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  الحركة الدولية للمركباتلتدابير الصحة النباتية: مشروع المعيار الدولي 
 )2006-004واآلالت والمعدات المستخدمة (

 
 الراهنة الحالة

  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعتماده.له أمانة ال يشكل هذا جزءاً رمسياً من املعيار وسوف تعدّ 

 2017-23-01 الوثيقةهذه تاريخ 

 )3(األولوية  لتدابري الصحة النباتية مشروع املعيار الدويل  فئة الوثيقة

لنباتية اهليئة تدابري الصـــــحة  إىل الدورة الثانية عشـــــرة 2016-11جلنة املعايري يف  رُفعت من المرحلة الحالية للوثيقة
)2017( 

ط التوجيهية اخلطو أضــــافت الدورة األوىل هليئة تدابري الصــــحة النباتية موضــــوع  2006-04 المراحل الرئيسية
 )2006-004حلركة اآلالت واملعدات املستخدمة (

 على مشاورة األعضاء مشروع مواصفة لعرضهعلى وافقت جلنة املعايري  2007 -11

 ملشاورة األعضاء مشروع املواصفةُقّدم  2007 -12

 48وافقت جلنة املعايري على املواصفة  2009 -05

ة املعيار الدويل لتدابري الصــــــــــح وقامت بصــــــــــياغةالتقت جمموعة عمل اخلرباء  2013 -05
 النباتية

 وافقت جلنة املعايري على مشروع املعيار الدويل لعرضه على مشاورة األعضاء 2014 -05

 انعقدت مشاورة األعضاء 2014 -07

 استعرض املشرف التعليقات الواردة من األعضاء وراجع مشروع املعيار الدويل 01-2016

اســـــتعرضـــــت جلنة املعايري يف دورهتا الســـــابعة التعليقات الواردة من األعضـــــاء،  05-2016
وراجعت مشــــــــــــــروع املعيار الدويل ووافقت على عقد املشــــــــــــــاورة الثانية (ّمتت إزالة تعبري 

ن إذ اتفقت جلنة املعايري يف دورهتا الســـابعة على ضـــرورة أن يغطي "املســـتخدمة" من العنوا
 املشروع مركبات وآالت ومعدات جديدة)

 انعقدت املشاورة الثانية  07-2016

راجعت جلنة املعايري املشــروع وأوصــت الدورة الثانية عشــرة هليئة تدابري الصــحة  11-2016
 باعتماده )2007( النباتية
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 عن جلنة املعايري (نيجرييا، مشرف رئيسي) Gabriel ADEJARE السيد 2007-05  مراحل اإلشراف

 عن جلنة املعايري (أوغندا، مشرف رئيسي) Robert KARYEIJAالسيد  11-2007

 عن جلنة املعايري (األرجنتني، مشرف رئيسي) Guillermo ROSSIالسيد  05-2009

 ازيل، مشرف مساعد)عن جلنة املعايري (الرب  Alexandre PALMA السيد 11-2012

عن جلنــة املعــايري (جزر كوك، مشــــــــــــــرف  Ngatoko NGATOKOالســــــــــــــيــد  11-2012
 رئيسي)

 عن جلنة املعايري (الربازيل، مشرف رئيسي) Alexandre PALMAالسيد  05-2015

عن جلنة املعايري (شــيلي، مشــرف Álvaro SEPÚLVEDA LUQUE الســيد 05-2015
 مساعد)

عن جلنة املعايري (شــيلي، مشــرف Álvaro SEPÚLVEDA LUQUE الســيد 11-2015
 مساعد)

يد  11-2015 عن جلنة املعايري (بابوا غينيا اجلديدة، مشــــــــــــــرف  Pere KOKOAالســــــــــــــ
 مساعد)

 ّمتت إعادة تنسيق املواصفة 2011-11 مالحظات

شــــياً مع القرار الذي اختذته جلنة اعلى املواصــــفة مت ّمت تطبيق تغيريات االتســــاق 12-2011
 2009املعايري يف مايو/أيار 

 استبدلت جلنة املعايري املهمة املتصلة مبسائل التنفيذ  11-2012

 ّمت حتريره 10-2013

راجع املشــرف الرئيســي واملشــرف املســاعد مشــروع املعيار الدويل باالســتناد إىل  04-2014
 تبيان التعديالت)تعليقات فريق اخلرباء بشأن االتساق (مع 

  راجع املشرف الرئيسي مشروع املعيار الدويل 05-2014

 ّمت حترير النص 05-2014

 ّمت حترير النص 05-2016

 النص ّمت حترير 11-2016

 . 21أجرت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تصحيحاً حتريرياً يف الفقرة  01-2017
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 االعتماد
 
  ]إدراج نصّ [
 

 مقدمة
 

 النطاق
 

تدابري د املرتبطة باملركبات واآلالت واملعدات املنقولة دولياً، كما أنه حيدّ يقوم هذا املعيار بتحديد وتصـــــــــنيف خماطر اآلفات  ]1[
 .املالئمة الصحة النباتية

 
 ال يغطي هذا املعيار مركبات نقل األشخاص والسلع اليت تتحرك مبوجب القوة احملركة اخلاصة هبا.و  ]2[

 
 المراجع

 
لبوابة الدولية للصــــحة متاحة على ا وهذه املعايري .املعيار احلايل أيضــــا إىل معايري دولية أخرى لتدابري الصــــحة النباتية رييشــــ ]3[

 setting/ispms-tandardsactivities/s-https://www.ippc.int/core على العنوان التايل النباتية
 

 التعريفات
 

تدابري الصــــــــحة ل ار الدويلييف املع ذا العيارمصــــــــطلحات الصــــــــحة النباتية املســــــــتخدمة يف ه تعريفاتطالع على ميكن اال ]4[
 ).مسرد مصطلحات الصحة النباتية( 5النباتية رقم 

 
 اإلطار العام للمتطلبات

 
يصــــــف هذا املعيار تدابري الصــــــحة النباتية اليت قد تنطبق على املركبات واآلالت واملعدات املســــــتخدمة: التنظيف واملعاجلة  ]5[

 متطلبات املرافق والتخّلص من النفايات وإجراءات التحقق.و الوقاية من التلوث و 
 

وضـــــع تدابري   تعمل مع اجلهات العســـــكرية علىيوفّر هذا املعيار أيضـــــاً التوجيهات للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات اليت ]6[
 ميكن تطبيقها على االنتشار الدويل للمركبات واآلالت واملعدات العسكرية املستخدمة. اليت لصحة النباتيةا
 

 أساسيةمعلومات 
 

ســُتخدمت اغالباً ما ختضــع املركبات واآلالت واملعدات املســتخدمة للتجارة أو للنقل بطرق أخرى بني البلدان. وقد تكون  ]7[
وألغراض صـــــــناعية ويف جمال اســـــــتخراج املعادن وإدارة النفايات. كذلك، ميكن اســـــــتخدامها  يف الزراعة واحلراجة ويف البناء

 ة خضـــعت لالنتشـــار الدويل. وحســـب طريقة اســـتخدامها، أو ختزينهابصـــفة مركبات وآالت ومعدات عســـكرية مســـتخدم
أو نقلها قبل التصـــدير، قد تصـــبح املركبات واآلالت واملعدات املســـتخدمة ملّوثة بآفات حجرية أو مبواد خاضـــعة للتنظيم. 

صــــــاد)، قد حتمل ولدى نقلها دولياً كســــــلع خاضــــــعة للتجارة أو هبدف تغيري مكا�ا التشــــــغيلي (مثالً يف حالة معدات احل

CPM 2017/03_02 Rev.01

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


 004-2006 ستخدمةاحلركة الدولية للمركبات واآلالت واملعدات امل: ةالدويل لتدابري الصحة النباتيمشروع املعيار 
 

 Page 4 of 14 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

إىل بلد  ةاملركبات واآلالت واملعدات املســــــــــــــتخدمة تربًة، أو آفات، أو خملفات نباتية أو بذوراً، وقد حتمل بالتايل خطر آف
ة أو غريها أو احلرجية أو الربي آفات حجرية إىل املناطق الزراعيةالوصــول. وحســب اســتخدامها يف بلد الوصــول، قد ُتدخل 

 من املناطق.
 

تتعّرض أيضـــــــــاً املركبات واآلالت واملعدات اجلديدة إىل التلّوث بآفات خالل ختزينها قبل التصـــــــــدير. ويعتمد احتمال وقد  ]8[
 تلوثها على ظروف ختزينها، وبعدها عن موائل اآلفات ووقت ختزينها.

 
 أمثلة عن اآلفات اليت قد تلّوث املركبات واآلالت واملعدات املستخدمة. 1 املرفقترد يف  ]9[

 
ي توفري توجيهــات حمــددة للمنظمــات الوطنيــة لوقــايــة النبــاتــات يف مــا يتعّلق مبخــاطر اآلفــات املرتبطــة حبركــة املركبــات ينبغ ]10[

 واآلالت واملعدات املســـــــتخدمة وختزينها، وبتدابري الصـــــــحة النباتية اليت قد تكون ضـــــــرورية لتســـــــهيل حركتها اآلمنة. وميكن
 يل من آثارها السلبية على التجارة.أن ُتطبق تدابري الصحة النباتية هبدف التقل

 
 ثار على التنوع البيولوجي والبيئةاآل

 
قيقة إىل مناطق د كائناتاملركبات واآلالت واملعدات املســـتخدمة وســـيلًة للوقاية من دخول  ميكن أن توفر إزالة التلّوث عن  ]11[

 الغريبة).ة الغازيجديدة، قد تكون ذات صلة بالتنوّع البيولوجي يف هذه املناطق (األنواع 
 

 المتطلبات
 
 مخاطر اآلفات -1
 

اآلفات واملخلفات النباتية التلوث بالرتبة و آلفات املرتبط باملركبات واآلالت واملعدات املستخدمة يف لالرئيسي طر اخليتمثل  ]12[
 قــادرةال وغريهــا من األجزاء النبــاتيــة القــادرة على االنتشــــــــــــــــار. وقــد تشــــــــــــــكــل البــذور واألجزاء النبــاتيــة األخرى والبــذور

مصـــدر قلق إذ ميكن أن تكون النبتة حبّد ذاهتا آفة أو أن تأوي آفات. وأّما اآلفات اليت يكون لديها مرحلة  على االنتشـــار
 حياة مقاومة أو خاملة تسمح هلا بالبقاء حّية بعد نقلها إىل مناطق معّرضة للخطر، فهي تشكل مصدر قلق خاص.

 
لعملية االعتيادية وعليه فإن اتية عن تلوث املركبات واآلالت واملعدات املســـتخدمة. ومن الصـــعب تقييم خماطر اآلفات املتأ ]13[

. غري ممكنةون قد تكاليت تقضـــــي بتحليل خماطر اآلفات لتحديد ما إذا كانت هناك ضـــــرورة الختاذ تدابري ومدى شـــــدهتا، 
لتقليل ا لياً خالية من أي تلّوث هبدفوهلذا الســــــــبب، جيب أن تكون املركبات واآلالت واملعدات املســــــــتخدمة واملنقولة دو 

 من خماطر إدخال وانتشار اآلفات احلجرية. 
 
 عناصر تصنيف مخاطر اآلفات 1-1
 

 قد تؤثر العناصر التالية يف املركبات واآلالت واملعدات املستخدمة على مستوى خماطر اآلفات: ]14[
 

 ةتتنقل بقوهتا احملركة اخلاصــــــــــة على مســــــــــافات قصــــــــــري املركبات واآلالت واملعدات املســــــــــتخدمة اليت مســــــــــافة احلركة:  -
 دنية من املخاطرعرب احلدود حبيث ُتستخدم فوراً، قد تشكل درجة مت
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قد تتعرض  من األجزاء اليتالنوع: يوجد يف املركبات واآلالت واملعدات املســــــــــــــتخدمة ذات اهليكلية املركبة عدد أكرب  -
 للتلوث

 ت واملعدات املســـــــــتخدمة يف املزارع واحلقول الزراعية والغاباتملركبات واآلالاملنشـــــــــأ واالســـــــــتخدام الســـــــــابق: تكون ا -
 مواد عضوية، أكثر عرضًة للتلوث واليت تكون بالقرب من نباتات أو تنقل

 التخزين: تكون املركبــات واآلالت واملعــدات املســــــــــــــتخــدمــة واملخزّنــة يف اخلــارج، أو اليت تكون بــالقرب من نبــاتــات -
 احلشرات، أكثر عرضًة للتلوثجتذب أو أضواء 

 املناطق م اســــــتعماهلا يفاملوقع أو االســــــتخدام املســــــتهدف: تكون املركبات واآلالت واملعدات املســــــتخدمة واليت ســــــيت -
 أو الغابات أو بالقرب من نباتات، أكثر احتماًال لتشكيل مسار تدخل من خالله اآلفات. الزراعية

 
لعسكرية املستخدمة، قد يؤدي تعّرضها إىل القوى احلركية وصعوبات عمليات القتال يف حال املركبات واآلالت واملعدات ا ]15[

 إىل إصابتها بأضرار خارجية وتغلغل التلوث إىل داخلها.
 

 إضـــــافةً  ،تضـــــاؤل خماطر اآلفاتأمثلة عن املركبات واآلالت واملعدات املســـــتخدمة، وتتبع الرتتيب حســـــب  2 املرفقترد يف  ]16[
 حية نباتية وإجراءات حتّقق ممكنة.إىل أمثلة عن تدابري ص

 
 تدابير الصحة النباتية -2
 

 املركبات واآلالت واملعدات املستخدمة واملنقولة دولياً خالية من التلوث.جيب أن تكون  ]17[
 

يرد يف األجزاء أدناه وصــــــــــــف للمجموعات الرئيســــــــــــية لتدابري الصــــــــــــحة النباتية اليت ميكن تطبيقها على املركبات واآلالت  ]18[
 واملعدات املستخدمة.

 
ُتشــــــّجع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على العمل مع الســــــلطات العســــــكرية لوضــــــع إجراءات متســــــقة مع التوجيهات  ]19[

 بشأن احلركة الدولية للمركبات واآلالت واملعدات العسكرية املستخدمة. 1الواردة يف امللحق 
 

 ت وآالت ومعدات جديدة، قد تطلب املنظمة الوطنية لوقاية النباتاتباالســتناد إىل أدلّة عن رصــد آفات حجرية يف مركبا ]20[
 ).2-2يف بلد الوصول وضع تدابري للصحة النباتية من أجل الوقاية من التلوث يف بلد التصدير (اجلزء 

 
 التنظيف والمعالجة 2-1
 

 أساليب التنظيف هي التالية:بعض  ]21[
 

 تفريغ خزانات املياه -
 املرشحاتإزالة املخلفات أو  -
 التنظيف بالكشط -
 الغسيل بالضغط -
 التنظيف بالبخار -
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 التنظيف باملسح والكنس -
 .التنظيف باهلواء املضغوط -
 

 املعاجلات اليت ميكن استخدامها إضافًة إىل التنظيف هي: ]22[
 

 املعاجلة الكيميائية (مثل التبخري، والتطهري) -
 املعاجلة باحلرارة. -
 

 نظيفإلجراء عملية ت بشـــــكل جزئييك املركبات واآلالت واملعدات املســـــتخدمة بالكامل أو قد يكون من الضـــــروري تفك ]23[
أو معاجلة فعالة. وقد يكون من الالزم تنظيف أو معاجلة املركبات واآلالت واملعدات املســــتخدمة خالل تشــــغيلها لضــــمان 

 فيها (مثل املعدات الزراعية اليت حتتوي على قطع متحركة مثل الناقالت أو املدحاة). املتحركة الوصول إىل مجيع القطع
 
 الوقاية من التلوث 2-2
 

حني يتم نقل مركبات وآالت ومعدات نظيفة إىل منطقة ختزين أو تعبئة أو إىل ميناء حتميل، أو حني تُنقل عرب بلد آخر،  ]24[
 ميكن اختاذ تدابري للصحة النباتية من أجل الوقاية من التلوث. وهي تشمل، حسبما هو مالئم: 

 
 التخزين يف مناطق مالئمة حيث توجد مستويات متدنية من املخاطر -
 مع الرتبة االتصالالتخزين واملناولة على السطوح اليت متنع  -
ه، أو مكافحة احل موانئإبقاء الغطاء النبايت حول مناطق التخزين أو التعبئة أو  - شــائش التحميل قصــرياً من خالل قصــّ

من أجل التقليل من خماطر التلّوث ببذور حيملها اهلواء وغريها من اآلفات؛ وقد يوىل اهتمام إلقامة حواجز من أجل 
 احلّد من حركة البذور حول مناطق التخزين والتحميل.

 
اجتذاب  ية، قد يوىل اهتمام خاص لتدابري صـــحية نباتية متنعخالل فرتات ظهور اآلفات املومسية أو تفشـــي اآلفات العرضـــ ]25[

 اآلفات إىل مناطق التخزين والتحميل (مثل تقييد استخدام األضواء االصطناعية خالل العمليات اليت جتري ليًال).
 
 متطلبات المرافق والتخّلص من النفايات 2-3
 

حصـــــول  املركبات واآلالت واملعدات املســـــتخدمة على موقعيعتمد نوع املعدات وطبيعة املرافق الضـــــرورية لتنظيف ومعاجلة  ]26[
هذه اإلجراءات. فتحصـــل عمليات التفتيش والتنظيف واملعاجلة عادًة يف البلد املصـــّدر لتلبية متطلبات الصـــحة النباتية اليت 

عة إلدارة النفايات الصــــلبيفرضــــها بلد الوصــــول على الواردات. وأمّ  ة ا املرافق يف البلد املصــــّدر فقد ال حتتاج إىل نظم موســــّ
 ومياه الصرف سيما أن منشأ التلوث قد يكون حملياً.

 
 وتنظيف ومعاجلة املركبات واآلالت واملعدات املستخدمة ما يلي: ل املرافق الالزمة لعمليات تفتيشقد تشم ]27[

 
 بالرتبة، مبا يف ذلك مصائد األتربة ونظم إدارة مياه الصرف.األسطح اليت متنع االتصال  -
 مرافق املعاجلة باحلرارة -
 مرافق املعاجلة بالتبخري أو املعاجلة الكيميائية -
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 جيب أن يتّم التخّلص من الرتبة ومياه الغسيل امللّوثة وفقاً لألنظمة الوطنية أو احمللية. ]28[
 

النفايات كافيًة حبيث حتول دون انتشار اآلفات، وقد تشمل: مصائد األتربة،  جيب أن تكون طرق االحتواء والتخّلص من ]29[
 .مياه الصرف ونظم إدارةواإلحاطة بأكياس والدفن العميق واحلرق والتبخري واملعاجلة الكيميائية والتسميد 

 
 إجراءات التحقق -3
 

 تنظيف الشــــحنات، متطلبات التوثيق للتأكيد على أنه متّ ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف بلد الوصــــول أن حتّدد  ]30[
باتية)، على أن تكون وشهادة الصحة الن وشهادة املعاجلة وبيان التفتيش ها أو تفتيشها (مثل بيان التنظيفمعاجلت متت أو

 هذه املتطلبات متناسبة مع خماطر اآلفات احملّددة ومالئمة لتدابري الصحة النباتية املطلوبة.
 

ظافة املركبات عمليات تفتيش على الواردات للتحقق من ن للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف بلد الوصول أن جتري وجيوز ]31[
واآلالت واملعدات املســــــــــــــتخدمة. وقد تشــــــــــــــمل عمليات تفتيش الواردات التفكيك اجلزئي أو الكلي للمركبات واآلالت 

صــي وشــطف التنظيف أيضــاً تق يشــملحديد اهلوية. كذلك، قد واملعدات املســتخدمة، ويف بعض احلاالت، مجع عّينات لت
 املناطق اخلفية (من خالل استخدام املياه بضغط كبري أو اهلواء املضغوط مثًال).

 
وجيوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصّدر أن متنح كيانات حمّددة صالحية معاجلة املركبات واآلالت واملعدات  ]32[

ميكن أيضــــــــــــــاً أن تقوم كيانات غري املنظمة الوطنية لوقاية النباتات بتنظيف املركبات واآلالت واملعدات املســــــــــــــتخدمة. و 
 املستخدمة.

 
 وميكن أن يقوم موظفون عســــــــــــــكريون بتنظيف املركبات واآلالت واملعدات العســــــــــــــكرية املســــــــــــــتخدمة والتحقق منها بناءً  ]33[

 مع اتفاق قائم بني هذه املنظمة والسلطات العسكرية. على طلب املنظمة الوطنية لوقاية النباتات، أو متشياً 
 
 عدم االمتثال وإجراءات الصحة النباتية -4
 

يف حال عدم االمتثال، جيوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف بلد الوصول أن تتخذ إجراءات للصحة النباتية كما يشري  ]34[
، )اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصـــــــحة النباتية على الواردات( 20إليه املعيار الدويل لتدابري الصـــــــحة النباتية رقم 

لإلخطار بعدم  اخلطوط التوجيهية( :13النباتية رقم وينبغي أن تبّلغ البلد املصــــــــــدر بذلك (املعيار الدويل لتدابري الصــــــــــحة 
 .))االمتثال وإجراءات الطوارئ

 
ميكن اختاذها حجز املركبات واآلالت واملعدات املســتخدمة اليت ُوجدت وتشــمل األمثلة عن إجراءات الصــحة النباتية اليت  ]35[

 ملّوثة، أو تنظيفها، أو معاجلتها أو إعادة شــــــــــــــحنها. وحني يتعّني نقل املركبات واآلالت واملعدات املســــــــــــــتخدمة وامللّوثة
 بشــــــــــــــكل مالئم واء التلّوثإىل موقع آخر لتنظيفها ومعاجلتها، ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن تضــــــــــــــمن احت

 حاويات مثًال)، متشياً مع األنظمة الوطنية أو احمللية.(من خالل الوضع يف 
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 نورد هذا املرفق على سبيل املرجع فقط وهو ليس جزءا إلزامياً من املعيار.
 

 : أمثلة عن اآلفات التي قد تلّوث المركبات واآلالت والمعدات المستخدمة1المرفق 
 

- Achatina fulica ، بشكل فريوس بالغ 
 Polymyxa betaeالعرق األصفر النخري للشمندر، ينتقل يف الرتبة من خالل حامله   -
- Chromolaena odorataبشكل بذور أو يف الرتبة ، 
- Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicusيف خملفات النباتات ، 
- Coptotermes formosanus والرتبة، يف األخشاب 
- guttiformeFusarium  ،يف الرتبة وخملفات النباتات املضيفة 
- Fusarium oxysporumيف الرتبة وخملفات النباتات املضيفة ، 
- Globodera spp. ،يف الرتبة وخملفات النباتات املضيفة 
- Halyomorpha halysبشكل آفات بالغة يف البيات الشتوي ، 
- Lymantria dispar يف مرحلة السكون، بشكل كتل بيض  
- Miconia calvescensبشكل بذور يف الرتبة ، 
- Orgyia thyellinaبشكل شرانق يف مرحلة السكون ، 
- Phytophthora ramorumيف الرتبة ، 
- Solenopsis invicta وأعشاش، بشكل بيض ويرقات وأعداد بالغة 
- Sorghum halepenseبشكل جذور وبذور ، 
- Tilletia indicaبشكل جراثيم يف الرتبة وعلى خملفات بذور القمح ، 
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إضافًة  ،تضاؤل مخاطر اآلفاتواردة حسب ترتيب  : أمثلة عن المركبات واآلالت والمعدات المستخدمة2المرفق 
 نباتية وإجراءات تحقق ممكنة.الة الصحإلى أمثلة عن تدابير 

 

مـــــالحـــــظــــــات عـــــن  الفئة
  التلوث

  إجراءات التحقق  تدابير الصحة النباتية

املركبـــــــات واآلالت واملعـــــــدات 
املســتخدمة يف الزراعة واحلراجة 

  والبستنة، مثل:
 معدات احلصاد -
 آالت نشر األخشاب -
 شاحنات نقل األخشاب -
 مركبات نقل احليوانات -
مــــــقــــــطــــــورات الســـــــــــــــــــمـــــــاد  -

 واملخصبات
 اجلرارات -
 األدوات -

تنــدرج يف هــذه الفئــة املركبــات 
واآلالت واملعــــدات اليت أُعيــــد 
تكييفهــا أو جرى اختبــارهــا يف 

 امليدان.
تُعترب هـــــذه الفئـــــة عـــــادة ذات 

 .مستويات عالية من املخاطر

 امللوثات:
 الرتبة -
 اآلفات -
 املخلفات النباتية -
 البذور -
 

 بالكشطالغسيل 
 تفريغ خزانــات امليــاه املفتوحــة

 وإزالة املخلفات
 الغسيل بالضغط
 التنظيف بالبخار

 التنظيف باملسح والكنس
 التنظيف باهلواء املضغوط

املعـــــاجلـــــة الكيميـــــائيـــــة (مثـــــل 
 التبخري والتطهري)

  املعاجلة باحلرارة

 بيان التنظيف
 شهادة املعاجلة

التفتيش (قـــــد يشــــــــــــــمـــــل 
 التفكيك واالختبار)

 شهادة الصحة النباتية
  التفويض والتدقيق

 

املركبـــــــات واآلالت واملعـــــــدات 
  اليت تنقل الرتبة مثل:

 اجلرافات -
 آالت متهيد الرتبة -
معدات اســــــــــــــتخراج املعادن  -

 من السطح
تنــدرج يف هــذه الفئــة املركبــات 
واآلالت واملعــــدات اليت أُعيــــد 

الـــرتبـــــــة هـــي املـــلـــوث 
الرئيســــــــــــــي: اآلفـــــات 

املخلفـــــات النبـــــاتيـــــة و 
والبـــــــذور قـــــــد تكون 

 ملوثات أيضاً 
 

 الغسيل بالكشط
 تفريغ خزانــات امليــاه املفتوحــة

 وإزالة املخلفات
 الغسيل بالضغط
 التنظيف بالبخار

 التنظيف باملسح والكنس
 التنظيف باهلواء املضغوط

 بيان التنظيف
 شهادة املعاجلة

التفتيش (قـــــد يشــــــــــــــمـــــل 
 التفكيك واالختبار)

 شهادة الصحة النباتية
  التفويض والتدقيق
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تكييفهــا أو جرى اختبــارهــا يف 
 امليدان.
خمــاطر اآلفــات إمنــا قــد ختتلف 

تظهر مســــــــــــــتويـــات عـــاليـــة من 
 .التلوث يف هذه الفئة

املعـــــاجلـــــة الكيميـــــائيـــــة (مثـــــل 
 التبخري والتطهري)

املركبـــــــات واآلالت واملعـــــــدات 
  العسكرية املختلفة مثل:

 الشاحنات -
 الصهاريج -
 الناقالت الشخصية -
 املعدات الدّوارة -

ختتلف خماطر اآلفات إمنا غالباً 
ما ُتســــــتعمل املركبات واآلالت 
واملعدات العسكرية املستخدمة 

ن تكو خارج الطرقات العادية و 
خمزنــة يف اخلــارج، مبــا يؤدي إىل 

 خماطر أعلى.

  امللوثات:
 الرتبة -
 اآلفات  -
 املخلفات النباتية  -
 البذور -

حــة غ خزانــات امليــاه املفتو تفري
 وإزالة املخلفات
 الغسيل بالضغط
 التنظيف بالبخار

 التنظيف باهلواء املضغوط
املعـــــاجلـــــة الكيميـــــائيـــــة (مثـــــل 

 التبخري والتطهري)

هــذا من  1امللحق  ظران(
  املعيار)

املركبـــــــات واآلالت واملعـــــــدات 
املســـــــــتخدمة يف إدارة النفايات 

 مثل:
شــــــــــــــــــــــاحــــــــنــــــــات نــــــــقــــــــل  -

 القمامة/النفايات
 معدات فرز النفايات -

تنــدرج يف هــذه الفئــة املركبــات 
واآلالت واملعــــدات اليت أُعيــــد 

 تكييفها.
 تُعترب اجلرافات املســــــــتخدمة يف
مكبات النفايات ضــــــــــــــمن فئة 
املركبـــــــات واآلالت واملعـــــــدات 

 اليت تنقل الرتبة.

خملفــــــات النفــــــايــــــات 
العضــــــوية هي امللوث 
الرئيســــــــــــــي، مبـــــــا يف 

 ذلك:
 الرتبة -
 اآلفات -
 املخلفات النباتية  -
 

 الغسيل بالكشط
 تفريغ خزانــات امليــاه املفتوحــة

 وإزالة املخلفات
 الغسيل بالضغط
 التنظيف بالبخار

 التنظيف باملسح والكنس
 التنظيف باهلواء املضغوط

املعـــــاجلـــــة الكيميـــــائيـــــة (مثـــــل 
 التبخري والتطهري)

  

 بيان التنظيف
 شهادة املعاجلة

(قـــــد يشــــــــــــــمـــــل التفتيش 
 التفكيك واالختبار)

 شهادة الصحة النباتية
  التفويض والتدقيق

 
 

CPM 2017/03_02 Rev.01



 مةاحلركة الدولية للمركبات واآلالت واملعدات املستخد: ةمشروع املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتي 2006-004
 

Page 11 of 14 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

املركبـــــــات واآلالت واملعـــــــدات 
املســــــــــــــتخــدمــة يف اســــــــــــــتخراج 

  املعادن العميقة

امللوثــــات األكثر ترجيحــــًا هي 
الرتبــة وبــدرجــة أدىن، اآلفــات. 
وخمــاطر اآلفــات متــدنيــة عــامــًة 
إالّ إذا كانت املركبات واآلالت 

املســــــــــــــتخــدمــة ملوثــة واملعــدات 
برتبة الســـــــــطح. وقد يكون من 
الصــــــــــعب حتديد االســــــــــتخدام 
الســــــــــــــابق هلا أو ما إذا كانت 
ــــــــات واآلالت  هــــــــذه املــــــــركــــــــب
واملعــــدات املســــــــــــــتخــــدمــــة قــــد 
اســـــُتعملت الســـــتخراج املعادن 

 من السطح.

 الغسيل بالكشط  
 تفريغ خزانــات امليــاه املفتوحــة

 وإزالة املخلفات
 الغسيل بالضغط
  ارالتنظيف بالبخ

 بيان التنظيف
التفتيش (قـــــد يشــــــــــــــمـــــل 

 التفكيك واالختبار)

املركبـــــــات واآلالت واملعـــــــدات 
 الصناعية املستخدمة مثل:

  الرافعات -
 املرافع الشوكية -
 

ختتلف خمــاطر اآلفــات إمنــا هي 
متدنية عامًة إالّ إذا اســــُتعملت 
املركبـــــــات واآلالت واملعـــــــدات 
املســــــــــــتخدمة على مقربة وثيقة 

النبـــــــايت، أو إذا  من الغطـــــــاء 
 كانت ملّوثة بالرتبة.

 الغسيل بالكشط  
 تفريغ خزانــات امليــاه املفتوحــة

 وإزالة املخلفات
 الغسيل بالضغط
  التنظيف بالبخار

 بيان التنظيف
  التفتيش

 املركبات املستخدمة مثل:
الســـــــــــيارات، والشـــــــــــاحنات  -

الـــكـــبـــرية والصــــــــــــــــغـــرية احلـــجـــم 
 والباصات

 امللوثات:
 الرتبة -
 اآلفات -
 املخلفات النباتية -
 البذور -

 الغسيل بالكشط
 تفريغ خزانــات امليــاه املفتوحــة

 وإزالة املخلفات
 الغسيل بالضغط
 التنظيف بالبخار

 بيان التنظيف
 شهادة املعاجلة

التفتيش (قـــــد يشــــــــــــــمـــــل 
  التفكيك واالختبار)
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لوعرة ا رقاتطالاملركبات يف  -
(مثــــــل الــــــدراجــــــات النــــــاريــــــة، 

 والدراجات الرباعية الدفع)
 القاطرات واحملركات -
 القطع املستعملة -
 املقطورات -
 اإلطارات  -
 

خمـــــاطر اآلفـــــات خمتلفـــــة جـــــداً 
حــيـــــــث أن بــعــض املــركــبـــــــات 
املســــــــــــــتخدمة هي ذات خماطر 
مرتفعــة إمنــا العــديــد منهــا ذات 
خماطر متدنية. تضــم هذه الفئة 

كـــبـــريًا مـــن املـــركـــبـــــــات عـــــــددًا  
 املستخدمة واخلاضعة للتجارة.

 التنظيف باملسح والكنس
 

املعـــــاجلـــــة الكيميـــــائيـــــة (مثـــــل 
 والتطهري)التبخري 

 
  املعاجلة باحلرارة

املركبـــــــات واآلالت واملعـــــــدات 
 اجلديدة

 
ختتلف خمــاطر اآلفــات إمنــا هي 
متدنية عامًة، حســـــــــب ظروف 

 التخزين

 امللوثات:
 الرتبة -
 اآلفات -
  املخلفات النباتية -
 البذور -

وحــة خزانــات امليــاه املفتتفريغ 
 وإزالة املخلفات
 الغسيل بالضغط
 التنظيف بالبخار

 التنظيف باملسح والكنس

  التفتيش
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 يشكل هذا امللحق جزءاً إلزامياً من املعيار
 

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

 للمركبات واآلالت واملعدات العســـــــــكرية املســـــــــتخدمة خطراً يف إدخال اآلفات بواســـــــــطة الرتبةقد تشـــــــــكل احلركة الدولية  ]36[
هبذا املعيار أمثلة  1. وترد يف املرفق على حٍد سواء واملخلفات النباتية والبذور إىل بلدان االنتشار وإعادة االنتشار واآلفات

واآلالت واملعدات العســكرية املســتخدمة. وحتصــل حركات املركبات واآلالت واملعدات عن اآلفات اليت قد تلوث املركبات 
 العسكرية املستخدمة باستمرار حول العامل، وهي تشمل العديد من ظروف ختزين املنقوالت والشحنات.

 
ملنظمات الوطنية إىل اللمركبات واآلالت واملعدات العســـكرية املســـتخدمة مشـــكلًة عملية بالنســـبة وقد تطرح احلركة الدولية  ]37[

لوقاية النباتات. ففي بلدان عديدة، تكون إمكانية وصــــــــــــــول هذه املنظمات إىل اجلهات العســــــــــــــكرية معدومًة أو حمدودة 
بســبب قضــايا أمنية. وهلذا الســبب، قد ال ينطبق النهج املعتمد يف إدارة خماطر اآلفات املتصــلة بالشــحن التجاري واخلاص 

 ات العســــــكرية املســــــتخدمة على األوســــــاط العســــــكرية. وبالتايل، ُتشــــــجع الســــــلطات العســــــكريةللمركبات واآلالت واملعد
 على االلتزام باستخدام هذه التوجيهات.

 
 الهدف -2
 

هتــدف هــذه التوجيهــات إىل أن تكون املركبــات واآلالت واملعــدات العســــــــــــــكريــة املســــــــــــــتخــدمــة نظيفــًة من الرتبــة واآلفــات  ]38[
 أن ختضع حلركة دولية (مثًال ألغراض التدريب، أو املهام أو االنتشار). واملخلفات النباتية والبذور قبل

 
 التوجيهات -3
 

املركبات واآلالت واملعدات املســـتخدمة نظيفة وفقاً ملتطلبات الصـــحة من شـــأن الســـلطات العســـكرية أن تضـــمن أن تكون  ]39[
ســــاليب التنظيف بالنســــبة إىل الواردات. وقد تشــــمل أالنباتية اليت تضــــعها املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف بلد الوصــــول 

 على سبيل املثال:
 

 تفريغ خزانات املياه -
 إزالة املخلفات أو املرشحات -
 الغسيل بالكشط -
 الغسيل بالضغط -
 التنظيف بالبخار -
 التنظيف باملسح والكنس -
 .التنظيف باهلواء املضغوط -
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الت واملعدات للمركبات واآليف هذه باإلضافة إىل تفكيك جزئي أو كّلي قد يكون من الضروري استخدام أساليب التنظ ]40[
تخصــصــة، ُتشــّجع العســكرية امل املســتخدمة لضــمان نظافتها وفقاً ألعلى املعايري. وبالنســبة إىل املركبات واآلالت واملعدات

 السلطات العسكرية على وضع إجراءات وكتّيبات خاصة هبا.
 

 معاجلات إضافية مثل:وقد يكون من الضروري إجراء  ]41[
 

 املعاجلة الكيميائية (مثل التبخري والتطهري) -
 املعاجلة باحلرارة -
 

 15قم باملركبات واآلالت واملعدات العســـــــــكرية املســـــــــتخدمة للمعيار الدويل ر  املرتبطةجيب أن متتثل مواد التعبئة اخلشـــــــــبية  ]42[
 ).للوائح إخضاع مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية(
 

على التواصل  عاملنظمات الوطنية لوقاية النباتات يف بلدا�ا األّم. كما ُتشجَّ مع ع السلطات العسكرية على التواصل ُتشجَّ  ]43[
لوطنية . ومعلومات االتصــــــــــال باملنظمات اعملياً املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف بلد االنتشــــــــــار، حيث يكون ذلك مع 

 .)https://www.ippc.intللصحة النباتية ( الدولية لوقاية النباتات متاحة على البوابة
 

مركبات لع الســــــــلطات العســــــــكرية على تنفيذ إجراءات التحقق لضــــــــمان أن جتري عملية تنظيف ومعاجلة مالئمة لُتشــــــــجَّ  ]44[
 واآلالت واملعدات العسكرية املستخدمة قبل االنتشار.
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