الوع ا    -
                       )مثاااااال الاااااادراجااااااات الناااااااريااااااة  

                          والدراجات ال باعية الد ع(
                 القاط ات واحمل  ات   -
               الق ع املستعملة   -
         املق ورات   -
         اإلطارات    -
 

                    ً خمااااااط  ا  اااااات خمتلفاااااة جاااااداً 
                   حااياااااااث أن بااعااض املاا  ااباااااااات 
                     املسااااااااااااااتخدمة هي ذات خماط  
                           م تفعااة إدااا العااديااد من ااا ذات 
                           خماط  متدنية. تضاام هذه الف ة 
   ً     ً             عاااااااددًا  اااباااريًا مااان املااا  اااباااااااات 
                          املستخدمة وا اضعة للتجارا.

                     التنظيف باملسر والكنس
 

                       املعااااااجلاااااة الكيمياااااائياااااة )مثااااال 
                التبخري والت  ري(

 
                املعاجلة با  ارا

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
       اجلديدا

 
                       ختتلف خماااط  ا  ااات إدااا هي 
          ً            متدنية عامًة  حساااااااااب ظ وف 

        التخزين

         امللوثات:
      الرتبة   -
      ا  ات   -
                  املخلفات النباتية   -

       البذور   -

                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة
               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

                    لتنظيف باملسر والكنس ا

         التفتيي

 


