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38المعيار الدولي رقم 

للبذورالحركة الدولية 



المحتويات

النطاق▪
للبذورالدوليةالحركةتحديات▪
والمتطلباتالنطاق▪
النباتيةالصحةلتدابيرالدوليالمعيارهيكل▪

المصلحةأصحابمشاركةأهمية▪

المراجع▪
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38نطاق المعيار 

  توجيهات من أجل 
 
:مساعدة المنظمات الوطنية لوقاية النباتات ف

كفئة من "المرتبطة بالحركة الدولية للبذور مخاطر اآلفاتادارة و تحديد وتقييم▪
"السلع

ي الوارداتتحديد ▪
متطلبات الصحة النباتية ف 

:إجراءات لوضع ▪
تفتيش البذور▪
عىل البذورأخذ العّينات و اجراء التجارب▪
تصديرالاعادة الصحة النباتية للبذور من أجل التصدير و اصدار  شهادات و ▪



38متطلبات المعيار 

:الرئيسية لتقييم مخاطر اآلفاتاألسئلة 

او  الزراعي الخاضعة للحجر هل تشكل البذور طريقا لدخول اآلفات ▪
تشكل آفة هي بنفسها؟

ما هو االستخدام المقصود؟▪
:ما هو احتمال▪

؟دخول اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي وانتشارها▪
ي  تسبب اآلفات غير الحجرية ▪

 
تأثير احداثالخاضعة للوائح ف

معّينةاقتصادي غير مقبول عندما تتجاوز عتبة 
لتطبيقها؟النباتية المحددة هي تدابير صحة ما ▪
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اد الغرض  المقصوداالستخدام / من االستي 

المخاطر المرتبطة االستخدام المقصود/ الغرض 

األعلى

االدنى

بذور لزراعة الحقول

بذور للغرس بشروط مقيدة 

ربذور للفحص في المختبر أو للتحليل المدم



  إنتاج البذورإدارة 
 
اآلفات ف

ة ▪ ما قبل الزراعةفير
ة ▪ الحصادما قبل فير
وبعدهالمناولة أثناء الحصاد ▪
خطط مصادقة البذور▪
مقاومةأصناف نباتية ▪
البذورعالج ▪



تدابي  الصحة النباتية

اآلفاتالشحنة واختبار الخلو من تفتيش ▪
ي التفتيش ▪

الميدان 
ات، من اآلفلإلنتاج خالية الخالية من اآلفات، وأماكن ومواقع المناطق ▪

ومناطق ينخفض
اآلفاتفيها انتشار ▪
معالجة المحاصيل والبذور▪
النظمنهج ▪
الدخولحجر ما بعد ▪
الحظر▪

!بالمناسالحماية لتحقيق مستوى الصحة النباتية تعادل تدابي  



تحديات وحلول لشهادات الصحة النباتية

ير عند التصدرسمية إضافية إلى معلومات الصحة النباتية الحاجة ▪
التصديرللسماح بمزيد من إعادة 

ير التداباستخدام -االستيراد غير معروفة أثناء اإلنتاج متطلبات ▪
المتعادلة

لة ليتم مكان المنشأ والمتورطين في السلس-المقاطعات المعنية تتبع ▪
تسجيلها



الحركة الدولية ضمان -التعاون مع أصحاب المصلحة 
للبذوراآلمنة 

المنظمة الوطنية 
لوقاية النباتات

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ، المنظمات
اإلقليمية لوقاية النباتات ، االتحاد الدولي 
)للبذور  ISF) ، منظمة التعاون االقتصادي

)والتنمية  OECD) ، الرابطة الدولية
)الختبار البذور  ISTA)…

:السلطات التنظيمية
وزارات الزراعة ، التجارة ، 
الشؤون الخارجية ، المالية 

.  السلطات البيئية؛ والجمارك 
الخدمة البيطرية وسالمة 

.....المنتجات الغذائية 

 IIالخاصالقطاع 

(المشورة الفنية)

.  معاهد البحوث؛ الجامعات
الخدمات االستشارية

Iالقطاع الخاص 
(نالمتداولو/ المستهلكون)

  :

التجار، ؛ المستهلكين 
المنتجين



المراجع

:المعايي  
تخليل مخاطر اآلفات

.إطار عمل لتحليل مخاطر اآلفات-2المعيار ▪
تحليل مخاطر اآلفات الحجرية-11المعيار▪
تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غير الحجرية-21المعيار▪

الخاضعة للوائح
ي تنطوي عالسلع تصنيف -32المعيار ▪

ليها تبعا لمخاطر اآلفات التر
التفتيش

الخطوط التوجيهية للتفتيش-23المعيار ▪
الشحناتأخذ العينات من منهجيات -31المعيار▪



ة المعايي  الدولية لتدابي  الصحة النباتية وموارد االتفاقية الدولي
:لوقاية النباتات

:المعايي  
إدارة اآلفات

متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفـات-4المعيار •
لية من خاإنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج متطلبات -10المعيار ▪

اآلفات
وط إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار -22المعيار ▪ اآلفاتشر
اف -29المعيار ▪ ي ينخفض فاآلفات بالمناطق الخالية من االعير

يهاوالمناطق التر
اآلفاتانتشار ▪
فاتاآلإطار منهج النظم إلدارة مخاطر ف  التدابير المتكاملة استخدام -14المعيار ▪
اف الخطوط التوجيهية لتحديد تكافؤ تدابير الصحة النباتية واال -24المعيار ▪ بذلكعير



ة المعايي  الدولية لتدابي  الصحة النباتية وموارد االتفاقية الدولي
:لوقاية النباتات

:المعايي  
النباتيةشهادة الصحة 

نظام إصدار شهادات الصحة النباتية-7المعيار •
شهادات الصحة النباتية-12المعيار ▪

الموارد التنفيذية  لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
-حول التحويل من االستخدام المقصود IRSSدراسة ▪

https://www.ippc.int/static/media/uploads/ippc-
irss_diversion_from_intended_use.pdf

النباتية، ة الصحعلى اصدار شهادات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات دليل•

وعلى العالقات مع أصحاب المصلحة على االستيراد، على إدارة 
 .التشخيص

https://www.ippc.int/static/media/uploads/ippc-irss_diversion_from_intended_use.pdf


أسئلة لتسهيل المناقشات

اد البذور؟1. هل تقننون استير
ألعشاب بذور االحية، التربة، األمراض ، الحشرات )تقومون بتقنينه الذي ما 2.

؟(الملوثات األخرىالضارة، 

للبذور لمخاطر اآلفاتتحليل أنجزت المنظمة القطرية لوقاية النباتات أي هل 3.

؟المستوردة

للبذور متطلبات االستيرادلتحديد مصادر معلومات مختلفة هل تستخدمون 4.
(ISHI،ISTA)؟



أسئلة لتسهيل المناقشات

من 38ة النباتيأصعب جوانب تنفيذ المعيار الدولي لتدابير الصحة شخص 5.
لوقاية النباتاتطرف منظمتكم الوطنية 

اية القطرية لوقمنظمتكم ما هي الجوانب أو المواقف ذات الصلة التي تواجهها 6.

ير الصحة النباتية النباتات والتي تعتقد أنه لم يتم تناولها في المعيار الدولي لتداب

؟38رقم 

دة ضرورية لمساعتعتبرونها ما هي التوجيهات أو األدوات اإلضافية التي 7.

دولية لتدابير بشكل أفضل المعايير اللتنفيذ النباتي القطرية لوقايةمنظمتكم 

؟38الصحة النباتية 

المنظمة معها أصحاب المصلحة التي ينبغي أن تتعاون / ما هي المنظمات 8.
؟38نباتية لتدابير الصحة اللتنفيذ المعيار الدولي القطرية لوقاية النباتات 
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