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 االعتماد

.2010 آذار/مارسملنعقدة يف دورتها اخلامسة ابل هيئة تدابري الصحة النباتية يف مت اعتماد هذا املعيار من ِق

مقدمة

 النطاق

(وتشغيلها ملسك شحنات PEQما بعد الدخول ) حجر تصميم حمطاتليصف هذا املعيار اخلطوط التوجيهية العامة 

 . أم ال يف االحتجاز بغية التحقق فيما إذا كانت مصابة بآفات حجرية نباتات الغرس النباتات، وخباصة

املراجع

ىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على شري هذا املعيار إي

tandardsactivities/s-https://www.ippc.int/en/core-ية على البوابة الدولية للصحة النبات

setting/ispms/. 

 التعريفات

مسرد ) 5رقم  إن تعاريف مصطلحات الصحة النباتية املستعملة يف املعيار الدولي احلالي موجودة يف املعيار الدولي

(.مصطلحات الصحة النباتية

 لمتطلباتطار العام لاإل

نباتات. ولسلٍع معينة الية لسلع حمددة من ( لتحديد تدابري الصحة النباتPRAيتعّين القيام بتحليل خماطر اآلفات )

( مطلوب إلدارة PEQللبلد املستورد أن حجر ما بعد الدخول ) (NPPO) كهذه، قد تقّرر املنظمة القطرية لوقاية النباتات

يف حمطة حجر ما بعد الدخول  نباتاتالخماطر اآلفة اليت حّددها حتليل خماطر اآلفات. وقد يكون احتجاز شحنة 

ما صعبة الكشف، حيث يستغرق التعبري عن عالئم أو  يةحة نباتية مناسب يف حاالت تكون فيها آفة حجرتدبري ص

 مطلوبًا.  املعاملةأعراض املرض وقتًا، أو حيثما يكون االختبار أو 

وحتى تعمل حمطة حجر ما بعد الدخول بنجاح، يتعّين أن يضمن تصميمها وإدارتها احتجاز أية آفات حجرية قد 

بطريقة مناسبة وال تنتقل أو تهرب من احملطة. كما يتعّين أن تضمن حمطة حجر ما بعد النباتات فق مع شحنات توا

 معاملة ممسوكة بطريقة تيّسر املالحظة، البحث، التفتيش اإلضايف، االختبار أوالنباتات  الدخول أن تكون شحنات

 النباتات.

و/أو خمترب، من ضمن أشياء  ةزجاجي لي، دفيئة بشباك، دفيئةقد تتألف حمطات حجر ما بعد الدخول من موقٍع حق

 . هاترافق املستوردة واآلفات احلجرية اليت قدالنباتات  منطبناًء على  أخرى. يتعّين حتديد منط املرفق املراد استخدامه

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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ية باالرتكاز على يتعّين أن يكون موقع حمطات حجر ما بعد الدخول مناسبًا ويلّبي املتطلبات الفيزيائية والتشغيل

كما يتعّين اعتبار تأثري مثل هذه  النباتات.واآلفات احلجرية اليت قد حيتمل أن ترافق كٍل من النباتات  بيولوجية

 اآلفات. 

مبتطلبات العاملني، اإلجراءات  ةتعلقمتتضمن املتطلبات التشغيلية حملطات حجر ما بعد الدخول سياسات وإجراءات 

فظ السجالت. يتعّين أن يكون حملطات حجر ما بعد الدخول نظمًا قائمة لكشف اآلفات احلجرية الفنية والتشغيلية، وح

النباتية وغريها من املواد اليت قد تؤوي هذه اآلفات. ويتعّين على املنظمة  ادةامل ، إزالة أو إتالفمعاجلتها وتعريفها و

 بشكل نظامي. مراجعة القطرية لوقاية النباتات أن تضمن أن حمطات حجر ما بعد الدخول

بعد إمتام فوة حجر ما بعد الدخول إذا وجدت أنها خالية ما بعد الدخول حجر حمطة النباتات من  اإلفراع عن ميكن

 من اآلفات احلجرية. 

اخللفية

ق ، يتعّين أن تطّبالسلع للنباتات املستوردة إمكانية إدخال آفات حجرية وعند اعتبار تدابري الصحة النباتية هلذه

 1باالرتكاز على مبدأ إدارة اخلطر )املعيار الدولي رقم  صحة نباتية تدابري (NPPOs) املنظمات القطرية لوقاية النباتات

. وبغية تقدير خماطر اآلفة ((مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف التجارة الدولية)

ة النباتية لطريق بعينه، يتعّين القيام بتحليل خماطر اآلفات. وحتّدد املنظمات القطرية وحتديد التدابري املناسبة للصح

املتاجر بها دوليًا، تدابري إدارة اخلطر الذي خيّفف خطر اآلفة دون  السلع، لعديد من للبلدان املستوردة لوقاية النباتات

، قد حتّدد املنظمات نباتات الغرس خباصة، والسلع احلاجة إىل تطبيق حجر ما بعد الدخول. على أنه، ولبعض

 أن فوة حجر تكون مطلوبة.  القطرية لوقاية النباتات

قد تقّرر املنظمات القطرية لوقاية النباتات أن فوة حجر زراعي تكون ضرورية لشحنة معينة نظرًا ويف بعض احلاالت، 

يسمح باختبار وجود آفات، الوقت الالزم  الستحالة تدقيق وجود آفات حجرية يف تلك الشحنة عند الدخول. وهذا

 املناسبة إذا كان ذلك ضروريًا.  املعاملةللتعبري عن العالئم أو األعراض، و

وبعد االنتهاء من عمليات  هو ملنع هروب اآلفات املرافقة للنباتات.حجر ما بعد الدخول احلجز يف إطار إن الغاية من 

الشحنة، إتالفها أو إبقاؤها كمادة مرجعية  اإلفراع عن تدقيق املطلوبة، ميكن، وأنشطة الاملعاملةالتفتيش، االختبار، 

 حسب املناسب. 

أخرى يف احلجر )مثل آفات  حية قد تكون اخلطوط التوجيهية املوصوفة يف هذا املعيار ذات صلة أيضًا ملسك كائنات

 . أيضا ا متطلبات خاصةقد يكون هل واليت (البيولوجيةحجرية، كائنات حية مفيدة، عوامل املكافحة 

 حتديد احلاجة حلجر ما بعد الدخول كتدبري صحة نباتية

أو نباتات أخرى  نباتات الغرسمعينة من  سلعل يتعّين القيام بتحليل خماطر اآلفات لتحديد تدابري الصحة النباتية 

حتليل خماطر اآلفات ) 11قم ر واملعيار الدولي (إطار لتحليل خماطر اآلفات) 2رقم  انسجامًا مع املعيار الدولي

تدابري الصحة النباتية، واليت قد تشمل  للنباتات كما حيدد وحيّدد حتليل خماطر اآلفات خطر اآلفة املرافق .(احلجرية
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املواصفات الفيزيائية والتشغيلية حملطة حجر ما بعد الدخول،  د، إلدارة اخلطر. وحتّدلفوة معّينة حجر ما بعد الدخول

 بشكل كاف. متنوعة حجرية آفات جاز الذي تؤمنه احملطة، ومقدرتها على أن حتتجزمستوى االحت

وبعد أن يتم حتديد تدابري حجر ما بعد الدخول من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد، يتعّين أن حتدد 

 بأي من التالي:ذا التدبري الوفاء هلاملنظمة القطرية لوقاية النباتات فيما إذا كان ميكن 

 حمطة حجر ما بعد الدخول قائمة )قد تشمل مواقع حقلية معزولة( دون أي تعديل 

  دخول قائمةالتعديل لشروط اهليكل أو الشروط التشغيلية حملطة حجر ما بعد 

  دخول جديدة مصممة ومبنيةالحمطة حجر ما بعد 

 .احلجر يف منطقة أو بلد آخر 

 املتطلبات

 حجر ما بعد الدخول اتطعامة حملالتطلبات امل .1

اخلصائص لنباتات ولبيولوجية لشحنات النباتات اخلصائص ال يتعنّي أن تراعي متطلبات حمطات حجر ما بعد الدخول

، وخباصة طريقة تشتتها وانتشارها. هاترافق من احملتمل أن البيولوجية آلفات احلجر واخلصائص البيولوجية ألي نواقل

ومنع  يف احلجر الزراعي منع أية آفات حجرية مرافقة من اهلروبالنباتات  حناتويتطلب االحتجاز الناجح لش

 نقل اآلفات احلجرية خارع احملطة. وأالكائنات احلية يف املنطقة خارع حمطة حجر ما بعد الدخول من دخول احملطة 

 حجر ما بعد الدخولطات اصة حملاخلتطلبات امل .2

، دفيئة زجاجية، دفيئة بشباكواحد أو أكثر من اآلتي: موقع حقلي،  قد تتألف حمطات حجر ما بعد الدخول من

املستوردة  نباتات الغرس خمترب، من ضمن أشياء أخرى. ويتعّين أن يتم حتديد مرافق احملطة املنوي استعماهلا بنمط 

 واآلفات احلجرية اليت قد ترافقها. 

ملسائل املناسبة عند حتديد متطلبات حمطة حجر ما بعد كل ا تويتعّين أن تراعي املنظمات القطرية لوقاية النباتا

الفضالت، وتوافر نظم كافية للكشف،  جلةالدخول )مثل املوقع، املتطلبات الفيزيائية والتشغيلية، مرافق معا

ضمان احملافظة على املستوى  التشخيص، ومعاملة اآلفات احلجرية(. ويتعّين على املنظمة القطرية لوقاية النباتات

 واملراجعات.  التفاتيش ناسب من االحتجاز عن طريقامل

خمتلفة من اآلفات  أمناط توجيهًا حول متطلبات حمطات حجر ما بعد الدخول باالستناد إىل بيولوجية 1يؤمن املرفق 

 . احلجرية

 املوقع 1.2

 التالية: جلة األموريتعّين أثناء حتديد موقع حمطة حجر ما بعد الدخول معا

 لَعَرضي لآلفات احلجرية خماطر اهلروب ا 
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  إمكانية الكشف املبّكر هلروب ما 

  تدابري إدارة فاعلة يف حالة اهلروب.تطبيق إمكانية 

يتعّين أن تؤّمن حمطات حجر ما بعد الدخول عزاًل واستقرارًا كافيني )مثل احلد األدنى من التعّرض ألحداث مناخية أو 

ب عن النباتات القابلة لإلصابة واألنواع النباتية املرتبطة )مثل املوقع بعيد جغرافية شديدة(. كما يتعّين اعتبار عزل مناس

 عن أي إنتاع زراعي أو بستاني، غابات أو مناطق ذات تنوع بيولوجي/حيوي عالي(. 

 املتطلبات الفيزيائية 2.2

ية آفات حجرية ألجية بيولواخلصائص ال، النباتات يتعّين أن يراعي تصميم حمطة حلجر ما بعد الدخول متطلبات منو

العمل يف احملطة ومتطلبات الطوارئ النوعية )مثل يف حالة انقطاع الكهرباء أو  انسيابيةمن احملتمل أن ترافق الشحنة، 

 اإلمداد املائي(. يتعّين توافر مرافق املكاتب والبنية التحتية للخدمات الداعمة حسب الطلب وأن تكون معزولة عن

 ما بعد الدخول.يف حمطة حجر النباتات 

 وتشمل املتطلبات الفيزيائية الواجب مراعاتها:

  حتديد احملطة 

  عزل املواقع احلقلية 

 متييز مناطق الوصول الداخلية مبستويات خمتلفة من االحتجاز 

 (والنوافذ مواد هيكيلية )للجدران، األرضيات، األسقف، األبواب، والِشباك 

 ة حجر ما بعد الدخول واإلجراءات املرافقة(الفاعل حملط شغيلحجم احملطة )لضمان الت 

 مقصورات للفصل الداخلي للشحنات 

  لحجر(النباتات اخلاضعة ل)الجتناب حركة املركبات يف املنطقة اليت يتم فيها منو وداخلها الوصول إىل احملطة 

 )تصميم الفتحات )لألبواب، النوافذ، فتحات التهوية، واملصارف وقنوات أخرى 

 للهواء، املاء، والفضالت الصلبة والسائلة( املعاملة نظم( 

  األوتوكالفات( –التجهيزات )خزانات السالمة البيولوجية وأجهزة التعقيم 

 إمكانية الوصول إىل إمدادات املياه والكهرباء، مبا يف ذلك املولدات اإلحتياطية 

  حوض لغسيل األقدام عند الدخول 

  واملالبسغرفة إزالة التّلوث للعمال 

 ال العالماتاستعم 

  تدابري أمان 

  .الوصول إىل مرافق التخّلص من النفايات 
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 املتطلبات التشغيلية 3.2

لوقاية  القطرية بها و مراجعتها من قبل املنظمة الوخيصيتعّين أن يتم تشغيل حمطات حجر ما بعد الدخول أو 

 النباتات للبلد املستورد.

يف حمطة حجر ما النباتات إلدارة املخاطر احملددة املرافقة لشحنات  ُيطلب القيام بإجراءات حمددة يف تشغيل احملطة

حيثما يكون ذلك  من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات عليه بعد الدخول. ويتعّين أنُ يفّصل دليل إجرائي، مصّدق

 مناسبًا، اإلجراءات اليت متّكن احملطة من حتقيق غاياتها.

لوبة سياسات وإجراءات مناسبة مرتبطة مبراجعة اإلدارة، املراجعة النظامية، تدريب تشمل املتطلبات التشغيلية املط

، التخطيط للطوارئ، الصحة النباتات األفراد، التشغيل العام حملطة حجر ما بعد الدخول، حفظ السجالت واقتفاء

 واألمان، والتوثيق.

 متطلبات املوظفني  1.3.2

  :قد تشمل املتطلبات

 ب تقع على عاتقه املسؤولية الكلية للمحافظة على حمطة حجر ما بعد الدخول وكافة أنشطتها مشرف مؤّهل مناس 

 املرافقة  ةنشطاألو عاملون مؤهلون مع مسؤولياتُ تعهد إليهم للمحافظة على حمطة حجر ما بعد الدخول 

  داعمون مؤهلون علميًا بشكل مناسب أو سهولة الوصول إليهم. موظفون 

 الفنية والتشغيليةاإلجراءات  2.3.2

 يتعّين توثيق اإلجراءات الفنية والتشغيلية يف دليل إجرائي وقد تشمل:

 حبيث ال يزيد عن طاقة احملطة يف أي وقت املمسوكة يف حمطة حجر ما بعد الدخول النباتات  وضع حّد لعدد

 بطريقة قد تعيق التفتيش أو توقيف احلجر الزراعي

 ني خمتلف الشحنات أو اإلرساليات/الرسائل املختلفة ضمن احملطةاحلرص على وجود فصل مكاني كاٍف ب 

 آفة وجودأو يف حالة  نباتاتنقل التطهري احملطة قبل  تأمني 

  إجراءاٍت عالوة على البس،املحذية واألقطع، الإجراءات مناولة وصحة متنع انتشار اآلفات من األيدي، أدوات 

 السطوح يف حمطة حجر ما بعد الدخول تطهري

 ف للكيفية اليت جيب مناولة النباتات بها، اعتيانها/أخذ العينات منها ونقلها ملختربات التشخيص الختبار وص

 اآلفات احلجرية 

  استعمال أداة حجز حمددة )مثل مقصورات األمان احليوي، أقفاص( إذا احتاع األمر لذلك 

 ملعقم "أوتوكالف" ومقصورات األمان احليوي(احتياط للتقدير واملكافحة )مثل الصيانة واملعايرة( للجهاز )مثل ا 

  خاصة أو أحادية االستخداماستخدام جتهيزات محاية شخصية 

 )عمل احتياط لرصد وجود اآلفة يف حمطة حجر ما بعد الدخول وما جياورها )مثل استعمال املصائد 
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 تفتيش و/أو اختبار مناسب لكشف اآلفات احلجرية 

  الَعَرضي للنباتات أو اآلفات من  اإلفراعإخفاقات احلجر )مثل احلرائق، خطط طوارئ فاعلة الضطرابات أو

 (احملطة، انقطاع التيار الكهربائي، أو طوارئ أخرى

  عدم االمتثال يتضمن املعاملة املناسبة أو إتالف املادة النباتية املصابة بآفات حجرية، وحفظ  للتعامل معإجراء

 النماذع إذا كان مطلوبًا

 ن االقتفاء الكامل للشحنات خالل حمطة حجر ما بعد الدخول )يتعّين أن يستخدم نظام اقتفاء نظام ميّكن م

الشحنات املصابة أو  اإلفراع عن املعاملة واالختبار وحتى حمّدد وحيد من وصول الشحنة النباتية إىل املناولة،

 إتالفها(

 اإلبالغ عن أية خروقات والتدابري املعتمدة إىل  معايري لتحديد ما يشكل خرقًا للحجر الزراعي ونظام إبالٍغ لضمان

 املنظمة القطرية لوقاية النباتات دون تأخري

 إجراءات لوصف الكيفية اليت تتم ملراجعة الوثائق، تعديلها أو مراقبتها 

  البنيويجدول زمين للمراجعات الداخلية واخلارجية لتدقيق أن احملطة حتّقق املتطلبات )التكامل 

 حة(ومتطلبات الص

 ميل الشحنات املصابةاحتياط للتخّلص من وخت 

 وسائل النموإجراءات إلزالة التلّوث والتخّلص من الفضالت، مبا يف ذلك مواد التعبئة و 

 حتديد اتصال املوظفني بالنباتات اليت قد متّثل خطرًا خارع حمطة حجر ما بعد الدخول 

  الزّوار، نظام تسجيل للزوّار( أماكن الزّوار، قيود على مرافقة الزّوار )مثل املصرح له ووسائل ملراقبة دخول الكادر 

  حسب واختبار للمؤهالت العاملني مؤهلني بشكل كاف، مبا يف ذلك التدريب   يعإجراء لضمان أن يكون

 املناسب.

 حفظ السجالت 3.3.2

 قد تكون هناك حاجة للسجالت التالية: 

 احملطة على املوقع وكافة نقاط الدخول والوصول للمحطة كانم طط ملوقع حمطة حجر ما بعد الدخول ُيظهررخم 

 ،الكشف عن ، التفتيش سجل لكافة أنشطة حمطة حجر ما بعد الدخول املنفذة يف احملطة )مثل أنشطة املوظفني

اإلفراع املوجودة يف احلجر ونباتات ال التخّلص من شحنات املعاجلات، االختبار،اآلفات،  حتديد هويةاآلفات، 

 (عنها

 سجل لكافة شحنات النباتات يف حمطة حجر ما بعد الدخول ومنشئها 

 سجل بالتجهيزات 

 هلم بدخول احملطة )أو أجزاء حمددة منها( املصرح قائمة مبوظفي حمطة احلجر واملوظفني اآلخرين 

 سجالت التدريب ومهارات املوظفني 
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 الزّوار سجّل. 

 تشخيص اآلفات احلجرية أو النواقل وإزالتها 4.2

عّين أن يكون حملطات حجر ما بعد الدخول أنظمة لرصد وجود اآلفة يف حمطة حجر ما بعد الدخول وما جياورها يت

من األهمية مبكان أن يكون إضافة لكشف اآلفات احلجرية وحتديد هويتها أو النواقل احملتملة لآلفات احلجرية. و

ة إما من العاملني ضمن احملطة أو بوسائل أخرى. ويف إىل اخلربة التشخيصي مقدرة الوصول طة حجر ما بعد الدخولحمل

 .أي حالة، فإن قرار التشخيص النهائي يبقى مع املنظمة القطرية لوقاية النباتات

طة حجر ما بعد الدخول إمكانية الوصول إىل اخلربة وجتهيزات املرافق ملعاجلة، إزالة أو إتالف بتعني أن يكون حمل

  كتشفة يف حمطة حجر ما بعد الدخول بأسرع ما ميكن.املادة النباتية املصابة امل

 مراجعة حمطات حجر ما بعد الدخول 5.2

بشكل منتظم لضمان ملراجعة رمسية حمطة حجر ما بعد الدخول  إخضاعيتعّين أن تضمن املنظمة القطرية لوقاية النباتات 

 .احملطة املتطلبات الفيزيائية والتشغيلية تليبأن 

 ما بعد الدخول إمتام عملية حجر .3

 من حمطة حجر ما بعد الدخول فقط عندما تكون خالية من اآلفات احلجرية.النباتات  شحنات اإلفراع عن يتعّين

. كما يتعّين أن يكون اإلتالف بطريقة بإتالفها أو إزالتهابويتعّين معاملة النباتات اليت وجد أنها مصابة بآفات حجرية 

حمطة حجر ما بعد الدخول ) مثل اإلتالف الكيميائي، احلرق، التعقيم تزيل أي احتمال هلروب اآلفة من 

 باألوتوكالف(.

 املصابة أو احملتملة اإلصابة النباتات  ويف مناسبات خاصة، قد تكون

 مشحونة حملطة حجر ما بعد دخول أخرى ملزيد من التفتيش، االختبار أو املعاملة 

 الصحة  لشروطر حتت ظروف مقّيدة/أمينة إذا ما كانت مستوفية إىل بلد آخ مشحونة إىل بلد املنشأ أو ُمعادة

 للبلد املستلم أو مبوافقة املنظمة القطرية لوقاية النباتات اليت جرت مراسلتها لالسترياد النباتية

 أن حيتفظ بها كمادة مرجعية لعمل فين أو علمي يف ظل احلجر. 

 ة موافقة مع نقل النباتات.ة أية خماطر لآلفجلويف مثل هذه املناسبات يتعّين معا

 .ق املنظمة القطرية لوقاية النباتات عملية حجر ما بعد الدخولكما يتعّين أن توّث
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 .من املعيار اإلتباعهذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءا واجب 

 : متطلبات حمطات حجر ما بعد الدخول 1املرفق 

. وترتكز النباتاتطة حجر ما بعد الدخول النظر يف األمور التالية لشحنات حمل ميكن للمنظمة القطرية لوقاية النباتات

ة اجلوقد تكون هناك متطلبات أخرى ضرورية ملع ترافق النباتات. ناملتطلبات على بيولوجية اآلفات احلجرية احملتمل أ

 املخاطر من آفات حمددة.

 متطلبات عامة حملطات حجر ما بعد الدخول

 نواملوظف اليت يستخدمهاات عن مناطق أخرى، مبا يف ذلك املكاتب عزل فيزيائي للنبات 

  مناسب تصريحمحايات كافية لضمان أّنه ال ميكن الوصول إىل النباتات أو إزالتها من حمطة حجر ما بعد الدخول بدون 

 (منو النباتات يف وسط منو خالي من اآلفات )مثل خليط تأصيص معّقم أو وسط منو غري ترابي 

 باتات على طاوالت مرتفعةمنو الن 

 والرطوبة( ،عمل احتياط لظروف مناسبة للنمو للنباتات املستوردة )مثل درجة احلرارة، اإلضاءة 

 عمل احتياط لظروف مهّيئة لتطور عالئم اآلفات وأعراضها والتعبري عنها 

 جر ما بعد الدخول عن طريق إغالق كافة نقاط مكافحة احلشرات احمللية )مثل القوارض، الذباب األبيض، النمل( واستبعادها من حمطة ح

 رضية(األالدخول بإحكام، مبا يف ذلك قنوات الكهرباء والضخ )باستثناء املرافق مفتوحة 

 إزالتها  نظام أو وسيلة للتعقيم، التطهري )إزالة التلّوث( أو إتالف الفضالت )مبا يف ذلك النباتات املصابة( واملعّدات )مثل أدوات القطع( قبل

 من احملطة

 نظام ري مناسب ملنع نقل اآلفات 

 الشبكية، أن تكون السطوح القابلة للوصول مبنية من مادة ناعمة وغري منفذة من أجل التنظيف  الدفيئاتبالنسبة للدفيئات الزجاجية و

 والتطهري الفاعل

  لف أو هجوم احلشرات وغريها من مفصليات األرجلالشبكية من مواد مقاومة للت الدفيئات الدفيئات الزجاجية ووجدران أن يتم بناء أسقف 

 ار مالبس محاية )مثل معطف خمربي وأحذية أو أغطية لألحذية وقفازات مكّرسة لالستعمال ملرة واحدة( يتم ارتداؤها من كافة العاملني والزّو

 ونزعها عند اخلروع من حمطة حجر ما بعد الدخول

 خطرة . ادًةم حجر ما بعد الدخول حتتوي حمطة إزالة تّلوث العاملني عند خروجهم من 

 متطلبات حمطة حجر ما بعد الدخول  املواصفات البيولوجية )لآلفات احلجرية(  

اآلفات الةيت تنتقةل بةالتطعيم فقةط )مثةل بعةض       

عندما يكون معروفًا أن  الفريوسات أو الفيتوبالمسا

 (النواقل غري موجودة

 ،ًدفيئة زجاجية أو خمتربًا فيئة شبكية،د قد تشمل مرافق احملطة موقعًا حقليًا 

 حمطة حجر ما بعد الدخول حمددة بوضوح 

  عزل مناسب عن العوائل احملتملة 

  مادة العائل مقصورة على حمطة حجر ما بعد الدخول فقط 

اآلفات اليت تنتقل بوساطة الوبة أو امليةاه فقةط،   

أو مع نواقةل تنتقةل هةي ذاتهةا بوسةاطة الوبةة       

مثةةةل نيمةةةاتودا احلويصةةةالت، وامليةةةاه. فقةةةط )

 فريوسات نيبو(

 دفيئة زجاجية أو ،نفقًا دفيئة شبكية، قد تشمل مرافق احملطة 

  يتعّين إغالق النوافذ وقفلها عند عدم االستخدام وعند فتحها، يتعّين أن تكون النوافذ مغطاة

 بشباك

 مغطس لألقدام 

 منفذة أرضية غري 

 واخلةروع   حجةر مةا بعةد الةدخول     حمطةة إىل ل دخوالمناسبة للفضالت واملاء )عند  معاجلة

 منها( للتخّلص من اآلفات احلجرية 

 مناسبة للوبة للتخّلص من النواقل املنقولة مع الوبة معاملة 

 عزل مناسب للنباتات عن الوبة 

  منع ماء الصرف من الوصول إىل مصادر املياه املستخدمة يف سقاية نباتات العائل 

  املصارف مصائد لألتربة مركبة يف 
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 متطلبات حمطة حجر ما بعد الدخول  املواصفات البيولوجية )لآلفات احلجرية(  

اآلفةات أو نواقةل اآلفةةات املنقولةة مةع اهلةةواء أو     

 )مثل املّن( مم 0.2املتحركة وحجمها أكرب من 

    دفيئةة زجاجيةة أو   دفيئةة شةبكية   ميكن أن تتضمن مرافق حمطة حجر مةا بعةد الةدخول ،

 خمترب

 مع أقفال مناسبة وشباك اإلغالق لق ذاتيًا حمكمةأبواب تغ ، 

  الدخول عرب بابني مفصولني مبمر أو غرفة داخلية 

 األيدي يف الغرفة الداخليةيتم تشغيله عن طريق  ال /حوضمغطس 

 الغرفة الداخلية مرشوشة مببيد للحشرات 

  غطية فتحات أ و شبكيةال دفيئاتلل لاثعلى سبيل امل فتحة( ) 70مم ) 0.2فتحات أقل من

 ( ملنع اآلفة أو الناقل من الدخول أو اهلروبالتهوية

 تكون مادة العائل البديل لآلفة احلجرية ضمن املسافة املتوقعة النتشار اآلفة أو  ال يتعّين أن

 الناقل من حمطة حجر ما بعد الدخول )يف أي اجتاه(

  أي جهاز آخةر لرصةد  برنامج رصد لآلفة يتضمن استخدام مصائد الصقة، مصائد ضوئية أو 

 ةاحلشر

 تأمني تدفق اهلواء باجتاه الداخل ضمن أنظمة التدفئة، التهوية ونظام التكييف اهلوائي 

 نظام احتياطي إلمداد الكهرباء لنظم دفق اهلواء وللمحافظة على املعدات األخرى 

  حجةر  واملعدات )مثل أدوات القطع( قبل إزالتها من حمطة الفضالت تلّوث  تعقيم أو إزالة

 .ما بعد الدخول

اآلفةةات أو نواقةةل اآلفةةات املنقولةةة بةةاهلواء أو     

مةم )مثةال بعةض     0.2املتحركة وحجمها أقل من 

 أنواع احللم أو الوبس(

       قد تتضمن مرافق احملطة دفيئة زجاجية مشادة بزجةاع نظةامي، بةولي كاربونيةت كتةيم

 أو خمترب ،مقاوم أو من بالستيك ثنائي الطبقة

 يًا حمكمة اإلغالق، مع قفل مناسب وشباكأبواب تغلق ذات 

 مبمر أو غرفة داخلية الدخول عرب بابني مفصولني 

 األيدي يف الغرفة الداخلية يتم تشغيله عن طريقال  /حوضمغطس 

  يتعّين أن ال تكون مادة العائل البديل لآلفة احلجرية ضمن املسافة املتوقعة النتشار اآلفة أو

 لدخول )يف أي اجتاه(الناقل من حمطة حجر ما بعد ا

  ضوئية أو أي جهاز آخر لرصةد   الصقة، مصائد مصائد برنامج رصد لآلفة يتضمن استخدام

 احلشرة

  باجتاه الداخل ضمن أنظمة التدفئة، التهوية ونظام التكييف اهلوائي اهلواءتأمني تدفق 

  ئيةوااهلتصفية مبرشحات عالية الفعالية للجزيئات (HEPA)   شةحات  أو مةا يعادهلةا )مر

HEPA  ميكرون 0.3من اجلزيئات ذات قطر  %99.97حلجز) 

    تعقيم أو إزالة تلوث الفضالت واملعدات )مثل أدوات القطع( قبل إزالتها من حمطةة حجةر

 ما بعد الدخول

      نظام إمداد كهربائي احتياطي لنظم اهلواء للمحافظة على تةدرجيات سةلبية لضةغط اهلةواء

 وللمعدات األخرى

 مداد اهلواء وتصريفه لضمان الدفق باجتاه الداخل يف كل األوقات قفل بيين لنظم إ 
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 متطلبات حمطة حجر ما بعد الدخول  املواصفات البيولوجية )لآلفات احلجرية(  

 اآلفةةةات عاليةةةة احلركةةةة أو سةةةهلة التشةةةتت   

الصةدأ، والبكترييةا املنقولةة     /فطريةات )مثل فطور

 باهلواء(

 مبنّية من زجاع مقاوم للكسر أو جدران ثنائية مةن   قد تتضمن مرافق احملطة دفيئة زجاجية

 أو خمترب ،بولي كاربونيت

  مغطس لألقدام 

 أبواب تغلق ذاتيًا حمكمة اإلغالق، مع أقفال مناسبة وشباك 

 بابني مفصولني مبمر أو غرفة داخلية الدخول عرب 

 لغرفة الداخليةيف ا األيدي يتم تشغيله عن طريقال /حوض مغطس 

 كون مواد العائل البديل لآلفات احلجرية ضمن املسافة املتوقعة النتشار اآلفةة  يتعّين أن ال ت

 أو الناقل من حمطة حجر ما بعد الدخول )يف أي اجتاه(

 تامني دفق هوائي باجتاه الداخل مع نظام التدفئة، التهوية أو التكييف 

  ت الضغط اجلوي من أجل إبقاء تدرجيااهلواء  انسيابنظام احتياطي إلمداد الكهرباء لنظم

 خرىاألعدات سلبية، فضاًل عن إمداد امل

  باشر إىل احملطة من خارع البناءامل الوصولعدم 

 أبواب للممر تقفل بالتبادل حبيث يتم فتح باب واحد يف الوقت ذاته 

  ئيةوااهلتصفية مبرشحات عالية الفعالية للجزيئات (HEPA)     أو مةا يعادهلةا )مرشةحات

HEPA  ميكرون 0.3زيئات بقطر من اجل %99.97ملسك) 

  تصفية كل فضالت اهلواء عرب مرشحاتHEPA 

   تعقيم أو إزالة تلوث الفضالت الصلبة أو السائلة واملعدات )مثل أدوات القطع( قبل إزالتهةا

 من حمطة حجر ما بعد الدخول

 قفل متبادل لنظم إمداد اهلواء وسحبه لضمان دفق داخلي للهواء يف كل األوقات 

 أمان تركيب إنذار 

 )دوش مائي )قد يكون مطلوبًا للعاملني عند مغادرتهم احملطة 

 الةنظم   نظم رصد للعمليات التشغيلية مثل مفرقات الضغط ومعاملة مياه الفضالت ملنع إخفاق

 األساسية 

 



 

 النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة

 حمایة إلى تھدف دولیة نباتیة صحة اتفاقیة ھي النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة
. اآلفات انتشار و دخول منع طریق عن البریة النباتات و المزروعة النباتات

 یتنقل فعندما. قبل ذي عن كبیر بشكل الدولیة التجارة و السفریات حجم تزاید
 تنتقل النباتات علي خطراً  تمثل التي الكائنات فإن العالم حول والسلع بشرال

 .معھم

 : تنظیم

 .النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة في متعاقد طرف 180 من أكثر ھناك �

 رسمیة اتصال نقطة و النباتات لوقایة قطریة منظمة متعاقد طرف لكل �
 .النباتات لوقایة الدولیة لالتفاقیة

 الدولیة االتفاقیة تنفیذ لتیسیر النباتات لوقایة إقلیمیة منظمات تسع تعمل �
 .البلدان في النباتات لوقایة

 الصلة ذات الدولیة المنظمات مع النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة تتواصل �
 .الوطنیة و اإلقلیمیة القدرات بناء في للمساعدة

 ).الفاو( المتحدة لألمم الزراعة و األغذیة منظمة تقدمھا االتفاقیة أمانة �

 النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

 4812 5705 06 39+: الھاتف رقم
 4819 5705 06 39+ : الفاكس رقم

 ippc@fao.org: االلكتروني البرید
 www.ippc.int: االلكتروني الموقع
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