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االعتماد
اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية هذا املعيار يف دورتها السابعة املنعقدة يف مارس/آذار .2012

مقدمة
النطاق
يلخّص هذا املعيار املعامل الرئيسة لتحديد تدابري متكاملة وتطبيقها يف مكان اإلنتاج إلنتاج نباتات الغرس
(باستثناء البذور) للتجارة الدولية .ويؤمن توجيهاً للمساعدة يف حتديد خماطر اآلفات املرتافقة مع نباتات الغرس
كطريق/مسار وإدارتها.

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

التعريفات
تعاريف الصحة النباتية املستخدمة يف املعيار احلالي موجودة يف املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم
مصطلحات الصحة النباتية).

5

(مسرد

االطار العام للمتطلبات
ينظر إىل نباتات ال غرس عامة على أنها تشكل خماطر آفات أعلى من البنود األخرى اخلاضعة للوائح .وميكن استخدام
التدابري املتكاملة إلدارة خماطر اآلفات اليت تشكلها نباتات الغرس كطريق لآلفات اخلاضعة للوائح ولضمان أنها تلبّي
متطلبات الصحة النباتية لالسترياد .يشمل استخدام التدابري املتكاملة املنظمات القطرية لوقاية النباتات ()NPPOs
واملنتجني 1أيضاً ،وتعتمد على تدابري إدارة خماطر اآلفات املطبقة يف مجيع عمليات اإلنتاج والتوزيع.
ميكن تطوير تدابري متكاملة وتنفيذها من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر .وميكن أن تشمل التدابري
ا ملتكاملة العامة متطلبات/اشرتاطات مثل حفظ خمطط ملكان اإلنتاج ،فحص النباتات ،حفظ السجالت ،معاجلة اآلفات
واإلصحاح/اإلجراءات الصحية .وعندما يكون ذلك مربراً ،قد يكون مطلوباً عناصر إضافية مثل دليل مكان اإلنتاج مبا يف
ذلك برنامج إدارة اآلفات ،التدريب املناسب للموظفني ،متطلبات نوعية للتعبئة والنقل ،وتدقيقات داخلية وخارجية.
يتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر اعتماد أماكن اإلنتاج واإلشراف عليها باستخدام تدابري متكاملة،
فضالً عن إصدار شهادات صحة نباتية تشهد للشحنة أنها تفي مبتطلبات الصحة النباتية للبلد املستورد.
 1يُقصد باملنتج يف ما يلي منتج نباتات الغرس يف مكان اإلنتاج.
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اخللفية
تؤمن العديد من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية توجيهاً عاماً عن إدارة خماطر اآلفات (مثل املعيار الدولي رقم
(إطار لتحليل خماطر اآلفات) ،املعيار الدولي رقم ( 11حتليل خماطر اآلفات احلجرية) ،املعيار الدولي رقم ( 21حتليل
خماطر اآلفات بالنسبة إىل اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح) واملعيار الدولي رقم ( 32تصنيف السلع تبعاً ملخاطر
اآلفات اليت تنطوي عليها)) .ويتعيّن استخدام االستنتاجات من حتاليل خماطر اآلفات ( )PRAsلتقرير تدابري الصحة
النباتية خلفض خماطر اآلفات إىل مستوى مقبول للبلد املستورد.
2

يُنظر إىل نباتات الغرس عموماً على أنها تشكل خماطر آفات أعلى من البنود األخرى اخلاضعة للوائح وبالتالي هناك
حاجة إىل توجيه نوعي عن إدارة خماطر اآلفات للمساعدة يف مواجهة هذه املخاطر األعلى لآلفات.
ميكن استخدام تدابري متكاملة يف مكان اإلنتاج إلدارة خماطر اآلفات اخلاضعة للوائح .وخباصة تلك اليت يصعب كشفها
خالل عمليات التفتيش على الواردات أو الصادرات ألن:
-

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

-

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

-

ميكن للحشرات أو البيض الصغري االختباء حتت القشور أو جمموعات الرباعم وما إىل ذلك

-

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

-

قد ال تكون طرق الكشف عن العديد من اآلفات متاحة ،وخباصة ا ُملمْرضات.

ال يتطلب تطبيق تدابري متكاملة إلدارة خماطر اآلفات مشاركة املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر فقط ولكن
أيضاً مشاركة املنتجني خالل كل مراحل إنتاج نباتات الغرس.
تكو ن التدابري املتكاملة مصممة إلدارة املخاطر الناشئة عن اآلفات اخلاضعة للوائح ،ومتتلك أيضاً مزية إدارة آفات أخرى
يف مكان اإلنتاج.
يُتوقع أن يُسهم هذا املعيار يف محاية التنوُّع احليوي/البيولوجي والبيئة عن طريق وضع خطوط توجيهية الستخدام تدابري
متكاملة من شأنها اإلسهام يف خفض االنتشار الدولي لآلفات إىل احلدود الدنيا.

املتطلبات
.1

أساس اإلخضاع للوائح

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

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

-

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

ويف احلالة األخرية ،ترى املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر أن"التدابري املتكاملة"اليت وضعتها يف املكان معادلة
ملتطلبات الصحة النباتية لالسترياد لبلد مستورد ،ويتعيّن على البلد املصدّر أن يسعى العتماد رمسي لتعادل هذه التدابري
مع البلد املستورد (املعيار الدولي رقم ( 24اخلطوط التوجيهية لتعادل تدابري الصحة النباتية واالعرتاف بذلك)).
يتعيّن على املنتج الراغب يف املشاركة باستخدام تدابري متكاملة ،بغية التأهُّل لتصدير نباتات الغرس إىل بلدان معينة ،أن
حيصل على اعتماد من منظمته القطرية لوقاية النباتات .وقد تعتمد املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر ،يف
وقت الحق املنُتجني املطابقني ملتطلبات التدابري املتكاملة اليت وضعتها تلك املنظمة القطرية لوقاية النباتات.
.2

التدابري املتكاملة

يصف هذا املعيار مستويني رئيسيني للتدابري املتكاملة .يصف القسم ( 1.2تدابري متكاملة عامة) جمموعة من التدابري
املتكاملة اليت ميكن تطبيقها بشكل واسع على مجيع نباتات الغرس .ويصف القسم ( 2-2تدابري متكاملة إضافية يف
حاالت خماطر أعلى لآلفات) عناصر إضافية مصممة إلدارة خماطر اآلفات يف حاالت خماطر أعلى لآلفات.وقد ال يكون
ضرورياً طلب كل هذه العناصر .وإضافة ملا تقدم ،وبالنسبة لنظم إنتاج معينة ،قد ال تكون مجيع العناصر قابلة للتطبيق
(مثل حواجز فيزيائية للنباتات النامية يف احلقل) .وعليه ،قد تكون بعض العناصر املوصوفة يف القسم  2-2فقط مناسبة.
وقد تعترب املنظمات القطرية لوقاية النباتات هذه اخليارات باإلضافة إىل تفتيشات ما قبل التصدير أو تفتيشات بوابة
الدخول إلدارة خماطر اآلفات.
1.2

تدابري متكاملة عامة

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

اعتماد أماكن لإلنتاج

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

االحتفاظ مبخطط حمدّث ملكان اإلنتاج ،فضالً عن مسك السجالت اليت تُظهر متى وأين وكيف مت إنتاج نباتات
الغرس ،أو معاجلتها ،أو خزنها ،أو إعدادها للحركة من مكان اإلنتاج (مبا يف ذلك معلومات عن كافة األنواع
النباتية يف مكان اإلنتاج ومنط املادة النباتية مثل عقل ،مزارع مستنبتة يف أوعية ،نباتات عارية اجلذور).
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-

االحتفاظ بالسجالت لفرتة حتددها املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر وتتحقّق هذه السجالت من
مكان وكيفية شراء نباتات الغرس ،وخزنها ،وإنتاجها ،وتوزيعها وأية معلومات أخرى ذات صلة بشأن حالتها
الصحية النباتية.

-

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

-

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

2.1.2

متطلبات ملكان اإلنتاج

قد تكون املتطلبات التالية كافيةً للموافقة على أماكن اإلنتاج الستخدام تدابري متكاملة عامة:
-

إجراء فحوصات للنباتات وأماكن اإلنتاج من قبل موظفني معينني حسب الضرورة ،يف أوقات مناسبة وتبعاً
ملعلومات وبرتوكوالت مقدّمة من املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر

-

حفظ سجالت جلميع الفحوصات ،مبا يف ذلك وصف لآلفات اليت وجدت واألعمال لتصحيحية املتخذة

-

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

-

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

-

إنشاء نظام لإلجراءات الصحية والنظافة وتوثيقه.

يؤمن جدول  1يف املرفق  1أمثلة حمددة عن تدابري إدارة اآلفات مرتبطة مع مواصفات جمموعة اآلفات والقابلة للتطبيق
على مجيع أمناط نباتات الغرس يف أماكن اإلنتاج.
يؤمن جدول  2يف املرفق  1أمثلة عن التدابري املمكنة إلدارة اآلفات اليت قد تتطلبها املنظمات القطرية لوقاية النباتات
لألمناط املختلفة من نباتات الغرس وأمناط أو جمموعات خمتلفة من اآلفات املرتافقة معها.وتصف األمثلة التدابري
املستخدمة كثريًا ألمناط اآلفات املهمة لنمط نباتات الغرس ذات الصلة.
2.2

تدابري متكاملة إضافية يف حاالت خماطر أعلى لآلفات

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

متطلبات ملكان اإلنتاج يف حاالت خماطر أعلى لآلفات

يتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر أن تطلب إىل املنتجني الذين يتقدمون بطلب موافقة الستخدام
تدابري متكاملة إضافية حلاالت خماطر أعلى لآلفات تطوير دليل ملكان اإلنتاج يبيّن برنامج إدارة اآلفات ويتضمّن
املعلومات ذات الصلة عن ممارسات اإلنتاج ونُظُم التشغيل .وقد تعتمد املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر مكاناً
لإلنتاج لتصدير نباتات حمددة إىل وجهات خاصة عندما تقرّر أن التدابري املتكاملة املستخدمة تُلبّي متطلبات الصحة
النباتية لالسترياد لذلك البلد.
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تؤمن األقسام التالية العناصر الواجب توثيقها وتطبيقها من قبل املنُتجني واملدققة من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات
للبلد املصدّر.
1.1.2.2

دليل مكان اإلنتاج

يتعيّن أن يصف دليل مكان اإلنتاج كافة املتطلبات ،والعناصر ،والعمليات ونظم التشغيل اليت تشكل التدابري املتكاملة
إلدارة خماطر نباتات الغرس .ويتعيّن تطوير الدليل ،وإنفاذه واحملافظة عليه من قبل املُنْتج واعتماده من قبل املنظمة
القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر.2ويتعيّن أن يكون الدليل أو أجزاء منه حمدداً ألنواع نباتية أو وجهات خاصة.
ويتعيّن ،إذا مت تعديل الدليل ،أن يُعرض جمددًا على املنظمة القطرية لوقاية النبات يف البلد املصدّر للموافقة عليه.
قد يشمل دليل مكان اإلنتاج العناصر التالية:
-

وصف للهيكلية التنظيمية ومسؤوليات األشخاص ذوي الصلة ،مبا يف ذلك أمساء الشخص املعيّن كمسؤول عن
األداء الفين ملكان اإلنتاج وأخصائي وقاية النبات (انظر القسم ( )3-1-2-2ميكن ألي من هؤالء األشخاص أن
يقوم بدور نقطة االتصال بني املنظمة القطرية لوقاية النباتات واملنتج ،ويتعيّن إعالم املنظمة القطرية لوقاية
النباتات للبلد املصدّر عند اكتشاف آفات خاضعة للوائح يف البلد املستورد)

-

خمطط ووصف ملكان اإلنتاج ،يُحتفظ به حمدثاً ،والذي يسجل متى ،وأين وكيف مت إنتاج األنواع واألمناط
املختلفة من نباتات الغرس ،أو معاجلتها ،أو خزنها أو إعدادها للحركة من مكان اإلنتاج (مبا يف ذلك معلومات
عن النوع/األنواع النباتية ،مصدر املادة النباتية ومنط املادة النباتية مثل عقل ،مزارع مستنبتة يف أوعية ،نباتات
عارية اجلذور)

-

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

-

وصف ملواقع اإلرسال واالستالم ضمن مكان اإلنتاج

-

إجراءات املناولة للمادة النباتية القادمة ،مبا يف ذلك إجراءات لضمان عزل املادة النباتية القادمة عن املادة
املوجودة يف املوقع

-

وصف لألنشطة املتعاقد عليها فرعياً وعملية االعتماد

-

وصف إلجراءات التوثيق لالحتفاظ بقرائن عن مصدر مادة اإلكثار ومنشأها

-

وصف للكيفية اليت ستتم فيها التدقيقات الداخلية ،مبا يف ذلك الرتدّد ومن هو املوظفون املسؤولون عن ذلك

-

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

-

إجراءات الستدعاء النباتات عند اكتشاف عدم مطابقة ،حسب املناسب

-

إجراءات للزائرين.

 2ميكن أيضاً عرض نظام موثّق إلدارة اجلودة ،حيثما يكون متاحاً ،على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات لكي تنظر فيه.
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برنامج إدارة اآلفات

يتعيّن أن يصف برنامج إدارة اآلفات ،املضمّن يف دليل مكان اإلنتاج ،اإلجراءات أو العمليات املعتمدة من املنظمة القطرية
لوقاية النباتات للبلد املصدّر واملصمم إما ملنع اإلصابات أو مكافحة اآلفات .ويتعيّن أن يشمل وصفاً ملتطلبات الصحة
النباتية لالسترياد للبلدان املستوردة لكل نوع نباتي وكل منط من املادة النباتية .ويؤمن اجلدول  2يف املرفق  1أمثلة عن
التدابري املمكنة اليت قد تطلبها املنظمات القطرية لوقاية النباتات لألمناط املختلفة من نباتات الغرس واألمناط املختلفة أو
جمموعات اآلفات املرافقة هلا.
يتعيّن أن يشمل برنامج إدارة اآلفات العناصر التالية:
-

-

-

اإلصحاح/اإلجراءات الصحية والنظافة – اليت تُسهم با أو متنع دخول اآلفات إىل مكان اإلنتاج وتقلل االنتشار،
ضمن مكان اإلنتاج ،إىل احلدود الدنيا ،على سبيل املثال:


اإلزالة املنتظمة للنبات املصابة والبقايا النباتية



تطهري األدوات واملعدات



إزالة األعشاب واملادة غري احملصولية



معاجلة املياه



إدارة املاء السطحي



نظافة األشخاص (مثل غسل األيدي ،مغاطس األقدام ،املعاطف أو املآزر)



حمدودية الوصول



إجراءات روتينية الستخدام مادة التعبئة ومرافق التعبئة

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


احلواجز الفيزيائية (مثل الشباك ،األبواب املزدوجة)



تطهري أوساط النمو واألوعية املستخدمة لتنمية النباتات



تطبيقات منتجات وقاية النبات (مثل الكيماوية ،احليوية/البيولوجية)



التخلُّص من النباتات املصابة



االصطياد الكتلي لكل من اآلفات املعنية والنواقل احملتملة



مراقبة املناخ



املعاملة باملاء الساخن أو باحلرارة



أي طرق معاملة أخرى أثبتت جدواها يف مكافحة اآلفة املعنيّة

مناولة املادة النباتية القادمة – طرائق وتوثيق إلدارة خماطر اآلفات املرافقة للمادة النباتية القادمة ،مع وصف لا:


تدابري لضمان أن تكون كافة نباتات الغرس الداخلة إىل مكان اإلنتاج خالية من آفات خاضعة للوائح من
قبل البلدان املستوردة ،والنواقل احملتملة لآلفات وعملياً خالية من آفات أخرى
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اإلجراءات الواجب إتباعها إذا مت كشف آفات أو نواقل ممكنة
السجالت الواجب االحتفاظ بها ،مبا يف ذلك التاريخ ،اسم الشخص الذي أجرى الفحص ،أية آفات (مبا
يف ذلك النواقل املمكنة) ،ضرر أو أعراض موجودة وأية أعمال تصحيحية متخذة

-

فحص املادة النباتية (انظر القسم  )5-1-2-2ومواقع اإلنتاج – الطرائق ،الرتدد والكثافة املستخدمة لفحص كل
املواد النباتية يف مكان اإلنتاج (أي بالفحص البصري ،االعتيان/أخذ العينات ،االختبار ،االصطياد) ،مبا يف ذلك
تفصيالت أية خمتربات مستخدمة لتحديد هوية اآلفات اليت وجدت والطرائق املستخدمة

-

فحص نباتات الغرس قبل التصدير –الطرائق ،الرتدّد ،والكثافة املستخدمة لفحص النباتات عندما يتم إعداد
الصادرات

-

حتديد النباتات املصابة وإدارتها ،مع وصوفات لا:





-

كيف سيتم حتديد نبات مصاب ومعاجلته
تدابري لضمان عدم تصدير النباتات اليت ال تستويف شروط االسترياد املتصلة بالصحة النباتية يف البلدان
املستوردة
التخلّص من املادة النباتية املزالة بطريقة متنع زيادة أعداد اآلفة وانتشارها

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

3.1.2.2

أخصائي وقاية النبات

يتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النباتات الطلب إىل املنتجني الذين ينفذون تدابري متكاملة يف حاالت خماطر أعلى
لآلفات االستعانة بأخصائي ذي معرفة عملية جيدة بتحديد هوية اآلفات ومكافحتها من أجل ضمان أن يكون
اإلصحاح/اإلجراءات الصحية ،رصد اآلفات وتدابري مكافحة اآلفات مطبقة ،كما هي موصوفة يف دليل مكان اإلنتاج.وقد
يقوم أخصائي وقاية النبات بدور شخص اتصال مع مشخّصني قد يُحتاج إليهم لتحديد هوية اآلفات.
4.1.2.2

تدريب املوظفني

يتعنيّ تدريب املوظفني على كشف اآلفات ،وخباصة تلك اخلاضعة للوائح يف البلد املستورد ،وإتباع نظام إبالغ رمسي
لتوصيل املعلومات عن نتائج اآلفات .ويتعيّن أن يشمل التدريب أيض ًا طرائق ملناولة املادة خلفض خطر اآلفة.
5.1.2.2

فحص املواد النباتية

يتعيّن فحص مجيع املواد النباتية املُنتجة يف مكان اإلنتاج (مبا يف ذلك النباتات املوجهة لألسواق احمللية ومواقع اإلنتاج
األخرى) حبثاً عن وجود آفات وفق جدول منتظم من قبل األشخاص املعينني تبعاً للطرائق املعتمدة وتطبيق األعمال
التصحيحية حسب الضرورة.
6.1.2.2

التعبئة والنقل

تنطبق االعتبارات التالية على عمليات التعبئة والنقل:
-

يتعيّن تعبئة املادة النباتية بطريقة متنع اإلصابة باآلفات اخلاضعة للوائح.
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-

يتعيّن أن تكون مواد التعبئة نظيفة ،خالية من اآلفات وتلبّي متطلبات الصحة النباتية لالسترياد.

-

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

-

يتعيّن تعريف كل إرسالية/لوط يف شحنة ما بطريقة متكّن من تعقبّها إىل مكان اإلنتاج.

7.1.2.2

التدقيقات الداخلية

يتعيّن إجراء التدقيقات الداخلية لضمان أن يكون املُنتج ممتث ًال لدليله .ويتعيّن أن تركّز التدقيقات الداخلية على يف ما إذا
كان الدليل وتطبيقه يلبّي متطلبات املنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدان املصدّرة واملستوردة .إذ يقوّم التدقيق
الداخلي ،على سبيل املثال ،كفاءة املوظفني يف حتديد هوية اآلفات ومكافحتها ،إنفاذ الواجبات واملسؤوليات وفيما إذا
كان حفظ السجالت كافياً لتعقُّب منشأ املادة النباتية ،واللصاقات إخل.
يتعيّن أن تُنجز التدقيقات الداخلية من قبل أشخاص مستقلني عن الناس املسؤولني مباشرة عن النشاط املدقق.ويتعيّن
تسجيل نتائج التدقيقات وأي عدم مطابقة(انظر القسم 3.2واملرفق )2وعرضها على املُنتج للمراجعة.كما يتعيّن إنفاذ العمل
التصحيحي املتعلق بأي عدم مطابقات حا ًال وبشكل فاعل وموثق.
إذا حدّد التدقيق أية عدم مطابقات حامسة (انظر القسم )3.2يتعيّن على املنتج أو املدقّق أن يُعْلم املنظمة القطرية لوقاية
النباتات للبلد املصدّر كتابة وحاالً ويضمن أن نباتات الغرس املصابة ال تُصدّر من مكان اإلنتاج املعين ريثما يتم تصحيح
مجيع أوجه عدم التطابق احلرجة .ويتعيّن اختاذ أعمال تصحيحية مباشرة حتت إشراف املنظمة القطرية لوقاية
النباتات للبلد املصدّر.
8.1.2.2

السجالت

حدّثة وإتاحتها للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر ويف حال كان ذلك مربرًا
يتعيّن االحتفاظ بسجالت مُ َ
أيضاً للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املستورد .كما يتعيّن أن حيدد دليل مكان اإلنتاج بوضوح األفراد املسؤولني
عن حفظ ال سجالت املتنوعة ،واملوقع واألسلوب اليت يتم بهما االحتفاظ مبثل هذه السجالت .ويتعيّن االحتفاظ
بالسجالت لفرتة حتددها املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر .ويتعيّن أن تشمل السجالت تاريخ ،واسم
وتوقيع الشخص الذي أجنز العمل أو أع ّد الوثيقة .وتشمل األمثلة على السجالت اليت قد تُطلب:
-

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

-

نتائج تفتيش املواد النباتية القادمة

-

نتائج التدقيقات

-

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

-

سجالت تدابري إدارة اآلفات املتخذة ملنع اآلفات أو مكافحتها (مبا يف ذلك طريقة التطبيق ،املُنتَج املستخدم،
اجلرعات وتاريخ التطبيق واملدة حيثما ينطبق ذلك)

-

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

نسخ عن شهادات الصحة النباتية للمادة النباتية اليت صدّرها املُنْتِج

-

سجالت عدم املطابقة احملددة واألعمال التصحيحية أو الوقائية املتخذة

-

سجالت األشخاص املسؤولني عن تطبيق تدابري إدارة اآلفات

-

سجالت تدريب العاملني ومؤهالتهم

-

نسخ عن الصكوك املستخدمة لتقارير التدقيق الداخلية وقوائم التدقيق

-

السجالت الضرورية لالحتفاظ بتعقّّب إىل األمام واخللف لنباتات الغرس من مكان اإلنتاج.

3.2

تدابري متكاملة لنباتات الغرس

عدم املطابقة مع متطلبات مكان اإلنتاج

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

عدم املطابقة احلامسة هي احلوادث اليت ال تعرّض فاعلية التدابري املتكاملة املستخدمة يف مكان اإلنتاج أو تزيد
خماطر إصابة نباتات الغرس.

-

عدم املطابقة غري احلامسة هي احلوادث اليت ال تعرّض التدابري املتكاملة حاالً أو تزيد خماطر إصابة نباتات
الغرس يف مكان اإلنتاج.

ميكن كشف عدم املطابقات أث ناء التدقيقات الداخلية ،أو التدقيقات اخلارجية املنفذة أو املدارة من قبل املنظمة القطرية
لوقاية النباتات للبلد املصدّر ،أو نتيجة فحوصات املادة النباتية.
يتعيّن سحب اعتماد مكان اإلنتاج (أو أجزاء منه ذات صلة) وتعليق الصادرات حاالً إذا املنظمة القطرية لوقاية النباتات
للبلد املصدّر:
-

وجدت عدم مطابقة حامسة

-

حددت على حنو متكرر عدم مطابقة غري حامسة

-

حددت عدم مطابقة غري حامسة متعددة

-

وجدت أن املُنْتِج أخفق يف إنفاذ األعمال التصحيحية املطلوبة ضمن الفرتة الزمنية احملددة

-

تلقت تبليغ ًا بضبط آفة وافدة من البلد املستورد.

يتعيّ ن أن تتم اإلعادة/اإلرجاع فقط عندما يتم تنفيذ العمل التصحيحي وأثبت التدقيق الذي نفذته املنظمة القطرية لوقاية
النباتات للبلد املصدّر أنه قد مت تصحيح عدم املطابقة
قد تتطلب األعمال التصحيحية تغيرياً يف الشروط ويتعيّن أن يشمل التغيري تدابري ملنع إعادة حدوث اإلخفاقات احملددة.
ميكن العثور على قائمة أمثلة عن عدم املطابقات يف املرفق .2
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مسؤوليات املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر

املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر مسؤولة عن:
-

توصيل متطلبات البلد املستورد إىل املنتجني

-

تطوير ووضع الشروط اخلاصة بالتدابري املتكاملة

-

اعتماد أماكن اإلنتاج اليت تسعى إىل املشاركة يف استخدام التدابري املتكاملة

-

اإلشراف على أماكن اإلنتاج املعتمدة

-

إصدار شهادات للصحة النباتية تفيد بأنّ مجيع نباتات الغرس املصدّرة من أماكن اإلنتاج املعتمدة تستويف شروط
الصحة النباتية لالسترياد

-

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

-

منح وتيسري الزيارات والتدقيقات اليت تنفذها املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد ،حيثما يكون ذلك
مربراً ،انسجاماً مع القسم .4-1

-

تأمني معلو مات كافية عن فاشيات اآلفات ذات الصلة إىل املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد انسجام ًا
مع املعيار الدولي رقم ( 17اإلبالغ عن املخاطر).
وضع التدابري املتكاملة

1.3

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

2.3

إن متطلبات اعتماد أماكن اإلنتاج اليت تفي بالتدابري املتكاملة العامة موصوفة يف القسم .1-1-2
كما أن املتطلبات العتماد أماكن اإلنتاج الساعية الستخدام تدابري متكاملة إضافية حلاالت خماطر أعلى لآلفات موصوفة
يف القسم  1-2-2ويتعيّن أن تستند على:
-

مراجعة مبدئية للتوثيق (مبا يف ذلك دليل مكان اإلنتاج) يف مكان اإلنتاج للتحقّق من أنها تفي باملتطلبات املنشأة
انسجام ًا مع عوامل خماطر اآلفات إلنتاجه

-

تدقيق تنفيذي للتحقّق من أن:


املنتج يفي بالربوتوكوالت ،واإلجراءات واملعايري احملددة يف دليل مكان إنتاجه



أن التوثيق الداعم املطلوب كاف ،وحديث ومتوافر للموظفني



السجالت والوثائق الكافية حمتفظ بها



التدقيقات الداخلية منجزة واألعمال التصحيحية مكملة
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اإلجراءات يف املكان كافية لضمان التحديد السريع ألي مشكالت آفات ،واألعمال املناسبة متخذة لضمان أن
يتم تصدير النباتات اليت تلبّي الصحة النباتية لالسترياد للبلد املستورد فقط
إما أن تكون املادة النباتية ضمن مكان اإلنتاج قد بقيت خالية من مجيع اآلفات احلجرية أو أن املنظمة
القطرية لوقاية النباتات ،أُعلمت على حنو مناسب ،حول اإلصابات باآلفات احلجرية ومت اختاذ تدابري
مناسبة لضمان أن تكون اآلفة قد استؤصلت

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

وبعد اإلمتام الناجح للتدقيق التوثيق والتنفيذ ،قد يُعتمد مكان اإلنتاج من املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر
لتصدير نباتات غرس حمددة إىل بلدان حمددة.
3.3

اإلشراف على أماكن اإلنتاج املعتمدة

بعد املوافقة ،يتعيّن على املنظمة القطرية لل بلد املصدّر اإلشراف على مكان اإلنتاج ،وخباصة من خالل رصد وتدقيق
اإلنتاج ونظام التشغيل .ويتعيّن أن يتم حتديد تردّد وزمن الرصد أو التدقيق باالستناد إىل خماطر اآلفات ،ومتطلبات
الصحة النباتية لالسترياد وعلى سجل املنتج باملطابقة .ويتعيّن أن يشمل الرصد أو التدقيق تفتيشاً و ،حيثما يكون قابالً
للتطبيق ،اختبار نباتات الغرس والتحقُّق من الوثائق وممارسات اإلدارة نظراً الرتباطها بالتدابري املتكاملة ذات الصلة.
4.3

تفتيشات التصدير وإصدار شهادات الصحة النباتية

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

توفري املعلومات

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

مسؤوليات املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد

إن املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد مسؤولة عن وضع وتوصيل متطلبات الصحة النباتية لالسترياد املربرة
فنياً .وبقيامها بذلك ،يتعيّن على البلد املستورد ،قبل االسترياد ،النظر يف العوامل اليت تؤثر يف خماطر اآلفات وخباصة
تلك املرتافقة مع نباتات الغرس (ارجع إىل امللحق  .)1ويتعيّن أن تكون متطلبات الصحة النباتية لالسترياد متسقة مع
خماطر اآلفات احملددة.
ويتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد إعالم املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر بأي عدم
امتثال (انظر املعيار الدولي رقم ( 13خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد بشروط الصحة النباتية واإلجراءات
الطارئة)) يتم العثور عليه لدى االسترياد أو يف مرحلة الحقة يف البلد املستورد.
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كما قد تراجع املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد نظام اعتماد أماكن اإلنتاج املعروضة من قبل املنظمة القطرية
لوقاية النباتات للبلد املصدّر ،وحيثما كان مناسباً القيام بتدقيقات .ويتعيّن على املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد
املستورد توفري تغذية راجعة عن نتائج املراجعات والرصد والتدقيقات للمنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر.
1.4

التدقيق

قد تطلب املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد من املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر توفري تقارير عن
التدقيقات املنفذة من قبل املُنتِج أو من املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر .وقد تطلب أيضاً تدقيق التدابري
املتكاملة على النحو الذي طورته ووضعته املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر .وقد يتألف هذا التدقيق من
مراجعة التوثيق ،التفتيش واختبار النباتات املُنتجة باستخدام تدابري متكاملة ،و ،حيثما يكون مناسباً ،زيارات للموقع
كتوضيح عن التدابري املتكاملة املستخدمة(انظر املعيار الدولي رقم ( 20اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة
النباتية على الواردات)) أو زيارات إىل مواقع حمددة شرط وجود مربرات نوعية/حمددة ،على سبيل املثال يف حاالت
عدم االمتثال(املعيار الدولي رقم .)13
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امللحق 1

هذا امللحق هو جزء ملزم هلذا املعيار

امللحق  :1العوامل اليت تؤثر يف خماطر اآلفات لنباتات الغرس
العوامل املرتبطة بالنبات اليت تؤثر يف املخاطر
ال عوامل البدائية ملخاطر اآلفات املرتبطة بالنبات الواجب النظر فيها هي النوع النباتي ،الصنف ،ومنطقة املنشأ .ضمن
أي نوع نباتي هناك مدى من خماطر اآلفات املرافقة لنمط املادة النباتية املتحركة مبا يف ذلك ،وحسب ترتيبها أدناه من
املخاطر األدنى إىل املخاطر األعلى لآلفات (مع االعرتاف بأن هذا الرتتيب خيتلف تبع ًا ملناسبات حمددة):
( )1زراعة األنسجة اجلنينية/املرييسيمية
( )2زراعة يف أوعية مستنبتات
( )3برعم خشيب/خشب تطعيم
( )4عقل غري جمزرة
( )5عقل جمذرة
( )6قطع جذرية ،عقل جذرية ،جذيرات ،أو أكعاب
( )7أبصال ودرنات
( )8نباتات عارية اجلذور
( )9نباتات جمذرة يف أصص
وإضافة ملا تقدم ،قد تزداد خماطر اآلفات مع عمر النبات ،على اعتبار أن النباتات الكبرية كانت عرضة لآلفات
احملتملة ملدة أطول.
العوامل املرتبطة باإلنتاج اليت تؤثر يف خماطر اآلفات
ميكن أن تؤثر الكيفية اليت مت فيها إنتاج نباتات الغرس يف مستوى خماطر اآلفات.وقد تشمل هذه العوامل:
( )1أوساط النمو
( )2طريقة الري ومصدّر املياه
( )3ظروف النمو
( )4املزج بني أنواع خمتلفة من النباتات.
وعلى حنو عام ،فإنه من املرجح أن يشكل استخدام الرتبة كوسط منو خماطر آفات أعظم من وسط خال من الرتبة نظرًا
ألن الرتبة أكثر احتماالً حلمل آفات منقولة مع الرتبة (من قبيل الكائنات احلية الدقيقة ،مفصليات األرجل،
النيماتودا) .وقد تؤدي عمليات التعقيم والبسرتة أو طرائق أخرى فاعلة ملعاجلة وسط النمو قبل الزراعة إىل إدارة بعض
خماطر اآلفات.
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ميكن ملصدّر ونوعية ماء الري أن تؤثر يف خماطر اآلفات .وبالنسبة لبعض اآلفات اليت تنتشر بوساطة املاء ،قد يشكل املاء
السطحي خماطر آفات أعظم من املاء املعاجل.وعلى حنو مماثل قد تنتج طريقة الري مناخاً موضعياً أو ظروفاً مواتية لتطور
اآلفات وانتشارها (مثال الري الرذاذي بدالً من الري بالتنقيط).
ومدرجة أدناه أمثلة عن ظروف النمو اليت قد تؤثر يف خماطر اآلفات ،مرتبة بشكل واسع من خماطر اآلفات األدنى إىل
األعلى:
( )1غرفة منو
( )2دفيئة
( )3بيت شبكي
( )4منو يف احلقل يف أوعية (أصص ،أنابيب إخل)
( )5منو يف احلقل
( )6نباتات جمموعة من احلياة الربية.
توفر الضميمات كغرف النمو ،الدفيئات والبيوت الشبكية عادة مراقبة أفضل للمادة النباتية وفرصة أفضل الستبعاد
اآلفات مقارنة بالنباتات النامية يف احلقل .وقد تقدم النباتات النامية يف أوعية مع وسط منو معقم أو النامية على غشاء
بعض احلماية من اآلفات املنقولة مع الرتبة .ختضع احملاصيل النامية يف احلقل عموماً إىل مكافحة زراعية وكيميائية
لآلفات .وتكون النباتات اجملموعة يف احلالة الربية غري حممية من اآلفات ومن احملتمل أن تكون ذات خماطر أعلى
لآلفات .كما أن النباتات املائية املُنتجة مع أو بدون وسط قد حتمل خماطر حمددة النتقال اآلفات .وقد ال توافق نظم
اإلنتاج واحدة من الفئات أعاله وقد تشمل توليفة من ظروف منو عديدة (مثال النباتات اجملموعة برياً اليت مت تشتيلها
يف األوعية لنمو إضايف يف احلقل قبل التصدير) .تتطلب خطط التصديق توليفات حمددة من هذه العوامل وميكن أن توفر
وسائل محاية حمددة
االستخدامات املقصودة اليت تؤثر يف خماطر اآلفات
تصنف نباتات الغرس يف املعيار الدولي رقم  32على أنها فئة سلعية ذات خماطر آفات عالية.وقد تشمل االستخدامات
املقصودة املختلفة اليت تؤثر يف خماطر اآلفات فيما إذا كانت النباتات مزروعة كحوليات أو معمرات وفيما إذا كانت
نامية يف الداخل أو اخلارج ،وفيما إذا كانت مزروعة يف مناطق حضرية ،أو احلقل أو املشتل إخل..
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املرفق 1

هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وال يعترب جزءاً ملزماً هلذا املعيار

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

التدابري املتاحة

آفات تسبب إصاابات سااكنة وتلاك  استمداد من نباتات أم مت اختبارها ووجدت خالية من اآلفة ذات الصلة
الاايت ماان املاارجح أن تنتقاال مااع  العزل عن مصادر اإلصابة (مثل منطقة واقية أو بُعد جغرايف من العوائل النباتياة األخارى ،عازل
نباتاااات الغاااارس باااادون عالئاااام
فيزيائي باستخدام دفيئة زجاجية أو نفق متعدد ،عزل يف الزمان (مثل موسام النماو) عان مصادّر
أو أعراض
اإلصابة (عزل زماني)
 اختبار عينات من النباتات خللوها من اآلفات
 اإلنتاج ضمن خطة تصديق حمددة أو برنامج أصل نقي يكافح اآلفات ذات الصلة
 استخدام نباتات دالّة
 إنتاج مزارع نساج يف أوعياة مساتنبتات(مبا يف ذلاك مازارع القمام املرييساتيمية) الايت قاد تزُيال
املمرضات.

2

آفات متتلك مراحل وأعراض مرئياة  تفتيش موسم النمو للخلو من اآلفات أو األعراض (مثل بفواصل زمنية ،على سابيل املثاال ثالثاة
أثناء موسم النمو
أشهر قبل التصدير أو عند مراحل منو خمتلفة)
 تفتيش موسم النمو للنباتات األم
 تفتيش بعد احلصاد للوفاء مبستوى حتمّل حمدد آلفة ما (مثل حتمّال ألعفاان األبصاال بوسااطة
الفطور والبكترييا)
 تطبيقات مبيدات اآلفات
 ضمان ظروف مناسبة للتعبري عن األعراض
 إنتاج ضمن خمطط تصديق حمدّد أو برنامج أصول نظيفة من شأنها مكافحة اآلفات ذات الصلة.

3

اآلفات اليت تنتشر باملالمسة

4

آفات تنتقل بنواقل

 جتنب املالمسة مبصادر اإلصابة (مثل النباتات األخرى)
- تدابري نظافة ملناولة أدوات ومعدات التقليم ما بني الدفعات/اللوطات املختلفة
 ختطيط األنشطة يف مكان اإلنتاج للعمل مع النباتات ذات الصحة األعلى أوالً
 استخدام مالبس ومعدات مكرسة يف أماكن معزولة (مثل بيوت شبكية)
 تطبيقات مبيدات اآلفات
 عزل عن مصادر اإلصابة(مثل منطقة واقية أو بعد جغرايف عن نباتات عائلة أخرى ،عزل فيزيائي
باستخدام دفيئة زجاجية أو نفق متعدد ،عزل زماني)
 عزل عن مصادر اإلصابة (مثل منطقاة واقياة أو بعاد جغارايف عان نباتاات عائلاة أخارى ،عازل
فيزيائي باستخدام دفيئة زجاجية أو نفق متعدد ،عزل زماني)
 اختبار الرتبة قبل الزراعة للخلو من اآلفات لتلبية مستوى حتمّل لآلفات املنقولاة ماع الرتباة أو
نواقلها
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املرفق 1

التدابري املتاحة
 معاجلات مببيدات اآلفات ملكافحة النواقل احلشرية لآلفات(مثل املنّ).

5

اآلفات املنتشرة بوساطة الريح

6

اآلفات املنتشرة بوساطة املاء

7

اآلفات املنتشرة بوساطة املاء

8

آفات منقولة مع الرتبة يف وسط مناو  تعقيم وسط النمو قبل االستخدام
عالقة بالنباتات
 استخدام أوساط منو خاملة

 عزل عن مصدّر اإلصابة (مثال منطقاة واقياة أو بعاد جغارايف عان نباتاات عائلاة أخارى ،عازل
فيزيائي باستخدام دفيئة زجاجية أو نفق متعدد)
 تطبيقات مبيدات اآلفات
 استخدام مصادر مائية ،خالية من اآلفات
 إزالة تلوث ماء الري أو تعقيمه قبل االستخدام أو إعادة االستخدام
 عزل عن مصدّر اإلصابة(مثل منطقة واقية أو بعد جغرايف عن نباتات عائلة أخرى ،عزل فيزيائي
باستخدام دفيئة زجاجية أو نفق متعدد  ،عزل زماني)
 عزل عن مصدّر اإلصابة (مثال منطقاة واقياة أو بعاد جغارايف عان نباتاات عائلاة أخارى ،عازل
فيزيائي باستخدام دفيئة زجاجية أو نفق متعادد ،مناو النباتاات علاى طااوالت مرتفعاة ،عازل
زماني)
 استمداد من نباتات أم كانت قد اختربت ووجدت خالية من اآلفة ذات الصلة
 اإلنتاج ضمن خطة تصديق حمددة أو برنامج أصل نقي
 اختبار عينات النباتات للخلو من اآلفات
 معاجلة الرتبة قبل الزراعة أو اختبارها للخلو من اآلفات مثال الفطاور ،النيمااتودا ،الفريوساات
املنقولة مع النيماتودا
 استخدام أوساط للنمو من دون تربة.

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

آفااات منقولااة مااع الرتبااة يف تربااة  عزل عن مصادر اإلصابة (مثل منطقاة واقياة أو بعاد جغارايف عان نباتاات عائلاة أخارى ،عازل
عالقة بالنباتات
زماني)
 معاجلة الرتبة قبل الزراعة أو االختبار للخلو من اآلفات (وخباصة النيماتودا والفطور)
 معاجلة مببيدات اآلفات (مثالً الرتطيب أو تدخني) قبل التصدير
 غسل اجلذور خللوها من الرتبة(وإعادة تأصيصها يف وسط منو معقم يف حاوية معقّمة).
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املرفق 1

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

منط النباتات مرتبة تبعاً ملخاطر اآلفات

أمثلة عن أمناط اآلفات

زراعة مرييستيم يف أوعية مستنبتات

الفريوسات واألمراض الشابيهة بالفريوساات  ،اسااتمداد ماان نباتااات أم كاناات قااد اختااربت
بكترييااا ،فطااور ،نيماااتودا الساااق ،احللاام
ووجدت خالية من اآلفة ذات الصلة
واحلشرات
 الزراعة يف وسط معقم يف ظل ظروف طُهْر مغلقة
 اختبار عينات من النبات للخلو من اآلفات

برعم خشيب/خشب تطعيم

بكترييا وفريوساات ،فطاور حشارات وآفاات انظر اجملموعات من  1إىل  7يف اجلدول
أخرى

عقل غري جمذرة

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

عقل جمذرة

نيماااتودا ،حشاارات ،فريوسااات وبكترييااا تتوقف التدابري بني مجلة أمور على خماطر اآلفاات
لوسط النمو املستخدم
وآفات أخرى
انظر اجملموعات من  1إىل  7اجلدول

1

1

أبصال ودرنات ،قطع جذرية ،عقل جذرية ،نيمااااتودا ،فريوسا اات ،بكتريياااا ،فطاااور ،انظر اجملموعات من  1إىل  7يف اجلدول
حشرات وآفات أخرى
جذيرات أو أكعاب/ريزومات
تغطيس مباء حار ملكافحة النيماتودا
نباتات عارية اجلذور

نيماااتودا ومجيااع اآلفااات األخاارى للجاازء انظر اجملموعات من  1إىل  7يف اجلدول
اهلوائي من النبات

نباتات يف أوساط منو باستثناء الرتبة

نيماااتودا ومجيااع اآلفااات األخاارى للجاازء انظر اجملموعات من  1إىل  9اجلدول
اهلوائي من النبات

نباتات يف الرتبة

نيماااتودا ومجيااع اآلفااات األخاارى للجاازء انظر اجملموعات من  1إىل  9اجلدول
اهلوائي من النبات
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هذا املرفق هو ألغراض مرجعية فقط وال يعترب جزءاً ملزماً من هذا املعيار

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

كشف آفات حجرية أو آفات غري حجرية خاضعة للوائح (فوق مستويات التحمّل املوضوعة) تشكل قلقاً للبلد
املستورد على النباتات يف أو من مكان اإلنتاج

()2

اإلخفاق يف تنفيذ االختبارات أو التحاليل املخربية/املعملية املطلوبة أو إتباع اإلجراءات لتحديد هوية اآلفات
بشكل صحيح

()3

اإلخفاق يف تنفيذ تدابري املكافحة لآلفات اخلاضعة للوائح يف مكان اإلنتاج

()4

اإلخفاق يف إبالغ/إعالم املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر بوجود آفات خاضعة للوائح يف مكان
اإلنتاج

()5

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

()6

اإلخفاق يف وضع قائمة باألمساء النباتية لكل النباتات على الوثائق املرافقة للشحنات

()7

اإلخفاق يف حفظ سجالت إدارة آفات متسقة كما هو مطلوب يف دليل مكان اإلنتاج وبرنامج إدارة اآلفات

()8

اإلخفاق يف حفظ سجالت عن بلد املنشأ للمادة النباتية

()9

اإلخفاق يف القيام بأعمال تصحيحية منتظمة ضمن فرتة زمنية حمددة

()10

اإلخفاق يف إجناز تدقيقات داخلية حسب املطلوب

()11

التشغيل بدون موظفني مدربني بشكل كاف ،أو شخص مسؤول معني أو أخصائي وقاية نبات

()12

حتوير مهم لدليل مكان اإلنتاج أو ممارسات إدارة اآلفات بدون اعتماد مسبق من املنظمة القطرية لوقاية
النباتات للبلد املصدّر

()13

اإلخفاق يف فحص املادة النباتية الداخلة أو اخلارجة

()14

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

()15

اإلخفاق يف احملافظة على برنامج إدارة آفات فعال

()16

اإلخفاق يف احملافظة على ممارسات إدارة صحية يف مكان اإلنتاج

()17

اإلخفاق يف تأمني موظفني بتدريب ذي صلة بشكل دوري

()18

اإلخفاق يف احملافظة على قائمة حمدثة وسجالت تدريب لكافة املوظفني املشاركني يف تنفيذ دليل مكان اإلنتاج

()19

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

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

()21

اإلخفاق يف كشف وتسجيل مستوى منخفض من جمتمعات اآلفات

()22

اإلخفاق يف إعالم املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املصدّر بأية تغريات على ممارسات اإلدارة امللخصة يف
دليل مكان اإلنتاج.
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تركت هذه الصفحة فارغة عمدا

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل و اﻧﺘﺸﺎر اﻵﻓﺎت.
ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻔﺮﯾﺎت و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺴﻠﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈن اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻌﮭﻢ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ :
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ھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  180طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﻟﻜﻞ طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﻄﺮﯾﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل رﺳﻤﯿﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺴﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان.
ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﯾﺔ و اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )اﻟﻔﺎو(.

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

