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 1 الملحق 2010/2ھيئة تدابير الصحة النباتية     ا�تفاقية الدولية لوقاية النباتات 

  

  

  

  

  المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 
  

  مشروع معيار دولي 
  

  
 Solanum (البطاطس/ والدرينات الخالية من ا*فات للبطاطاة ا&كثار الدقيقمادة

spp(في التجارة الدولية   
  

(201-) 
 

  
  
  
  
  
  

  2009ديسمبر / كانون أول12  تاريخ ھذه الوثيقة
  بير الصحة النباتيةمشروع معيار دولي لتدا  فئة الوثيقة

 بتبني الوثيقة من قبل الدورة 2009نوفمبر / ثانيأوصت لجنة المعايير في تشرين  مرحلة الوثيقة الحالية
  الخامسة لھيئة تدابير الصحة النباتية؛ حررت وھيئت في صك جديد

 مادةوالبطاطس /إصدار شھادات التصدير لدرينات البطاطا :موضوع برنامج العمل  المصدر
   كثار الدقيقة لھا في التجارة الدوليةا&

) العملية النظامية(، مشورة اTعضاء 2004 أبريل/ نيسان24 ،21المواصفة رقم   المراحل الرئيسة
  2008يونية /حزيرن
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  المحتويات
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  3...........................................................................................................................................................النطاق

  3..........................................................................................................................................................المراجع
  3..........................................................................................................................................................اريفتع

  3............................................................................................................................................خ]صة المتطلبات 
  

  4...........................................................................................................................................................الخلفية
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  5...........................................................................................................خيارات إدارة الخطر  2.2
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  5..............................................................البطاطس/دقيق خالية من ا*فات للبطاطا إكثار  مادةإنشاء   1.3
  5.................................................................................ا*فةللتحقق من الخلو من ا�ختبار برنامج   1.1.3
  6....................................................................................................................مرافق المنشأة  2.1.3

  6........................كثارھاالبطاطس وإ/ طاطاب ا&كثار الدقيقة الخالية من ا*فات لل مادةمرافق المحافظة على   2.3
  6..........................................................................................المحافظة المدمجة مرافق ا&نشاء و  3.3
  6...................................البطاطس/ للبطاطاة ا&كثار الدقيقمادةية لمرافق ا&كثار الدقيق ومواصفات إضاف  4.3

  
  7....................................................................................................................إنتاج درينات خالية من ا'فات  .4

  7.................................................................................................................... المؤھلةالمادة  1.4
 7.................................................................................................................مرافق الدرينات  2.4
  

  7.......................................................................................................................................كفاءة العاملين  .5
  
  7............................................................................................................................ وحفظ السج>تالتوثيق  .6
  
  8..............................................................................................................................................المراجعة  .7
  
  8...................................................................................................................إصدار شھادات الصحة النباتية  .8
  

  9.....................................البطاطس/البطاطا  ودرينات ة ا&كثار الدقيق لمادةالرسمية �ختبار امختبرات لت عامة متطلبا :1الملحق 
  

 10.............................................................................البطاطس/للبطاطا  دقيقالكثار ا&مرافق مواصفات إضافية ل :2الملحق 
  
  11.....................................................................................................مرافق إنتاج الدرينات إضافية لمتطلبات  :3ملحق ال
  

  12...........................................................البطاطس/للبطاطا ة&كثار الدقيق ا مادةًقد تشكل قلقا فيما يخص ا*فات التي  :1المرفق 
  

 14............................................................البطاطس/البطاطادرينات إنتاج  ًقد تشكل قلقا فيما يخصالتي اTفات التي : 2المرفق 
  

 البطاطس/البطاطا درينات   وة ا&كثار الدقيق مادة، المحافظة على وإنتاجمخطط توضيحي للتسلسل الطبيعي &نشاء: 3المرفق 
15..............................................................................................................................................الخالية من ا*فات
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3 ةمشروع معيار دولي لتدابير الصحة النباتي

  ةمقدم
  

  النطاق
  

 مادةو)  واTنواع المرتبطة المشكلة للدرناتSolanum tuberosum)(البطاطس /البطاطاأنواع ًيؤمن ھذا المعيار إرشادا عن إنتاج 
  . وإصدار شھادات الصحة النباتية الخاصة بھالتجارة الدولية والمحافظة عليھا ل الموجھة والدرينات الخالية من ا*فات ةا&كثار الدقيق

  
  .  الموجھة ل]ستھ]ك أو التصنيعطاطسبال/ًالبطاطس المزروعة حقليا أو للبطاطا/البطاطامواد إكثار ينطبق ھذا المعيار على �
  

  المراجع 
  

روما، ا�تفاقية الدولية لوقاية النباتات، . إطار عمل لتحليل مخاطر ا*فات. 2007. 2ار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم يالمع
  Tغذية والزراعةمنظمة ا

روما، ا�تفاقية الدولية لوقاية النباتات، . دليل مصطلحات الصحة النباتية. 2009. 5ار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم يالمع
  .منظمة اTغذية والزراعة

ت ومواقع لmنتاج خالية من متطلبات إنشاء أماكن لmنتاج خالية من ا*فا. 1999 .10.المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
  .روما، ا�تفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة اTغذية والزراعة. ا*فات

الكائنات الحية على  الحجرية بما في ذلك المخاطر على البيئة وتحليل مخاطرا*فات .11.المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
  .اقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة اTغذية والزراعةروما، ا�تف. 2004ًالمحورة وراثيا، 

روما، ا�تفاقية الدولية . خطوط توجيھية &صدار شھادات الصحة النباتية. 2009. 12ار الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم يالمع
  .لوقاية النباتات، منظمة اTغذية والزراعة

. منھج النظم &دارة مخاطر ا*فات إطارفى  استخدام التدابير المتكاملة .2002. 14ار الدولي لتدابيرالصحة النباتية رقم يالمع
  .روما، ا�تفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة اTغذية والزراعة

روما، . المفھوم والتطبيق: َا*فات غير الحجرية الخاضعة للوائح, 2002. 16ار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم يالمع
  .فاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة اTغذية والزراعةا�ت
روما، ا�تفاقية الدولية  .خطوط توجيھية عن قوائم ا*فات الخاضعة للوائح. 2003. 19رقم  الصحة النباتية ار الدولي لتدابيريالمع

  .لوقاية النباتات، منظمة اTغذية والزراعة
روما، . تحليل مخاطر ا*فات بالنسبة لrفات غير الحجرية الخاضعة للوائح. 2002. 21قم ار الدولي لتدابير الصحة النباتية ريالمع

  .ا�تفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة اTغذية والزراعة
  
  

  تعاريف 
  

  .2009: 5إن تعاريف مصطلحات الصحة النباتية المستعملة في المعيار الدولي الحالي موجودة في المعيار الدولي رقم 
  

وبعد اعتماد ھذا . وتعاريف جديدة لمسودة المعيار الحاليأًولغرض المشاورة بين اTعضاء، يحتوي ھذا القسم أيضا مصطلحات 
  .، ولن تظھر في المعيار ذاته5المعيار، ستنقل ھذه المصطلحات والتعاريف إلى المعيار الدولي رقم 

  
  .T Solanum sppنواع ي أوعية مستنبتة فنباتات   البطاطس/ للبطاطاة إكثار دقيقمادة

البطاطس في أوساط زرع / للبطاطاة إكثار دقيقمادةمن  منتجة  صغيرةدرنة   درينة
   خالية من ا*فات في مرفق تحت ظروف محمية محددة

البطاطس من / للبطاطاةكثار الدقيق&ومواد ا) بما في ذلك الدرينات(درنات   بطاطس بذرية /بطاطا
  للغرس موجھة المزروعة المشكلة للدرنات  .Solanum sppأنواع 

  
  خ>صة المتطلبات 

  
ّ مأذونة رسميا أو أن تشغالتصدير ودرينات البطاطس/ للبطاطاة ا&كثار الدقيقمادةن أن تكون المرافق المستعملة في إنتاج ّيتعي ل ً

نفذه ت، الذي )PRA ( تحليل مخاطر ا*فاتيؤمنّويتعين أن . ّالمصدرمباشرة من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد 
 ة ا&كثار الدقيقمادة*فات خاضعة للوائح في تجارة معينة تدابير صحة نباتية ل رّالمبرلبلد المستورد لالمنظمة القطرية لوقاية النباتات 

  .البطاطس والدرينات/للبطاطا
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4 ةمشروع معيار دولي لتدابير الصحة النباتي

من ًالبطاطس اختبارا لrفات الخاضعة للوائح / للبطاطاة ا&كثار الدقيقمادةلصحة النباتية &دارة المخاطر المرتبطة باتتضمن تدابير 
 وإكثار تلك  مغلقة ومعقمةشروط الناتجة من نباتات مرشحة في ةا&كثار الدقيق مادةٍ البلد المستورد، ونظم إدارة للمحافظة على قبل

إكثار دقيقة خالية من ا*فات وا&نتاج في موقع لmنتاج  مادة من ًااشتقاقّتتضمن   فإن تلك التدابير،أما بالنسبة &نتاج الدرينات. المادة
  . من ا*فاتٍخال

  
ل مباشرة ّختبار مأذون ومشغاّالبطاطس خالية من ا*فات، يتعين فحص المادة المرشحة في مختبر / للبطاطاةإكثار دقيق مادةو&نشاء 

ّويتعين أن يحق. من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات  مرفق  إلىمنقولة  مادةكل تكون ق ھذا المختبر المتطلبات العامة لضمان أن ّ
  .كثار خالية من آفات خاضعة للوائح من قبل البلد المستوردا&محافظة وال
  

 خالية من ا*فات وا�ختبار للخلو من ا*فات إلى متطلبات صارمة لمنع البطاطس/للبطاطا ةإكثار دقيق مادةتخضع مرافق إنشاء 
إلى متطلبات إنتاج الدرينات  والبطاطس/ للبطاطاةا&كثار الدقيق مادةكما تخضع مرافق المحافظة على .  إصابة المادة أوّلتلوثا

ا&كثار  مادةالمحافظة على و إنشاء تقنياتّيتعين أن يكون العاملون مدربين وأكفاء في . الخلو من ا*فاتصارمة للمحافظة على 
س الخالية من ا*فات، إنتاج درينات خالية من ا*فات، اختبار تشخيصي حسب المطلوب، وفي متابعة البطاط/ للبطاطاةالدقيق

�ختبار في ا كل مرفق ومختبر اءاتروإجّويتعين تعريف نظام ا&دارة، . ا&جراءات ا&دارية، وإجراءات ا&دارة وحفظ السج]ت
  .ّإكثار، كما يتعين اقتفاؤھا من خ]ل توثيق كاف مادةوية كل ھّعين حفظ ا�ختبار، يتعمليات وخ]ل كامل ا&نتاج و. )أدلة(دليل 

  
ًيتعين مراجعة كافة المرافق رسميا  ّلذلك، يتعين أن تضمن عمليات التفتيش من وبا&ضافة . ًمن قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتاتّ

 .ا*فات الخاضعة للوائحخالية من البطاطس /بطاطا الودرينات ةقا&كثار الدقي مادة  أن تكونًقبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات
شھادة بالبطاطس والدرينات الخالية من ا*فات المتحركة في التجارة الدولية مرافقة /ا&كثار الدقيقة للبطاطا مادة أن تكون ّويتعين

 . صحة نباتية
 
 

  الخلفية 
  
على مدى )  واTنواع المرتبطة المشكلة للدرناتSolanum tuberosum(البطاطس / البطاطامع إنتاجعديد من ا*فات رافق يت

 وانتشارھا من خ]لا*فات لدخول ، فإن ھناك خطر كبير يالبطاطس تتكاثر بوسائل خضرية بشكل رئيس/ًونظرا Tن البطاطا. العالم
 مختبرة باستخدام مادةالمشتقة من البطاطس /طا للبطاةا&كثار الدقيق مادةيمكن اعتبار و. البطاطس البذرية/التجارة الدولية للبطاطا

قلل يو. الخاضعة للوائح خالية من كل ا*فات )البطاطس البذرية/للبطاطاعادة ضمن خطة تصديق (تدابير صحة نباتية مناسبة 
 مادةمكن مضاعفة ي.  خاضعة للوائح وانتشارھادخول آفات من خطر البطاطس/بدء لmنتاج ال]حق للبطاطا كمادة مادةاستخدام ھذه ال

ًويمكن ا�تجار بالدرينات أيضا بأدنى خطر، شريطة . ّالبطاطس في ظل ظروف محمية محددة &نتاج درينات/  للبطاطاةا&كثار الدقيق
  . خالية من ا*فاتةإكثار دقيق مادة باستخدام أن يتم إنتاجھا في ظل ظروف خالية من ا*فات

  
  .ق من الخلو من ا*فات باختبار مناسب للمادةّويتم التحق. ضرورة إلى مادة خالية من ا*فات� يؤدي ا&كثار الدقيق التقليدي بال

  
ًالمعروفة أحيانا بـ (البطاطس / للبطاطا الغرسنباتات  فإن برامج تصديق2002: 16ًواستنادا للمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 

متطلبات غير متعلقة بالصحة لر متطلبات محددة لrفات إضافة ّنحو متكر تشمل على )"البطاطس البذرية/خطط تصديق البطاطا"
 ةدقيقالكثار ا&البطاطس البذرية أن تكون مادة /تتطلب عديد من خطط تصديق البطاطا. النباتية مثل النقاوة الصنفية، حجم المنتج إلخ

ا*فات التي تغطيھا خطة محددة كافة قد � تحقق . خطةمشتقة من نباتات تم اختبارھا ووجد أنھا خالية من ا*فات التي تغطيھا ال
   ,متطلبات الصحة النباتية للبلد المستورد

  
  المتطلبات 

  
  ولياتؤالمس  .1
  

ّ مسؤولة عن تحليل مخاطر ا*فات ويتعين، بناء على طلب، أن يكون لھا إمكانية لبلد المستوردلقطرية لوقاية النباتات المنظمة تكون ال
ّثائق والمرافق لتمكينھا من التحق◌الوصول إلى الو   .في بمتطلباتھات المرفق الصحة النباتية في تدابيرق من أن ّ

  
ّيتعين استخدام المرافق المأذونة أو المشغ البطاطس / للبطاطاةمادة إكثار دقيقلة من قبل منظمة قطرية لوقاية النباتات فقط &نتاج ّ

في البلد قطرية لوقاية النباتات المنظمة وتكون ال. والمحافظة عليھا  في ھذا المعيارة للتصدير على النحو الموصوفّوالدرينات المعد
  .البطاطس البذرية/جعة مسائل الصحة النباتية لھذه المرافق وأي نظام مرتبط &كثار البطاطااّالمصدر مسؤولة عن مر

  
  تحليل مخاطر ا'فات  .2

  
 لمادة ة ا*فات الخاضعة للوائح ولوضع متطلبات الصحة النباتية ل]ستيرادر الفني لتحديد ھويّالمبرا*فات  تحليل مخاطر يؤمن

ّويتعين أن تنفذ المنظمة القطرية لوقاية النباتات . البطاطس/البطاطا ودرينات ةا&كثار الدقيق لبلد المستورد تحليل مخاطر ا*فات لّ
و " البطاطس/ للبطاطاةا&كثار الدقيق مادة  "طرق  ل2004: 11المعيار الدولي رقم  و2007: 2ًانسجاما مع المعيار الدولي رقم 

ّكما يتعين تنفيذ تحليل . قرطالمترافقة مع ھذه ّوقد يحدد تحليل مخاطر ا*فات آفات حجرية محددة . معلومةمن مصادر " الدرينات "
  .آفات غير حجرية خاضعة للوائح تحديد ھوية حسب المناسب، بغية  2004: 21 ًمخاطر ا*فات انسجاما مع المعيار الدولي رقم
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   .ن على البلدان المستوردة إع]م المنظمات القطرية للبلدان المصدرة بنتائج تحليل مخاطر ا*فاتّيتعي

  
  الطريقنوعية الخاضعة للوائح البطاطس /قوائم بآفات البطاطا 1.2

   
ًيتعين على البلد المستورد، وعلى أساس تحليل مخاطر ا*فات المذكورة آنفا،  قوائم ا*فات الخاضعة للوائح ا*فات الخاضعة تضع أن ّ

وTغراض ھذا . ً توجيھا بخصوص قوائم ا*فات الخاضعة للوائح2003: 19  رقمويؤمن المعيار الدولي. وتحدثھاللوائح 
 الطريق خاضعة للوائح نوعيةالبطاطس ال/قوائم بآفات البطاطا&نشاء لبلد المستورد لالمنظمة القطرية لوقاية النباتات ع ّتشجالمعيار، ُ

ُويتعين أن تعلم المنظمات القطرية للبلدان المصدرةطاطس، على التوالي بال/ والدرينات للبطاطاةا&كثار الدقيق ادةلم   .عند الطلب ّ
  

  خطرالخيارات إدارة   2.2
كما ھو (املة التدابير في منھج النظم وقد يكون من المناسب مك. إدارة الخطر با�رتكاز على تحليل مخاطر ا*فةتدابير يتم تحديد 

  ).2002 :14موصوف في المعيار الدولي رقم 
   

  البطاطس/ للبطاطاة اTكثار الدقيقمادة  1.2.2
  

  :البطاطس على/ للبطاطاةا&كثار الدقيق مادةالمرتبطة مع ا*فات  &دارة مخاطر الصحة النباتية تشمل تدابير 
 وتأسيس مادة إكثار دقيق  لrفات الخاضعة للوائح من قبل البلد المستورد)المرشحة النباتات(اختبار النباتات الفردية  - 

ر ّتتغي(ق من الخلو من ا*فات بعد إتمام كل ا�ختبارات ذات الصلة بنجاح ّيتم التحق. البطاطس في مرافق المنشأة/للبطاطا
  )ية من ا*فاتلحالة النباتات المرشحة إلى مادة إكثار دقيق خا

الخالية من البطاطس /للبطاطا ةا&كثار الدقيق مادةنظم إدارة للمحافظة على  الخلو من ا*فات باستخدام ة علىلمحافظا - 
 . في مرافق المحافظة والمضاعفةا*فات ومضاعفتھا في بيئة مغلقة ومعقمة

 
، أو ضعة للوائح في البلد المستوردالبطاطس التي تم اختبارھا ووجدت خالية من ا*فات الخا/في ھذا المعيار، يعزى لمادة البطاطا

البطاطس خالية من / للبطاطاةالمشتقة من ھذه المادة المختبرة، والمحتفظ بھا تحت شروط لمنع التلوث وا&صابة بمادة إكثار دقيق
 .ا*فات

  
  الدرينات   2.2.2
  
 خطر ا*فةتقدير على معلومات ًا بإنتاج الدرينات المرتبطة تحديدا*فات  تدابير الصحة النباتية اTولية &دارة مخاطر أن ترتكزيتعين 

  : بمنطقة ا&نتاج وتشملمرتبطال
  خالية من ا*فات البطاطس /للبطاطا ة إكثار دقيقادةماشتقاق الدرينات من  - 
للدرينات خاضعة للوائح ) ونواقلھا( من ا*فات ٍنتاج خاللmموقع محددة في  محمية ظروف نمو تحت أوساطا&نتاج في  - 

  . البلد المستوردبلمن ق
  
  البطاطس/ خالية من ا'فات للبطاطاةكثار دقيقإ ادةإنتاج م  .3
  

  البطاطس/إكثار دقيقة خالية من ا'فات للبطاطا ادةمإنشاء  1.3
  

ت ٍل من ا*فااًمختبرا وخ الخالية من ا*فات البطاطس/ للبطاطاةمادة ا&كثار الدقيق ذي تؤخذ منه، الح المرشأن يكون النباتّيتعين 
ًوقد يكون مطلوب أيضا أن يكون ناميا خ]ل دورة. الخاضعة للوائح ٍا، ومختبرا ووجد بأنه خالفتشم خضرية كاملة، ً ً  . من ا*فاتً

 ةا&كثار الدقيق مادة في اTسفل، يتعين تفتيش الخاضعة للوائح الموصوفوبا&ضافة &جراء ا�ختبار المختبري لrفات 
  .ّومن التلوث الميكروبي العاموأعراضھا ب وأن تكون خالية من كل ا*فات اTخرى البطاطس في اTنابي/لبطاطال
  

 و على أنه، بالنسبة Tنماط محددة من ا*فات الخاضعة للوائح،. ّيتم تحديد المادة المرشحة على أنھا مصابة يتم التخلص منھاوحيثما 
مثل زراعة الميريستيم القمي، المعالجة (ٍاستخدام تقنيات معترف بھا  قد يكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات، بناءا على تقدير

 اTوعيةمضاعفة في الفي توليفة مع ا&كثار الدقيق التقليدي &زالة ا*فة من المادة المرشحة، وقبل الشروع في برنامج ) بالحرارة
  . ھذا المنھج قبل البدء بالمضاعفةوفي مثل ھذه الحا�ت، ينبغي استخدام ا�ختبار لتأكيد نجاح. ًقاب] للتطبيق

  
  للتحقق من الخلو من ا'فةاVختبار   برنامج 1.1.3

  
الموصى لمتطلبات العامة ويجدر أن يفي ھذا المختبر با. ختبار رسميافي مختبر على المادة المرشحة ن تطبيق برنامج اختبار ّيتعي
البطاطس المنقولة إلى مرافق المحافظة / للبطاطاةدقيقا&كثار اللضمان أن تكون جميع مواد ) 1الموصوفة في الملحق (بھا 

 بعض ا*فات، بثبات يستبعد ا&كثار الدقيق التقليدي بالضرورة � .خالية من ا*فات الخاضعة للوائح في البلد المستوردوالمضاعفة 
 التي قد تكون مصدر قلقا*فات بقائمة عن  1 رقم رفقويتيح الم.  الفيتوب]زما والبكتريا،يروئيداتاعلى سبيل المثال، الفيروسات، الف

  .البطاطس/ للبطاطاةلمواد ا&كثار الدقيق
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  مرافق المنشأة 2.1.3

  
ًبدءا من مادة مرشحة جديدة مأذونا على نحو خاص لھذا البطاطس /للبطاطا ةمادة إكثار دقيقّيتعين أن يكون المرفق المستعمل &نشاء  ً

ّويتعين أن يؤم. باتاتالغرض من قبل المنظمة القطرية لوقاية الن خالية من ا*فات فردية  ةإكثار دقيق مادة آمنة &نشاء وسيلةن المرفق ّ
 ًونظرا Tنه يمكن مناولة. بانتظار نتائج ا�ختبارات المطلوبةمفصولة عن المادة المختبرة من نباتات مرشحة و�حتجاز ھذه النباتات 

ّ في المرفق ذاته، يتعين تطبيق  والخالية منھاا*فاتبالمصابة .)  الختنبتة في أوعية مسدرنات، نباتات (ةا&كثار الدقيق مادة ك] من
  :ات ا&جراءتلكّويتعين أن تتضمن .  الخالية من ا*فاتمادةإجراءات صارمة لمنع التلوث أو إصابة ال

 قبة دخول العاملين المأذونيناونين ومرلموظفين غير المأذواالعاملين حظر دخول  - 
 وغسل اليدين أثناء )بما في ذلك اTحذية المخصصة أو تطھير اTحذية( المخصصة  �ستعمال الم]بس الواقيةطحتياعمل ا - 

  )مع أخذ حرص خاص إذا كان العاملون يعملون في مناطق ذات خطر صحة نباتي أعلى مثل مرفق ا�ختبار(الدخول 
ولة، عند الضرورة، للتلوث وا&صابة إذا تم الكشف سجل زمني ل�عمال في مناولة المادة بحيث يمكن فحص ا&نتاج بسھ - 

 عن آفات
  بين) على سبيل المثالتوك]فوباT(اTدوات وتعقيم  تطھير مناطق العملتعقيم صارمة، بما في ذلك / تطھيرنياتتق - 

  .مختلفةال  الصحة النباتيةحالة ذات  الموادمناولة
  

    وإكثارھاالبطاطس/لية من ا'فات للبطاطا الخاة اTكثار الدقيقةدام مرافق  علىالمحافظة  2.3
  

 بمعزل عن المرافق التي تنتج ثرھاايك من ا*فات وةالخاليالبطاطس /للبطاطا ة ا&كثار الدقيقمادةحفظ يّيتعين أن يتم تشغيل مرفق 
ستثنائية موصوفة في القسم رغم أن المناسبات ا�( وإنفاذ ا�ختبار لrفات الخاضعة للوائح  أوعية في مستنبتةبطاطس/نباتات بطاطا

فيما يخص آفات ) 1999: 10كما جاء وصفه في المعيار الدولي رقم ( كموقع لmنتاج خال من ا*فات ن تشغيل المرفقّيتعي). 3.3
يتسم ّويتعين أن . البطاطس/ للبطاطاةا&كثار الدقيق لمادةالتي يحددھا البلد المستورد بالنسبة الخاضعة للوائح البطاطس /البطاطا

  :المرفق بـ
الخالية من ا*فات فقط والسماح فقط للمواد   الموثقة رسمياالبطاطس/للبطاطا ةمادة ا&كثار الدقيقوإكثار المحافظة على  - 

  الخالية من ا*فات بدخول المرفق
 :ً رسميا وإذا بهإذا كان ذلك مسموحفقط زراعة أنواع نباتية أخرى  - 

النباتات  ، إذا ما تم تحديدھا، بأنالبطاطس ووجد/ للبطاطاة&كثار الدقيقا لمادة ا*فةكان قد تم تقدير مخاطر  •
 قبل دخولھا إلى المرفقالخاضعة للوائح خالية من ا*فات 

 البطاطس/ن عن نباتات البطاطاا أو الزمالمكانتم اتخاذ احتياطات كافية لعزلھا في  •
 ضعة للوائح الخاًتنفيذ إجراءات تشغيلية معتمدة رسميا لمنع دخول ا*فات - 
مع اتخاذ حرص خاص (مراقبة دخول العاملين وتأمين استعمال م]بس واقية، تطھير اTحذية وغسل اليدين عند الدخول  - 

 ) خطر صحة نباتي أعلى مثل مرفق ا�ختبار ذاتإذا كان العاملون يعملون في مناطق
 معقمةاستعمال إجراءات  - 
 .من الكادر وحفظ السج]ت  المسئول أو العاملالمدير ل من قب بشكل منتظمنظام ا&دارة لتدقيقات تنفيذ -
 

  المحافظة المدمجة مرافق اTنشاء و 3.3
  

 خالية من ا*فات شريطة اعتماد إجراءات صارمة البطاطس/ للبطاطاةمادة إكثار دقيقً أيضا شكل استثنائي،ب، قد تحفظ مرافق ا&نشاء
  .حالة صحة نباتية أخفض المحفوظة من مادة ذات للمادةلمنع ا&صابة وتطبيقھا 

  
  :وتشمل ھذه ا&جراءات الصارمة

 ذات  وحفظ المادة خالية من ا*فاتال البطاطس/ للبطاطاة لمنع إصابة مادة ا&كثار الدقيق2.3 و1.3ا&جراءات في القسمين  - 
 مختلفة بشكل منفصلالنباتية الصحة الحالة 

  لنفصمعلى نحو  ادة ذات حالة الصحة النباتية اTخفضاستخدام مقصورات غرف عزل وأدوات للمادة المحفوظة والم - 
 . المحفوظةادة على الملةَوْدَجُم/دورية مراجعة اتاختبار - 
  

 البطاطس / للبطاطاة الدقيق اTكثار ومادة الدقيقمواصفات إضافية لمرافق اTكثار  4.3
  
وبة حسب ا*فات الموجودة في وقد تكون مطل البطاطس/للبطاطا إضافية لمرافق ا&كثار الدقيق مواصفات 2 الملحق رقم ّؤمني

  . ونتائج تحليل مخاطر ا*فاتةطقالمن
  

ًالبطاطس المنشأة والمحتفظ بھا في ھذه المرافق �حقا &نتاج درينات أو يمكن ا&تجار بھا /للبطاطا ةا&كثار الدقيق مادة إكثار يمكن
  .ًدوليا كما ھي
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  إنتاج درينات خالية من ا'فات  .4
  

  .)sprouts(مثل البراعم المنبتة ًالتي يتم ا�تجار بھا دوليا، ً ا&رشادات التالية &نتاج الدرينات أيضا على أجزاء من الدرينات تنطبق
  

  المادة المؤھلة 1.4
  

ن يمك. البطاطس خالية من ا*فات/ للبطاطاةالبطاطس المسموح بدخولھا إلى المرفق مادة إكثار دقيق/ّيتعين أن تكون مادة البطاطا
  :السماح لنباتات من أنواع أخرى بالنمو في المرفق شريطة

أن يكون قد تم تقدير مخاطر الصحة النباتية للدرينات، وإذا ما تم تحديد ذلك، أن يكون قد تم اختبار النباتات ووجد بأنھا  - 
  خالية من ا*فات قبل دخولھا إلى المرفق

 .ّالبطاطس لمنع التلوث/أو الزمان عن نباتات البطاطا/زلھا في المكان و لعتم اتخاذ احتياطات كافية  - 
 

  مرافق الدرينات   2.4
  

فيما يخص ) 1999: 10  رقمكما جاء وصفه في المعيار الدولي(ّيتعين تشغيل مرفق إنتاج الدرينات كموقع لmنتاج خال من ا*فات 
مثل  ةا&كثار الدقيق بمادة تلك الخاصة التي تشكل مصدر قلقوتشمل ا*فات . دللدرينات من قبل البلد المستورالخاضعة للوائح ا*فات 

، النيماتودا، مفصليات اTرجل الفطريات/ً وأيضا الفطور)1المدرجة في المرفق  (يروئيدات، الفيتوب]زما والبكتريااالفيروسات، الف
  ).2المرفق المدرجة في . (الخ
  

ًإذا كان ذلك مناسبا (ة، كغرفة نمو، دفيئة زجاجية، نفق ب]ستيكي على سبيل المثال أو ج تحت ظروف محميايتم ا&نتيتعين أن 
ّبيتا شبكيا بحجم فتحات مناسب، مركب ) با�ستناد إلى الحالة المحلية لrفة ً  فقوإذ ما شمل المر. ومحافظ عليه لمنع دخول ا*فاتً

على أنه يمكن اعتبار تدابير . ّة للوائح، يتعين عدم طلب تدابير إضافيةإزاء دخول ا*فات الخاضع حمايات فيزيائية وتشغيلية كافية
  :وھذه قد تشمل. ًإضافية، تبعا للظروف في منطقة ا&نتاج

  الخاضعة للوائحً جيدا عن مصادر ا*فات أو موقع معزولينموقع المرفق في منطقة خالية من ا*فات، أو في منطقة  - 
 اضعة للوائح الخمنطقة واقية حول المرفق لrفات  - 
  ًا منخفضفيه  ظھور ا*فة وناقلھا يكونرفق في منطقة موقع الم - 
 ً.امنخفض وناقلھا فيه *فةا ظھور في وقت من العام يكون نتاج &ا - 
  

ّدخول العاملين المأذونين إلى المرفق مراقبا كما يتعين اتخاذ احتياط ّيتعين أن يكون   وغسل �ستعمال اTلبسة الواقية، تطھير اTحذية،ً
ًويتعين أيضا أن يكون با&مكان تطھير المرفق إذا كان ذلك مطلوبا. اليدين عند الدخول ً  النمو، ا&مداد المائي وسطّيتعين أن يكون  .ّ

  .في المرفق خالية من ا*فاتالمستخدمة أو المضافات النباتية واTسمدة 
  

 تدابير مكافحة إنفاذّفة أثناء دورة ا&نتاج و، حسب الضرورة، يتعين ّيتعين رصد المرفق لrفات المحددة الخاضعة للوائح ونواقل ا*
  . إنتاج بعد كل دورةهتنظيفوالمرفق المحافظة الجيدة على ّويتعين .  وتوثيقھا أو أية أعمال تصحيحية أخرىلrفة

  
  .ت الخاضعة للوائحبا*فاّوالتلوث ّيتعين مناولة الدرينات، تخزينھا، تعبئتھا ونقلھا تحت شروط تمنع ا&صابة 

  
  .إنتاج الدريناتمرافق  متطلبات إضافية ل3يوجد في الملحق رقم 

  
  كفاءة العاملين  .5
  

  :يتعين ان يكون العاملون مدربين وكفوئين في
 البطاطس الخالية من ا*فات،/  للبطاطاة ا&كثار الدقيقمادة خالية من ا*فات، المحافظة على ةمادة إكثار دقيقتقاني &نشاء  - 

  إنتاج درينات خالية من ا*فات وا�ختبار التشخيصي إذا كان ذو صلة 
 .اتباع ا&جراءات ا&دارية، وإجراءات ا&دارة وحفظ السج]ت - 
  

ّأن تكون إجراءات المحافظة على كفاءة العاملين موجودة في المكان كما يتعين تحديث التدريب، وبخاصة عندما تتغير ّيتعين 
  . يةمتطلبات الصحة النبات

  
  وحفظ السج>تالتوثيق   .6
  

ّويتعين عند . )أدلة(مختبر ا�ختبار في دليل ن توثيق يّكما يتعكل مرفق ا&جراءات والتعليمات التشغيلية ل، ا&دارةّيتعين تعريف نظام 
  :معالجة اTمور التالية، )ھذه اTدلة(إنتاج مثل ھذا الدليل

 الخالية من ا*فات مع إي]ء اھتمام خاص لتدابير البطاطس/ للبطاطاةلدقيقا&كثار ا مادة وإكثار المحافظة علىإنشاء،  - 
 ذات مادة البطاطس وأية/ الخالية من ا*فات للبطاطاةا&كثار الدقيق مادةالتلوث ما بين ا&صابة والمكافحة المستخدمة لمنع 

  أخرىحالة صحة نباتية 



 1 الملحق 2010/2ھيئة تدابير الصحة النباتية    في التجارة الدولية) Solanum spp(البطاطس /مادة ا&كثار الدقيقة والدرينات الخالية من ا*فات للبطاطا

8 ةمشروع معيار دولي لتدابير الصحة النباتي

اءات الفنية والتشغيلية، مع إي]ء اھتمام خاص لتدابير المكافحة إنتاج درينات خالية من ا*فات، مغطية ا&دارة، ا&جر - 
 ، وأثناء النقل إلى وجھتھا التخزينو حصادال، ا&نتاج إصابة الدرينات وتلوثھا أثناء العدوى، المستخدمة لمنع

 .ق من الخلو من ا*فاتّ للتحقا�ختبار في المختبرأو عمليات جميع إجراءات  - 
  

.  للسج]ت كافبحفظل كل ا&نتاج وا�ختبار، على ھوية جميع مواد ا&كثار ويجدر المحافظة على اقتفائھا ن المحافظة، خ]ّيتعي
أو  بطريقة تضمن للبلد المستوردوسج]ت توزيع المادة ب ََسن حفظ سج]ت كافة ا�ختبارات المنجزة على المادة، والنتائج والنّويتعي

ّ، يتعين المحافظة  الخالية من ا*فاتالبطاطس/ للبطاطاةا&كثار الدقيق لمادةوبالنسبة . Tقل اقتفاءھا لمدة خمس سنوات على اّالمصدر
ّعلى السج]ت التي تحدد حالة خلو   .ةالدقيق ا&كثارمادة يتم المحافظة على  طالما من ا*فاتھاّ

  
وقاية النباتات و، حسب المناسب، بالتشاور مع ّيتعين المحافظة على سج]ت تدريب العاملين وكفاءاتھم كما تحدده المنظمة القطرية ل

  .المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد
  
  المراجعة   .7
  

ّيتعين على المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المصدر مراجعة كل المرافق  بشكل رسمي لضمان ا�متثال والسج]ت النظم ،ّ
  . للنباتات والمحافظة عليھامع إجراءات حالة الخلو من ا*فات

  
 . با�ستناد إلى اتفاق ثنائي اTطرافمراجعةال مثل ھذهالمشاركة في المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد طلب تقد 
 
   إصدار شھادات الصحة النباتية  .8

 من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات، السج]ت ذات الصلة والنباتات البطاطس/فحص مرفق ا&كثار الدقيق للبطاطاّيتعين 
  .  تفي بمتطلبات البلد المستورد للخلو من ا*فات الخاضعة للوائحةلضمان ا�متثال مع ا&جراءات وأن مادة ا&كثار الدقيق

  
منظمة القطرية من قبل الالدرينات والبطاطس، السج]ت ذات الصلة، المحصول النامي، /ّيتعين تفتيش مرفق إنتاج درينات البطاطا

  . ا*فات الخاضعة للوائح  منخاليةالدرينات لضمان أن لوقاية النباتات 
  

مرافقة بشھادة صحة المنقولة في التجارة الدولية البطاطس /الخالية من ا*فات للبطاطاوالدرينات  ةا&كثار الدقيق مادة أن تكون ًيتعين
متطلبات  وتمتثل مع 2001: 12ولي رقم دًإنسجاما مع المعيار الّفي البلد المصدر نباتية صادرة عن المنظمة القطرية لوقاية النباتات 

ّة، وبخاصة عندما تحدد ھذه اللصاقات الرقم يرسالفي تحديد ھوية ا& استخدام لصاقات تصديق البذور وقد يساعد. البلد المستورد
mتجالمنتعريف ًة، بما في ذلك، حيثما كان مناسبا، رقم يرسالالمرجعي ل . 
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  جزء واجب ا�تباع من المعيارھو ھذا الملحق 
  

  البطاطس/البطاطا  ودرينات ةلمادة اTكثار الدقيقالرسمية لمختبرات اVختبار عامة متطلبات  :1الملحق 
  

اية النباتات التي تديرھا المنظمات القطرية لوق البطاطس/البطاطا ودرينات ةمادة ا&كثار الدقيقتشمل المتطلبات للمختبرات �ختبار 
  :أو بإذن منھا اTمور التالية

السيرولوجية، الجزيئية الحيوية /&جراء ا�ختبارات الميكروبيولوجية، المصليةكافيتين  أكفاء ذوي معرفة وتجربة ونعامل - 
  المناسبة وتفسير النتائجوالمقدرة ا&مراضية 

 السيرولوجية، الجزيئية والحيوية /صليةمناسبة &جراء ا�ختبارات الميكروبيولوجية، الموتجھيزات كافية  - 
  ّق على اTقل لم]ءمة ا�ختبار المطبة كافيقرائن أو بيانات تصديق ذات صلة ل]ختبارات المنفذة - 
 لعينات اث ّإجراءات لمنع تلو - 
 عن مرافق ا&نتاج  ٍكافعزل  - 
 الجودةدارة &�ختبار وأية إجراءات  السياسة، البنية التنظيمية، تعليمات العمل، ومعايير ا)تصف (يصف) أدلة(دليل  - 
  .حفظ مناسب لسج]ت نتائج ا�ختبار - 
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  جزء واجب ا�تباع من المعيارھو ھذا الملحق 
  

  البطاطس/للبطاطا مرافق اTكثار الدقيقل مواصفات إضافية: 2الملحق 
  

مرافق لالتجھيزات وإجراءات التشغيل الفيزيائية، ن مراعاة المواصفات التالية للبنية ّ، يتعي3با&ضافة للمتطلبات المبينة في القسم 
  .ا&كثار الدقيق، حسب وجود ا*فات في المنطقة ونتائج تحليل مخاطر ا*فات

   
  الفيزيائية لبنيةا

  باب دخول مزدوج مع ستارة ھوائية ومنطقة تبديل ما بين البابين المزدوجين - 
   النباتاتنموورعية لمزارع الفل لتحضير أوساط الزرع، غسيل، لل  مناسبةغرف - 
 

 التجھيزات
، المزارع الفرعية لغرف أوساط الزرع  نظم ضغط ھواء إيجابية مفلترة - )HEPA(ذرات ھواء  ل اTداءعاليفلتر  - 

 وغرف النمو 
 ، الحرارة والرطوبة&ضاءةبا مناسب تحكمغرف نمو مع  - 
  (UV)أشعة فوق بنفسجيةمثل مصابيح ( وثّللسيطرة على التلفرعية المزارع الغرفة تجھيزات أو إجراءات كافية في  - 

  )قاتلة للجراثيم
 ًلمزارع الفرعية، تتم خدمتھا دوريانتاج امقصورات غرف عزل & - 
 غرف عزل مزودة بمصابيح أشعة فوق بنفسجية قاتلة للجراثيم مقصورات  - 

  
 اTجراءات التشغيلية

 التدخين الدوري للمرفق /برنامج للتطھير - 
  أو تطھير اTحذية قبل الدخول  أكثر من مرةغير قابلة ل]ستعمال/سةّ مكريةTحذاستعمال الموظفين  - 
  ) بمشرط معقم فوق سطح معقم � يعاد استعمالهاTوعيةمثل قطع نبيتات (ممارسات صحية مناسبة لمناولة المواد النباتية  - 
 غرفة النمو مقصورات وبرنامج رصد لفحص مستوى الملوثات المنقولة مع الھواء في غرفة الزراعة الفرعية  - 
 البطاطس / للبطاطاالمصابة ا&كثار الدقيقة  مادةّإجراء تفتيش وتخلص من  - 

  
 من متن النص الرئيس 7 أثناء المراجعات الموصوفة في القسم اTمور المبينة أع]ه وأية متطلبات أخرىيتعين تدقيق وجود وكفاءة 

  .لھذا المعيار
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  ن المعيارجزء واجب ا�تباع مھو ھذا الملحق 
  

  مرافق إنتاج الدرينات ل  إضافيةمتطلبات: 3الملحق 
  

، با�ستناد إلى وجود ا*فات الضرورةحسب ومتى يتم  شملھا مرافق إنتاج الدرينات ل ّيتعين اعتبار المواصفات ا&ضافية التالية
  :في المنطقة ونتائج تحليل مخاطر ا*فاتوالنواقل 

   
  البنية الفيزيائية 

ويجب أن  الواقية، القفازات/ والكفوفالمعاطف/زدوج، مع منطقة تبديل لتغيير الم]بس وارتداء الصداريباب دخول م - 
   منطقة التبديل وسائد تطھير ومرفق للغسيل لغسل اTيدي وتطھيرھاتضم

 قل ا*فات*فات المحلية ونواتمنع دخول ا مانعة للحشرات ذات ثقوب اتتغطية أبواب الدخول والھواء وكل الفتحات بشبك - 
 إغ]ق الفجوات ما بين البيئة الخارجية والداخلية  - 
 )مثل أرضيات إسمنتية، أو أرضيات مغطاة بغشاء واقي(عزل ا&نتاج عن التربة  - 
 ن الدرينات يخزت، وتنظيف، تدريج، تعبئة وھاوتطھير مناطق مخصصة لغسيل الحاويات - 
  الھواءأو تعقيم/و نظام فلترة - 
 .ّكون فيھا مصدر يعتد به &مداد الكھرباء والماءيفي اTماكن التي � مرافق احتياطية للطوارئ  - 
  

   البيئة إدارة 
   والرطوبة ، دوران الھواءالتحكم المناسب بدرجات الحرارة، ا&ضاءة - 
 .Tقلمة الفسائلترذيذ/تضبيب - 
  

  إدارة المحصول
  رات محددة  على فت)مثل المصائد ال]صقة للحشرات(رصد منتظم لrفات ونواقل ا*فات - 
 ممارسات صحية مناسبة لمناولة المواد النباتية  - 
  صحيحةص ّإجراءات تخل - 
  ا&نتاج إرسالياتتحديد ھوية  - 
 &رسالياتفصل مناسب ما بين ا - 
 .استخدام طاو�ت مرتفعة - 
 

   النمو، السماد، الماء أوساط
   ٍ خال من ا*فات نمو بدون تربةوسطاستعمال  - 
 البطاطس/أو بأية طريقة أخرى تكفل الخلو من آفات البطاطا النمو قبل الزراعة وسطلتعقيم بالبخار / تطھير/تدخين - 
  ثّالتلو تحت شروط تمنع النمووسط نقل وخزن  - 
، مع اختبار منتظم *فات )إما مياه معالجة أو ماء ينبوع من بئر عميق( ٍإمداد مائي خال من آفات النبات استعمال  - 

ماء توليفة د الضرورة أو استخدام ن، إذا تطلب اTمر &زالة آفات النبات ععام المعالجأو ماء الشرب الالبطاطس /البطاطا
  البطاطس/ينبوع من بئر عميق مع اختبار منتظم *فات البطاطا

   .&زالة ا*فاتمعالجته تمت سماد عضوي أو عضوي غير سماداستخدام  - 
  

  المناولة ما بعد الحصاد 
آفات يدل وجودھا على أنه لم تتم (ّحص الدرنات ما بعد الحصاد *فات مشخصة  من الدرينات لفةأخذ عينات مناسب - 

  )لمرفق إنتاج الدريناتالمحافظة على حالة الخلو من ا*فات 
 شروط تخزين مناسبة  - 
 ) حسب المناسب،البطاطس البذرية/ًتبعا لخطة تصديق البطاطا(التدريج والتعبئة  - 
 تعبئة الدرينات لٍمعقمة بشكل كاف استعمال حاويات جديدة  - 
  الحاويات المستعملة في الشحن كافية لمنع التلوث با*فات ونواقل ا*فات - 
 . نيخزتمرافق الالمناولة ووتطھير تجھيزات ٍكاف تنظيف  - 
  

  . من متن النص الرئيس لھذا المعيار7أثناء المراجعات الموصوفة في القسم   اTمور المبينة أع]هّيتعين تدقيق وجود وكفاءة 
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  من المعياررج ھذا المرفق Tغراض مرجعية فقط وھو ليس جزءا واجب ا�تباع أد
  

  البطاطس/للبطاطا ة اTكثار الدقيقًقد تشكل قلقا فيما يخص مادةا'فات التي : 1المرفق 
 

 الفيروسات الرمز المختصر  الجنس
Alfamovirus AMV Alfalfa mosaic virus                          البرسيم الحجازي/ الفصةفيروس موزاييك
Tymovirus APLV Andean potato latent virus البطاطس/ للبطاطاكامنفيروس اTنديز ال                
Comovirus  APMoV Andean potato mottle virus             البطاطس/فيروس اTنديز المبرقش للبطاطا

  Cheravirus   AVB-O Arracacha virus B-oca strain )مبدئي(
Curtovirus BCTV Beet curly top virus البنجر/ السكريفيروس تجعد القمة للشوندر                         
Tymovirus BeMV Belladonna mottle virus                                        فيروس تبرقش البيل]دونا
Cucumovirus CMV Cucumber mosaic virus                                          فيروس موزاييك الخيار
Nucleorhabdovirus EMDV Eggplant mottled dwarf virus ّفيروس التقزم المبرقش للباذنجان                   
Tospovirus INSV Impatiens necrotic spot virus                         فيروس البقعة الميتة للمجزاعة
Potexvirus PAMV Potato aucuba mosaic virus البطاطس/فيروس موزاييك أوكوبة للبطاطا         
Nepovirus PBRSV Potato black ringspot virus        البطاطس/فيروس التبقع الحلقي اTسود للبطاطا
Carlavirus PotLV Potato latent virus                                        نماكطاطس البال/يروس البطاطاف
Polerovirus PLRV Potato leaf roll virus                          البطاطس/ فيروس التفاف أوراق البطاطا
Pomovirus PMTV Potato mop-top virus البطاطس/فيروس قمة الممسحة للبطاطا                         

Carlavirus PRDV Potato rough dwarf virus )مبدئي(                  البطاطس/ ّ فيروس التقزم الخشن للبطاطا
Potyvirus PVA  فيروسAالبطاطس/  للبطاطا                                                 Potato virus A  
Carlavirus PVM  فيروسM البطاطس/ للبطاطا                                               Potato virus M  

  Potato virus P                                                 البطاطس/  للبطاطاPفيروس  Carlavirus PVP )مبدئي(
Carlavirus PVS  فيروسSالبطاطس/  للبطاطا                                                  Potato virus S  
Trichovirus PVT  فيروسTالبطاطس/  للبطاطا                                                  Potato virus T  
Nepovirus PVU  فيروسUالبطاطس/ لبطاطا ل                                                Potato virus U  
Potyvirus PVV  فيروسVالبطاطس/  للبطاطا                                                 Potato virus V  
Potexvirus PVX  فيروسXالبطاطس/  للبطاطا                                                 Potato virus X  
Potyvirus PVY  فيروسYكل الس]�ت(البطاطس / للبطاطا(          Potato virus Y (all strains) 
Nucleorhabdovirus PYDV Potato yellow dwarf virus                  الطاطس/ّفيروس تقزم واصفرار البطاطا
Begomovirus PYMV Potato yellow mosaic virus          البطاطس/افيروس الموزاييك اTصفر للبطاط
Crinivirus PYVV Potato yellow vein virus                    البطاطس/فيروس العرق اTصفر للبطاطا
Alfamovirus PYV Potato yellowing virus                            البطاطس/فيروس ا�صفرار للبطاطا

Begomovirus SALCV Solanum apical leaf curling virus )مبدئي(          فيروس تجعد الورقة القمية للباذنجان
Sobemovirus SoMV Sowbane mosaic virus                                           فيروس موزاييك ساوبين
Tobamovirus TMV Tobacco mosaic virus                                           التبغفيروس موزاييك  
Necrovirus TNV- A or 

TNV -D 
Tobacco mosaic virus A                                          أ فيروس موزاييك التبغ
or Tobacco necrosis D                                                            دو موت أ

Tobravirus TRV Tobacco rattle virus                                                    التبغخشخشةفيروس 
Ilarvirus TSV Tobacco streak virus                                                    فيروس تخطط التبغ
Nepovirus TBRV Tomato black ring virus                     الطماطم/فيروس الحلقة السوداء للبندورة
Tospovirus TCSV Tomato chlorotic spot virus               الطماطم/ الشاحبة للبندورةةفيروس البقع
Begomovirus ToLCNDV Tomato leaf curl New Delhi virus فيروس نيودلھي �لتفاف أوراق            

الطماطم/البندورة  
Tobamovirus ToMV Tomato mosaic virus                                  الطماطم/ك البندورةفيروس موزايي
Begomovirus ToMoTV Tomato mottle Taino virus           م        الطماط/فيروس تبرقش تاينو للبندورة
Tospovirus TSWV Tomato spotted wilt virus                   الطماطم/بقع للبندورةتفيروس الذبول الم
Begomovirus TYLCV Tomato yellow leaf curl virus                       فيروس اصفرار وتجعد اوراق

الطماطم /البندورة  
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 الفيروسات الرمز المختصر  الجنس
Begomovirus ToYMV Tomato yellow mosaic virus Tالطماطم/صفر للبندورةفيروس الموزاييك ا        
Geminivirus ToYVSV Tomato yellow vein streak virus                 فيروس تخطط العصب اTصفر

الطماطم /للبندورة  
Potyvirus WPMV Wild potato mosaic virus                  البطاطس البرية/فيروس موزاييك البطاطا
     الجنس
Pospiviroid MPVd Mexican papita viroid                                              يرويد بابيتا المكسيكيف
Pospiviroid PSTVd Potato spindle tuber viroid              يرويد الدرنة المغزلية للبطاطا البطاطس ف

 البكتيريا  
  Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 
  Dickeya and Pectobacterium species (formerly Erwinia 

species) 

Dickeya spp. 

P. atrosepticum  

P. carotovorum subsp. carotovorum 
  Ralstonia solanacearum 
 الفايتو ب>زما   
  e.g. purple top, stolbur رجوانية، ستولبورTمثل القمة ا                                 
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  من المعياريس جزءا واجب ا�تباع أدرج ھذا المرفق Tغراض مرجعية فقط وھو ل
  

 البطاطس/البطاطادرينات  ًقد تشكل قلقا فيما يخص إنتاجا'فات التي : 2المرفق 
 

  .ّيرجى م]حظة أنه � يتعين استخام القائمة التالية من ا*فات بدون مبرر فني لتحليل مخاطر ا*فة
لدرينات  ّمن ا&نتاج المصدق ا*فات استبعاد أن يتم   اTطراف التعاقدةعديد من، تتطلب 1با&ضافة لrفات المدرجة في المرفق رقم 

 :ومن اTمثلة على ذلك .ا*فة في البلد المعني لحالةًكآفات غير حجرية خاضعة للوائح تبعا أو البطاطس إما كآفات حجرية /لبطاطاا
  البكتيريا

- Streptomyces spp. 

 الفطريات/الفطور

-  Angiosorus (Thecaphora) solani Thirumalachar & M.J. O'Brien) Mordue 
- Fusarium spp. 

    Phytophthora erythroseptica Pethybr. var. erythroseptica - 
P. infestans (Mont.) de Bary            -  

Polyscytalum pustulans (M.N. Owen & Wakef.) M.B. Ellis            - 
-   Rhizoctonia solani J.G. Kühn 
-   Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival 
-  Verticillium dahliae  

V. alboatrum Reinke & Berthold           - 

 الحشرات

 - Epitrix tuberis Gentner 
 - Leptinotarsa decemlineata (Say) 
-  Phthorimaea operculella (Zeller) 
- Premnotrypes spp. 
- Tecia solanivora 

 النيماتودا

-   Ditylenchus destructor (Thorne) 
 - D. dipsaci (Kühn) Filipjev 
- Globodera pallida (Stone) Behrens 
- G. rostochiensis (Wollenweber) Skarbilovich 
- Meloidogyne spp. Göldi 
- Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen 

 اeوالي

- Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. 



 1 الملحق 2010/2ھيئة تدابير الصحة النباتية    في التجارة الدولية) Solanum spp(البطاطس /مادة ا&كثار الدقيقة والدرينات الخالية من ا*فات للبطاطا

15 ةمشروع معيار دولي لتدابير الصحة النباتي

  من المعيارأدرج ھذا المرفق Tغراض مرجعية فقط وھو ليس جزءا واجب ا�تباع 
البطاطس / البطاطا ودريناتة اTكثار الدقيق مادةمخطط توضيحي للتسلسل الطبيعي Tنشاء، المحافظة على وإنتاج: 3المرفق  

  الخالية من ا'فات

  

 درينات خالية من ا'فات

  نبات مرشح

  
  مرفق اTنشاء

نمو النباتات وإكثارھا الدقيق؛ (
مناولة المادة المختبرة وغير 
المختبرة بحمايات كافية لمنع 

 اTصابة أو التلوث با'فات

 )عينات(عينة 
مختبر اختبار 

اختبار (رسمي 
لkفات الخاضعة 

 )للوائح
  

 وجود آفة

V تخلص عمن 

  
مرفق المحافظة 

اTكثار (والمضاعفة 
الدقيق لمادة خالية من 
 )ا'فات في ظرف معقم

  
إنتاج ( مرفق الدرينات

تحت ظروف لمنع 
اTصابة أو التلوث 

 )با'فات

 تصدير

 تصدير

 تصدير

  خالية من ا'فاتةمادة إكثار دقيق

  خالية من ا'فاتةمادة إكثار دقيق
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 2;�א|.��

�>��o��6�،���oא|.��oI��A�f.�ot��o2O��o&و��d�o6(���������1o)א��o��5د�(�Nًא�M�2�;2���`�����2;�ذא���J$�א���(��P���.��I/א|.������B�2د<�� -
)o�����5א(�I)א����$�J������Iאh@�3د<�א��M���א=�����2;�ذ���.،�&و�������M��Q@������2��Aא �

� �
E��@�����،�����$���,����6א|.��7�0(?�2;��"!�א��[Oد���@h���;2Vא��a2د���M:���0Sو$<�����6�,2�lא� �

� �
			א�(אد-567	א-'&��د	 .3 	

��QI.�7��P��+���?Aאم�א����c@h����6�,2Zذ��J�K$�א���(���A��Iא���$<��@����א�a+8א���Aא����و�Aא2?�א��@�K"o8�?oא�o(Tع��������P،�א�8ذ
�������I)א����$�J�K���)���oא��E�o3و�����������Io���qو���Ij,2א�,@�I.��2;�ذ�ao��،?oA�.��o���o�A��oI�������o��
@���IU�6و��I�@��EQ �;2و�.���QoU(م��c@,o�

�:���אد�א�@����א�:��Mد��,����6ذ��J�K$�א���(��Iא �
- ����20)��،��$א.�20)���&و��Bذ����"א�B)��Pذ.(� �
- A��?@��?2وא�8.��א���v0א���P���7א�)\P��+�)و�&�\P��V�.�?3�( 

 &��M:X��>VIBد� -

� �
����Q�$03�1ض�א�8ول����I��J�K$�א���(��Iذא��א�T+���א��@��د���وא�8ذ���א�,@�A��2�cد<�8""���,�P0אع�א��(Tא�.Bن�وO���7��o2ع��(�Kد�&و�����

�6�pYل،�"א�א�8ول������O�[O��1ز��0M`�?��qא|.��(+��&)~�����0in2ًא��I)א����$�J���
����א�@��U+������ع�2��2;�ذ���،.� �
 

	5J�	د���و.��91ول��@����J�K$�א���(��Iذא��א�T+���א"���,�P0אع�א��(Tא��I2א�c@hא�aP�1א������א�8ذ �

��� א�Lذ# א-54	א��

Anastrepha fraterculus (Wiedemann)� �
Anastrepha grandis (Macquart) 
Anastrepha ludens (Loew) 
Anastrepha obliqua (Macquart) 
Anastrepha sepentina (Wiedemann) 
Anastrepha striata (Schiner) 
Anastrepha suspensa (Loew) 

� � 
Bactrocera carambolae (Drew & 
Hancock) 
Bactrocera caryeae (Kapoor) 
Bactrocera correcta (Bezzi) 
Bactrocera dorsalis (Hendel)4 
Bactrocera invadens (Drew, Tsuruta, & 
White) 
Bactrocera kandiensis (Drew & Hancock) 
Bactrocera occipitalis (Bezzi)  
Bactrocera papayae (Drew & Hancock)  
Bactrocera philippinensis (Drew & 
Hancock) 
Bactrocera umbrosa (Fabricius) 

0و�����Kذ�B)PA( 
0و�����Kذ�B)PA( 
0و�����Kذ�B2C-11)�PA(� �
0و�����Kذ�B2C-11)�PA(� �
0و����Kذ�B 

0و�����Kذ�B 
0و�����Kذ�B2C-11)�PA(� �

 
�)���B���?���2)MEل� �

ME 
ME 
ME 

ME, 3C2 

ME 
ME 
ME 
ME 
ME 

ME, 3C2 �،م���(�2Tא��X`)AA(� �
Cuelure (CUE), 3C-2, AA 

CUE  
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Bactrocera zonata (Saunders) 
Bactrocera cucurbitae (Croquillet) 
Bactrocera tryoni (Froggatt) 
Bactrocera neotumeralis (Hardy) 
Bactrocera tau (Walker) 

 
Bactrocera citri (Chen) (B. minax, 
Endertein)  
Bactrocera cucumis (French) 
Bactrocera jarvis (Tryon) 
Bactrocera latifrons (Hendel)  
Bactrocera oleae (Gmelin) 
Bactrocera tsuneonis (Miyake) 

 
Ceratitis capitata (Wiedemann) 
Ceratitis cosyra (Walker) 
Ceratitis rosa (Karsh) 

 
Dacus ciliatus (Loew) 

 
Myopardalis pardalina (Bigot) 

 
Rhagoletis cerasi (Linnaeus) 
Rhagoletis cingulat (Loew) 
Rhagoletis pomonella (Walsh) 

 
Toxotrypana curvicauda (Gerstaecker) 

CUE 
CUE 

 
PA 
PA 
PA 
PA 
PA�،�2)��مTא���(�0j��، Spiroketal 
PA 

 
Trimedlure (TML), Capilure, PA, 3C2, 

2C-23  
PA, 3C2, 2C-23 

TML, PA, 3C2, 2C-23 
 

PA, 3C2, AA 
 

PA 
 
 AS(���،AA��،�AC(&X2{�&�2)��م�)�

AS, AA, AC 
BuH�?�9א�������(�j,��)BuH, AS (��،AS 

 
�אز�;–�.���?�−���2?�−2�)�MVP(� �
 

1�Z(�j2�)2C-1�(��P$�?j1�d�(wא�C,��،Z,�0م�وא������(�2Tא��X`�;2���)02�\Pא"��Kذ�B.� �
2���(�j2�� X �)3C�(�)02�\Pא"��Kذ�B���P$�?j1�d�(wא�C,��،�)Z2&�?���2�p0א��،Z,�0�� ).`��Xא�2T)��م،�
3�Z(�j2�)2C-2�(م�وא����(�2Tא��X`�;2��)02�\Pא"��Kذ�B��P$�?j1�d�(wא�C,��،Z2&�?���2�pא. 
4�N�SATא�y3���\����@א��aHن�א��O���B$א�����32�7Bactrocera dorsalis�)n2�����. 

� �
1.3	 		(� א�Lذ

��) N	��M���	א� 1.1.3 
���������o(&�;o2אع�)�0��$���o�2�)�TMLאpو},�Cא���$א.�20ن�.��$א.c@2���(�20������"(�$.�20)���&و��QU32�p�@qא�����Pא�,@3+���j1?�وא�B�ahذ

�oAدًא�(�o�ًא�o2;�&)�oאع�א�ME�(��������o8(���$א.�20ن��o��B���?o���2ل��و},�Cא).��C. rosaو��7��zC. capitataذ�Ceratitis)��Cא���8
Bactrocera)����Co�7ذ���ozB. dorsalis, B. zonata,B. invadens, B. carambolae, B. philippinensisو��B. 

musae�.(א���$א�C,{�20ن�.cuelure)�CUE�(���m���_0`Tאع�א�(Tًא�2;�א��)دًא��ABactrocera���Co�7ذ���oz�B. cucurbitaeو��
B. tryoni�.����A��2�A���(�20.ن�א���$א�j�0��M@א����P��2;�א�����A�7��<�+3@hא�;j{و�،)ول��B2&��.(D0א��S
@,2��Bو�����ooق��Xovwא��+jt

TML, CUE, ME���ًو2;�א��QIא5"$�Yن��y3א�0Uو��א�������א�v&�>�����.���7�0 no���o�����:Tل��hX@3+�ل�א5��\���3�2~�وم،��B���2n2ذ
��vل�A+�0א�8ذ���א���20)���وא���$א.�20)�� �

� �
2.1.3 O�7P�	<QR�
 א��

��A�p$��������A�d�(wد<��������א���$א./��@�א.�0א���20)�������c@א���ل،�����(�20)���א��?��h���A�،N���@h�2−�2�?o��−����;oאز���?o���.��.(ن��� o.�~o��Aو
�E�
�����P�oh�،�o���)0��،��3��v(����A�Vj�0א��"אN،�&و�$وאP^�א�P�3?�א��a�1��xא�c@hא��I2)�،����P�h&و����d�(e��>V)��،��3��v����)0���.�Bא�8ذ���א�@

��.�Bول��)�(&و��B2�K��.(����������2�C,����P�,א�*و������א�������C,o.��_�وא2�ah;�&)�אع�ذ��J�K$�א�����������oI)و2;�و���$���0U(��IB،�¡�א�c@hאم�א�8ذ
�������Nא�h��6���A�d�(wوא�$�)"א����P�,א�*و������א����و�C�"���.�Hw،�.�א���$א.�j���?�&��ً2�����h�,6���;2��(�20ن����A�+A&ن�א�8ذ���א�,��������P.�א�8ذ

�C,2�[O���P�,א�����.��2;�א015א�����א�,@�A&�.�Iאد�n�����Aد�pא�c@hאم�א�8ذ �
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� �
�����������I���@12�2)���وTאم�א�c@h��Nא��"א���A�>Vj�02��3��2���������C,2..�و�"א�������?��A�;2د�א015א�����א�,@�I.��א�+,�(�����.�¡���B�>�A�0��Mذ

C. capitataא�Q@��،א���ل�?��h���A�،dX �;2���n2���)0��Kذ�B3+�ل�@h���(�j2)�Z2&�?���2�pو�0א�Z,�0��}j;�و).�`��Xא�2T)��م،�
�6�a,��א�0Uو��א���`��،�و},�A�Cدًא�10−�4,@+�3�2�0ل�א�8ذ�Kא��(����6א�\�.�OAnastrephaزא����0א�C,��Z2&�?���2�p&)�אع��h&�
�����.�I@,2;�א015א�����א��Xًو����������������XovO�G20אoق�ذ�A��K�oدًא�&�?�2��ً���32;�ذ(�$�א�"�K،�و�"א��3?�א�c@hאم��"א�א�8ذ�c@ohX���ً�h��2�Kאم��7

،��7��zذ��Cא=��o� X �loPXא����o(�jא����o<�وא=�c��������o�P�� �loPXאم���א��"א���Pא��(�������m���>���B��@hXذ������و�@�א.��0��.�א�3���J����I)Q$�א���
�)���3و�B�1ول�(��O��.�Hw]�א=X �lPX ���א��j)���א��h�7���+Sאد<�0�2د<�0rو���vא����M��I,�(�،?j1א��j)���אu@�א<��7א� �

� �
�����.�HO0ًא����وU(م،�و������������������Pא��"א����א������602�7��moHא�����o���o����א��(�����Tن�ذ(�$�وO)��dذ��J�K$�א���(��Iא���A���6;��"א�m�����m@,��Nذ

�����������������y�`&�����@,2���A�0وj�2�?j1��I)א����$�J�K���ط�2;�א�8ذ���א���$<��d�(O��1)���AذTن�>"!�א .�،�ً�,�B�����o��8ذ��o($��2�a+@m+���
��P�,א�*و������א�.� �

� �
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� �
 �Bذ���و2�����P,����6ذ(�$�ذ��J�K$�א���(�I.�	�923ول	

(&)�0U&د)�!���+c@�0א�)   73(אع	ذ�#	"��	א�!� �� (��א����S	وא�Lذ  

 TML/CE ME CUE 

 CC CH ET JT LT MM ST SE TP YP VARs CH ET JT LT MM ST TP YP CH ET JT LT MM ST TP YP 

Anastrepha fraterculus                            

Anastrepha ludens                            

Anastrepha obliqua                            

Anastrepha striata                             

Anastrepha suspensa                            

Bactrocera carambolae            x x x x x x x x         

Bactrocera caryeae            x x x x x x x x         

Bactrocera citri (B. minax)                            

Bactrocera correcta            x x x x x x x x         

Bactrocera cucumis                             

Bactrocera cucurbitae                    x x x x x x x x 

Bactrocera dorsalis            x x x x x x x x         

Bactrocera invadens             x x x x x x x x         

Bactrocera kandiensis             x x x x x x x x         

Bactrocera latifrons                             

Bactrocera occipitalis            x x x x x x x x         

Bactrocera oleae                             

Bactrocera papayae            x x x x x x x x         

Bactrocera philippinensis             x x x x x x x x         

Bactrocera tau                     x x x x x x x x 

Bactrocera tryoni                    x x x x x x x x 

Bactrocera tsuneonis                             

Bactrocera umbrosa             x x x x x x x x         

Bactrocera zonata             x x x x x x x x         

Ceratitis capitata   x x x x x x x x x x                 

Ceratitis cosyra                             

Ceratitis rosa   x x x x x x x x x x                 

Dacus ciliatus                             

Myiopardalis pardalina                             

Rhagoletis cerasi                             

� �
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a �Bذ���و2�����P,����6ذ(�$�ذ��J�K$�א���(�I.�	�923ول	���

(&)�0U&د)�!���+c@�0א�)   73(אع	ذ�#	"��	א�!� �� (��א����S	وא�Lذ  

 TML/CE ME CUE 

 CC CH ET JT LT MM ST SE TP YP VARs CH ET JT LT MM ST TP YP CH ET JT LT MM ST TP YP 

Rhagoletis cingulata                            
Rhagoletis pomonella                             

Toxotrypana curvicauda                            

� �
(� �E��א)	א����E �S��א)	א�Lذ

TML $����{0א� CC �)<�(���و���م2�I��(  LT ��������>���2 TP p0���>���2 

CE $����) CH Kم��i�>���2 MM ���Mh�@א���� 2���<�א��+�aא��3ل VARs א����<�א��0

ME ل���B���?���2 ET ��I,<�א����א� ST 0���@h�>���2 YP N0א��<�א�����6א����2 

CUE $����) JT ن�,)�B�>���2 SE س�,�h�>���2  

� �
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	�d�(w�>Vذ��J�K$�א���(���Iذ���وא�������P+,����6א�@
�Eא8.�	#�92ول	 	

(&)�0U&د)�!���+c@�0א�)   73(אع	ذ�#	"��	א�!� �� (��א����S	وא�Lذ  

 3C 2C-1 2C-2 PA SK+AC AS (AA, AC) BuH MVP 

 ET SE MLT OBDT LT MM TP ET MLT LT MM TP MLT ET McP MLT CH YP RB RS YP PALz RS YP PALz GS 

Anastrepha 
fraterculus 

              x x           

Anastrepha grandis                x x           

Anastrepha ludens             x  x x           

Anastrepha obliqua             x  x x           

Anastrepha striata                x x           

Anastrepha suspensa             x  x x           

Bactrocera 
carambolae 

              x x           

Bactrocera caryeae               x x           

Bactrocera citri (B. 
minax) 

              x x           

Bactrocera correcta               x x           

Bactrocera cucumis                x x           

Bactrocera cucurbitae   x            x x           

Bactrocera dorsalis               x x           

Bactrocera invadens    x            x x           

Bactrocera kandiensis                x x           

Bactrocera latifrons                x x           

Bactrocera occipitalis               x x           

Bactrocera oleae               x x x x x   x x     

Bactrocera papayae               x x           

Bactrocera 
philippinensis  

              x x           

Bactrocera tau                x x           

Bactrocera tryoni               x x           

Bactrocera tsuneonis                x x           

Bactrocera umbrosa                x x           

Bactrocera zonata    x            x x           

Ceratitis capitata  x x x x x x x x x x x x  x x x           

Ceratitis cosyra    x      x      x x           

Ceratitis rosa   x x      x      x x           
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��2#F	�9ول		�.E�
��d�(w�>Vذ��J�K$�א���(�Iא�8ذ���وא�������P+,����6א�@ �
(&)�0U&د)�!���+c@�0א�)   73(אع	ذ�#	"��	א�!� �� (��א����S	وא�Lذ  

 3C 2C-1 2C-2 PA SK+AC AS (AA, AC) BuH MVP 

 ET SE MLT OBDT LT MM TP ET MLT LT MM TP MLT ET McP MLT CH YP RB RS YP PALz RS YP PALz GS 

Dacus ciliatus    x            x x           

Myiopardalis 
pardalina  

              x x           

Rhagoletis cerasi                    x x x x x x x  

Rhagoletis cingulata                     x x  x x  

Rhagoletis pomonella                    x  x x x    

Toxotrypana 
curvicauda 

                         x 

� �
(� �E��א)	א����E �S��א)	א�Lذ

3C  (AA+Pt+TMA) AS  م��(�2&�}X2& CH Kم��i�>���2 McP  ?��)�2�>���2 RS Red sphere trap 

2C-1 (AA+TMA) AA  �2)��م&��X` ET ��I,<�א����א� MLT  �3مM<�2@�3د<�א����א�  SE Sensus trap 

2C-2 (AA+Pt) BuH ?�����;��(�,j� GS �>0jא�N0אS=א  OBDT �?�hT<�א�8.��א��@�2��6;�א���א� TP Tephri trap 

PA 0و����Kذ�B� MVP £����J$�א���� YP Yellow panel trap א����<�א�X:���א���0א�Nא��2 PALz �S2���LT ��������> .�20ن�ذ

 ( ���2?�.���?��אز�;2� ) MM ��Mh�@א����  2���<�$و? RB א����<�א��0

SK  ل�@�)���hl Pt Z,�0��    

AC �2)��مTא���(�0j� TMA Z2&�?���2�p0א�    
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��8ذ��.�93ول	��+P���� �
�� �

FSא���	ذ# א-54�Lא	���E	 	
 

�T
	א��0 	
 

UV=א	B	����	1א��R>	א�� 	

)F��4W�(	 	
 

    
��א���(�7)    

���+��� �h 4−10אد<�
�
��:����$� 3−6 

 TML �0א}����$

?P�h� �
\j�@hX���) 

1−4� �
4−5 

���+��� ���B���?���2l MEل �h 4−10אد<�
?P�h 4−8 

���+��� �h 4−10 $����) CUEאد<�
?P�h 4−8 

�$����))TMLو¤�د�(� � CE ?P�h 12�−36  

(�7)���    
£����J$�א�����)�T. curvicauda(2;�ذא �

���2?�.���?��אز�;2(�(� �
 

MVP M���� 4−6 

��א��V@�ن�2;�����+� (spiroketal) SKذ 4−6 
�Y	א�NXא8Z	<Q,���	(�    �9ذ

��$א(�/��<���$و� � PA 1−2 &�0אص 
0و���������12@ PA ?P�h 1−2 

����M 4−6 
?P�h 1 

 ��X` AA&�2)��م

�+��� 2−4 
����M 4−6 

?P�h 1 
)o�0�)���א�2T)��م)�) AC 

����+ 1−4 
 X2& AS ^�2 1{�&�2)��م

Z,�0�� Pt ����M 6−10 
Z2&�?���2�p0א� TMA ����M 6−10 

 2 ��$و$<�:��< j� BuH,�)���9א�����?
Z2&�?���2�p3 �0אC ����M 0r 6−10وط/

�`��X&�2)��م �
 Z,�0�� 

Z2&�?���2�p0א� 

3C N�����2<�א�������M 18�−26 

�`��X&�2)��م� �
�2�p0א�Z2&�?�� 

2C-1 ����M 6−10 

� `��X&�2)��م �
Z,�0�� 
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��א�+,���2;�ذ.�?�2��oI)��(���������o6و�>�P�,oא���o0و��א�����oU����ًo3�������$�oJ�K�oא|.���oو������o�Bذ
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��h��2د���M:א��Xmh�f�6�����a��2א����<،�א������א�"�p¡�.�~�و�aHא����<،�� �^�@���I(�)��:�l����GP�@(�7א�,��Z+S��\������6א����2��3א�@�����
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�1(Oن�O��N�����.��)���������������^,א��GP�@(�7���א���QAو�����+�Tא�¬���oh@��د��A�[Oא�o��A�?o2<�������א:��Mد�2����������h��2;�א�,^�&�02��?��o3��[O�>���oج�(��.���א��@qو
a<،�א������א��>N��)�،^,א��l���0א.��و��lא�P�3?�وو�Bد!،�א���½،�(��1+?��Mא�(،�Kא�8ذ�l���lא��3אP?�وو�Bد��،���Hw.��و.�+���.�����6א|.��و�E�

�aH�2�\��aط�א�@�����2;�א��א���T�0א�1+�ل،�. ن�אMcא�@+�م��:� �
���v��2אw)@�ج - �
 א�����vא>���12 -

- ��0S5א��vא��� 

 ).و�����2;�א��������A��vא=�hY)�>$�Mאق��J$�א���(�I()��ط�א��`�ل� -

����������2�;2��2�G�$����,6��P��ط�א��`��?��������و���אن�³@���(��.���א������0و)S5א��vא>���12،�א�����vא����[Oج��@(wא��v��.�����،��o.|א�;o2��o���`���M�2�\�.
�����A)��ط�א��`�لא��jT.��א���h���A?�א���ل،���jن�����M2��P��2;�א����A>$�M=א�����Aא��و���.��jTא���o�$�m@א��Z��,o�7א���y�`�.�����oI�.�Q@o���o�M�2�7�،و&

��y�c�2&و�M�2����GI�2�9qא���j��®�6�QUن�א���ع�א�,@�B�2���Iدًא،����dא��j3،�و�@��I�.�01@�������Z3א|.��M�2�7��������@,z������א�@����،�(+�����א���5
�������?�6�7���A&��.|א�C�@��،د��M:����!�)��ط�א��`�لאw&ن���jن�(��.���א�y�cج�و���@(.���������o���A���0So5א��v�oא���?o�2�_0o`&����o6�>�oA02א�;E�3@���+)�

�P���0(��.��א��������A�>$�M=א.� �
و�o���o��q�¡��o"!�א��������o.��j.���دًא��3P�i��h$�¤�[O@�א�hو�(��.���א�����Pא��:�����I¸)�אع�א�c@����2;�ذ��J�K$�א���(�0IU�4����[O�¾�4����Iא�8אول�2;������

������،d�
&���M1(&���A��ًSא�,^�א�0א.��،��2?���lو�����A�a��>�iא��+�$����1j(+���@������).���א�������P.����א�@����Mو�Bو_�א�@0z�������jא�GP�@(�>�Aא��
����I)א����$�J�K��C���7א�5���O�Q@���+��6(+�ل�0א2�G2,^�א�:��Mد������A�a+8���.�j2�a���M1(Yא��+�$،�}j;�אن���jن�.�א�vTא$����א���2��mH;�ذ

��.0و�H(��.���א���2�y�`&��P;�א���j.���א��:����Iא�3 �
�:�א��3א2?�א������א�@����02�a2א�A<�و��4–�&�24;�ول�א¡�A+?���:����א���j.��א�03و�7��Hא�8 �

�א|.�א��Tא��א�c@������+,^�و&و�Hع� - �
)�ع� -� )�B1ول��(א�,@�J���I$�א���(���Iذ

 .)��v��2אw)@�ج�و�����2;�א����0M`)�vא|.��א���v��z�l��0א�3+?� -

O��v��2�?�2)@�ج�(�د<،��@����M��;E�3א���j.��א��:���C,���+I2��:0.�a2��Iذ��J�K$�א���(��v��+)��Iא��3אP?�אTو����وא�0Mق�אu@+���+;�א��M���אH��uو
��A��:��v��2�NزאO. 

� �
�.Anastrepha spp(��.���א����<�T)�אع�.�	�94jول	 �

� �
	)2	(2 5/ ;���	א����> 	 	א-'&��د 	bH1	א����>		 	א�Lذ#	 	

	&�V	:��7ج�� 	�����2	 	���T.	 	�V73ط	دh(ل		 	
�
.�j2ون���،p�:$�^,2� �MLT/McP 2C/PA 1-0.25 1-0.25 0.25�–�0.5 0.25�–�0.5 

����@���p�:$�^,2� �MLT/McP 2C/PA 2−4 1−2 0.25�–�0.5 0.25�–�0.5 
�.��Z�3���Iא�5ود2,^� 01@��� ��M�2�7�

��3� y�c�2� �@,z� �I)א���� $�J� ��ذ
��7א�@+�aز��د<�2@����3 �

MLT/McP 2C/PA 3−5 3−5 3−5 3−5 

�hX��p�:$�^,2@���ل �MLT/McP 2C/PA 3−5 3−5 3−5 3−5 
�$�J���M�2�7�\�1)�^,2���`�����2;�ذ

�K����;2���
@����I)�3دא����@hXא|.��و�� �
MLT/McP 2C/PA 1−2 2−3 3−5 5−12 

��I�.� 01@��� ��M�2�7א�5ود��Z�3��^,2
�א���( $�J� ����3ذ� y�c�2� �@,z� �I

\�1jא��^,+����.�Hw���1)� �

MLT/McP 2C/PA 450–20 50–20 50–20 50–20 

1\���wא��3د�א�[Oل��:�������@r��P��2�a��;j{�.�� �
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�.و�@��������!���v��2א�:��Mد�אM�2�(�M�u���א����(���1����1j���>0i+?��"א�א��_�א�:��Mد���A\�א���j.���7א��M���א4 �

� �
 א�Lذ# bH	א����>

McP ?��)�2�>���2 2C (AA+Pt)  
MLT �3مM<�2@�3د<�א����א� PA 0و����Kذ�B 

� �
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=��PA(1א�8ذ���oא��"א���o�Pو)�ME(�،Cuelure)�CUE(�א��o��B���?o�������m@,oل����.Bactrocera spp(��.���א����<�T)�oאع��.�	#�94ول	
0و���������)�Bذ �

	)3	(2 5/ ;���	א����> 	 	א-'&��د 	bH2	א����>		 	א�Lذ#	 	
	��&�V	:��7ج 	�����2	 	���T.	 	�V74ط	دh(ل		 	

�
.�j2ون���،p�:$�^,2� �JT/ST/TP/LT/MLT/McP/
TP 

ME/CUE/PA 0.5�−1� �0.2�−0.5 0.2�−0.5 0.2�−0.5 

����@���p�:$�^,2� �JT/ST/TP/LT/MM/MLT/
McP/TP 

ME/CUE/PA 2−4 1−2 0.25−0.5 0.25−0.5 

�.��Z�3���Iא�5ود2,^� 01@��� ��M�2�7�
��3� y�c�2� �@,z� �I)א���� $�J� ��ذ

�a+@ز��د<�2@���7��3א�� �

JT/ST/TP/MLT/LT/MM//
McP/YP 

ME/CUE/PA 3−5 3−5 3−5 3−5 

�hX��p�:$�^,2@���ل �JT/ST/TP/MLT/LT/MM/
McP//YP 

ME/CUE/PA 3−5 3−5 3−5 3−5 

�$�J���M�2�7�\�1)�^,2���`�����2;�ذ

����K����;2א|.��و�hX@��3د@����I)א���� �

CH/ST/LT/MM/MLT/Mc
P//TP/YP 

ME/CUE/PA 1 1� �1−5 3−12 

��I�.� 01@��� ��M�2�7א�5ود��Z�3��^,2
��3� y�c�2� �@,z� �I)א���� $�J� ��ذ

\�1jא��^,+����.�Hw���1)� �

JT/ST/TP/MLT/LT/MM/
McP/TP 

ME/CUE/PA 20�−5
50 20�−50 20�−50 20�−50 

1\���wא��3د�א�[Oل��:�������@r��P��2�a��;j{�.� �
2�P��+���\�jא��3د�א��[Oو�V3��.� �
3>$�M=א�����A�_0`&�a�2��ًא�S�&�.� �
4��1j���>0iא������M�7א����.��jא��\��Aد���M:��.���v��2א�:��Mد�א�M�uو�@��������!)�M�2���א����(��1+?��"א�א��_�א �

 bH	א����>
CH Kم��i�>���2 McP ?��)�2�>���2 ST 0���@h�>���2 
JT ن�,)�B�>���2 MLT �3مM<�2@�3د<�א����א� � � TP p0���>���2 
LT ��������>���2 MMא�������>������� 2���<�א�����6א���0אYP N א�@����Mhא��0

� �
�Bactrocera oleae(��.���א����<���.�o	�94c9ول	 �

	)2	(2 5/ ;���	א����> 	 	א-'&��د 	bH1	א����>		 	א�Lذ#	 	
	��&�V	:��7ج 	�����2	 	���T.	 	�V73ط	دh(ل		 	

�
.�j2ون���،p�:$�^,2� �MLT/CH/YP AC+SK/PA 0.5�−1� �0.25−0.5 0.25−0.5 0.25−0.5 
����@���p�:$�^,2� �MLT/CH/YP AC+SK/PA 2−4 1−2 0.25−0.5 0.25−0.5 

�^,2�Z�3א�5ود���I�.� 01@��� ��M�2�7�
��3� y�c�2� �@,z� �I)א���� $�J� ��ذ

�a+@ز��د<�2@���7��3א�� �

MLT/CH/YP AC+SK/PA 3−5 3−5 3−5 3−5 

�hX��p�:$�^,2@���ل �MLT/CH/YP AC+SK/PA 3−5 3−5 3−5 3−5 

�$�J���M�2�7�\�1)�^,2���`�����2;�ذ

����K����;2א|.��و�hX@��3د@����I)א���� �

MLT/CH/YP AC+SK/PA 1 1� �2−5 3−12 

��I�.� 01@��� ��M�2�7א�5ود��Z�3��^,2
��3� y�c�2� �@,z� �I)א���� $�J� ��ذ

\�1jא��^,+����.�Hw���1)� �

MLT/CH/YP AC+SK/PA 20�−4
50 20�−50 20�−50 20�−50 

1��\���wא��3د�א�[Oل��:�������@r��P��2�a��;j{.� �
)2�(���\�jא��3د�א��[Oو�V3���P��+.� �
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3�&�>$�M=א�����A�_0`&�a�2��ًא�S�.� �
4iא������M�7א����.��jא��\��Aد���M:��.و�@��������!���v��2א�:��Mد�אM�2�(�M�u���א����(1���1j���>0+?��"א�א��_�א �

 א�Lذ# bH	א����>
CH Kم��i�>���2 AC �2)��مTא���(�0j� 

MLT �3مM<�2@�3د<�א����א�  PA 0و�������� �Bذ
YP <�א����2�6��N0א��א�� SK Spiroketal 

1�����wא��3د�א�[Oل��:�������@r��P��2�a��;j{\.� �
)�2(�P��+���\�jא��3د�א��[Oو�V3��.� �
�3�&�>$�M=א�����A�_0`&�a�2��ًא�S�.� �

4����,(1:1
�.)2���j��d�(O�>?�2���<�ذ(�$(� �

�)2���j��d�(O�>?�2���<�ذ(�$�(1.3),����5 �
6���1j���>0iא������M�7א����.��jא��\��Aد���M:��.)2��j��d�(O��P?�2���<�ذ��M: )����,(1:5�،5$�)د�א�M�uو�@��������!���v��2א�)�M�2���א����(�1+?��"א�א��_�א �

� �

 א�Lذ# bH	א����>
 �CCم�������I��(�)<�(���و���2)a2$���{0��$�)"א��C,�� ( 2C (AA+TMA) 
 ET ��������I,<�א�����3م�(א�v�a22C  �3وC
 �C,+���E�d�(e��V(� 3C (AA+Pt+TMA)א�@
 JT ن��������,)�B�>���2�)$�)"א��C,��$���{0א��Q3v�a2( AA �2)��م&��X` 
 LT �������>���2���������)$�)"א��C,��$���{0א��Q3v�a2( CE $����) 
 McP����?��)�2�>���2 PA 0و����Kذ�B 

MLT�3م����M<�2@�3د<�א�����3م�(א�v�a22C  �3وCd�(e��VE�
���C,+���(� Pt Z,�0א�@ 
MM����>���א���Mh�@א���� �0אTMA Z2&�?���2�p �א��0

 OBDT��?�hT<�א�2��.�8@���6א����3م�(א�v�a22C  �3وCd�(e��VE�
 ��C,+���(� TML $���{0א�@
 SEس������,�h�>���2)�3م�v�a2CE  $�)"א��C,�3و��Cd�(e��VE�
  �)���+,�Cא�@
 ST�������0��@h�>���2)�a2TML$�)"א��C,�� (  
 TP�������p0���>���2)�3م�v�a22C  �3وCd�(e��VE�
  �)���+,�Cא�@

VARs+א��3ل�a+�<�א����2� �  
YP������N0א��<�א�����6א����2  

� �

	Ceratitis spp(��.��א���T��P)�אع�.	د�94ول	 	
	)3	(2 5/ ;���	א����> 	 	א-'&��د 	bH2	א����>		 	א�Lذ#	 	

	��&�V	:��7ج 	�����2	 	���T.	 	�V74ط	دh(ل		 	
�
.�j2ون���،p�:$�^,2� �JT/ 

JT/MLT/McP/OBDT/ST/SE
/ET/LT/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/
2C/PA 

0.5�−1� �0.2�−0.5 0.2�−0.5 0.2�−0.5 

����@���p�:$�^,2� �JT/MLT/McP/OBDT/ST/SE
/ET/LT/MM/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/
2C/PA 

2−4 1−2 0.25−0.5 0.25−0.5 

� �א�5ود2,^ Z�3��01@��� ��M�2� 7�
��@,z� �I)א���� $�J� ���ذ �I�.
�a+@��3ز��د<�2@���7��3א��y�c�2� �

JT/YP/McP/OBDT/ST/ET/
LT/MM/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/
2C/PA 

3−5 3−5 3−5 3−5 

�hX��p�:$�^,25@���ل �JT/MLT/McP/OBDT/ST/ET
/LT/MM/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/
2C/PA 

3−5 3−5 3−5 3−5 

���M�2�7�\�1)�^,2���`�����2;�ذ
�א|.�� K���� ;2� ��
@��� �I)א���� $�J

�و�hX@��3د �

JT/MLT/McP/ 
ST/ET/LT/MM/CC/VARs+ 

TML/CE/3C/
2C/PA 

1 1� �1−5 3−12 

�א�5و Z�3�� ^,2�01@��� ��M�2� 7� د
��@,z� �I)א���� $�J� ���ذ �I�.
�^,+��� �.�Hw�� �1)� �3� y�c�2

\�1j6א�� �

JT/YP/MLT/McP/OBDT/S
T/ET/LT/MM/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/
2C/PA 

20�−6
50 20�−50 20�−50 20�−50 
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�.Rhagoletis spp(��.���א����<�T)�אع�.�	�94c2ول	 �
� �

	)2	(2 5/ ;���	א����> 	 	א-'&��د 	bH1	א����>		 	א�Lذ#	 	
	��&�V	:��7ج 	�����2	 	��T.�	 	�V73ط	دh(ل		 	

�
.�j2ون���،p�:$�^,2� �RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 0.5�−1� �0.25−0.5 0.25−0.5 0.25−0.5 
����@���p�:$�^,2� �RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 2−4 1−2 0.25−0.5 0.25−0.5 

�.��Z�3���Iא�5ود2,^� 01@��� ��M�2�7�
��3� y�c�2� �@,z� �I)א���� $�J� ��ذ

�@+�aز��د<�2@���7��3א� �

RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 3−5 3−5 3−5 3−5 

�hX��p�:$�^,2@���ل �RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 3−5 3−5 3−5 3−5 

�$�J���M�2�7�\�1)�^,2���`�����2;�ذ

����K����;2א|.��و�hX@��3د@����I)א���� �

RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 1 0.4�−3� �3−5 4−12 

� ��M�2�7א�5ود��Z�3��^,2��I�.� 01@��
��3� y�c�2� �@,z� �I)א���� $�J� ��ذ

\�1jא��^,+����.�Hw���1)� �

RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 20�−4
50 20�−50 20�−50 20�−50 

1\���wא��3د�א�[Oل��:�������@r��P��2�a��;j{�.�� �

)2(�P��+���\�jא��3د�א��[Oو�V3��.� �
3>$�M=א�����A�_0`&�a�2��ًא�S�&�.� �
�و�@��������!���v��2א�:��Mد�אM�2�(�M�u���א����(�_�א�:��Mد���A\�א���j.���7א��M���א���1����1j���>0i+?��"א�א�4 �

	bH	א����> 	א�Lذ#	 	
McP?��)�2�>���2��� �AS�2^�&�2)��م���� �

RB�>���2����Rebell BuH?����9��(�,j��� �
RSN0<�א0+5אj<�א����2������ �CE$����)���� �

PALz��<�א����א��S2א�����:Xא��N0א�� �AA�2)��مTא��X`��� �
YPN0א��<�ذא��א�����6א����א������� �� �
	 	

�Toxotrypana curvicauda(��.���א����<���o.		و�94ول	 �
� �

	)2	(2 5/ ;���	א����> 	 	א-'&��د 	bH1	א����>		 	א�Lذ#	 	
	��&�V	:��7ج 	�����2	 	���T.	 	�V73ط	دh(ل		 	

�
.�j2ون���،p�:$�^,2� �GS MVP 0.5�−1� �0.25−0.5 0.25−0.5 0.25−0.5 
����@���p�:$�^,2� �GS MVP 2−4 1 0.25−0.5 0.25−0.5 

�.��Z�3���Iא�5ود2,^� 01@��� ��M�2�7�
��3� y�c�2� �@,z� �I)א���� $�J� ��ذ

�a+@ز��د<�2@���7��3א�� �

GS MVP 3−5 3−5 3−5 3−5 

�hX��p�:$�^,2@���ل �GS MVP 3−5 3−5 3−5 3−5 

�7�\�1)�^,2�$�J���M�2���`�����2;�ذ

����K����;2א|.��و�hX@��3د@����I)א���� �

GS MVP 2 2−3� �3−6 5−12 

��I�.� 01@��� ��M�2�7א�5ود��Z�3��^,2
��3� y�c�2� �@,z� �I)א���� $�J� ��ذ

\�1jא��^,+����.�Hw���1)� �

GS MVP 20�−4
50 20�−50 20�−50 20�−50 

��.��3د�א2�a��;j{�\���w��r��P@�������:�ل�O]�א1 �

)2(�P��+���\�jא��3د�א��[Oو�V3��.� �
3>$�M=א�����A�_0`&�a�2��ًא�S�&�.� �
4��1j���>0iא������M�7א����.��jא��\��Aد���M:��و�@��������!���v��2א�:��Mد�אM�2�(l�u���א����(��1+?��"א�א��_�א �

	 	
 א�Lذ# bH	א����>

GS N0אS=0<�אjא�� �
� �

 MVP�20ن�����.�£����J$�א�������2?�.���?��אز�;−−�2(ذ( 
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6.	 	�0(.�)	���<	א=�ود	 	

���2��A�6ود������������
����Q@�����2��I)�.�$�J��Z�3��^,2�Q�+א�5ود��@������o.��)��o�@³�����P����ًo3א�o����M�2�7�،���`�����2;�ذ��J�K$�א���(��I(��1&.��ذ
���
��)�����²O�،א���ع���B�����y3א�5���א���2�3)א�0Uو��א���`��،�������;jو��،�.���������o��א���o�M�z��ً6XMo:א�?o�6�?oj�>0oi��2��oM�uא��o�M��03א���.�

������?�6�?j��M�t��.���2��A�+mz���Mد��"!�א��E�qو�.�����j�oiج��o@(w��.���oא��!"Iو��ojن��oM`�.(����o.��)ط���o���vو�����oH0A(و�@Sq�Q��א��M���א�uد<�
���2���A&����א����M�2�7د���M:�.��j��Z@�M�t��P�����oIن�(��.��א�o��&(�0و�6ل�M�2���א����������jن������M�2���&و�.�;����Cא�,@���6�,2�7���+3א��1jא

�����������������h،�6,��א������א����M�2�7�>د�Bא���C���;2�>د�A�?�&�;j��1و�j���6א��,z��:�=א�C���;2���A&�.�����oM�uא��v�o�7א�����o.��jن�א��jو��������,o�
و�7א�5���א��Z�3����6�,2�;A����2&��.������oI�.�Q@o��xoא�5ود���M�������وא�6<��������21و�03ض�א�8ول���.������@2�����M�2�;A����3����ً3���א�������������j.�א���®

�����������y3א����IS3�;A�>�A��@2��P��2�>�A�7���I@,א���I)א����$�J�K�������q�Q@��،���Z�o3��^,oא��M���א��א.���O�?j1.0אد�pو�@�7�Qא���������o��q��o��I(��1ذ
�.א�5ود�02�a2א�A<�א�@�א`?������vא���� �

��3א���1jא������������j+א���A0,�����Z�3��^,2�"����������.�I@,2��I)�.�$�Jא�5ود��و�@E�3;�&ن���jن�.�<��Z�o3��^,o2א�o5ود�A�\P�.�������o�A��o���@2;�ذ
����B����و�ao2ذ������Q@o���o��Co.�و$א����6<��,���א�oB���>�`Tد�א�o(Tאع��o3@2د<�א�o�BTل����و�A������Aم،����dא:��Mد��Z�3��^,2א�5ود����dXد��������.����عא
������دو$�\���6<��&و���دو$<א�c@hאم����h@��د��C�@���.�HO�،��+�A���2��32�[Oא��IB��I�2n��xز�א�0א����oא���oBد��5������������7���&و�&)�אع�`�:��2;�ذ���I)א����$�J�

�.א��jن �
� �

	U,C20�.א�5و�Z�3@��^,2�;A2@��ع���2ل��K�"���M�uא��vوא�������א����M0�2د����a�)�A2د�א���Q)�7��P(د��,@02��2���)�?+3 �
� �
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 المنطقة المحيطة ا�ولى
 

  الثانيةالمنطقة المحيطة
 

 المنطقة المحيطة الرابعة

 المنطقة المحيطة الثالثة
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	U,ccC21.��oo����oo�M�2�0ooIUود���oo5א�Z�oo3��^,oo���oo��A�,�>�oo6ط�وא�oo�02��2�aooوא����v�ooא�oo(¸���ooM�uאع�א�oo2��oo��@c;�ذ�ooJ�K�oo$�א���(��ooIو&�oo��j
���)Q)2/}�?�א��3د��7א�0�A���3د�א����P(א����<�/א�8ذ �

Ceratitis capitata 
TML + MLT 

)MLT����א����M�2�7�
l�.( 

B. dorsalis 
carambolae  
ME + McP 

Bactrocera spp. 
CUE + McP  

Anastrepha 
U�! �� 

	א��&�V	א*�&� 2 5 	

�א���� 1 32 10 + 20 10 + 10  10 + 40 �
�אTو]� 8 16 10 2 20 �
�א���)�� 16 8 6 2 10 �
 א������ 24 4 4 2 8
4 2 2 2 32 �3 א�0א

� �
7.	 	�73&�	א�CDא1	 	

�.��אد�و0BOאNא��א�:��Mد�1+?�א0iwא����M1(&���Aא�:��Mد��������A�(�0א��אد�א�,@3+���و02אN��)��3B<�אh@3+�ل��"!�א �
��;E�3@�&��������������.�:����2א��Vل�2;�א���<�א����2,@�_�2���Aא������و2����A��o"א���������Iو�@E�3.�ن��nد�pא��אد�א�,@3+���دو$�����P��oא��f.�oqن�&�;�����?o2�j���Io�2�j����A

�h@��د�O]�אh@3+�>��א�@���aو��$�&ن���jن�א�8ذ���2�����وr@*<����6ً�.�א���<�א��a��@��x&ن������.��7��Iא5�?��NدאTل�2;�א���2�_�@,��. 

�� �
;E�3@���Q�����?+A��.����p$دو�?j1����G2�(*א�����M@�>0i��2�Z)$�12��ص���ci&�?���;2�.�@�9א�o��������@��Q��o�������o:���;ojو��،G2�o(*א���,o6��!ز�o� �

�G2�o(0א�:��Moد�E�3@��������1o)��o�A;�&ن�و.��&(����A�Z�02�0א�T?��7א��3م��7א�*א�G2א��0Ii&��@h�>���0+@,��x&و�������������>$�o�z����3@א���א6\�א���.�)�Q���@�3¿�א��
��7��.�I@,��0א|.���א�j��1א��j�2?�א��G2�(*א����B0cz�N�.����>د�u����2אVא���<�א��$�vO��2��I)�.�$�J������o(�?+1א6\�א�@��o2��o�A�(�Q��oאد�����.`�ل�ذ

���³�،�Xm,א��f�6�،د��M:��+���P،�و�aHא����P،�£0و��א����<،�`���2א����<،��0دEد���@�·�א����<�وא���$<�0����Aא�lPא=��j�i�l�Mא�:��Mد،�$����Qhא
�I)א����$�J�K��.���������qذ �

 
��ط�א��:�.��������Tن�א�jن�&ن���+S���P��)�01א��Q�����$����P��+ن���j�7א���A�H�2��I��.و(���.� wא�[Oא��:�ل��Q@و������Kو$�oא��·�o@ل���Xo`�;o2�����5א�����

�.�א��0د�� �
;E�3@���P��א��aHو�Q���ن���j�7א���P��א��:�.��2;�א����.��jط�وא���Tن�א�jن�&ن���+S��.א��0د���Kل���@�·�א��$وX`�;2�\��5א���� wא�[Oא��:�ل��Q@و�.� �

 
����P��א��aHو�Q�����;E�3@����$��@`���/�aHא����P،�א�$���ع،�א�@�אزن�����N�Hא�P�3?�א����AO�9�����،�hد<�و���������<،�وא��2�K0;���א����J$�א���(O��I]���£?،�و:�ل�ذ

�_0`&��P��2�.�����������>���+���K$د�?j(+��;oj{��o��Q��oא`@��o$�����.�و}��;j����Qא`@��$�א��AO�،?P�3د<�و�aHא�����Pوא��2�;2�K0����P&`0_�2;�א�,��Xmא=�:��
?P�3א�،�K0�وא��aEH�@א�����.�HO6��
�\��º�.� �

�����h�h&��Xm,����hא����f�5א�E�3��ً�h��2�?j13+?��G2�(0א�:��Mد����.������o �tو��o�2�)��oI(&ن��+So��>���o2�K$د�?j���Xm,א��·�@���;E�3@و��.��;oj{
�Xm,د���א����Aد�����\���+��א5���� w3+�ل�א@hא�"P�3�.� �

 
��Kא�8ذ�،\���w��0אU����P��א��Q�����$��^�

��������،��+����2�����h����Pאא=،�א���
�oא���o��
o�2?��(א���א:?�א���o��2Vא������o2XA�،·�o@�@�����ohא�@

�I3Hو��$�#�و��P��א�����q(��h�0א����"
�.�و�@��O�Qز�ذ��7�Cא5��Q@��a��2�?)�7�?.�~�و�aHא����<.�،�א����?�A;�א�@���dEو�������א�@ �
 

��3+~���y3א�0Mق��������oA�!Vo;�ذ�J����K�o$�א���(X`�;��Iل�ذ�j{��K;��6و�dא�@����Qوא�����������q���Aא>�����������2��¡�p"א����I@,א�����oI)א����$�oJ
��������2�Q��$<�א����JE$�א���(�aH����Iذ��K.�א�*�pEא�+,����P���7א��Q��3د�א����A�.�I@,)�אع�א�Tא���A��E03@�7א��~�N(���،�P����2א��`��$�J�K��2;�ذ

�I)א����،��Xغ�א������A���hא����A�$��3ذwא��אN0אB 
�/و�QU(�;2א�@�Q��3א���3P�1אT:����א����S2و.���I)�.�$�Jو032.@~��BTو����א&�.� �
 


�.���A��Uא�����vא=�����2;�א|.���و�7�y3א�*א�G2א���I�.�Q@��xא�,^��hX@���ل������+�K�ً���h@3+�ل�ذS�&�K��A���Q��3��;j{�،.�$�J��I)���aE31o2�Qא�"
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3 مشروع معيار دولي لتدابير الصحة النباتية

  مقدمة 
  

  النطاق
 نباتdات  ما بعد الدخول وتشغيلھا لمسك شحنات النباتdات، وبخاصdة  حجرتصميم محطاتليصف ھذا المعيار الخطوط التوجيھية العامة 

   . في ا�حتجاز بغية التحقق فيما إذا كانت مصابة بآفات حجريةالغرس
  

  المراجع
   .مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابير الصحة النباتية في التجارة الدولية. 2006 .1  رقمالمعيار الدولي

  .روما، ا�تفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة اNغذية والزراعة
  .�تفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة اNغذية والزراعةروما، ا. إطار عمل لتحليل مخاطر اkفات. 2007 .2  رقمالمعيار الدولي
  .روما، ا�تفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة اNغذية والزراعة .دليل مصطلحات الصحة النباتية. 2009. 5  رقمالمعيار الدولي
. ً وعلى الكائنات الحية المحورة وراثياعلى البيئة تحليل مخاطر اkفات الحجرية، بما في ذلك المخاطر .2004. 11  رقمالمعيار الدولي

  .روما، ا�تفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة اNغذية والزراعة
  

  تعاريف 
  .2009: 5إن تعاريف مصطلحات الصحة النباتية المستعملة في المعيار الدولي الحالي موجودة في المعيار الدولي رقم 

  
   المتطلبات خ<صة

ّولdسلع معينdة كھdذه، قdد تقdرر . الغdرسلتحديد تدابير الصحة النباتية لسلع محددة من نباتdات ) PRA(يام بتحليل مخاطر اkفات ّيتعين الق ٍ
ّمطلdوب [دارة مخdاطر اkفdة التdي حdددھا ) PEQ( للبلد المستورد أن حجر ما بعد الdدخول (NPPO) المنظمة القطرية لوقاية النباتات

 في محطة حجdر مdا بعdد الdدخول تdدبير صdحة نباتيdة مناسdب فdي حdا�ت الغرس  يكون احتجاز شحنة نباتاتوقد. تحليل مخاطر اkفات
 معاملdةالًتكون فيھا آفة حجر ما صعبة الكشف، حيث يستغرق التعبير عن عYئم أو أعراض المرض وقتا، أو حيثمdا يكdون ا�ختبdار أو 

  . ًمطلوبا
  

ّ، يتعين أن يضمن تdصميمھا وإدارتھdا احتجdاز أيdة آفdات حجريdة قdد تترافdق مdع شdحنات وحتى تعمل محطة حجر ما بعد الدخول بنجاح
 ّكمdا يتعdين أن تdضمن محطdة حجdر مdا بعdد الdدخول أن تكdون شdحنات. بطريقة مناسdبة و� تنتقdل أو تھdرب مdن المحطdةنباتات الغرس 
  . النباتات بالشكل اNفضلمعاملة ختبار أوّ ممسوكة بطريقة تيسر المYحظة، البحث، التفتيش ا[ضافي، ا�نباتات الغرس

  
أو مختبdر، مdن ضdمن أشdياء / وةزجاجيd دفيئdةٍقد تتألف محطات حجر ما بعد الدخول من موقع حقلdي، دفيئdة بdشباك عازلdة للحdشرات، 

  . ھاترافق تي قد المستوردة واkفات الحجرية ال نباتات الغرسنمط على ً بناءّيتعين تحديد نمط المرفق المراد استخدامه. أخرى
  

ّيتعين أن يكون موقع محطات حجر ما بعد الدخول مناسبا ويلبي المتطلبات الفيزيائية والتشغيلية با�رتكاز على بيولوجية نباتات   منٍل كًّ
  . ّ، كما يتعين اعتبار تأثير مثل ھذه اkفاتنباتات الغرس واkفات الحجرية التي قد يحتمل أن ترافق الغرس

  
طلبات التشغيلية لمحطات حجر ما بعد الدخول سياسات وإجراءات تتعلق بمتطلبات العاملين، ا[جراءات الفنية والتdشغيلية، تتضمن المت

ًيتعين أن يكdون لمحطdات حجdر مdا بعdد الdدخول نظمdا قائمdة لكdشف اkفdات الحجريdة وتعريفھdا و. وحفظ السجYت ، إزالdة أو  معالجتھdاّ
ّويتعين على المنظمة القطرية لوقايdة النباتdات أن تdضمن أن محطdات . من المواد التي قد تؤوي ھذه اkفاتالنباتية وغيرھا  ادةالم إتYف

  .  بشكل نظاميمراجعةحجر ما بعد الدخول 
  

  .  النباتات من الحجر بعد إتمام فترة حجر ما بعد الدخول إذا وجدت أنھا خالية من اkفات الحجرية ا[فراج عنيمكن
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4 مشروع معيار دولي لتدابير الصحة النباتية

  
  الخلفية 

  
ّ، يتعdين أن تطبdق المنظمdات القطريdة  الdسلعوعنdد اعتبdار تdدابير الdصحة النباتيdة لھdذه . نباتات المستوردة إمكانية إدخال آفات حجريdةلل ّ

وبغية تقدير مخاطر اkفdة وتحديdد ). 2006: 1المعيار الدولي رقم ( تدابير با�رتكاز على مبدأ إدارة الخطر  (NPPOs)لوقاية النباتات
 بلdدان للّوتحdدد المنظمdات القطريdة لوقايdة النباتdات. ّلمناسبة للصحة النباتية لطريق بعينdه، يتعdين القيdام بتحليdل مخdاطر اkفdاتالتدابير ا

ّ المتاجر بھا دوليا، تدابير إدارة الخطر الذي يخفdف خطdر اkفdة دون الحاجdة إلdى تطبيdق حجdر مdا  السلع، لعديد من الشحناتالمستوردة ً
  . أن فترة حجر تكون مطلوبة ّ، قد تحدد المنظمات القطرية لوقاية النباتات نباتات الغرس، وبخاصة السلع أنه، ولبعضعلى. بعد الدخول

  
ًقد تقرر المنظمdات القطريdة لوقايdة النباتdات أن فتdرة حجdر زراعdي تكdون ضdرورية لdشحنة معينdة نظdرا �سdتحالة تdدقيق وجdود آفdات  ّ

 معاملddةالوھdذا يddسمح باختبddار وجdود آفddات، الوقddت الYdزم للتعبيddر عddن العYئdم أو اNعddراض، و. حجريdة فddي تلddك الdشحنة عنddد الddدخول
  . ًالمناسبة إذا كان ذلك ضروريا

  
 من النباتات وأي آفة حجريdة يحتمdل أن ترافقھdا بحيdث � تdستطيع الھdروب أو ٍإن الغاية من محطة حجر ما بعد الدخول ھو احتجاز كل

  ا[فdراج عdن، وأنdشطة التdدقيق المطلوبdة، يمكdنمعاملdةال أن يdتم ا�نتھdاء مdن عمليdات التفتdيش، ا�ختبdار، وبعdد. أن تزال مdن المحطdة
  . الشحنة، إتYفھا أو إبقاؤھا كمادة مرجعية حسب المناسب

  
جرية، كائنات مثل آفات ح( أخرى في الحجر  حيةًقد تكون الخطوط التوجيھية الموصوفة في ھذا المعيار ذات صلة أيضا لمسك كائنات

  .  أيضا قد يكون لھا متطلبات خاصة والتي)البيولوجيةحية مفيدة، عوامل المكافحة 
  

  تحديد الحاجة لحجر ما بعد الدخول كتدبير صحة نباتية
: 2ي رقdم ً انdسجاما مdع المعيdار الdدولنباتdات الغdرسمعينdة مdن  سلعلd ّيتعين القيام بتحليل مخاطر اkفات لتحديdد تdدابير الdصحة النباتيdة 

 تdدابير الdصحة  كمdا يحdدد لنباتdات الغdرسّويحدد تحليdل مخdاطر اkفdات خطdر اkفdة المرافdق .2004: 11 والمعيار الدولي رقم 2007
المواصdفات الفيزيائيdة والتdشغيلية لمحطdة حجdر مdا بعdد الdدخول،  دّوتحdد. النباتية، والتي قد تشمل حجر ما بعد الdدخول، [دارة الخطdر

  . بشكل كافنوعةت محجرية آفات جاز الذي تؤمنه المحطة، ومقدرتھا على أن تحتجزمستوى ا�حت
  

ّوبعد أن يتم تحديد تدابير حجر ما بعد الدخول من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد، يتعين أن تحدد المنظمdة القطريdة 
  : بأي من التاليلوقاية النباتات فيما إذا كان يمكن الوفاء بھذا التدبير

  دون أي تعديل) قد تشمل مواقع حقلية معزولة(محطة حجر ما بعد الدخول قائمة  - 
 دخول قائمةالتعديل لشروط الھيكل أو الشروط التشغيلية لمحطة حجر ما بعد  - 
 دخول جديدة مصممة ومبنيةالمحطة حجر ما بعد  - 
 .الحجر في منطقة أو بلد آخر - 
  

  المتطلبات 
  
  حجر ما بعد الدخول  اتمحطلعامة المتطلبات ال .1

ٍ بيولوجية كل من النباتdات واkفdات الحجريdة التdي مdن المحتمdل  لنباتات الغرسّيتعين أن تراعي متطلبات محطات حجر ما بعد الدخول
فdات  فdي الحجdر الزراعdي منdع أيdة آ نباتdات الغdرسويتطلب ا�حتجdاز النdاجح لdشحنات. ، وبخاصة طريقة تشتتھا وانتشارھاھاترافق أن

حجريdة مرافقdة مdن الھdروب ومنdع الكائنdات الحيdة فdي المنطقdة خdارج محطdة حجdر مdا بعdد الdدخول مdن دخdول المحطdة ونقdل اkفdات 
 .الحجرية خارج المحطة

 
  حجر ما بعد الدخولمحطات خاصة لالمتطلبات ال  .2

  ضdمن أشdياء ، دفيئة زجاجية، مختبر، من بشباكدفيئة موقع حقلي، : قد تتألف محطات حجر ما بعد الدخول من واحد أو أكثر من اkتي
  .  المستوردة واkفات الحجرية التي قد ترافقھا نباتات الغرسّويتعين أن يتم تحديد مرافق المحطة المنوي استعمالھا بنمط . أخرى

  
مثل الموقع، ( حجر ما بعد الدخول  كل المسائل المناسبة عند تحديد متطلبات محطةتّويتعين أن تراعي المنظمات القطرية لوقاية النباتا

ّويتعdين ). اkفdات الحجريdة معاملdةو الفضYت، وتوافر نظdم كافيdة للكdشف، التdشخيص، معاملةالمتطلبات الفيزيائية والتشغيلية، مرافق 
  . راجعات والم التفاتيشضمان المحافظة على المستوى المناسب من ا�حتجاز عن طريق على المنظمة القطرية لوقاية النباتات

  
  . مختلفة من اkفات الحجرية أنماط ً توجيھا حول متطلبات محطات حجر ما بعد الدخول با�ستناد إلى بيولوجية1يؤمن المرفق 

  
  الموقع 1.2

  : التالية اNمور معاملةّيتعين أثناء تحديد موقع محطة حجر ما بعد الدخول 
َمخاطر الھروب العرضي ل�فات الحجرية  -  َ  
 ّلمبكر لھروب ما إمكانية الكشف ا - 
 .إمكانية تدابير إدارة فاعلة في حالة الھروب - 
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ًيتعين أن تdؤمن محطdات حجdر مdا بعdد الdدخول عdز� واسdتقرارا كdافيين  ً ّ ّمثdل الحdد اNدنdى مdن التعdرض Nحdداث مناخيdة أو جغرافيdة (ّ
مثل الموقع بعيdد عdن أي إنتdاج زراعdي (اتية المرتبطة ّكما يتعين اعتبار عزل مناسب عن النباتات القابلة ل�صابة واNنواع النب). شديدة

  ). حيوي عالي/أو بستاني، غابات أو مناطق ذات تنوع بيولوجي
  

  المتطلبات الفيزيائية  2.2
، بيولوجيdة أيdة آفdات حجريdة مdن المحتمdل أن ترافdق  نباتات الغdرسّيتعين أن يراعي تصميم محطة لحجر ما بعد الدخول متطلبات نمو

ّيتعين تdوافر مرافdق ). مثل في حالة انقطاع الكھرباء أو ا[مداد المائي( العمل في المحطة ومتطلبات الطوارئ النوعية انسيابيةالشحنة، 
  .  في محطة حجر ما بعد الدخول نباتات الغرسالمكاتب والبنية التحتية للخدمات الداعمة حسب الطلب وأن تكون معزولة عن

  
  :الواجب مراعاتھاوتشمل المتطلبات الفيزيائية 

  تحديد المحطة  - 
 عزل المواقع الحقلية  - 
 تمييز مناطق الوصول الداخلية بمستويات مختلفة من ا�حتجاز - 
 )ِللجدران، اNرضيات، اNسقف، اNبواب، والشباك للنوافذ(مواد ھيكيلية  - 
 )لضمان التعاون الفاعل لمحطة حجر ما بعد الدخول وا[جراءات المرافقة(حجم المحطة  - 
 صورات للفصل الداخلي للشحناتمق - 
 ) في الحجرنباتات الغرس�جتناب حركة المركبات في المنطقة التي يتم فيھا نمو (الوصول إلى المحطة  - 
 )ل�بواب، النوافذ، فتحات التھوية، والمصارف وقنوات أخرى(تصميم الفتحات  - 
 )للھواء، الماء، والفضYت الصلبة والسائلة (معاملة النظم - 
 ) اNوتوكYفات–خزانات السYمة البيولوجية وأجھزة التعقيم (التجھيزات  - 
 إمكانية الوصول إلى إمدادات المياه والكھرباء، بما في ذلك المولدات ا[حتياطية - 
 حوض لغسيل اNقدام عند الدخول  - 
 ّغرفة إزالة التلوث للعمال  - 
 استعمال العYمات - 
 تدابير أمان  - 
 . تّالوصول إلى مرافق التخلص من النفايا - 

  
 المتطلبات التشغيلية 3.2

 لوقاية النباتات للبلد  القطرية بھا أو مراجعتھا من قبل المنظمةالترخيصّيتعين أن يتم تشغيل محطات حجر ما بعد الدخول أو 
  .المستورد

  
حجر ما بعد  في محطة نباتات الغرسيُطلب القيام بإجراءات محددة في تشغيل المحطة [دارة المخاطر المحددة المرافقة لشحنات 

ّويتعين أن ُيفصل دليل إجرائي، مصدق من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات. الدخول ّ ًحيثما يكون ذلك مناسبا، ا[جراءات التي  )ّ
  .ّتمكن المحطة من تحقيق غاياتھا

  
 النظامية، تدريب اNفراد، التشغيل تشمل المتطلبات التشغيلية المطلوبة سياسات وإجراءات مناسبة مرتبطة بمراجعة ا[دارة، المراجعة

  .، التخطيط للطوارئ، الصحة واNمان، والتوثيق نباتات الغرسالعام لمحطة حجر ما بعد الدخول، حفظ السجYت واقتفاء
  

  متطلبات الموظفين    1.3.2
   :قد تشمل المتطلبات

  ما بعد الدخول وكافة أنشطتھا ّمشرف مؤھل مناسب تقع على عاتقه المسؤولية الكلية للمحافظة على محطة حجر - 
 المرافقة  ةنشطاNو عاملون مؤھلون مع مسؤوليات ُتعھد إليھم للمحافظة على محطة حجر ما بعد الدخول - 
 .ً داعمون مؤھلون علميا بشكل مناسب أو سھولة الوصول إليھم موظفون - 

 
  اFجراءات الفنية والتشغيلية   2.3.2

  :شغيلية في دليل إجرائي وقد تشملّيتعين توثيق ا[جراءات الفنية والت
 الممسوكة في محطة حجر ما بعد الدخول بحيث � يزيد عن طاقة المحطة بطريقة قد تعيق  نباتات الغرسّوضع حد لعدد - 

 التفتيش أو توقيف الحجر الزراعي
  أو في حالة وجود آفة الغرستوفير تطھير المحطة قبل دخول نباتات - 
 و ا[رساليات المختلفة ضمن المحطةضمان فصل مكاني كاف للشحنات أ - 
ّيتعين أن يستخدم نظام اقتفاء محدد وحيد من (ّنظام يمكن من ا�قتفاء الكامل للشحنات خYل محطة حجر ما بعد الدخول  -  ّ

 ) الشحنات المصابة أو إتYفھا ا[فراج عنوا�ختبار وحتى معاملةال وصول الشحنة النباتية إلى المناولة،
 إذا احتاج اNمر لذلك) مثل مقصورات اNمان الحيوي، أقفاص(استعمال أداة حجز محددة  - 
  تطھيرٍ إجراءات عYوة علىقطع، أحذية ومYبس،الإجراءات مناولة وصحة تمنع انتشار اkفات من اNيدي، أدوات  - 

 السطوح في محطة حجر ما بعد الدخول
 )مثل استعمال المصائد(بعد الدخول وما يجاورھا عمل احتياط لرصد وجود اkفة في محطة حجر ما  - 
 أو اختبار مناسب لكشف اkفات الحجرية/تفتيش و - 
 أخذ العينات منھا ونقلھا لمختبرات التشخيص �ختبار اkفات الحجرية /وصف للكيفية التي يجب مناولة النباتات بھا، اعتيانھا - 
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ًتحديد اتصال الموظفين بالنباتات التي قد تمثل خطرا  -   خارج محطة حجر ما بعد الدخولّ
ٍمعايير لتحديد ما يشكل خرقا للحجر الزراعي ونظام إبYغ لضمان ا[بYغ عن أية خروقات والتدابير المعتمدة إلى المنظمة  -  ً

 القطرية لوقاية النباتات دون تأخير
 )مقصورات اNمان الحيويو" أوتوكYف"مثل المعقم (للجھاز ) مثل الصيانة والمعايرة(احتياط للتقدير والمكافحة  - 
َ العرضي للنباتات أو اkفات من المحطة، ا[فراجمثل الحرائق، (خطط طوارئ فاعلة �ضطرابات أو إخفاقات الحجر  -  َ

 )انقطاع التيار الكھربائي، أو طوارئ أخرى
  )ومتطلبات الصحةالتكامل البنيوي (ّجدول زمني للمراجعات الداخلية والخارجية لتدقيق أن المحطة تحقق المتطلبات  - 
المناسبة أو إتYف المادة النباتية المصابة بآفات حجرية، وحفظ النماذج إذا  معاملةال عدم ا�متثال يتضمن للتعامل معإجراء  - 

 ًكان مطلوبا
 ّاحتياط للتخلص من وتحميل الشحنات المصابة - 
ّإجراءات [زالة التلوث والتخلص من الفضYت، بما في ذلك مواد التعبئة وا -   لركيزةّ
 آحادية ا�ستخداماستخدام كادر متخصص أو تجھيزات حماية شخصية  - 
 إجراءات لوصف الكيفية التي تتم لمراجعة الوثائق، تعديلھا أو مراقبتھا  - 
ّ الزوار، نظام تسجيل للزوار أماكنّ الزوار، قيود على مرافقةمثل(ّ الزوار المصرح له ووسائل لمراقبة دخول الكادر  -  ّ( 
 . أن يكون معظم العاملين مؤھلين بشكل كاف، بما في ذلك التدريب حسب المناسبإجراء لضمان - 

  
  حفظ السج<ت    3.3.2

  : قد تكون ھناك حاجة للسجYت التالية
 )أو أجزاء محددة منھا( لھم بدخول المحطة  المصرحقائمة بموظفي محطة الحجر والموظفين اkخرين - 
  المحطة على الموقع وكافة نقاط الدخول والوصول للمحطة مكانرِمخطط لموقع محطة حجر ما بعد الدخول يُظھ - 
 ّسجل الزوار - 
 المعالجات،، ا�ختبار، التفتيشمثل أنشطة الموظفين،(سجل لكافة أنشطة محطة حجر ما بعد الدخول المنفذة في المحطة  - 

 )ا[فراج عنھا الموجودة في الحجر و نباتات الغرسّالتخلص من شحنات
 النباتات في محطة حجر ما بعد الدخول ومصادر منشئھاسجل لكافة شحنات  - 
 سجل بالتجھيزات - 
 .سجYت التدريب ومھارات الموظفين - 
  

  تشخيص اLفات أو النواقل الحجرية وإزالتھا   4.2
  

ّيتعين أن يكون لمحطات حجر ما بعد الدخول أنظمة لرصد وجود اkفة في محطة حجر ما بعد الدخول وما يجاورھا إضافة لكشف 
 مقدرة محطة حجر ما بعد الدخولمن اNھمية بمكان أن يكون لو. kفات الحجرية وتحديد ھويتھا أو النواقل المحتملة ل�فات الحجريةا

وفي أي حالة، فإن قرار التشخيص النھائي يبقى مع .  إلى الخبرة التشخيصية إما من العاملين ضمن المحطة أو بوسائل أخرىالوصول
  . اية النباتاتالمنظمة القطرية لوق

  
  مراجعة محطات حجر ما بعد الدخول   5.2

ّيتعين أن تضمن المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تتم مراجعة محطة حجر ما بعد الدخول بشكل منتظم لضمان أن تحقق المحطة  ّ
  .المتطلبات الفيزيائية والتشغيلية

  
 إتمام عملية حجر ما بعد الدخول  .3

  . من محطة حجر ما بعد الدخول فقط عندما تكون خالية من اkفات الحجرية نباتات الغرست شحناا[فراج عن ّيتعين
  

ّكما يتعين أن يكون ا[تYف بطريقة تزيل أي . إتYفھا أوزالتھا[ النباتات التي وجد أنھا مصابة بآفات حجرية معاملةّويتعين أن يتم 
  ).ل ا[تYف الكيميائي، الحرق، التعقيم باNوتوكYفمث( احتمال لھروب اkفة من محطة حجر ما بعد الدخول 

  
   المصابة أو المحتملة ا[صابة  نباتات الغرسوفي مناسبات خاصة، قد تكون

  مشحونة لمحطة حجر ما بعد دخول أخرى لمزيد من التفتيش، ا�ختبار أو المعاملة - 
 نة إذا ما كانت مستوفية لمتطلبات الصحة النباتيةأمي/ّ إلى بلد آخر تحت ظروف مقيدة مشحونة إلى بلد المنشأ أو معادةُ◌ - 

  للبلد المستلم أو بموافقة المنظمة القطرية لوقاية النباتات التي جرت مراسلتھالYستيراد
 .أن يحتفظ بھا كمادة مرجعية لعمل فني أو علمي في ظل الحجر - 
 

  .النباتات أية مخاطر ل�فة مترافقة مع نقل معاملةّوفي مثل ھذه المناسبات يتعين 
  

ّكما يتعين أن توث   .ق المنظمة القطرية لوقاية النباتات عملية حجر ما بعد الدخولّ
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  .من المعيارأدرج ھذا المرفق Nغراض مرجعية فقط وھو ليس جزءا واجب ا�تباع 
  

  متطلبات محطات حجر ما بعد الدخول : 1المرفق 
وترتكز المتطلبات . نباتات الغرسعد الدخول النظر في اNمور التالية لشحنات لمحطة حجر ما ب يمكن للمنظمة القطرية لوقاية النباتات

 المخاطر من آفات معاملةوقد تكون ھناك متطلبات أخرى ضرورية ل .ترافق النباتات نأعلى بيولوجية اkفات الحجرية المحتمل 
  .محددة

  

 متطلبات عامة لمحطات حجر ما بعد الدخول 
  مناطق أخرى، بما في ذلك المكاتب المستخدمة من الموظفينعزل فيزيائي للنباتات عن •
  مناسبتصريحّحمايات كافية لضمان أنه � يمكن الوصول إلى النباتات أو إزالتھا من محطة حجر ما بعد الدخول بدون  •
 )ّمثل خليط تأصيص معقم أو وسط نمو غير ترابي(نمو النباتات في وسط نمو خالي من اkفات  •
  على طاو�ت مرتفعةنمو النباتات  •
 ) والرطوبة،مثل درجة الحرارة، ا[ضاءة(عمل احتياط لظروف مناسبة للنمو للنباتات المستوردة  •
 ّعمل احتياط لظروف مھيئة لتطور عYئم اkفات وأعراضھا والتعبير عنھا •
بعد الدخول عن طريق إغYق كافة واستبعادھا من محطة حجر ما ) مثل القوارض، الذباب اNبيض، النمل(مكافحة الحشرات المحلية  •

 )باستثناء أرضية المرافق المفتوحة(نقاط الدخول بإحكام، بما في ذلك قنوات الكھرباء والضخ 
) مثل أدوات القطع(ّوالمعدات ) بما في ذلك النباتات المصابة(أو إتYف الفضYت ) ّإزالة التلوث(أي نظام أو وسيلة للتعقيم، التطھير  •

 المحطةقبل إزالتھا من 
 نظام ري مناسب لمنع نقل اkفات •
 الشبكية، أن تكون السطوح القابلة للوصول مبنية من مادة ناعمة وغير منفذة من أجل التنظيف الدفيئاتبالنسبة للدفيئات الزجاجية و •

 والتطھير الفاعل
أو ھجوم الحشرات وغيرھا من مفصليات  الشبكية من مواد مقاومة للتلف  الدفيئاتالدفيئات الزجاجية ووجدران أن يتم بناء أسقف  •

 اNرجل
يتم ارتداؤھا من كافة العاملين ) ّمثل معطف مخبري وأحذية أو أغطية ل�حذية وقفازات مكرسة لYستعمال لمرة واحدة(مYبس حماية  •

 ّوالزوار ونزعھا عند الخروج من محطة حجر ما بعد الدخول
 .ً موادا خطرة  علىجر ما بعد الدخول تحتوي لح مناطقّإزالة تلوث العاملين عند خروجھم من •

 متطلبات محطة حجر ما بعد الدخول  ) لNفات الحجرية(المواصفات البيولوجية 
مثddل بعddض (اkفddات التddي تنتقddل بddالتطعيم فقddط 

 )الفيروسات أو الفيتوبYسما
ًقد تشمل مرافق المحطة موقعا حقليا،ً •  ً دفيئة زجاجية أو مختبرادفيئة شبكية، ً
 حطة حجر ما بعد الدخول محددة بوضوحم •
 عزل مناسب عن العوائل المحتملة  •
 مادة العائل مقصورة على محطة حجر ما بعد الدخول فقط  •

اkفddات التddي تنتقddل بوسddاطة التربddة أو الميddاه 
فقddط، أو مddع نواقddل تنتقddل ھddي ذاتھddا بوسddاطة 

مثdddddddل نيمdddddddاتودا (فقdddddddط . التربdddddddة والميdddddddاه
 )الحويصYت، فيروسات نيبو

 دفيئة زجاجية  أوً، نفقا دفيئة شبكية،قد تشمل مرافق المحطة •
ّيتعين إغYdق النوافdذ وقفلھdا عنdد عdدم ا�سdتخدام وعنdد فتحھdا، يتعdين أن تكdون النوافdذ  • ّ

 مغطاة بشباك
 مغطس ل�قدام •
  منفذةأرضية غير •
ّللdتخلص مdن ) عنdد دخdول المحطdة والخdروج منھdا( مناسdبة للفdضYت والمdاء معاملة  •

 ات الحجرية اkف
 ّ مناسبة للتربة للتخلص من النواقل المنقولة مع التربةمعاملة  •
 عزل مناسب للنباتات عن التربة •
 منع ماء الصرف من الوصول إلى مصادر المياه المستخدمة في سقاية نباتات العائل  •
 مصائد ل�تربة مركبة في المصارف  •

اkفات أو نواقل اkفات المنقولة مdع الھdواء أو 
مثdddل ( مdddم0.2متحركdddة وحجمھdddا أكبdddر مdddن ال

 )ّالمن

، دفيئdة زجاجيdة أو  دفيئdة شdبكيةيمكن أن تتضمن مرافق محطdة حجdر مdا بعdد الdدخول •
 مختبر

 ، مع أقفال مناسبة وشباك ا[غYق ًأبواب تغلق ذاتيا محكمة •
 الدخول عبر بابين مفصولين بممر أو غرفة داخلية  •
 ي في الغرفة الداخليةاNيد تشغيله عن طريق  يتم �حوض/مغطس •
 الغرفة الداخلية مرشوشة بمبيد للحشرات •
لمنdع ) أغطية فتحdات التھويdة  وشبكية دفيئاتمثل ) ( فتحة70( مم 0.2فتحات أقل من  •

 اkفة أو الناقل من الدخول أو الھروب
 تكون مdادة العائdل البdديل ل�فdة الحجريdة ضdمن المdسافة المتوقعdة �نتdشار � ّيتعين أن •

 )في أي اتجاه(أو الناقل من محطة حجر ما بعد الدخول اkفة 
برنامج رصد ل�فة يتضمن استخدام مصائد �صقة، مصائد ضdوئية أو أي جھdاز آخdر  •

 ةالحشر لرصد
 تأمين تدفق الھواء باتجاه الداخل ضمن أنظمة التدفئة، التھوية ونظام التكييف الھوائي •
 اء وللمحافظة على المعدات اNخرىنظام احتياطي [مداد الكھرباء لنظم دفق الھو •
قبdل إزالتھdا مdن محطdة ) مثل أدوات القطdع(والمعدات الفضYت ّتلوث  تعقيم أو إزالة  •

 .حجر ما بعد الدخول
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اkفddات أو نواقddل اkفddات المنقولddة بddالھواء أو 
مثdddال ( مdddم 0.2المتحركdddة وحجمھdddا أقdddل مdddن 

 )بعض أنواع الحلم أو التربس

 دفيئة زجاجية مشادة بزجdاج نظdامي، بdولي كاربونيdت كتdيم قد تتضمن مرافق المحطة •
  أو مختبر،مقاوم أو من بYستيك ثنائي الطبقة

 ًأبواب تغلق ذاتيا محكمة ا[غYق، مع قفل مناسب وشباك •
 بممر أو غرفة داخلية بابين مفصولينالدخول عبر  •
  اNيدي في الغرفة الداخليةيتم تشغيله عن طريق � حوض/مغطس •
أن � تكون مdادة العائdل البdديل ل�فdة الحجريdة ضdمن المdسافة المتوقعdة �نتdشار ّيتعين  •

 )في أي اتجاه(اkفة أو الناقل من محطة حجر ما بعد الدخول 
  آخdرضوئية أو أي جھاز �صقة، مصائد مصائد برنامج رصد ل�فة يتضمن استخدام  •

 لرصد الحشرة
 لتدفئة، التھوية ونظام التكييف الھوائي باتجاه الداخل ضمن أنظمة االھواءتأمين تدفق  •
 الھواء وللمحافظة على المعدات اNخرى انسيابنظام احتياطي [مداد الكھرباء لنظم  •
مرشحات (أو ما يعادلھا ) HEPA( ئيةھواالللجزيئات عالية الفعالية تصفية بمرشحات  •

HEPA زddر % 99.97 لحجddات ذات قطddن الجزيئddرون و 0.3مddن % 99.99 ميكddم
 )يات ذات الحجم اNكبر أو اNصغرالجزئ

قبdل إزالتھdا مdن محطdة ) مثdل أدوات القطdع(تعقيم أو إزالة تلوث الفdضYت والمعdدات  •
 حجر ما بعد الدخول

نظddام إمddداد كھربddائي احتيddاطي لddنظم الھddواء للمحافظddة علddى تddدريجات سddلبية لddضغط  •
 الھواء وللمعدات اNخرى

 مان الدفق باتجاه الداخل في كل اNوقات قفل بيني لنظم إمداد الھواء وتصريفه لض •
مثddل (اkفddات عاليddة الحركddة أو سddھلة التddشتت 

 الdddصدأ، والبكتيريdddا المنقولdddة فطريdddات/فطdddور
 )بالھواء

ّقد تتضمن مرافق المحطة دفيئة زجاجية مبنية من زجاج مقاوم للكسر أو جدران ثنائية  •
  أو مختبر،من بولي كاربونيت

 مغطس ل�قدام  •
 ، مع أقفال مناسبة وشباكمحكمة ا[غYقًق ذاتيا أبواب تغل •
  بممر أو غرفة داخليةبابين مفصولين الدخول عبر •
 الداخليةلغرفة  في ا اNيدييتم تشغيله عن طريق�  حوض/مغطس •
ّيتعين أن � تكون مواد العائل البديل ل�فات الحجرية ضمن المdسافة المتوقعdة �نتdشار  •

 )في أي اتجاه( ما بعد الدخول اkفة أو الناقل من محطة حجر
 تامين دفق ھوائي باتجاه الداخل مع نظام التدفئة، التھوية أو التكييف •
 نظام احتياطي [مداد الكھرباء لنظم تدفق الھواء والمحافظة على معدات أخرى •
 عدم دخول مباشر إلى المحطة من خارج البناء •
 ي الوقت ذاتهأبواب للممر تقفل بالتبادل بحيث يتم فتح باب واحد ف •
مرشحات ( أو ما يعادلھا )HEPA (ئيةھواالتصفية بمرشحات عالية الفعالية للجزيئات  •

HEPA سكddddر % 99.97 لمddddات بقطddddن الجزيئddddرون و 0.3مddddن % 99.99 ميكddddم
 )الجزيئات بحجم أعظم أو أصغر

 HEPAتصفية كل فضYت الھواء عبر مرشحات  •
قبdل ) مثdل أدوات القطdع(ة والمعdدات تعقيم أو إزالة تلdوث الفdضYت الdصلبة أو الdسائل •

 إزالتھا من محطة حجر ما بعد الدخول
 قفل متبادل لنظم إمداد الھواء وسحبه لضمان دفق داخلي للھواء في كل اNوقات •
 تركيب إنذار أمان •
 )ًقد يكون مطلوبا للعاملين عند مغادرتھم المحطة(دوش مائي  •
مياه الفضYت لمنع إخفاق  معاملةونظم رصد للعمليات التشغيلية مثل مفرقات الضغط  •

 النظم اNساسية 
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 المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

 2009: 5مشروع تعديل للمعيار الدولي رقم 

"كائن حي مفيد: "حذف مصطلح قديم وتعريفه  

(201-) 

 

  

  

  )النباتية الصحة مصطلحات دليل (5 رقم الدولي يارالمع على تعدي+ت

  وتعريفه"مفيد حي كائن: "القديم المصطلح حذف

  الخلفية

 الدليل عمل جماعة منالنباتية  الصحة لتدابير المؤقتة للھيئة السابعة الدورة طلبت عندما 2005 في المصطلح ھذا بدأ النظر في

)GWG(، 2005: 3 الدولي للمعيار المنقحة نسخةال في والتعاريف المصطلحات في النظر) لتدابير المؤقتة للھيئة السابعة الدورة انظر 

 جماعة اقترحت. النباتية الصحة تدابير لھيئة السابعة الدورة فيالمتخذة  للم;حظات ًمراعاة) 2.79 الفقرة ،2005 النباتية، الصحة

  2009ديسمبر / كانون أول10  تاريخ ھذه الوثيقة

  "دليل مصطلحات الصحة النباتية "،5مشروع تعديل للممعيار الدولي رقم   فئة الوثيقة

ي الوثيقة من قبل الدورة ّ بتبن2009نوفمبر /أوصت لجنة المعايير في تشرين أول   الحالية للوثيقة المرحلة 
  ر ومھيأ في صك جديدّالخامسة لھيئة تدابير الصحة النباتية؛ محر

 عمل الدليل جماعة من في دورتھا السابعة لھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية اطلبت   المصدر
  2005: 3ت في المعيار الدولي المنقح رقم اعتبار المصطلحا

الفريق (من لجنة المعايير ) 2008( في دورتھا الثالثة طلبت ھيئة تدابير الصحة النباتية   المراحل الرئيسية

) العملية النظامية(، مشورة اRعضاء "كائن حي مفيد"النظر في تعريف ) الفني للدليل
  2009يونية /حزيران
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2 5مشروع تعدي;ت للمعيار الدولي 

 تعاريفال على ا]بقاء ّنيتعي وأنه" البيولوجية المكافحة "تعريف إلى" العقيمة الحشرات "إضافة 2005 لعام اجتماعھا في الدليل عمل

  ). 6.5 الفقرة ،2005 الدليل، عمل جماعة رتقري انظر" (البيولوجية المكافحة عامل "و" مفيد حي كائن "لـ القائمة

 العزو بحذف ٍمقترحات، 2007 و 2005 نبي ما الفترة في ،)TPG (للدليل الفريق الفنيو) SC (المعايير لجنة بين ما التباد�ت شملت
 ھناك كوني � قد العزوين، ك; حذف تم ما وإذا. التعريف من كليھما أو" العقيمة الحشرات "أو" البيولوجية المكافحة عوامل "إلى

 الحشرات "للـ والعز حذف تم ما إذا أنه على. "مفيد حي كائن "لـ العام المعنى في يكون أن شأنه من التعريف Rن للتعريف حاجة
 لتغطية 2005: 3  رقمالدولي لمعيارا مقصد مراعاة في ا]خفاق شأنه من وھذا الحالي، للتعريف تغيير أي ھناك يكون فلن ،"العقيمة

  .مفيد حي كائن مصطلح ضمن العقيمة الحشرات

 لھيئة اRولى الدورة عقب" البيولوجية افحةالمك "تعريف بتعديل المتعلقة المناقشات أدت ،2006 عام للدليل الفريق الفني اجتماع وفي

 النباتية الصحة تدابير لھيئة الثانية الدورة في النباتية الصحة مصطلحات دليل من المصطلح حذف إلى) 2006 (النباتية الصحة تدابير

  . 2007 مايو/أيار في المعايير لجنة اجتماع في ذلك رّوتكر. العقيمة الحشرات ليغطي" مفيد حي كائن "تعريف وتعديل) 2007(

 الخاص التعريف في النظر مواصلة للدليل الفريق الفني من النباتية الصحة تدابير لھيئة الثالثة الدورة طلبت ،2008 في اجتماعھا وفي

 تدابير يئةلھ الثالثة الدورة في المناقشات أشارت ذلك، ومع. الدليل في بالمصطلح ا�حتفاظ ّيتعين كان إذا وفيما" مفيد حي كائن "بـ
  . الدليل في المصطلح إدراج إلى الحاجةحتى  بل ،"مفيد حي كائن "تعريف يخص فيما قلق ھناك زال ما أنه إلى النباتية الصحة

 حي كائن "لمصطلح المناقشة من مزيد جرى ،2008 أكتوبر/أول تشرين في الدانمرك كوبنھاجن، في للدليل الفريق الفني اجتماع وفي

 الكائنات يذكر ،)د الفقرة 1.7 المادة (ا�تفاقية نص بأن ووجدت ا�تفاقية في المصطلح استخدام في للدليل فريق الفنيال وبحثت". مفيد

 الحية الكائنات إلى ا�تفاقية من الفرنسية النسخة وتعزو. ًمشوشا كان ،"مفيدة أنھاب زعمي والتي النباتية للصحة ًقلقا تشكل التي "الحية
   اRھمية ذات الحية الكائنات إلى ا]سبانية والنسخة النباتية للصحة اRھمية ذات

 من" مفيد حي كائن "مصطلح سحببأن يتم  للدليل الفريق الفني اقترح ،2008 لعام نوفمبر/أول تشرين في المعايير لجنة اجتماع وفي

ً مقترحة ،2009 مايو/أيار في المعايير لجنة قبل من لمراجعتھا للدليل، الفريق الفني ھاّ◌ّأعد ٍوثيقة على المعايير لجنة ووافقت. الدليل
  . الدليل من هوتعريف" مفيد حي كائن "مصطلح حذف

 است;مھا، تم م;حظة عشرة ث;ث بين ومن. اRعضاء م;حظات 2009 أكتوبر أول تشرين في للدليل الفريق الفني اجتماع ناقش
 على م;حظات ست وافقت حين في ًإضافيا ًتوضيحا م;حظتان وطلبت دليل،ال في وتعريفه المصطلح على ا]بقاء منھا أربعة اقترح

أن ب توصياته للدليل الفريق الفني رّكر الم;حظات، اعتبار وبعد). المفيدة الحية الكائنات ھي لماً عاما ًتحلي; منھا واحدة طلبت (الحذف
  . تغيير بدونً آنفا المذكور الشرح وبقي يد،جد عنصر مناقشة تتم ولم. الدليل من" مفيد حي كائن "مصطلح حذفيتم 

   للحذف مقترح: 5 الدولي المعيار على تعدي+ت

 ذلك في بما مباشر، غير أو مباشر بشكل النباتية المنتجات أو لنباتاتل مفيد حي كائن أي مفيد حي كائن
 ).2005: 3 الدولي المعيار (البيولوجية المكافحة عوامل
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�%#$&�'��$����!��!Conotrachelus nenuphar ��!��א��QJא 
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 �UVא���!�� �$��'
Conotrachelus nenuphar (Herbst) (Coleoptera: Curculionidae) �R�0)Dא���RWא 

�%#$&�XYن�,�א�?��Zא���]�'��2��א�����01وא/�9Conotrachelus nenuphar א�R�0)Dא��\Yא������د�א/�[���� 

���)7��,#8������=���;#א:92د���5!�4א�#>�?��'����Conotrachelus nenuphar� �

�.D!ED99.9880���4>�_�)D!���,95٪(�_�א��������وא�^����4 ��!��� �
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كما ال تؤمن .  مرتبطة بتسجيل مبيدات اآلفات أو أية متطلبات محلية لمعامالت مصدقةتفاقية الدولية لوقاية النباتات مسائلاليشمل نطاق معامالت اال 1

، التي يتعين معالجتها باستخدام إجراءات محلية قبل المصادقة على معاملة المعامالت معلومات عن تأثيرات محددة في صحة اإلنسان أو سالمة األغذية
وليس هناك إلزام لطرف متعاقد بالموافقة على المعامالت، تسجيلها , لة في جودة المنتج قبل اعتمادها دولياوعالوة على ذلك،ُ ينظر في تأثير المعام. ما

 .واعتمادها الستخدامها في أراضيه
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Conotrachelus nenuphar ����#���،�,+א�_�cو���=��(�>���و�?���0;��>��(.�e���و�+א���

.��Loق�א���!�� �

��Y��א��A�%א���8د�p�=א�����%��<�A�#>q���������)א��X!א��ن�א�rR�،���$!���=��و�;c�Qن�א���!�������qد:��soو�8د�

�د%�)Dא����אن�א��A:� �

�אb(ن��5د�%��Aא�^ ���א�$
�l��5ن�א&$#%��(�+-��?�)�oن�و��8(א����=��� - +,�soل��
�ج�א�^ #%)�(�L؛� 

#%�א����=���א�$������Jc�E!�#^1lع،����א�($��'،�و����+��X�c�vא>( �l��ًن��? - �^!�X )w�����ن���

��5�����=���;��א�$���� .cو���($#�!�4

�א�� �
�א��!�E,�e����x!א�� ���א��# Q��4�� d?����א���+�!�X���Eא^
�א���!���,��3א�� �Xא�� *+y�z{�4����,������

Hallman�)2003(�|��)א&$#%�,��3א��*+y�'��$)א�������Rא�+:�>�د��Malus domestica. 

��,#8�}�4�� �#8,���אMN��ع Qm5� �cن ��و~# �R#�!�3�,� ��وא/�9 ��א�^ � '�[�3�,� �א���!�� %b��1� b#4א)Jא� d?��א

��א���� �א���XY،�و�#א�E!�EYد�א����J^���,��3אMN��ع ���J�E,�X4)D!�X?$��R�0)Dא�� �Rlא� �0�)��Zא��

'�Dوא����RWא�E!���Y���.����)א��XYא��وא����RW�3א�,���Jא� Anastrepha ludens :و�$$ ��X+*�د

(Citrus paradisi and Mangifera indica), A. suspensa (Averrhoa 
carambola, Citrus paradisi and Mangifera indica), Bactrocera 
tryoni (Citrus sinensis, Lycopersicon lycopersicum, Malus 
domestica, Mangifera indica, Persea americana and Prunus 
avium), Cydia pomonella (Malus domestica and artificial diet) 
and Grapholita molesta (Malus domestica and artificial diet) 
(Bustos et al., 2004; Gould & von Windeguth, 1991; Hallman, 
2004, Hallman & Martinez, 2001; Jessup et al., 1992; Mansour, 

2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987).�E!و�

���2��א�����01وא/�9�E!��� )א��XYא��!���,��3]�'�א���א�����,�R����)Lא�Q)����z-5c�،vذ��'!�z�i��א�

�R�0)Dא���Rk��.�,و��Q)�J�،\�
O��;��RWא�*+���XYא�,��R�1���.=)����!��א��b#4א)Jن�אc���0�N�EYא#��#Rא���

�.o,�د%�א����A�#m+*�א���!�� �
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�'��$����!��!�%#$&Cylas formicarius elegantulus ��!��א��QJא 
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Cylas formicarius elegantulus (Summers) (Coleoptera: Brentidae) �R�0)Dא���RWא 

�%#$&�XYن�,�א�?��Zא���]�'��2��א�����01وא/�9Cylas formicarius elegantulus  �R�0)Dא��\Yא������א����د�א/�[ 

���)7��,#8������=���;#א:165د���5!�4א�#>�?��'����Cylas formicarius elegantulus�� �

�٪.D!ED99.9952.���4>�_�)D!���,95(�_�א��������وא�^����4 ��!��� �

�Q������I)Jאم�אMN��ع��Aא��
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كما ال تؤمن . تفاقية الدولية لوقاية النباتات مسائل مرتبطة بتسجيل مبيدات اآلفات أو أية متطلبات محلية لمعامالت مصدقةاليشمل نطاق معامالت اال 2

، التي يتعين معالجتها باستخدام إجراءات محلية قبل المصادقة على معاملة المعامالت معلومات عن تأثيرات محددة في صحة اإلنسان أو سالمة األغذية
د بالموافقة على المعامالت، تسجيلها وليس هناك إلزام لطرف متعاق, وعالوة على ذلك،ُ ينظر في تأثير المعاملة في جودة المنتج قبل اعتمادها دوليا. ما

 .واعتمادها الستخدامها في أراضيه



����א��و���� ����
�!28�:�%#$&�'��$����!��!Cylas formicarius elegantulus�  �6א��
��−��������2010/2א��א��
��א���������

����א��و���� ����
�28!$#وع�!� �2 

 

��Oذא���_#Lc���!���!� ���د�iא��($��� ���،�Rk�� X!�1���!�E,� #�D���� �א�($��'��� �lن �א�(�(��h>$#א��m5#ًא ��� ,� b��>c� ن
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�4��Qא��#���א��!�E,�e����x!א��
��א��������,����y�z{�4+*�א���!���,��3א�� �Xא����d?��א
� X��Follet�2006)� �א) �א&��% �א��.��� A� �א&$#% *+y� �א�($��' �����R� �>�د :+�Ipomoea 

batatas. 

א��?�dאJ(#4אb��1�b%�א���!���,��3]�'�א�^ ���وא/�9��,�!�3���R#و~#��cن�#8�Qm5,���אMN��ع���4{�
�Jא�$?�J�E,�X4)D!�X���א���XY،�و�#א�E!�EYد��R�0)Dא���Rlא� �0�)��Zא����א���� ��#8,��אMN��ع

'�Dوא�� ��RWא� E!� ��Y��� 3�,� ��^�� �א�(����. XYא��وא�� ��RWא� 3�,� ��Jא��د *+�� X $$و�: 
Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangifera indica), A. 
suspensa (Averrhoa carambola, Citrus paradisi and Mangifera 
indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, Lycopersicon 
lycopersicum, Malus domestica, Mangifera indica, Persea 
americana and Prunus avium), Cydia pomonella (Malus domestica 
and artificial diet) and Grapholita molesta (Malus domestica and 
artificial diet) (Bustos et al., 2004; Gould & von Windeguth, 1991; 
Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; Jessup et al., 1992; 
Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 

1987).���2�E!��� )א��XYא��!���,��3]�'�א���א�����,�R����)Lא�Q)����z-5c�،vذ��'!�z�i��א��E!و�
�R�0)Dא���Rk����א�����01وא/�9 .�*+���XYא�,��R�1���.=)����!��א�� b#4א)Jن�אc���0�N�EYא#��#Rو,�����א


�\،�o�Q)�J,�د%�א����A�#m+*�א���!��O��;��RWא.� �
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 و%$�א������
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 �UVא���!�� �$��'

Euscepes postfasciatus (Fairmaire) (Coleoptera: Curculionidae) �R�0)Dא���RWא 

�%#$&�XYن�,�א�?��Zא���]�'��2��א�����01وא/�9Euscepes postfasciatus �R�0)Dא��\Yא������א����د�א/�[ 

���)7��,#8������=���;#א:150د���5!�4א�#>�?��'���� Euscepes postfasciatus� �

�٪.D!ED99.9952.���4>�_�)D!���,95(�_�א��������وא�^����4 ��!��� �

�(��-��E.����א��Q�����!'�!(.�����א������א��و� �ً!�CD5!���א��18)���L.�ط����I)J����0�8אم�אMN��ع�1(�
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��!�� ���e!dول�א��fא� �

                                                   
كما ال تؤمن . تفاقية الدولية لوقاية النباتات مسائل مرتبطة بتسجيل مبيدات اآلفات أو أية متطلبات محلية لمعامالت مصدقةاليشمل نطاق معامالت اال 3

، التي يتعين معالجتها باستخدام إجراءات محلية قبل المصادقة على معاملة  أو سالمة األغذيةالمعامالت معلومات عن تأثيرات محددة في صحة اإلنسان
وليس هناك إلزام لطرف متعاقد بالموافقة على المعامالت، تسجيلها , وعالوة على ذلك،ُ ينظر في تأثير المعاملة في جودة المنتج قبل اعتمادها دوليا. ما

 .هواعتمادها الستخدامها في أراضي
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�}�4�� �#8,���אMN��ع Qm5� �cن ��و~# �R#�!� 3�,� ��وא/�9 ��א�^ � '�[�3�,� �א���!�� %b��1� b#4א)Jא� d?��א
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'�Dوא�� ��RWא� E!� ��Y��� 3�,� �א�(����. XYא��وא�� ��RWא� 3�,� ��Jא��د *+�� X $$و�: Anastrepha 
ludens (Citrus paradisi and Mangifera indica), A. suspensa (Averrhoa 
carambola, Citrus paradisi and Mangifera indica), Bactrocera tryoni 
(Citrus sinensis, Lycopersicon lycopersicum, Malus domestica, 
Mangifera indica, Persea americana and Prunus avium), Cydia 
pomonella (Malus domestica and artificial diet) and Grapholita 
molesta (Malus domestica and artificial diet) (Bustos et al., 2004; 
Gould & von Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 
2001; Jessup et al., 1992; Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von 

Windeguth & Ismail, 1987)..�3�,���!��א�����,�R����)Lא�Q)����z-5c�،vذ��'!�z�i��א��E!و�
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كما ال تؤمن . تفاقية الدولية لوقاية النباتات مسائل مرتبطة بتسجيل مبيدات اآلفات أو أية متطلبات محلية لمعامالت مصدقةاليشمل نطاق معامالت اال 4

بل المصادقة على معاملة ، التي يتعين معالجتها باستخدام إجراءات محلية قالمعامالت معلومات عن تأثيرات محددة في صحة اإلنسان أو سالمة األغذية
وليس هناك إلزام لطرف متعاقد بالموافقة على المعامالت، تسجيلها , وعالوة على ذلك،ُ ينظر في تأثير المعاملة في جودة المنتج قبل اعتمادها دوليا. ما

 .واعتمادها الستخدامها في أراضيه
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Grapholita molesta� ����<� �;� �و�?��0 ��<�� �و( ���#�/_��,+א �cو ���Loق�). e��� �� و�+א

�.א���!�� �

�E!�+א�����^
�4��Qא��#���א��!�E,�e����x!א��
��א��������,����y�z{�4+*�א���!���,��3א�� �Xא����d?��א
�X��Hallman�2004)�(�|��)א��A�%#$&א�*+y�'��$)א�������Rא�+:�>�د�Malus domestica 

א��?�dאJ(#4אb��1�b%�א���!���,��3]�'�א�^ ���وא/�9��,�!�3���R#و~#��cن�#8�Qm5,���אMN��ع���4{�
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'�Dوא�� ��RWא� E!� ��Y��� 3�,� ��^�� .�RWא� 3�,� ��Jא��د *+�� X $$א�(����و�� XYא��وא�� �: 
Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangifera indica), A. 
suspensa (Averrhoa carambola, Citrus paradisi and Mangifera 
indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, Lycopersicon 
lycopersicum, Malus domestica, Mangifera indica, Persea 
americana and Prunus avium), Cydia pomonella (Malus domestica 
and artificial diet) and Grapholita molesta (Malus domestica and 
artificial diet) (Bustos et al., 2004; Gould & von Windeguth, 1991; 
Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; Jessup et al., 1992; 
Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 

1987)..�E!��� )א��XYא��!���,��3]�'�א���א�����,�R����)Lא�Q)����z-5c�،vذ��'!�z�i��א��E!و�
�R�0)Dא�� �Rk�� ��وא/�9 �א����01 ��2� .��XYא�,� �R�1� ��.=)�� �א���!�� b#4א)Jא� �cن ��0�N�EYא#�� #Rא��� و,��
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Grapholita molesta.  (Busck) (Lepidoptera: torticidae) �R�0)Dא���RWא 
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كما ال تؤمن المعامالت .  مرتبطة بتسجيل مبيدات اآلفات أو أية متطلبات محلية لمعامالت مصدقةتفاقية الدولية لوقاية النباتات مسائلاليشمل نطاق معامالت اال 5

وعالوة على ذلك،ُ ينظر . ، التي يتعين معالجتها باستخدام إجراءات محلية قبل المصادقة على معاملة مامعلومات عن تأثيرات محددة في صحة اإلنسان أو سالمة األغذية
 .وليس هناك إلزام لطرف متعاقد بالموافقة على المعامالت، تسجيلها واعتمادها الستخدامها في أراضيه, لة في جودة المنتج قبل اعتمادها دوليافي تأثير المعام
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�%��<�A�#>q���������)א��X!א��ن�א�rR�،���$!���=���א���8د%��Aא������Yא����=��و�;c�Qن�א���!�������qد:��soو�8د�

�د%�)Dא����אن�א��A:� �

 ؛���^��O���D5=��8�%ًא�!�Eא����=������א�($��' - 

 - ��#%�א����=���א�$������Jc�E!�#^1lع،����א�($��'،�و��^!�X )wن�l��ً� )<א�X�c�v�+��?و���c���ن���

��5�����=���;��א�$�����4!�#$)��. 

�X��� E!� �א���+ �^
�א�� X �א�� 3�,� �א���!�� *+y� z{�4�� ��,� �א������� �
�!��!��xא�� E,�eא��� ���א��# Q��4�� d?��א
Hallman�2004)�(�|��)א��A�%#$&א�*+y�'��$)א�������Rא�+:�>�د�Malus domestica 

���4{�#8,��א �#8,���אMN��ع Qm5� �cن ��و~# �R#�!� 3�,� ��وא/�9 ��א�^ � '�[�3�,� �א���!�� %b��1� b#4א)Jא� d?��
�E!���Y���3�,���^����Jא�$?�J�E,�X4)D!�X���א���XY،�و�#א�E!�EYد��R�0)Dא���Rl��0א�)��Zא���אMN��ع�א����

'�Dوא�� ��RWא� �وא���א. ��RWא� 3�,� ��Jא��د *+�� X $$א�(����و�� XY: Anastrepha ludens (Citrus 
paradisi and Mangifera indica), A. suspensa (Averrhoa carambola, Citrus 
paradisi and Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, 
Lycopersicon lycopersicum, Malus domestica, Mangifera indica, Persea 
americana and Prunus avium), Cydia pomonella (Malus domestica and 
artificial diet) and Grapholita molesta (Malus domestica and artificial diet) 
(Bustos et al., 2004; Gould & von Windeguth, 1991; Hallman, 2004, 
Hallman & Martinez, 2001; Jessup et al., 1992; Mansour, 2003; von 

Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987). ���z-5c�،vذ��'!�z�i��א��E!و�
�R�0)Dא���Rk����א�����01وא/�9 ��2�E!��� )א��XYא��!���,��3]�'�א���א�����,�R����)Lא�Q)�� ���אR#��#א��EYو,�.

RWא�*+���XYא�,��R�1���.=)����!��א��b#4א)Jن�אc���0�N�،\�
O��;�����!��א��*+��A�#mد%�א���,o�Q)�J.� �



�� ����
�!���28��א��و��:�%#$&�'��$����!��!Grapholita molesta. �CD1وl��45א�iو#��A��  �9א��
��−�������2010/2א��א��
��א���������

����א��و���� ����
�28!$#وع�!� �3 

 

 

 �Bustos, M.E., Enkerlin, W., Reyes, J. & Toledo, J. 2004. Irradiation ofא�#א8'
mangoes as a postharvest quarantine treatment for fruit flies (Diptera: 
Tephritidae). Journal of Economic Entomology, 97: 286−−−−292.  

Gould, W.P. & von Windeguth, D.L. 1991. Gamma irradiation as a 
quarantine treatment for carambolas infested with Caribbean fruit flies. 
Florida Entomologist, 74: 297−−−−300. 

Hallman, G.J. 2004. Ionizing irradiation quarantine treatment against 
Oriental fruit moth (Lepidoptera: Tortricidae) in ambient and hypoxic 
atmospheres. Journal of Economic Entomology, 97: 824−−−−827. 

Hallman, G.J. & Martinez, L.R. 2001. Ionizing irradiation quarantine 
treatments against Mexican fruit fly (Diptera: Tephritidae) in citrus 
fruits. Postharvest Biology and Technology, 23: 71−−−−77. 

Jessup, A.J., Rigney, C.J., Millar, A., Sloggett, R.F. & Quinn, N.M. 1992. 
Gamma irradiation as a commodity treatment against the Queensland 
fruit fly in fresh fruit. Proceedings of the Research Coordination 
Meeting on Use of Irradiation as a Quarantine Treatment of Food and 
Agricultural Commodities, 1990: 13−−−−42. 

Mansour, M. 2003. Gamma irradiation as a quarantine treatment for apples 
infested by codling moth (Lepidoptera: Tortricidae). Journal of Applied 
Entomology, 127: 137−−−−141. 

von Windeguth, D.L. 1986. Gamma irradiation as a quarantine treatment 
for Caribbean fruit fly infested mangoes. Proceedings of the Florida 
State Horticultural Society, 99: 131−−−−134. 

von Windeguth, D.L. & Ismail, M.A. 1987. Gamma irradiation as a 
quarantine treatment for Florida grapefruit infested with Caribbean fruit fly, 
Anastrepha suspensa (Loew). Proceedings of the Florida State 
Horticultural Society, 100: 5−−−−7.� �




