
 
 

المعتمدة لتدابير الصحة النباتية المعايير الدولية  

 نصوص المعايير الدولية المعتمدة هي متوفرة على العنوان التالي1:
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms 

الدولية اإلكترونية للصحة النباتية البوابة  على األخرى متاحة اللغات تإصدارا
https://www.ippc.int/en/publications/626/ 

 2019-08-05: آخر تحديث بتاريخ

باتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابير الصحة النباتية في مبادئ الصحة الن  1المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 (2006في عام  معدّل، 1993)معتمد في عام  التجارة الدولية

في  معدّل، 1995)معتمد في عام  إطار لتحليل مخاطر اآلفات 2 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

 (2007 عام

الخطوط التوجيهية لتصدير وشحن واستيراد وإطالق عوامل المكافحة  3 قمر المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
، 1995)معتمد في عام  البيولوجية وغيرها من الكائنات الحيّة المفيدة

 (2005في عام  معدّل

 ( 1995اعتمد في) متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفـات  4 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

 :)محدّت حسب الحاجة(مسرد مصطلحات الصحة النباتية  5 رقم ار الدولي لتدابير الصحة النباتيةالمعي

خطوط توجيهية حول تفسير وتطبيق مفهوم المكافحة  :1ضميمة  -

 (2012) الرسمية لآلفات الخاضعة للوائح

قتصادية الممكنة خطوط توجيهية عن فهم األهمية اال :2ضميمة  -

 عتبارات البيئيةعزو لال ا في ذلكبموالمصطلحات المرتبطة 

(2003) 

ع البيولوجي  :1مرفق  - بمسرد  فيما يتعلقمصطلحات اتفاقية التنوُّ

 (2009) مصطلحات الصحة النباتية

 ( 1997اعتمد في)اقبة امرالخطوط التوجيهية بشأن  6 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

في  معدّل، 1997)معتمد في عام  صدار شهادات الصحة النباتيةإنظام   7 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

 (2011 عام

 ( 1998اعتمد في) تحديد حالة اآلفات في منطقة ما  8 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

 ( 1998عتمد فيا) خطوط توجيهية بشأن برامج استئصال اآلفات 9 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية  10المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 ( 1999اعتمد في) من اآلفات

معدل في  ،2001)معتمد في عام  تحليل مخاطر اآلفات الحجرية  11 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

 (2013و  2004 عام

 (2011في عام  معدّل، 2001)معتمد في عام شهادات الصحة النباتية  12الصحة النباتية رقم  المعيار الدولي لتدابير

 XMLخطط إصدار الشهادات إلكترونياً، معلومات عن  :1مرفق   -

 (2014) الموحدة وآليات التبادل

                                                      
 .دار نسخ اللغات من بروتوكوالت التشخيصسيتم اتاحة الموارد التي تسمح باص 1

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/en/publications/626/
https://www.ippc.int/en/publications/626/


الصحة النباتية  بشروطيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيّد خطوط توج 13رقم  المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
 (2001)اعتمد في  واإلجراءات الطارئة

منهج النظم  فى إطار إلدارة مخاطر اآلفات استخدام التدابير المتكاملة 14الصحة النباتية رقم  المعيار الدولي لتدابير
 (2002 في)اعتمد 

)معتمد في  للوائح إخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية 15 قمر المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

معدالن في  2و  1الملحق  ،2009في عام  معدّل، 2002 عام

 (2018وعام  2013 عام

اعتمد ) جرية الخاضعة للوائح: المفهوم والتطبيقح  اآلفات غير ال 16المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 (2002 في

 (2002)اعتمد في  المخاطراإلبالغ عن  17 رقم لمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتيةا

)اعتمد  الستخدام اإلشعاع في الصحة النباتية خطوط توجيهية 18 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

 (2003 في

 (2003)اعتمد في  آلفات الخاضعة للوائحخطوط توجيهية عن قوائم ا 19المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الخطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات 20 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
 (2017)اعتمد في 

ترتيبات قيام البلد المستورد بالتحقق من امتثال الشحنات  :1الملحق  -

 (2017) في البلد المصدّر

لآلفات غير الحجرية الخاضعة  إلى تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة 21 رقم الدولي لتدابير الصحة النباتية المعيار
 (2004)اعتمد في  للوائح

 (2005)اعتمد في  شروط إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار اآلفات 22 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

 (2005)اعتمد في  الخطوط التوجيهية للتفتيش 23 رقم تيةالمعيار الدولي لتدابير الصحة النبا

 اإلعتراف تدابير الصحة النباتية و تعادلالخطوط التوجيهية لتحديد  24 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
 (2005)اعتمد في  بذلك

  (2006)اعتمد في  الشحنات العابرة 25 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة )فصيلة  26 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

Tephritidae) ثم تّم التعديل في  ،2006 سنة في ولفي األ )اعتمد

 (2015و 2014سنتي 

 (2011اصطياد ذباب ثمار الفاكهة ) :1المرفق  -

اض ضمن منطقة خالية من تفشي األمر تدابير مكافحة :2الملحق  -

 (2014آفات ذباب ثمار الفاكهة )

إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة  :3الملحق  -

Tephritidae)) (2015) 

  (2006)اعتمد في  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح 27 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
  Thrips palmi Karnyبطيختربس ال :1 بروتوكول تشخيصي -

(2010) 

 س Plum poxوفير :2بروتوكول تشخيصي  -

باللغة  2018المنقحة في عام  (2018المنقحة  ،2012)

  اإلنجليزية. النسخة العربية تحت المراجعة

المشعرة خنفساء الحبوب  :3 بروتوكول تشخيصي -

Trogoderma granarium Everts (2012) 

 Tilletia indicaطر النخر الهنديف :4بروتوكول تشخيصي  -

Mitra (2014) 

 Phyllosticta citricarpa:5بروتوكول تشخيصي   -

(McAlpine) Aa  (2014) ةراعلى الثم 

 تقرح الحمضيات آفة :6 يبروتوكول تشخيص -

Xanthomonas citri subsp. citri (2014) 

  ةيلزغملا اطاطبلا ةنرد دوريف :7بروتوكول تشخيصي  -

Potato spindle tuber viroid (2015) 

 Ditylenchus dipsaciآفة  :8تشخيصي بروتوكول  -

 Ditylenchus destructor  (2015)و



 Genus Anastrepha Schiner :9تشخيصي بروتوكول 

(2015( 

 Bursaphelenchus xylophilus :10 بروتوكول تشخيصي -

(2016) 

 Xiphinema americanum:11 بروتوكول تشخيصي -

(2016) sensu lato 

  (2016) الفيتوبالزما :12 بروتوكول تشخيصي -

اإليروينية  أميلوفورا : بكتيريا13 بروتوكول التشخيص -

Erwinia amylovora (2016*) 
 مستصفرة الفراولة :14 بروتوكول التشخيص -

  (سانوموتنازك ييراغارف)
Xanthomonas fragariae (2016*) 

 تِريسوووووووتيزا فيووووووورو : 15بروتوكوووووووول التشوووووووخيص  -
 Citrus tristeza virus (2016*) ياتالحمض

نقابّووووات الووووورق )جوووونس : 16 بروتوكووووول التشووووخيص -
 Genus Liriomyza  (2016*)ليريوميزا(

 ديدان أفيلنكويد  الخيطية :17 بروتوكول التشخيص -

Aphelenchoides besseyi, A. fragariae 

A. ritzemabosi and  (2016)* 

 ة الثعبانيةآفة الدود: 18 مشروع بروتوكول التشخيص -

Anguina spp. (2017) 
: آفووووووة الووووووذرة 19 مشووووووروع بروتوكووووووول التشووووووخيص -

 Sorghum halepense  (2017)الحلبية

 آفوووووة خنفسووووواء: 20 مشوووووروع بروتوكوووووول التشوووووخيص -
Dendroctonus ponderosae (2017) 

بكتيريووووووووا  :21 مشووووووووروع بروتوكووووووووول التشووووووووخيص -
“Candidatus Liberibacter solanacearum” 

(2017) 

 آفووووووة فطوووووور: 22 ع بروتوكووووووول التشووووووخيصمشوووووورو -
 Fusarium circinatum(2017) الفيوزاريوم 

 Phytophthora ramorum :23 بروتوكول تشخيصي -

(2017) 

 Tomato spotted wilt :24 بروتوكووول تشخيصووي -
virus, Impatiens necrotic spot virus and 

Watermelon silver mottle virus (2017) 

 Xylella fastidiosa :25 بروتوكوووول تشخيصوووي -

(2018) 

 Austropuccinia psidii :26 بروتوكوول تشخيصوي -

(2018) 

 Ips spp. (2018) :27 بروتوكول تشخيصي -

 Conotrachelus :28 بروتوكوووووول تشخيصوووووي -
nenuphar (2018) 

 Bactrocera dorsalis :29 بروتوكووول تشخيصووي -

(2019) 

 لقواعد الحجر الزراعيامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة مع 28 قمر المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

 (2007)اعتمد في 

معاملة تشعيع آلفة  :1 الصحة النباتية معاملة -

Anastrepha ludens (2009) 

 معاملة تشعيع آلفة :2 الصحة النباتيةمعاملة  -

Anastrepha obliqua (2009) 



 فةمعاملة تشعيع آل :3 الصحة النباتيةمعاملة  -

Anastrepha serpentina  (2009) 

معاملة تشعيع آلفة  :4 الصحة النباتيةمعاملة  -

Bactrocera jarvisi (2009) 

 Bactrocera tryoniمعاملة تشعيع آلفة :5 الصحة النباتيةمعاملة  -

 (2009) 

 Cydia pomonella معاملة تشعيع آلفة :6 الصحة النباتيةمعاملة  -

(2009) 

ذباب ثمار الفاكهة من  آلفة معاملة تشعيع :7 النباتية الصحةمعاملة  -

 (2009) )عام(Tephritidae  فصيلة

معاملة تشعيع  :8 الصحة النباتيةمعاملة  -

 Rhagoletis pomonella  (2009)آلفة

 معاملة تشعيع آلفة :9 الصحة النباتيةمعاملة  -

Conotrachelus nenuphar  (2010) 

 معاملة تشعيع آلفة :10 الصحة النباتيةمعاملة  -

Grapholita molesta (2010) 

معاملة تشعيع آلفة  :11 الصحة النباتيةمعاملة  -

Grapholita molesta (2010) في ظروف نقص األوكسجين. 

 معاملة تشعيع آلفة :12 الصحة النباتيةمعاملة  -

Cylas formicarius elegantulus  (2011) 

 عاملة تشعيع آلفةم :13 الصحة النباتيةمعاملة  -

Euscepes postfasciatus (2011)  

. معاملة تشعيع آلفة 14 الصحة النباتيةمعاملة  -

Ceratitis capitata (2011) 
معالجة  .15 الصحة النباتيةمعاملة  -

( املشبك)الشمام   Cucumis melo var. reticulatusالكنتالوب

 بحرارة البخار للتخلص من ذبابة البطيخ
Bactrocera cucurbitae (2014) 

 Citrus sinensisالبرتقال  معالجة :16 الصحة النباتيةة ملمعا -
 Bactrocera tryoni كوينزالندبالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة 

(2015) 

 Citrus reticulata المندارين معالجة :17 الصحة النباتيةة ملمعا -
بابة فاكهة للتخلص من ذة بالبرود Citrus sinensis والبرتقال

 Bactrocera tryoni (2015) كوين الند
 الليمون الحامض معالجة :18 الصحة النباتية معاملة -

Citrus limon  الندزكوينبالبرودة للتخلص من ذبابة 
Bactrocera tryoni (2015) 

 معالجة :19 الصحة النباتية معاملة -
Dysmicoccus neobrevipes و Planococcus lilacinus 

 (2015) باإلشعاع  Planococcus minorو

 حفار الذرة األوروبي معالجة : 20رقم الصحة النباتية معاملة -

(Ostrinia nubilalis) (2016) لتشعيعبا 

معالجة ذباب  :21 رقم الصحة النباتية معالجة -

Bactrocera melanotus وBactrocera xanthodes   في

 (2016) ( بحرارة البخارCarica papaya) الببايا

الحشرات في  المعالجة بتبخير  22:معالجة الصحة النباتية رقم -

 (2017السلفوريل ) بواسطة فلوريد األخشاب المقشورة

الديدان الخيطية  المعالجة بتبخير: 23 رقم الصحة النباتية معالجة -

 السلفوريل بواسطة فلوريد والحشرات في األخشاب المقشورة

(2017) 



 Citrus sinensis معالجة البرتقال: 24 مرق الصحة النباتية معالجة -

 للتخلص من ذبابة فاكهة البحر المتوسط بالبرودة

(2017) Ceratitis capitata 
 المندارينمعالجة : 25 رقم الصحة النباتية معالجة  -

Citrus reticulata والبرتقال Citrus sinensis بالبرودة 
 Ceratitis capitata للتخلص من ذبابة فاكهة البحر المتوسط

(2017) 
معالجة الليمون الحامض : 26 رقم الصحة النباتية معالجة -

Citrus limon للتخلص من ذبابة فاكهة البحر المتوسط  بالبرودة 

Ceratitis capitata(2017) 

 نوميل)الجريب فروت ثمرةمعالجة : 27 رقم الصحة النباتية معالجة -

ص من ذبابة فاكهة البحر للتخل بالبرودة Citrus paradisi  (ةنجلا

 Ceratitis capitata (2017)المتوسط 

 معالجة برتقال: 28 رقم الصحة النباتية معالجة -

Citrus reticulata من ذبابة فاكهة البحر  بالبرودة للتخلص

 Ceratitis capitata (2017)المتوسط 

 معالجة الكليمونتين: 29 رقم الصحة النباتية معالجة -

Citrus clementina آفة للتخلص من بالبرودة 

(2017) Ceratitis capitata 

 المناجو ثمرة معالجة: 30 رقم الصحة النباتية معالجة -

Mangifera indica  بحرارة البخار للتخلص من ذبابة فاكهة البحر

 Ceratitis capitata (2017)المتوسط 
ة معالجوووووة الموووووانجو الهنديووووو: 31 رقوووووم الصوووووحة النباتيوووووة معالجوووووة -

Mangifera indica بحووووورارة البخوووووار للوووووتخلص مووووون ذبابوووووة 
Bactrocera tryoni (2017) 

: معالجوووووووووة الببايوووووووووا 32 رقوووووووووم نباتيوووووووووةالصوووووووووحة معالجوووووووووة ال -
(Carica papayaبحووورارة البخوووار )  لمكافحوووة ذبابوووة الفاكهوووة

 (Bactrocera dorsalis)الشرقية 

نتشار إ راف بالمناطق الخالية من االفات والمناطق التي ينخفض عتاإل 29 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
 (2007)اعتمد في  االفات

نتشار ذباب الفاكهة ا إنشاء مناطق ينحفض فيها. االستعاضة 30 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
(Tephritidae)  أدرج كمرفق في المعيار الدولي  2008. )اعتمد في

 (2018في عام  35لنباتية لتدابير الصحة ا

 (2008)اعتمد في عينات المنهجيات أخذ  31المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

)اعتمد  تصنيف السلع تبعاً لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها 32 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

 (2009 في

مادة اإلكثار الدقيقة والدرينات الخالية من اآلفات للبطاطا/البطاطس  33 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
(Solanum spp.) (2010)اعتمد في  ةفي التجارة الدولي 

)اعتمد  اتصميم محطات حجر ما بعد الدخول للنباتات وتشغيله 34 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

 (2010 في
 منهج النظم إلدارة مخاطر اآلفات لذباب ثمار الفكهة من فصيلة 35 رقم النباتية المعيار الدولي لتدابير الصحة

(Tephritidae)  2018)في التعديالت الحبرية. 2012)اعتمد في   

 (2012)اعتمد في  الغر  لنباتات متكاملة تدابير 36 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

)اعتمد  (Tephritidae) تحديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة  37رقم اتيةالمعيار الدولي لتدابير الصحة النب

 2018) في  التعديالت الحبرية. 0162في 

 (2017اعتمد في الحركة الدولية للبذور ) 38 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

 (2017اعتمد في ) ولية لألخشابحركة التجارة الد 39 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

اعتمد الحركة الدولية لوسائط النمو المرتبطة بنباتات الغر  ) 40 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

 (2017 في



اعتمد الحركة الدولية للمركبات واآلالت والمعدات المستخدمة ) 41 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

 (2017 في

 اعتمد في) متطلبات استخدام المعالجات بالحرارة كتدابير للصحة النباتية 42 رقم عيار الدولي لتدابير الصحة النباتيةالم

(2018 
  2019) اعتمد فيشروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية ) 43 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

 


