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 االعتماد

الصحة النباتية هذا المعيتار فتي دورتهتا الثانيتة عوترة التتي عقتدت فتي  اعتمدت هيئة تدابير 
 .2017 هر أبريلتنيساج 

 مقدمة

 النطاق

تحديتد فتي لوقايتة النباتتات  الوطنيتةمن أجل مستاعدة المنظمتات يوفر هذا المعيار توجيهات  
 ."كفئة من السلم"رتبطة بالحركة الدولية للبذور الماآلفات وتقييم و دارة مخاطر 

ً توجيهأيضاً ويوفر هذا المعيار   متطلبتات الصتحة النباتيتة لتحديتد بوبج اشجراءات الالزمة  ا
تفتتيش البتذور وأختذ العيّنتات منهتا و جتراء والحركتة الدوليتة للبتذور  تيستير من أجل  في الواردات

 .لتصدير و عادة التصديرمن أجل اللبذور    و صدار  هادات الصحة النباتيةالتجارب بوبنها

 (مستترد مصتتطلحات الصتتحة النباتيتتة)لتتتدابير الصتتحة النباتيتتة  5يتتنص المعيتتار التتدولي رقتتم  
ويتنتاول هتذا لالستتهال..  تتوتمل البتذور المخّصصتة للغترس وليستالبذور، فئة من الّسلم علا أج 

فحص في المختبر أو لالبذور، المستوردة ل رسالةنة من قابلة للحياة، وهي عيّ الالبذور المعيار أيضاً 
 ر.مّ للتحليل المد

مثتتل درنتتات )الحبتتوب وال علتتا أجتتزاء النباتتتات الخضتترية  ال ينطبتتق هتتذا المعيتتار علتتاو 
 .(البطاطا

 المراجع

يوير المعيار الحالي أيضتا  لتا معتايير دوليتة أخترى لتتدابير الصتحة النباتيتة، وهتي متااتة  
 setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core علا البوابة الدولية للصحة النباتية

 التعريفات 

يمكتتن االطتتالع علتتا تعريفتتات المصتتطلحات المتعلقتتة بالصتتحة النباتيتتة المستتتخدمة فتتي هتتذا   
 .5المعيار ضمن المعيار الدولي 

التعريفتات ، فتي هتذا المعيتار تنطبتق 5باشضافة  لا التعريفات الواردة في المعيار الدولي و 
 التالية:

اآلفةةةةةة المحمولةةةةةة علةةةةة  
 البذور

تحملهتتا البتتذور خارجيتتاً أو داخليتتاً وقتتد تنتقتتل أو قتتد ال تنتقتتل  لتتا آفتتة 
   النباتات التي تنمو من هذه البذور وتتسبب في  صابتها

 المنتقلةةةةةةة علةةةةةة اآلفةةةةةةة 
 البذور

والتي تُنقَل مبا رة بواستطة البتذور  لتا البذور محمولة علا الاآلفة 
 النباتات التي تنمو من هذه البذور وتتسبب في  صابتها 

 عرض عام للمتطلبات

، مختاطر آفتات ألنهتا قتد نباتتات الغترسالبذور، كما هو الحتال بالنستبة لغيرهتا متن قد تمثل  
 .وانتوارهاالبذور بآلفات المرتبطة الستتباب اكبير  ااتمالفيها يكوج بيئة  لا تدُخل 

لبحوث. لذلك، عند تقيتيم مختاطر اآلفتات اتجارية والألغراض ليتم نقل البذور دوليا بانتظال  
 لوقايتتتة النباتتتتات الوطنيتتةيتعتتتيّن أج تراعتتي المنظمتتتات وتحديتتد تتتتدابير الصتتحة النباتيتتتة المالئمتتة، 

 طبيعية(.في ظرو  مقيدة أو بوروط  غرسال)البحوث، والبذور المقصود من ستخدال الا
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دخول طريقتتا لتتتوتتّكل تحديتتد متتا  اا كانتتت البتتذور  ينبغتتي حليتتل مختتاطر اآلفتتاتتلتتدى  جتتراء  
منطقتة فتي  االقتصتادية المحتملتةعواقبها نها وانتوارها، و، وتوطّ الزراعيالخاضعة للحجر  اآلفات

 اً أو طريقتتا ومصتتدر نفستتها،هتتي توتتكل آفتتة  اا كانتتت البتتذور معرفتتة متتا تحليتتل مختتاطر اآلفتتات، أو 
ً رئيستتي أج  تحليتتل مختتاطر اآلفتتاتعلتتا وينبغتتي . وائحصتتابة اآلفتتات غيتتر الحجريتتة الخاضتتعة للتتش ا

( اتث واالختبتاروالبحتول، والغرض الذي من أجل  يتتم استتيراد البتذور )مثتل زراعتة الحقتيراعي 
اآلفتتتات غيتتتر  ااتمتتتال تستتتبب وانتوتتتارها أو الزراعتتتيدختتتول اآلفتتتات الخاضتتتعة للحجتتتر ااتمتتتال و

 .تتجاوز عتبة معيّنةفي  اداث تبثير اقتصادي غير مقبول عندما الحجرية الخاضعة للوائح 

الحركتتة بلصتتحة النباتيتتة للحتتد متتن مختتاطر اآلفتتات المرتبطتتة محتتدّدة لتتتدابير تّختتاا ويمكتتن ا 
أثنتاء النمتو، والدولية للبذور، بما في التك تتدابير الصتحة النباتيتة التتي يمكتن تطبيقهتا قبتل الغترس، 

 لتا  اوصتوله نتد، وعهتاونقل هتاختالل تجهيتز البتذور وتخزينووعند اصاد البتذور، وبعتد الحصتاد، 
 دارة متن تتدابير البلد المستورد. ويمكن استخدال تدابير الصحة النباتية  متا واتدها أو فتي مجموعتة 

مماثلتة لتتدابير دابير تطبيتق تتبفتي التواردات يمكن تلبية متطلبتات الصتحة النباتيتة ومخاطر اآلفات. 
 .الصحة النباتية

 معلومات أساسية

  ً شنتتاج الغتذاء والعلتف ونباتتات فهتي تُتزَرع لكثيتر متن االستتخدامات.  يتم نقتل البتذور دوليتا
كما تُستتَخدَل  .ولالستخدال في صناعة العقاقير ،عن الغابات واألليا  فضالً األايائي الزينة والوقود 

 (.تربية و كثار البذورالالبحوث و) التجارية قبل ما مجاالتالأيضاً في 

عنتد  دخالهتا  لتا  البذور خطتراً توكل ، قد الغرسغيرها من نباتات ل بالنسبةكما هو الحال و 
 تبعتا تصتنيف الستلم  ) اً البتذور كبيترباآلفات المرتبطتة من أي  وانتوار توّطن ااتمالفيها يكوج بيئة 

 .((32المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم ) ات التي تنطوي عليهامخاطر اآلفل

تتوزع قتد ي العديد من البلداج، و كثار البذور فو وركات البذور برامج الستيالدلقد يكوج  
ً  استتتيالد البتتذورتّم يتتالبحتتوث وتُجتترى أختترى. وعديتتدة البتتذور متتن هتتذه البلتتداج  لتتا بلتتداج   دوليتتا

الحركتة وقد تنطوي أصنا  جديدة تتكيف مم مجموعة واسعة من البيئات والظرو .  الستحداث
 الدولية للبذور علا كميات صغيرة أو كبيرة من البذور.

الحركتة  عتنالحركتة الدوليتة للبتذور تختلتف بتواج  األطترا  المتعاقتدة تحتديات مرتبطتة و 
التتتي تُنتتتَج فتتي بلتتد معتتيّن . علتتا ستتبيل المثتتال، البتتذور الغتترسنباتتتات ختترى متتن األالدوليتتة لألنتتواع 

تهتا وتعبئهتا ، واختبار(تغليتفالتكوير علا ستبيل المثتال وال)ايث يتّم تجهيزها   لا بلد ثاج  وتصدّر 
قتد فتي وقتت  نتتاج البتذور، و. (بما في الك بلد المنوتب)ثم  عادة تصديرها  لا وجهات عديدة أخرى 

وارداتهتتا، فتتي متطلبتتات الصتتحة النباتيتتة معروفتتة، كمتتا ال تكتتوج معروفتتة بلتتداج المقصتتد ال تكتتوج 
 النهائية. الوجهةعدد من السنوات بين اشنتاج والتصدير  لا قد مّر  خصوصا  اا كاج

 وعل  البيئة البيولوجيالتأثير عل  التنوع 

يتتتّم نقلهتتا التتتي البتتذور  وتتّكلهايمكتتن أج يستتاعد هتتذا المعيتتار فتتي  دارة مختتاطر اآلفتتات التتتي ت 
 ً علتتا النحتتو المحتتدد فتتي )الغازيتتة  الدخيلتتةالتتتي توتتكلها األنتتواع  ، بمتتا فتتي التتك مختتاطر اآلفتتاتدوليتتا

 .(اتفاقية التنوع البيولوجي

لبتذور فتي الحفتاظ علتا التنتوع المتعلقتة باتتدابير الصتحة النباتيتة الدوليتة وقد يساعد تنستيق  
 (.خالية من اآلفاتال)سليمة الزيادة فرص تبادل البذور بالبيولوجي 
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 المتطلبات

 تحليل مخاطر اآلفات -1

 طتار لتحليتل ) 2وفقتا للمعيتار التدولي ي يُنَجتز ذالتتحليل مخاطر اآلفتات للبتذور  يتعيّن علا 
تحليتل ) 21 ( والمعيتار التدوليتحليل مخاطر اآلفات الحجرية) 11المعيار الدولي و(، مخاطر اآلفات
( التعتر  علتا اآلفتات الخاضتعة آلفات غير الحجرية الخاضعة للتوائحا بالنسبة الامخاطر اآلفات 

تحليتل مختاطر وينبغتي لآفتات. التي من المحتمل أج ترافق البذور، وعلا البذور التتي تُعتبتر للوائح 
ث والبحتتول، واآلفتتات النظتتر فتتي الغتترض التتذي متتن أجلتت  يتتتم استتتيراد البتتذور )مثتتل زراعتتة الحقتت

وبالتتتتالي التستتتبب فتتتي آثتتتار  هاراوتتتتنااآلفتتتات الخاضتتتعة للتتتوائح وتتتتوّطن ( وااتمتتتال اتواالختبتتتار
 (.32اقتصادية )المعيار 

 البذور باعتبارها آفات 1-1

للمعيتار التدولي  4اتّبتاع التوجيهتات التواردة فتي الملحتق علا تحليل مخاطر اآلفتات للبتذور  
11. 

 اطرق  البذور باعتبارها  1-2

 فتةاآلقتدرة ينبغتي النظتر بتتبّج  فتي متدى ، اطرقًتفي تحليل مخاطر اآلفات للبتذور باعتبارهتا  
 .ينبغي  دراجها في اللوائحلتحديد اآلفات التي  ت  صابوعلا االنتقال  لا عائل مناسب 

مناستتب عنتتد  بعائتتلالمرتبطتتة وبعتتض اآلفتتات التتتي تنتقتتل عتتن طريتتق البتتذور وقتتد تتستتبب  
 .قد ال يتسبب البعض اآلخر في الكعندما يتم زرع البذور بينما  العائل صابة  في هادخول

 :ما يلي وتومل اآلفات التي تنتقل عن طريق البذور 

البذور داخلياً أو خارجيا والتي تُنقَل بواسطة البذور  لتا النباتتات التتي  المحمولة علااآلفة  -
   ((أ)1الفئة ) في  صابتهامبا رة تنمو من هذه البذور وتتسبب 

تُنقَتل  لتا  ثتمّ داخلياً أو خارجيا  والمحمولة علا البذورال تُنقل بواسطة البذور،  يالتاآلفات  -
الفئتتة ) تصتتيب النبتتتة العائلتتة فتتي ظتتل الظتترو  الطبيعيتتةف (متتثالً  لتتا الميتتاه والتربتتة )البيئتتة 

   ((ب)1

ً ذور بتال المحمولتة علتااآلفات  - أو خارجيتا والتتي ال تُنقَتل  لتا النبتتة العائلتة فتي ظتل  داخليتا
 الظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترو  الطبيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 ((.ج)1الفئة )

فئتتة وهتي . ال تحملهتا البتتذورقتد تكتوج هنتتا. فئتة أختترى متن اآلفتتات اات الصتلة و ج كانتتت  
 . (2الفئة ) (فاتباعتبارها آبما في الك بذور النباتات ) البذور عينةفي موجودة الملّوثة الآلفات ا

متتن ايتتث التتتوّطن واالنتوتتار  2و (ب)1و (أ)1فئتتات الاآلفتتات فتتي وينبغتتي مواصتتلة تقيتتيم  
 ا ال تُنقل  لا عائل مناسب.ألنهها التوّطن ال يمكنف (ج)1اآلفات في الفئة أما واآلثار االقتصادية. 

 .1 المرفقفي  ،فئةالمندرجة في كّل ن اآلفات عأمثلة رد وت 

يحتدث فتي ظتل انتقتال اآلفتات قد لتواظ أج فيما  اا كاج  النظرتحليل مخاطر اآلفات ينبغي ل 
فتي المختبتر علا سبيل المثتال ) قد تّم التبّكد من الكأو الظرو  الطبيعية أو تحت ظرو  تجريبية 

متن ، يكتوج ظترو  تجريبيتةالتبّكتد منت  فتي انتقتال اآلفتات أو ياُلاتظ عنتدما و. (في غرفتة النمتوأو 
 يمكن أج يحدث أيضا في ظل ظرو  طبيعية.لتبكد من أن  ضروري اال

فتتي لمجموعتات معيّنتتة متن اآلفتتات النظتر فتتي الخصتائص البيولوجيتتة والوبائيتتة وقتد يستتاعد  
وتترد  ر تادات بوتبج مجموعتات اآلفتات . المنطقة  لااآلفات مم البذور  دخولااتمال مدى تحديد 
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اآلفتات وعوائلهتا متن وينبغتي تقيتيم  .2التي من المحتمل أج تحملها البتذور وتُنقَتل معهتا فتي المرفتق 
، البذور علا مستوى األنواع ما لم يكن هنا. مبرر فنتي الستتخدال مستتوى تصتنيفي أعلتا أو أدنتا

 .11وفقا لمتطلبات المعيار الدولي 

 الغرض من االستيراد 1-3

ر، المتدمّ تحليتل ال، واشكثتارو ستتيالداالمثتل )خطتوات العديتد متن النتتاج البتذور ستلزل  قد ي 
أج لغرض من استيراد البذور  ا يمكن لفي مختلف البلداج. اتّخااها ، يمكن (الحقول المقيّدةوزراعة 

عنتد  جتراء تحليتل مختاطر اآلفتات وتحديتد  مراعات اآلفات الحجرية ويجب  توّطنااتمال  فيؤثر ي
 (.32المعيار )تدابير الصحة النباتية 

 ،علتااألدنتا  لتا مختاطر اآلفتات األواستم متن بوكل الغرض من االستيراد يمكن ترتيب و 
 : علا النحو التالي

 رتحليل المدم  الأو حوص المخبرية فغرض البذور لال 1-3-1

وقتد  طالقها في منطقتة تحليتل مختاطر اآلفتات. أو  هاال يكوج الغرض من هذه البذور غرس 
 البذور في البيئة.لن يتم اشفراج عن هذه  ا  ،تحليل مخاطر اآلفات ضرورياال يكوج 

. الغترسغترض لتيس باالختبار، لكن عملية يمكن  نبات البذور المستوردة لالختبار لتسهيل  
وتتتتدمير البتتتذور ظتتترو  مماثلتتتة ها فتتتي أو ابستتتالفحتتتوص المخبريتتتة متطلبتتتات وينبغتتتي أج تكتتتوج 

 النباتية. الصحةتدابير في ة والنباتات التي تنمو من هذه البذور كافي

تتدابير الصتحة النباتيتة فتي البلتد المستتورد  لوقاية النباتتات الوطنيةالمنظمات وقد ال تتطلب  
 .ضئيلةمخاطر اآلفات منخفضة أو  اعتبرتاألخرى لهذه البذور  اا 

 حد دةظروف م في ظل  غرس بذور لل 1-3-2

مثل البيوت الزجاجية وغتر  )يتم استيراد هذه البذور للبحوث وتزرع في البيئات المحمية  
منم دخول اآلفتات الحجريتة فتي تهذه البذور في ظرو   زرعينبغي وأو في اقول معزولة.  (النمو

الوراثية والبذور ومتواد والموادّ منطقة تحليل مخاطر اآلفات. ومن األمثلة علا الك البذور للتقييم، 
 .االستيالد

اات الصلة، والتي ية تدابير الصحة النباتية وطنوبالنسبة لهذه البذور، قد تطلب المنظمات ال 
 ال ينبغي أج تكوج أكثر صرامة مما هو الزل لمواجهة مخاطر اآلفات التي تم تحديدها.

 بذور لزراعة الحقول 1-3-3

د في منطقتة تحليتل مختاطر اآلفتات أعلتا مختاطر لبذور المراد  طالقها غير المقيّ ا قد توّكل 
 .الزراعيآلفات الحجر بالنسبة اآلفات 

لبلتد المستتورد تتدابير الصتحة النباتيتة  فتي ا يتة لوقايتة النباتتاتوطنالمنظمتات الوقد تفرض  
ويمكتتن تحديتتد ونوتتر مختتاطر اآلفتتات. تقيتتيم ينبغتتي أج تكتتوج أي متتن هتتذه التتتدابير متناستتبة متتم ف

 لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح. التحّمل بالنسبةمستويات 

 مزج وخلط البذور واستكثارها 1-4

مثتل ) وااتدةرستالة فتي  االستتنباتاتيجمم خلط البذور بتين مختلتف األنتواع واألصتنا  أو  
النتوع بذور مختلفتة متن نفتس  بينبذور المزج ويجمم . (بريةوخليط الزهور ال، نبات المروج خليط
بعتد  اً مختلفتة فتوراقتول متن النتوع متن نفتس  بتين البتذورالبتذور استتكثار يجمتم و. ةوااتدنتة عيّ في 

 .رسالة واادةالحصاد في 
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. وينبغتتي متتن مختلتتف ستتنوات الحصتتادالبتتذور متتن مختلتتف األصتتول ويمكتتن خلتتط أو متتزج  
تلبيتة متطلبتات الصتحة النباتيتة استتكثار متزيج أو أو  خلتيطعيّنتات في التي تّم جمعها لجميم البذور 

 الصلة. في الواردات اات

أو مزجهتتا أو البتتذور ط خلتتالعينتتات متتن  وينبغتتي لتتدى تقتتدير مختتاطر اآلفتتات الناجمتتة عتتن 
اآلثتتار  مراعتتاةصتتول. وينبغتتي أيضتتا األووالعوائتتل اآلفتتات،  جميتتم مجموعتتات مراعتتاة، استتتكثارها

( في تحديد مخاطر المتزايدة مناولةالو)مثل التخفيف، مزج وخلط البذور واستكثارها المترتبة علا 
 البذور.واستكثار  ومزيجخليط، رسالة ل ةاآلفات العام

متتزيج الخلتتيط أو الرستتالة مكونتتات أو علتتا الا علتتا ويمكتتن أج يتتتم االختبتتار والتفتتتيش  ّمتت 
 .الخاضعة للتصديق

 أج تكوج قابلة لالقتفاء. ستكثارمزيج أو االأو الخليط، ال رسالةجميم مكونات ليجب و 

 مكافحة اآلفات في إنتاج البذور 1-5

لتلبيتة  كافية، منفردة أو مجتمعة ج  ،البذورعض الممارسات المستخدمة في  نتاج قد تكوج ب 
تتدابير الصتحة المتعلّقتة بالوثتائق جميتم ينبغي الحفاظ علا و. متطلبات الصحة النباتية في الواردات

 ، اسب االقتضاء.الرجوع  ليهابذور لتسهيل الالنباتية المطبقة علا 

مكافحة اآلفتات ومراقبتة ل البروتوكوالت المتكاملةتضمين تدابير الصحة النباتية في ويمكن  
 الجودة المطبقة في  نتاج البذور.

ً األ جارفي االة بذور و   .فقط ما يتم تطبيق تدابير الصحة النباتية في وقت الحصاد ، غالبا

، بتتين قطاعتتات  نتتتاج البتتذور )المحاصتتيل الحقليتتة متتثالفيمتتا قتتد تختلتتف ممارستتات اشنتتتاج  
عنتد تحديتد  دارة مختاطر اآلفتات متا مراعاتها الخيارات التي يمكن وتومل (. والمحاصيل الحرجية

 يلي:

 :زراعةفترة ما قبل ال 

 ( 2-5-1مة )القسم استخدال األصنا  النباتية المقاوِ  -

 خالية من اآلفات(ال)السليمة استخدال البذور  -

 (3-5-1 معالجة البذور )القسم -

 مختلطة(الزراعة ال دارة المحاصيل )مثل التناوب أو  -

 الحقل اختيار -

 وسط النموّ التربة أو  معالجة -

 الجغرافي أو الزماني العزل -

 الصر  الصحي أو تطهير المياه -

 ما قبل الحصاد:فترة  

 ، والمعدات الزراعية واآلالت واألدوات(وأاذيتهم العمالأيدي تدابير النظافة )مثل تعقيم  -

 أعراضاظت لوالتفتيش الميداني، وعند االقتضاء، االختبار  اا  -

ً أعراض تحمل التي زالة النباتات مثل ) يالميدان اشصحا  -  ، و زالة األعواب الضارة(ا

 اختبار النبتة األل -

 معالجة المحاصيل -
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 البيئات المحمية )مثل البيوت الزجاجية وغر  النمو( -

 تطهير المياه الصر  الصحي أو -

 المناولة أثناء الحصاد وبعده: 

 (الزراعيةواآلالت واألدوات يدي وأاذية العمال، والمعدات أمثل تعقيم )تدابير النظافة  -

لبتذور وبالنستبة البتذور،  نضتجتبمجترد متا علتا ستبيل المثتال )الحصاد في الوقت المناسب  -
 (، من الفاكهة في مرالة ما قبل النضجالغرسفي سنوات األ جار 

 استخدال المطهرات أثناء استخراج البذور -

 هاوفرزجهيزها ، وتهاتنظيف البذور، وتجفيف -

 اختبار البذور -

 تخزين البذور -

 (3-5-1معالجة البذور )القسم  -

 (بوكل بارزالمصابة   زالة بقايا النباتات والتربة أو النباتات والبذورمثل ) اشصحا  -

 هاتعبئة البذور وختم -

 خالية من اآلفات(السليمة )الالمعالجة الميكانيكية )مثل فصل البذور  -

)التتتاربولين( جمتتم أو قطعتتة متتن القمتتا  الموتتمم الطريقتتة الحصتتاد )مثتتل استتتخدال اصتتير  -
 (.األ جارلبذور 

 إصدار الشهادات بشأن البذورخطط  1-5-1

يكوج لبعض عناصر نظال  صدار الوتهادات عتن البتذور )خطتة تحستين نوعيتة البتذور(  قد 
بعتض فتيمكن النظتر فتي . الوتهادة بوتبنهايجتري  صتدار تبثير علا مخاطر اآلفات من البذور التي 

نقتاء للكوتف عتن بتذور التفتتيش علتا ستبيل المثتال عتن وجتود اآلفتات وتحليتل المن هذه العناصر )
 كل االة علا ادة.بحسب وتقييمها  يةنطوالالمنظمات من قبل الحوائش( في  دارة مخاطر اآلفات 

البتذور. وتترد معلومتات  مكانية تعقّب البذور ضماج بوبج  طط  صدار الوهاداتلخ وينبغي 
 .3 رفقعن خطط  صدار الوهادات الدولية للبذور في بعض المصادر في الم

 المقاوم أنواع النبات 1-5-2

آلفتات، امقاومتة  تتمتّم بقدرة علتاالحديثة أنواع النباتات التي  استيالد النباتقد تنتج برامج  
فتة خاضتعة المقاومتة آلأج يتتّم التبكتد متن عنتدما فوالتي قتد توتمل مقاومتة اآلفتات الخاضتعة للتوائح. 

فتي  يتةنطولمنظمتة اليمكتن ل مجموعتة متنوعتة مقاومتة،ال تنتوتر هتذه اآلفتة فتي تكوج بحيث للوائح 
 لبلد المستورد أج تعتبر هذه المقاومة كخيار مناسب شدارة مخاطر اآلفات.ا

استب آلفتات الخاضتعة للتوائح لالنبتات متن مجموعتة متنوعتة مقاومتة مستتوى يتفتاوت قد و 
األجنتتاس مقاومتتة فعالتتة ضتتد كتتل القتتد تكتتوج جينتتات وموجتتودة فتتي النبتتات. الخصتتائص المقاومتتة 

لكتتن أو ضتتدّ بعضتتها، واألنمتتاط الحيويتتة أو األنمتتاط الممرضتتة متتن اآلفتتات المستتتهدفة، والستتالالت 
قتد يتؤثر علتا مستتوى المقاومتة. جديتدة ضتة مرِ متاط ايويتة أو أنمتاط مُ أنأجناس وسالالت وظهور 

لبلتتد فتتي ايتتة نطواللمنظمتتة يمكتتن لو. بحستتب كتتل االتتة علتتا اتتدةمقاومتتة اآلفتتات  ديرلتتذلك ينبغتتي تقتت
نهج متتنظتر فتي استتخدال أصتنا  مقاومتة كتتدبير للصتحة النباتيتة المناستبة فتي  طتار أج المستورد 

 نظم.لل

 .3 رفقاستخدال األصنا  النباتية المقاومة في الم بوبجرد المراجم المقتراة تو 
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 معالجة البذور 1-5-3

و ج لتم اتتا  تهتامعالجيمكتن  لكتنيمكن معالجة البذور للقضتاء علتا اشصتابة متن اآلفتات   
من البذور عند تعرضتها  الناميةأو لحماية الوتالت  تطهير عالّ ب،  ما كإجراء ااترازي تكن ُمصابة

 ةجتلعامب، يمكتن معالجتة البتذور فمتثالً آلفتات، بامعالجتة البتذور كمتا قتد ال تتعلّتق لآلفات فتي البيئتة. 
 عّزز النمّو.ت

 :علا سبيل المثال ال للحصر، ما يليجات البذور، لعامتتضّمن و 

 (ريايوالبكتومبيدات النيماتودا  المبيدات الفطرية ومبيدات الحورات،)المبيدات  -

 أثنتاءتطهير ويمكتن القيتال بتال  المطهرات، التي تستخدل عموما ضتد البكتيريتا والفيروستات -
أو  (1لغتترسقبتتل االبتتذور عزيتتز تمثتتل استتتخراج البتتذور، و)معالجتتة البتتذور مختلتتف مرااتتل 

 أثناء عملية تطهير مخصصة

التوتتعيم بواستتطة ووالبختتار والمتتاء الستتاخن، متتثالً، الحتترارة الجافتتة )المعالجتتات الفيزيائيتتة  -
 (تجميدوال، مرتفمال األ عة فوق البنفسجية، والضغط

مثتتل العتتداء، والمنافستتة، )جتتات البيولوجيتتة علتتا أستتاس أنمتتاط مختلفتتة متتن العمتتل لعامال -
 .(والمقاومة التي يسببها

 تدابير الصحة النباتية -2

متناستبة متم مختاطر اآلفتات ال، ينبغي تطبيتق تتدابير الصتحة النباتيتة 11وفقا للمعيار الدولي  
ااترال مستويات تقييمها وادها أو في تركيبة لمنم دخول وانتوار اآلفات الحجرية وضماج التي تّم 

تحليتتل مختتاطر بواستتطة ، كمتتا تتتم تحديتتدها التحّمتتل بالنستتبة لآلفتتات غيتتر الحجريتتة الخاضتتعة للتتوائح
 اآلفات.

 لشحنة واختبار الخلو من اآلفاتاتفتيش  2-1

الخاضتتعة العتتدد اشجمتتالي للبتتذور )ختتذ عينتتات البتتذور، بمتتا فتتي التتك اجتتم العينتتة ينبغتتي أل 
 ر تادات بوتبج اجتم العينتة وترد للكوف عن اآلفات الخاضعة للوائح. الئماً كوج مي، أج (ختبارلال

ظهتر تُ  تستدعي البذور التي تتّم اصتادها والتتي قدو. (منهجيات أخذ العينات) 31في المعيار الدولي 
 ً  .تلك اآلفاتاختبار للتبكد من وجود  جراء واضحة تواي بوجود اآلفات الخاضعة للوائح  أعراضا

 اآلفات للكشف عن يالميدانالتفتيش  2-2

تدابير الصتحة النباتيتة للكوتف عتن بعتض اآلفتات  عبارة عن أادقد يكوج التفتيش الميداني  
ً الخاضعة للوائح التي تنتج أعراض  واضحة. ا

  ينخفضالمناطق الخالية من اآلفات، وأماكن ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات، ومناطق  2-3
 اآلفات فيها انتشار

منتاطق خاليتة متن اآلفتات، وأمتاكن ومواقتم  نتتاج خاليتة متن اآلفتات، ومنتاطق ينبغي  نواء  
متطلبتتات  نوتتاء ) 4، معتتتر  بهتتا ومحتتافظ عليهتتا وفقتتا للمعيتتار التتدولي فيهتتا انتوتتار اآلفتتات يتتنخفض

متطلبات  نواء أمتاكن لننتتاج خاليتة متن اآلفتات ) 10المعيار الدولي و، (المناطق الخالية من اآلفات
بالمنتتاطق الخاليتتة متتن اآلفتتات  االعتتترا  ) 29والمعيتتار التتدولي  (لننتتتاج خاليتتة متتن اآلفتتاتومواقتتم 
 .(آلفاتا  التي ينخفض انتوار  والمناطق

  ً  نواء    روط) 22للمعيار الدولي  ويمكن استخدال المناطق التي يقّل فيها انتوار اآلفات وفقا
أو باال ترا. متم تتدابير الصتحة النباتيتة األخترى فتي بمفردها  (آلفاتاانتوار  ينخفض فيهامناطق 

[                                                      
  .هوتوايد اشنبات بطرق مختلفة من أجل تحسين نسبةقبل غرسها معالجة البذور تعزيز البذور قبل الغرس، هو 1  
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 نهج اطتتار متتفيدارة مختتاطر اآلفتتات الاستتتخدال التتتدابير المتكاملتتة ) 14نهج التتنظم )المعيتتار التتدولي متت
 ((.لنظم منا

 جاتلعامال 2-4

 المحاصيلمعالجة  2-4-1

 األل لمنم  صابة البذور. ةتاستخدال المبيدات علا النبيمكن  

 البذورمعالجة  2-4-2

 .(3-5-1القسم )لصحة النباتية لتدابير  باعتبارهاالبذور  معالجة استخداليمكن  

ال تتحّمتتل االستتوائية والمعتدلتة بعتض البتذور التتي المنتتاطق متن أنتواع أ تجار  العديتدتنتتج  
يمكتتن تطبيتتق واآلفتتات الكامنتتة أو انتوتتار اآلفتتات.  لتطتتورعرضتتة بوتتكل ختتاص تكتتوج والجفتتا  

الفيزيائيتتة أو الكيميائيتتة لمنتتم تطتتور اآلفتتات الكامنتتة أو انتوتتار اآلفتتات فتتي البتتذور التتتي جتتات لعامال
 الرطوبة.عالية من تحتاج  لا الحفاظ علا مستويات 

 ظمهج الن  ن   2-5

التتي قتد تستاهم فتي  هفرصة للنظتر فتي  جتراءات متا قبتل الحصتاد ومتا بعتدنظم توفر نُهج ال 
متن مختاطر  العديد من ممارسات  دارة اآلفات للحدّ ويمكن  دماج  اآلفات  دارة فعالة. مخاطر دارة 

ويقتتدل الحصتتاد، فتتي نهتتج التتنظم.   لتتااآلفتتات فتتي جميتتم مرااتتل عمليتتة  نتتتاج البتتذور، متتن الزراعتتة 
 طار نهج النظم باعتبارهتا  فيالخطوط التوجيهية لوضم تدابير متكاملة وتقييمها  14المعيار الدولي 

 .ياراً من خيارات  دارة مخاطر اآلفاتخ

  دخولحجر ما بعد ال 2-6

 جزبعد الدخول، بما في الك الحالبذور لبلد المستورد اجر في ا يةنطوالمنظمة القد تفرض  
أو ايتتث يستتتغرق ، الحجريتتة اتفتتاكتوتتا  اآلفيهتتا صتتعب لحجتتر، فتتي الحتتاالت التتتي يلفتتي محطتتة 

بديلتتة التتتدابير ال تكتتوجأو لتتزل االختبتتار أو المعاملتتة ايثمتتا يالتعبيتتر عتتن أعتتراض المتترض وقتتتاً، أو 
محطتات اجتر متا بعتد بوتبج الخطتوط التوجيهيتة  34ويقدل المعيار التدولي . معدومة للصحة النباتية

 .(تصميم محطات اجر ما بعد الدخول للنباتات وتوغيلها)الدخول 

 رستالةعينتة تمثيليتة متن يمكتن زرع ، في مرالة ما بعتد التدخول الزراعيفي  طار الحجر  
البتذور الصتغيرة رستاالت ل خيتاراً هذا قد يكوج و)النباتات التي تنمو من هذه البذور اختبار البذور و

 .(المستخدمة للبحث

في البلد  ية لوقاية النباتاتنطوالمنظمات الاستنادا  لا نتائج تحليل مخاطر اآلفات، قد تعتبر  
البتذور المستتوردة فتي غترس با تتراط  معالجتة مالئمتةمختاطر اآلفتات    يمكن معالجةأنالمستورد 

 ن غيرها منعمعزولة هذه المسااة الزراعية يجب أج تكوج ف. ذلكالمخصصة لسااة الزراعية الم
 ، والتتتدابيراشصتتحا مكافحتتة األعوتتاب الضتتارة، والقيتتال بيلتتزل قتتد ، والعائلتتةالنباتتتات مستتااات 

 .اتالصحية للناس واآلالت والمعد

 حظرال 2-7

صتول عنتدما يحتدد األتحظتر استتيراد بتذور بعتض األنتواع أو  أج يتةنطواللمنظمات يمكن ل 
آلفتات خطترا كبيتراً متن ايتث اآلفتات باعتبارهتا طريقتاً بذور توكل تلك التحليل مخاطر اآلفات أج 

فيهتتا توتتّكل تتتدابير الصتتحة النباتيتتة البديلتتة. وهتتذا يوتتمل الحتتاالت التتتي ، وال توجتتد الزراعتتيالحجتتر 
 الدخيلتةمثتل األعوتاب الضتارة واألنتواع )آفتات كطريقتا للنباتتات  اعتبارهتاب كبيترةالبذور مختاطر 

خطتوط ال) 20ستتيراد فتي المعيتار التدولي االر ادات بوبج اظتر يمكن االّطالع علا اشو. (الغازية
  .(الصحة النباتية علا الواردات طبيق لوائحالتوجيهية لنظال ت
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بتدخول البتذور التتي تكتوج عتادة محظتورة، لبلتد المستتورد فتي اية نطولمنظمة الوقد تسمح ا 
  روط منم دخول وانتوار اآلفات الحجرية.يحدّد ألغراض البحث وبموجب ترخيص استيراد 

 تعادل تدابير الصحة النباتية -3

النباتتتات  وقايتتة مبتتادا الصتتحة النباتيتتة ل)1تتتدابير الصتتحة النباتيتتة )المعيتتار يكتستتي تعتتادل  
، لبتذورلللحركتة الدوليتة بالنستبة أهميتة خاصتة وتطبيق تدابير الصحة النباتية في التجارة الدوليتة(( 

قد تكوج لوركات البذور بترامج الستتيالد و كثتار البتذور فتي العديتد متن البلتداج، وقتد تُصتدّر هتذه و
 ر البذور من نفس الرسالة. يعاد مراراً تصديوربما البذور من هذه البلداج  لا بلداج عديدة أخرى، 

تقتديم طلتب بتعتادل تتدابير الصتحة النباتيتة متدى تحديتد ويمكن أج يورع البلتد المصتدّر فتي  
 24ح فتتي المعيتتار التتدولي ، كمتتا هتتو موّضتتالمستتتورد لتتا البلتتد بوتتبج تعتتادل تتتدابير الصتتحة النباتيتتة 

تكتتوج  . ويمكتتن أيضتتا أج(اواالعتتترا  بتتذلك تتتدابير الصتتحة النباتيتتة  تعتتادل التوجيهيتتة ل لخطتتوطا)
خيتارات متعتددة  تقتديم علتا يتة لوقايتة النباتتاتنطوالمنظمتات الم وتج  من البلد المستورد. وتُ مبادرة 

 عند تحديد متطلبات الصحة النباتية لالستيراد.

. الالزمتةيارات لتحقيق الحمايتة خية نطواللمنظمات لالصحة النباتية  تدابيرتعادل وفر يقد و 
لتفتيش الميداني لمحصول البتذور فتي ااستبدال  رط تعادل تدابير الصحة النباتية  لاومن األمثلة ع

المعيار ويقدّل . للوائحآلفات الخاضعة من ايث البذور أو معالجة البذور مناسب لاختبار ببلد المنوب 
 .تعادل تدابير الصحة النباتيةمن التوجيهات بوبج  مزيداً  24الدولي 

 ةكيميائيتتمعالجتتة  هاتطلتتب استتتيراديالتتتي  (بمتتا فتتي التتك البتتذور العضتتوية)للبتتذور وبالنستتبة  
الكيميائيتة فتي بلتد المنوتب أو التصتدير أو  عتادة التصتدير، باستتخدال المتواد ح سمَ م يكن يُ  اا ل، ةمعين

، ايثما كاج النباتيةمعادل لتدابير الصحة المستورد النظر في تدبير  في البلد يةنطولمنظمة الينبغي ل
 ً ً  اشجراءهذا يكوج  أج ريطة  الك ممكنا  اآلفتاتويخفّتف متن اتدة خطتر متن الناايتة الفنيتة،  مجتديا

متطلبتات الصتحة النباتيتة لالستتيراد المنتجتات الّ تحدّد من المستحسن أو لا مستوى مقبول. ر المقدّ 
 .معيّنةالمكونات النوطة أو بروتوكوالت  وأالكيميائية 

 المتطلبات الخاصة -4

تتترد المتطلبتتات الخاصتتة بتتالتفتيش، وأختتذ العينتتات واختبتتار البتتذور للحصتتول علتتا  تتهادة  
 الصحة النباتية أو التحقق منها علا النحو التالي:

 التفتيش 4-1

استب ، أو كليهمتا، الناميتة لمحاصتيلفي اقتول اتفتيش علا  حنة البذور أو اليمكن  جراء  
 اً مزيتد 31المعيتار التدولي كتذلك و (الخطوط التوجيهية للتفتتيش) 23المعيار الدولي ويقدل . االقتضاء

 من التوجيهات بوبج التفتيش وأخذ العينات.

 شحنات البذور تفتيش 4-1-1

أي األعوتاب )آفتات التواردة فتي اللتوائح كبتذور النباتتات عتن  تحنات البتذور  تفتتيش يمكن 
 عتنأو عتن عالمتات أو أعتراض اآلفتات الخاضتعة للتوائح، أو ، (الغازيتة الدخيلتةالضارة واألنواع 

ايث يكوج معروفتاً أج  فعااّلً التفتيش وقد يكوج  .ملّوثةأو آفات  (مثل التربة)الخاضعة للوائح  البنود
ً أعراضتحمل البذور المصابة  لكتن ينبغتي التبكتد متن ، فيتغيّر لونها مثالً أو تصبح متغّضنة. مميزة ا

 اا كتاج يلتزل  المعاينة البصرية بالفحصقترج تينبغي أج و. الفحوص المخبرية بواسطةوجود اآلفة 
أو اً، أعراضتالتتي ال تُبتدي آلفتات االتحقق من الخلو من اآلفة أو متن مستتوى التحّمتل ألجتل معرفتة 

ً أعراضاآلفات الخاضعة للوائح والتي تحمل   .ةغير موثوق ا

 لتتا خصتتائص  فتترز البتتذور تلقائيتتا استتتناداً تاألجهتتزة التتتي  واستتطةبلبتتذور ويمكتتن تفتتتيش ا 
، عتتثّ للكوتتف عتن الحوتترات وال فعتتاالً التفتتيش  و ج كتتاج. ، أو بتتدوج تلتك األجهتتزةفيزيائيتة واضتتحة
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أ تباه وأي البكتيريتا والفطريتات والديتداج الخيطيتة، )غالبية اآلفات التتي تنتقتل عتن طريتق البتذور ف
التفتتيش بتالعين المجتردة وتحتتاج  لتا دراستة  ال يمكن كوفها عتن طريتق (الفيروسات والفيروسات

 ً وقتد يكتوج متن الضتروري أو الفحوصتات المخبريتة.  (يمجهترالالفحتص  بواستطة) أكثر تخصصا
 .قبل التفتيش هاأو كسر بغسل البذور وغربلتهاالقيال 

 ريط أو اصير أو أي ركيتزة أو المثبّتة في أو الُمرّسبة فحص البذور المغلفة، يستلزل قد و 
قلتل متن تأو كسترها ألج مثتل هتذه المتواد قتد  البتذوربغستل  البتذور  زالة المواد التي تغطتيأخرى، 

المنظمتة تطلتب في مثل هتذه الحتاالت، قتد والقدرة علا رؤية البذور أو أعراض اآلفة علا البذور. 
 بوتكل منتتظمالبتذور أختذ عينتات المصتدر في البلد  يةنطومن المنظمة اللبلد المستورد في ا يةنطوال

يمكتن للمنظمتة لرصد عند االستيراد، وألجل اأو دمجها، واختبارها. أو ترسيبها ، تغليفها عمليةقبل 
نتة متن البتذور عيّ ر تقتديم في البلتد المصتدّ الوطنية المنظمة لبلد المستورد أج تطلب من في االوطنية 

، أو بتدال هتاواختبار ها، لفحصمعالجتهاأو تغليفها أو ترسيبها قبل  (البذور رسالةحجم يتناسب مم ب)
دوج متن نتة رستمية واختبتار البتذور ، جمتم عيّ ثنتائيفي اال تتم االتفتاق علتا التك بوتكل من الك، 

 وتقديم نتائج االختبار.أو ترسيبها أو معالجتها،  هاتغليف

 التفتيش الميداني 4-1-2

بين والحقول محصول البذور في فحص قد يكوج من المفيد   في الوقتت من قبل موظفين ُمدر 
ً سبب أعراضت هاالمعرو  أنمن والتي  للوائحالمناسب للكوف عن اآلفات الخاضعة  وقد واضحة.  ا

في البذور التي علا البذور أو بالضرورة موجودة ال تكوج وعلا النبتة األل حقل ي التالاظ اآلفة ف
معرفة ما  اا نة لو. ويمكن  جراء الفحص المخبري علا البذور المخز(2-1القسم ) تةالنبتنتجها هذه 

 .كانت قد أُصيبت

 ل/اللوطاتئرساعينات من الالأخذ  4-2

 .بهاات د أو اختبار عدل وجود آفقّ البذور لتفَ ل ئرسانات من ويمكن أخذ عيّ  

أختتذ العينتتات التتتي وتتوقتتف منهجيتتات  نتتات.التفتتتيش عتتن اآلفتتات عتتادة علتتا أختتذ العيّ يقتتول  
، أو الفحتص لالختبتار)نتات العيّ هتذه ية لوقاية النباتات علا أغراض أختذ نطوتستعملها المنظمات ال

يتتم تطويرهتا بمالاظتة قيتود قتد أو وقد ال تعتمد  الّ علتا األستاليب اشاصتائية،  (علا سبيل المثال
 .توغيلية خاصة

 .31نات من الوحنات للتفتيش في المعيار الدولي عيّ البوبج أخذ  توجيهاتوترد  

 ل الصغيرةئالرساأخذ العينات من  4-2-1

 لتتا  ةصتتغيرل الئالرستتامتتن  31اختبتتار العينتتات التتتي تؤختتذ وفقتتا للمعيتتار التتدولي وقتتد يتتؤدي  
نتات البديلتة منهجيتات أختذ العيّ ينبغي اعتبار ، الحاالتفي مثل هذه و. الرسالةتدمير نسبة كبيرة من 

ينبغتتي للمنظمتتة أو  (لالختبتتار الرستتائلمختلتتف صتتغيرة متتن العينتتات تجميتتم ال ،علتتا ستتبيل المثتتال)
ً معادلة لتدابير اتدابير في البلد المستورد النظر في  يةنطوال التواردة للتوجيهتات  لصحة النباتية، وفقا

 .24في المعيار الدولي 

 يتةنطوللمنظمتة ال، يمكتن الصتغيرةالرستائل أخذ العينتات متن تعذّر فيها في الحاالت التي يو 
 .بعد الدخولحجر  روط معيّنة للتحديد في البلد المستورد 

 االختبار 4-3

يقتضتي وربمتا  ،اآلفتات الخاضتعة للتوائح موجتودة تلمعرفتة متا  اا كانت التفتيشقد ال يكفي  
بعض أنواع قد ال يتسنا الكوف عن و. (الفحوص المخبريةمثل )ص وأخرى من الفح أ كاالً األمر 

أ تتباه الفيروستتات والفيروستتات عتتن طريتتق والبكتيريتتا والفطريتتات والحوتترات والديتتداج الخيطيتتة، 
 مخبريتةالفحتوص البواستطة عنهتا الكوتف  يمكن ، لكننموّ ال أثناءتفتيش  حنات البذور أو النباتات 
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بوتتبج  منهتتاق باستتتخدال البروتوكتتوالت التتتي تتتم التحقّتتالتوتتخيص بروتوكتتوالت الخاّصتتة التتتي تتبتتم 
 آلفات الخاضعة للوائح.ا

بروتوكوالت غير مبا رة للكوف عن اآلفتات ة والمصلي ةوتعتبر وسائل التوخيص الجزيئي 
وجتتود أي آفتتات قابلتتة للحيتتاة. عتتدل هتتذه األستتاليب نتيجتتة  يجابيتتة اتتتا عنتتد وقتتد تعطتتي فتتي البتتذور. 

وقتد يتعتيّن النتتائج بعنايتة.  تفستيرهتذه األستاليب، ينبغتي بواستطة ونتيجة لتذلك، عنتد اختبتار البتذور 
وجتود آفتة قابلتة متن د لتبكتمبدأ بيولوجي مختلف لاستناداً  لا ختبارات أو اختبارات  ضافية  جراء ا

بروتوكوالت التوخيص ضماج استخدال  لوقاية النباتاتية نطواللمنظمات ينبغي لونة. للحياة في العيّ 
لة أو النتائج النتائج اشيجابية المضلّ لتجنب  ق منهاالتحقّ  البروتوكوالت التي تمالمعتر  بها دوليا أو 

 .لةالسلبية المضلّ 

 27فتتي المعيتتار التتدولي واستتتخدامها بروتوكتتوالت التوتتخيص  متتنوصتتف الغتترض  رديتت 
لمعيتار ل الاتقكمالمعتمتدة  بروتوكتوالتالوتترد  (آلفات الخاضعة للتوائحا بروتوكوالت توخيص )

وقتد تتم معلومتات اتول مجموعتة متن البروتوكتوالت األخترى، علتا الويمكتن االّطتالع . 27الدولي 
 .3 رفقمصادر المدرجة في المال، في ق من صحة بعضهاالتحقّ 

 فحص البذور المعالَجة 4-3-1

بغي أج تستخدل طريقتة المثالية، ينفي الحالة قد تؤثر معالجة البذور علا اساسية االختبار.  
كتوج تعنتدما بالتتالي، ، وةجتلعاملتحديتد فعاليتة الللحيتاة قابلة الاآلفات   ال عنكوف الكوف التي ال ت

، تقنيتات طترق الكوتف هتذهومتن ضتمن األمثلتة عتن نتيجتة االختبتار ستلبية. تكتوج  ةناجح ةجلعامال
أوراق أو  لنمتواوستائط أي )ينمو الكائن الحتي علتا الركيتزة  نلكوف عن البكتيريا والفطريات ايا

النباتتتات التتتي تنمتتو متتن رصتتد عتتن الفيروستتات ايتتث تنبتتت البتتذور ولكوتتف ا، وتقنيتتات (المنوتتفات
ً األكثتتر اتّ عتتراض. وقتتد وضتتعت أستتاليب اختبتتار البتتذور األ الكتوتتا بتتذور ال ق متتن التحقّتتتتتّم و باعتتا

، ينبغتي البتذور المعالجتةكتاج ال بتدّ متن فحتص   ااوالبتذور غيتر المعالجتة. علا صحتها لالستخدال 
 البذور المعالجة. فحصق من صحة طريقة التحقّ 

 الحاالت التالية:  يمكن أج تُصادَ  ا البذور المعالجة بعناية، فحوص تفسير نتائج وينبغي  

قابلتة الطريقة الكوف بالكوتف عتن كتل متن اآلفتات تسمح لكن ، نواط اآلفات ةجلعامالثبط ت -
المصتلية أو االختبتارات بعض ل بالنسيبةقد يكوج هذا هو الحال وقابلة للحياة. الوغير للحياة 

هياكل اآلفات التي  لا أو  ةالمورفولوجيهوية اآلفات   لاأو عندما يستند الكوف  ،الجزيئية
ال يكوج في مثل هذه الحاالت، و. (والبوغمثل الديداج الخيطية، ) ةجلعامقد تبقا اتا بعد ال

 .لبذور المعالجةابوبج  من  تم التحقق ال  اا تم استخدال اختبار اً قاطع ةجلعامتحديد فعالية ال

طريقتتة الكوتتف. علتتا ستتبيل المثتتال، تتتتبثر  مفعتتول ةكيميائيتتالمعالجتتة الفيزيائيتتة أو ال تكبتتت -
 فطريات.ال ةجلعامببعض طرق الكوف عن البكتيريا 

عن اآلفات الموجتودة  ال طريقة ، ال تكوف ال  فمثالً سلبا علا طريقة الكوف ةجلعامالؤثر ت -
فتي هتذه الحتاالت، و. ةجتلعامآفتات متبقيتة داخليتا بعتد ال أي الكوتف عتنال يمكتن ، وخارجيا

 داخلية.ال اشصابةالكوف عن بواسطتها يمكن طرق الكوف األخرى التي ينبغي استخدال 

 بالصحة النباتيةإصدار الشهادات  -5

أي  عادة التصدير  لا العديد من الوجهتات، )العالمي والزمني لتجارة البذور  ابمالط طر ي 
تحتدّيات بخصتوص  (البذور، والتخزين علا المدى الطويتل رسالة عادة التصدير من نفس وتكرار 

 .لم األخرىالحركة العالمية للسّ المتعلقة بتختلف عن تلك  الصحة النباتية صدار الوهادات 

م المنظمات ال  المتعلّقتة تبادل المعلومتات اشضتافية الرستمية علا  ية لوقاية النباتاتنطوتُوج 
يتة األخترى نطومتم المنظمتات الالخاصتة بالصتادرات  اتوتهادال صتدار لصحة النباتية فتي وقتت با
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 تهادات ) 12ح في المعيتار التدولي  عادة تصدير البذور، كما هو موضّ لكي يتسنا  صدار  هادات 
الصتحة النباتيتة، التتي ال المتعلقتة باشضتافية الرستمية قد يتم تضتمين المعلومتات و. (الصحة النباتية

متتتا طلتتب التتك  تتهادة الصتتحة النباتيتتة الصتتادرة عتتن بلتتد المنوتتب  فتتي، األول بلتتد االستتتيرادطلبهتتا ي
 .(12المعيار )في المستقبل تصدير  لا بلداج أخرى الر من أجل تسهيل  عادة صدّ المُ 

لتفتتتيش الميتتداني لغتترض ا لالستتتيرادالصتتحة النباتيتتة البلتتد المتعلقتتة ب قتتد ال تكتتوج  تتروطو 
تنظر في اتخاا  أجبلد المستورد في الية نطوال لمنظمةليمكن عند االقتضاء، ووقت اشنتاج.  ةمعروف
متطلبتات الصتحة النباتيتة  لتلبية (اتجلعاممثل االختبارات أو ال)الصحة النباتية تعادل تدابير تدابير 

الدولتة غيتر أنت  متن مستؤولية . 24، وفقتا للمعيتار التدولي التي تتّم اصتادهاالواردات من البذور في 
 الستيراد.فيما يخّص امتطلبات الصحة النباتية تلبية رة المصدّ 

تتّم  لتا األمتاكن التتي  فتي المقتال األول تهادات الصتحة النباتيتة،  ويوير "مكاج المنوب" في 
مختاطر اآلفتات تغيّتر تقتد ، نقلهتاخزنهتا أو أو ، البتذور عتادة تعبئتة  تتّمت اا والبتذور. فيها استتنبات 

قتد تتغيتر مختاطر و. ثها بآفات خاضتعة للتوائحنتيجة مكانها الجديد من خالل ااتمال  صابتها أو تلوّ 
وفتي  ث المحتمل.اشصابة أو التلوّ ها  لا  زالة البذور أو تطهير معالجةعملية اآلفات أيضا  اا أدّت 
يتعتتيّن التصتتريح عتتن كتتل بلتتد ومكتتاج، استتب الضتترورة، ووضتتم مكتتاج المنوتتب مثتتل هتتذه الحتتاالت، 
.  اا لم تتعرض الوحنة لنصابة في بلد أو مكاج  عتادة 12وفقا للمعيار الدولي  األصلي بين قوسين،

كانتت  اا و تهادة الصتحة النباتيتة ألغتراض  عتادة التصتدير.  لا الك فتي يمكن اش ارة  التصدير،
مكّونة من مزيج ل ئالرساأو  اا كانت ة، مختلفمن بلداج أو أماكن مختلفة ليات الوحنة تتضمن  رسا

 جميتتم البلتتداج أو األمتتاكن ، ينبغتتي اكتترأو خلتتيط متتن البتتذور، أو متتن البتتذور التتتي جتترى استتتكثارها
 .المعنية

 حفظ السجالت -6

ينبغتتي يتتتم تختتزين البتتذور لستتنوات عديتتدة قبتتل تصتتديرها أو  عتتادة تصتتديرها،  د  قتتنّتتبمتتا أ 
البذور، بما في الك في االتة  عتادة تصتدير  نةعيّ  اولمعلومات الصحة النباتية الرسمية باالاتفاظ 

.ظلّتت البتذور مخزونتةطالمتا  والتك هادة الصحة النباتية األصلية للتصدير، عنتدما تكتوج متااتة، 
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 .من المعيار تّباعاالواجب  أدرج هذا المرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءاً  

البذور  المحمولة عل أمثلة عن اآلفات التي تنتقل عن طريق البذور واآلفات  :1المرفق 
ثة  واآلفات الملو 

( متن بتذور باعتبارهتا قنتوات)ال 2-1أمثلة من اآلفات في الفئتات التواردة فتي القستم  رفقيقدل هذا الم 
 .معيارال

 ةت نقَةل بواسةطة البةذور إلة  النبتةوالتي داخليا  أو خارجيا البذور  المحمولة عل اآلفة  )أ(: 1الفئة 
 .من هذه البذور وتتسبب في إصابتهاالتي تنمو العائلة 

 Citrullus lanatusفي بذور  Acidovorax citrulliآفة  -

 Solanum lycopersicumفي بذور   Clavibacter michiganensis subsp. michiganensisآفة  -

 أو علا سطحها Medicago sativaو  Vicia fabaفي بذور   Ditylenchus dipsaciآفة  -

 أو علا سطحها Pseudotsuga menziessiiو   .Pinus sppفي بذور  Fusarium circinatum آفة -

 Pisum sativumفي بذور   Pea seed-borne mosaic virusفيروس موزاييك بذور البازيالء  آفة -

 Cucumis melo الومال الموبكفي بذور   Squash mosaic virus آفة -

 S. lycopersicum في بذور  Tomato mosaic virusفيروس موزاييك البندورة آفة  -

إلة  البيئةة )مةثال ، الميةاه والتي ت نقَل  البذور داخليا  أو خارجيا   المحمولة عل  اتاآلف )ب(: 1الفئة 
 والتربة( ثم تصيب النبتة العائلة في ظل الظروف الطبيعية.

 أو علا سطحها  M. Sativaو  V. fabaفي بذور   D. dipsaciآفة  -

 S. lycopersicumعلا بذور   Fusarium oxysporumf.sp. lycopersiciآفة  -

 Linum usitatissimumعلا بذور  Gibberella avenaceae آفة -

 .Abies sppفي بذور  .Megastigmus sppآفة  -

أو خارجيا والتي ال ت نقَةل إلة  النبتةة العائلةة فةي  البذور داخليا   المحمولة عل اآلفات )ج(:  1الفئة 
 ظل الظروف الطبيعية.

 Fabaceaeعلا سطح بذور   C. maculatusonو Callosobruchus chinensisآفة  -

 Oryza sativaعلا بذور   Rice yellow mottle virusآفة  -

ثة: 2الفئة   اآلفات الملو 

 Oryza sativaفي دفعات بذور  Cyperus iriaآفة  -

 (اشبر)، تُلَّوث بركال األوراق  .Pinus sppفي دفعات بذور Mycosphaerella piniآفة  -

 Allium cepaبذور  فطريات متصلّبة في، Sclerotium cepivorumآفة  -
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 أدرج هذا المرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءا واجب االتّباع من المعيار.

وت نقَل  البذورالتي من المحتمل أن تحملها اآلفات  مجموعاتإرشادات بشأن  :2المرفق 
 معها

مجموعتتات اآلفتتات دختتول و نقتتل ااتمتتال تقتتديربوتتبج يقتتدل هتتذا المرفتتق توجيهتتات عامتتة  
علتتا مستتتوى عائلهتتا اآلفتتات وبتقيتتيم ، يوصتتا 11البتتذور. وفقتتا للمعيتتار التتدولي  بواستتطةالمختلفتتة 

من  2-1في القسم رد األنواع ما لم يكن هنا. مبرر فني الستخدال مستوى تصنيفي أعلا أو أدنا. وت
تلك التتي ذور أو بالبقييم ااتمال اآلفات التي ترتبط ت ات بوبج ر اد 11المعيار وفي المعيار الدولي 

 .الطريق اعبر هذواالنتوار  االستتبابتواجد في  حنات البذور وقدرتها علا ت

نقتتل اآلفتتات بواستتطة البتتذور. معلومتتات محتتدودة، وأايانتتاً متضتتاربة، متااتتة بوتتبج  ثّمتتة 
 تنتقتتل الفتتي عائتتل معتتيّن تنتقتتل عتتن طريتتق البتتذور هتتا ثبتتت أنالتتتي فتتة فتتإج اآلوباشضتتافة  لتتا التتك، 

المحاصتيل وينبغتي النظتر فتي جميتم المحاصتيل العائلتة المعروفتة. فتي  بواستطة البتذور بالضرورة
 .لبذورنمّو ادرجة  صابة العوائل قبل العائلة األخرى وفي 

اآلفتتات للتفاعتتل بتتين لتتدى تحديتتدها  يتتة لوقايتتة النباتتتاتنطوويتعتتيّن أج تراعتتي المنظمتتات ال 
الظترو  ظتل  اآلفات تحت ظرو  تجريبية قد ال تعولها فيبعض  تعولأج النباتات التي والعوائل 
 .الطبيعية

 مفصليات األرجل -1

 آفات ما قبل الحصاد 1-1

وداخلهتتا البتتذور ستتطح اآلفتتات التتتي تتغتتذى علتتا المتواجتتدة فتتي الحقتتول توتتمل المفصتتليات  
 قبل الحصاد.البذور، نمّو خالل فترة 

ً  فتي  تحنات البتذورااتمتال تواجتدها التي يكوج في الحقول  الموجودةالمفصليات    منخفضتا
 :تومل ما يلي

المفصتليات التتي تتغتذى علتا األجتزاء  تُستتبعَد: غالبتا متا العناصر التي تتغذى من الختارج -
 الخارجية من البذور أثناء الحصاد والتنظيف.

 جهاض البذور: المفصليات التي تتغتذى في تسبب تالتي والداخل العناصر التي تتغذى من  -
 .هاواصاد هاجوالبذور قبل نضسقوط علا األجزاء الداخلية من البذور عادة ما تسبب 

فتتي ااتمتتال تواجتتدها يكتتوج  الحقتتولالبتتذور الناضتتجة فتتي تتغتتذى داختتل المفصتتليات التتتي  
في مرالة  دارة مختاطر  ،ينبغيوعادة مم البذور أثناء الحصاد. تُجَمم ألنها مرتفعاً   حنات البذور

مثتتتل )لتحديتتتد متتتا  اا كانتتتت هتتتذه المفصتتتليات  النظتتتر ،اآلفتتتات فتتتي منطقتتتة تحليتتتل مختتتاطر اآلفتتتات
Bruchidae) ظتتترو  ستتتظّل ايتتة فتتي جتتودة أو التفتتتيش، ومتتا  اا كانتتت مراقبتتة الاضتتحة ختتالل و
 .التخزين

 آفات ما بعد الحصاد 1-2

بعتد الحصتاد، وخاصتة  اا تتم تختزين  البتذورتصيب أج  مفصليات المنتجات المخزونةليمكن  
كانتتت أو متتم بتتذور مستتتوى مرتفتتم متتن الرطوبتتة علتتا ستتبيل المثتتال، فتتي )البتتذور فتتي ظتترو  ستتيئة 

ً ومخز لبتذور اات القيمتة اعمومتا تلتك التتي تُختزج فيهتا جيدة، كالتخزين الظرو  من  بج ف. (نة سابقا
 .ااتمال تغذّي المفصليات علا البذور المخزونةأو تزيل علا نحو كبير أج تخفّض العالية، 

 فتي  تحنات البتذوراً خارجيتتتغذى نة التي ومفصليات المنتجات المخزيكوج ااتمال تواجد  
 ً  بتلتك األجتزاءدوج ارتباطهتا  المفصليات التي تتغذى علا األجزاء الخارجية من البذورأما . ضعيفا

 آفتتتتة اآلفتتتتات الثانويتتتتة )مثتتتتلوقتتتتد تكتتتتوج . كآفتتتتات ملوثتتتتةأخطتتتتاراً بتتتتذور وتوتتتتكل القتتتتد تتتتتدمر 
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Mycetophagus spp. ، وآفتتةAcarus spp.وآفتتة ، Liposcelis spp.ظتترو   كتتوجتما ( أيضتتا موجتتودة عنتتد
 .المواد الغريبة مفرطةتكوج أو اشصحا  رديئةً 

داخليتاً فتي  تحنات البتذور نتة التتي تتغتذى ويكوج ااتمال تواجد مفصليات المنتجتات المخز 
 ً لمفصتليات التتي ويمكتن لااتمال اشصابة فتي ظترو  التختزين الستيئة.  مراعاة. وهكذا ينبغي عاليا

 .مكووفة قبل التعبئة والتغليفبقا تتغذى علا األجزاء الداخلية من البذور أج تصيب البذور التي ت

 الفطريات  -2

  صتابةبذور خارجيتا وداخليتا دوج ال المماثلة للفطرياتالفطريات والكائنات الحية قد ترافق  
نتواع تعفتن البتذور، األومتم التك، تستبب العديتد متن  بتالمرض  النباتات التتي تنمتو متن هتذه البتذور

لبتتذور لاشنبتتات و صتتابة الوتتتالت. ويمكتتن تصتتنيف مستتببات األمتتراض الفطريتتة  تقلّتتص، وهتتاونخر
الفطريتتات علتتا ستتطح  وجتتدقتتد توض التختتزين. يتتة ومستتببات أمتتراحقلمستتببات األمتتراض الضتتمن 

أو المحاصتتيل أج تتتدخل  لتتا المحاصتتيل العائلتتة ملوثتتة، ويمكتتن كآفتتات البتتذور تختتتلط بالبتتذور أو 
قد تكوج الفطريات موجودة أيضا في و. (النموّ  وسطَ ث تلوّ بالمثال علا سبيل )وتنتور فيها األخرى 

 .علا هذا النحو لا المحاصيل العائلة  ها دخالالغال  أو في الجزء الداخلي من البذور ويمكن 

 البكتيريا -3

فتوق البكتيريا يمكن العثور علا عن طريق البذور، ال تنتقل كلّها أنواع البكتيريا  كوجرغم  
 .التهابات خارجية أو داخلية، علا التواليأو داخلها كالبذور 

 الفيروسات -4

ً الفيروسات فالبذور.  بواسطةكل الفيروسات  ال تنتقل  ستوى ال تنتقل بواسطة البتذور  عموما
 Tobamovirus genus ضمن آفتة، رغم وجود استثناءات ( البذورembryo اا كانت قد أصابت ُمضغة )

نسبة الوتالت المصابة في كثير متن تكوج الفيروسات التي تنتقل عن طريق البذور، ما يخّص  وفي
 .من نسبة الحبوب المصابة األاياج أقلّ 

 الفايروئيداتأشباه الفيروسات/ -5

 .البذور ولكن ليس كلهانقل بواسطة يُ ثبت أّج العديد من الفايروئيدات  

 (Spiroplasmasالسبيروبالسما )الفيتوبالزما و -6

فتي ظتل الظترو  ما زوالستبيروبال الفيتوبالزمتاعن نقل البذور آلفتتي ليس هنا. أدلة قوية  
 .الطبيعية

 النيماتودا  -7

طفيليات تعيش داخل الجذور بوصفها  الطفيليات النباتية النيماتودا من نواعأمعظم تّم تدوين  
أنهتا تهتاجم األجتزاء فتوق األرض متن النيمتاتودا  أنتواع لكن من المعترو  عتن بعتضأو خارجها  

 و Ditylenchus dipsaciآفتتتتتتتتتتات منهتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتثالً )النباتتتتتتتتتتتات، بمتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتك البتتتتتتتتتتذور 
 Anguina triticiوAnguina agrostis) ّالمنتقلة علاالتي تم تصنيفها من بين اآلفات  النيماتودا آفة. وتعد 

متتن الطفيليتتات بعتتض األنتتواع تبقتتا و. ()تتغتتذّى متتن التتداخل داخليتتةالطفيليتتات ال عتتادة متتنالبتتذور 
وفتي  بقايا النباتتاتفي طور السكوج في البذور، وفي  (تلك التي تتغذى من خارج العائل)الخارجية 

وتغزو النباتتات والبتذور داخلية، الطفيليات المن أو تصبح  (Aphelenchoides besseyiمثل آفة )التربة 
 (.A. triticiمثل آفة )النامية 

 آفاتالتي تشكل  اتالنبات -8

 لا البلد بوصفها  (النباتات الطفيليةاألعواب و) بذور النباتات التي توكل آفاتيمكن  دخال  
 .البذور رسائلآفات ملّوثة عن طريق 
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 .جزءاً ملزماً لهذا المعيارال يوّكل أدرج هذا المرفق ألغراض مرجعية فقط وهو 

 المراجع: 3 المرفق

وال تعتدّ هتذه  .متن المعتتر  عمومتا أنهتا جتديرة بالثقتةالواردة فتي هتذا المرفتق المراجم  
 .ثابتةكما أنها ليست القائمة  املة 
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