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 االعتماد

 .2008 نيسان/أبريلاملنعقدة يف  الثالثةدورتها تدابري الصحة النباتية هذا املعيار يف  اعتمدت هيئة

 املقدمة

 النطاق

يوفر هذا املعيار خطوطا توجيهية إلنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة واحملافظة عليها من قبل 

فحسب، أو كجزء  هذه املناطق رمسيًا كتدابري إلدارة خماطر اآلفاتمثل منظمة قطرية لوقاية النباتات. وميكن استعمال 

من نهج النظم، لتسهيل جتارة منتجات عوائل ذباب الفاكهة، أو لتقليل انتشار ذباب الفاكهة اخلاضع للوائح يف منطقة 

 ( ذي األهمية االقتصادية.Tephritidaeما. وينطبق هذا املعيار على ذباب الفاكهة )

 املراجع

حة النباتية، ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على شري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصي

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

setting/ispms/. 

 منظمة التجارة العاملية، جنيف.. اتفاقية تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية .1994، التجارة العاملية منظمة

 منظمة األغذية والزراعة، روما. .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 التعريفات

مصطلحات الصحة  مسرد) 5رقم  الدولي  هذا املعيار ترد يف املعيارة يفلتعاريف مصطلحات الصحة النباتية املستعم

 (.النباتية

 للمتطلباتاإلطار العام 

 واحملافظة عليها:فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة  ينخفض منطقةتشمل الشروط العامة إلنشاء 

 آفات ذباب الفاكهة تأكيد إمكانية التنفيذ التشغيلية واالقتصادية للمنطقة اليت ينخفض فيها انتشار  -

 وصف الغرض من املنطقة -

 وضع قائمة بالنوع/األنواع املستهدفة من ذباب الفاكهة للمنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة -

 اخلطط التشغيلية -

 حتديد املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة -

 التوثيق وحفظ السجالت -

 أنشطة املراقبة. -

االستعاضة
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ن حتديد البارام ات املستخدمة يف تقدير مستوى املناطق اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة، يتعّيوإلنشاء 

. ومراقبة 1انتشار ذباب الفاكهة وحتديد فّعالية أجهزة االصطياد ألغراض املراقبة على النحو املبّين يف امللحق رقم 

أمور مطلوبة إلنشاء هذه املناطق واحملافظة عليها. وهناك وصف اآلفات، وتدابري املكافحة وختطيط العمل التصحيحي 

 .2لتخطيط العمل التصحيحي يف امللحق 

الصحة النباتية، باإلضافة إىل تعطيل صفة املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار  إجراءاتوتشمل املتطلبات النوعية األخرى 

 آفات ذباب الفاكهة وفقدان هذه الصفة وإعادتها.

 اخللفية

تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية  ( كما تتضمن اتفاقية1997تضمن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية، ت

ملنظمة التجارة العاملية( أحكامًا بشأن  SPS–ملنظمة التجارة العاملية )املادة السادسة من اتفاقية الصحة والصحة النباتية

شروط إنشاء مناطق ينخفض فيها ) 22آفات ذباب الفاكهة. ويصف املعيار الدولي رقم املناطق اليت ينخفض فيها انتشار 

اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة ويوفر توجيهًا عامًا حول املختلفة من املناطق  األمناط انتشار اآلفات(

آفات  انتشاراليت ينخفض فيها املناطق اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة. كما ميكن استخدام املناطق إنشاء 

استخدام التدابري املتكاملة إلدارة خماطر اآلفات يف إطار ) 14ذباب الفاكهة كجزء من نهج النظم )املعيار الدولي رقم 

 .((منهج النظم

فاكهة وتقييد اآلفات لعديد من البلدان نظرًا ملا له من إمكانية إحداث أضرار لل منميثل ذباب الفاكهة جمموعة مهّمة 

 الفاكهة. التجارة القطرية والعاملية للمنتجات النباتية اليت تعيل ذباب

الفاكهة امل افق مع طائفة واسعة من العوائل إىل قيود تضعها العديد من البلدان  ويؤدي ارتفاع احتماالت دخول ذباب

النباتية املرتبطة حبركة املواد العائلة أو البنود إىل تطبيق تدابري إدارة خماطر الصحة  املصدرةاملستوردة وحاجة البلدان 

 اخلاضعة للوائح لضمان أن يكون خطر الدخول قد ُخفِّف بشكل سليم.

يوفر هذا املعيار توجيهًا إلنشاء املناطق اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة وإدارتها من قبل املنظمة القطرية 

 ة عن طريق خفض خطر دخول وانتشار ذباب الفاكهة اخلاضع للوائح.التجار تيسريلوقاية النباتات بقصد 

ناطق خالية من جيري، بصفة عامة، استخدام املناطق اليت ينخفض فيها انتشار ذباب الفاكهة كمنطقة واقية حامية مل

دائمة أو كجزء من  ، أو أماكن لإلنتاج أو مواقع لإلنتاج خالية من ذباب الفاكهة. )إما كمنطقة واقيةآفات ذباب الفاكهة

عملية استئصال(، أو ألغراض التصدير، باتصال عادة مع تدابري أخرى خمففة للخطر كمكّون من نهج النظم )وهذا قد 

 ا منها يعمل كمنطقة واقية(.زءيشمل كل املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة أو ج

ا بعد، ويتم اإلعالن عنها ورصدها أو إدارتها(؛ كما قد حتدث نتيجة وقد حتدث هذه املناطق طبيعيًا )على أن تدقق فيم

ممارسات مكافحة اآلفات أثناء إنتاج احملصول لتقليص جمتمعات ذباب الفاكهة يف منطقة ما للحّد من تأثريها يف 

 معني. احملصول؛ أو قد تنشأ نتيجة ممارسات للمكافحة ختفض عدد ذباب الفاكهة يف املنطقة إىل مستوى منخفض

االستعاضة
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إن اختاذ قرار بإنشاء املناطق اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة قد يرتبط ارتباطًا وثيقا بالوصول إىل األسواق 

 فضاًل عن اجلدوى االقتصادية واإلمكانية التشغيلية.

تعّين حتديد بارام ات إذا ما مت إنشاء منطقة خالية من آفات ذباب الفاكهة لتصدير السلع العائلة لذباب الفاكهة، ي

إنشاء املنطقة اخلالية من آفات ذباب الفاكهة واالتفاق عليها مع البلد املستورد ومع مراعاة اخلطوط التوجيهية املوضوعة 

اإلع اف باملناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت ينخفض إنتشار ) 29رقم للمعيار الدولي  ووفقايف هذا املعيار 

 .(اآلفات

من آفات ذباب الفاكهة املعروضة يف هذا املعيار أن تطبق أيضًا على عملية نقل الثمار  اخلاليةلشروط إنشاء املناطق ميكن 

 يف ما بني مناطق ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة داخل بلد ما.

، ومن Tephritidaeلة ومن عائ ،Dipteraتشمل اآلفات املستهدفة اليت وضع هذا املعيار من أجلها اربشرات من نوع 

 .Toxotrypanaو، Anastrepha ،Bactrocera ،Ceratitis ،Dacus ،Rhagoletisاألنواع 

 تطلباتامل

 شروط عامة .1

واربفاظ  مبستوى منخفض فيها اآلفات تنتشر اليت، على إنشاء املناطق  22تنطبق مفاهيم وأحكام املعيار الدولي رقم 

موعة من اآلفات، مبا يف ذلك ذباب الفاكهة، وبناء على ذلك ينبغي الرجوع إىل املعيار عليها بالنسبة آلفة معينة أو جمل

 باالق ان مع املعيار اربالي.  22الدولي رقم 

وقد يتم إنشاء املناطق اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة وفقا هلذا املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية يف 

وقد يتطلب بعضها تطبيق اجملموعة الكاملة من العناصر اليت يوفرها هذا املعيار، يف حني يتطلب ظّل حاالت خمتلفة، 

 البعض اآلخر تطبيق بعض من تلك العناصر فقط.

وقد تكون تدابري الصحة النباتية واإلجراءات النوعية اخلاضعة كما هي موصوفة أكثر يف هذا املعيار مطلوبة إلنشاء منطقة 

عليها من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات. وميكن أن يستند  واربفاظشار آفات ذباب الفاكهة ينخفض فيها انت

نخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة إىل كل أو بعض العوامل الفنية املقّدمة يف يالقرار اخلاص بإنشاء منطقة رمسية 

رية مثل بيولوجية اآلفة وطرائق املكافحة، اليت ختتلف هذا املعيار، حسب االقتضاء. وتشمل هذه العوامل مكّونات ضرو

 تبعًا لنوع ذباب الفاكهة الذي تنشأ املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة من أجله.

يتعّين النظر يف إنشاء منطقة رمسية ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة على أساس اإلمكانية التشغيلية واجلدوى 

ادية الشاملة إلنشاء برنامج للوصول إىل مستوى منخفض لآلفة واحملافظة عليه واألغراض اليت أنشئت من أجلها االقتص

 املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة. 

ميكن إنشاء منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة لتيسري حركة منتجات عوائل ذباب الفاكهة من منطقة 

 فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة إىل منطقة أخرى هلا الوضع ذاته لآلفة ربماية مناطق مهددة بآفة ذباب ينخفض

 فاكهة خاضعة للوائح.ال

االستعاضة
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إن الشرط األساسي الرئيسي إلنشاء منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة هو أن تكون املنطقة موجودة 

صدها والتحقق من خصائصها من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات كي طبيعيًا، أو ميكن إنشاؤها، وحتديدها، ور

الفاكهة. وميكن أن تكون املنطقة موجودة ربماية منطقة خالية من اآلفات أو  تكون ذات مستوى حمدد النتشار ذباب

نطقة موجودة طبيعيًا لدعم إنتاج حمصولي مستدام، أو قد مت تطويرها استجابة ألعمال تقليص أو استئصال. وقد تكون امل

 نتيجة عوامل مناخية، أو بيولوجية أو جغرافية ختفض أعداد ذباب الفاكهة أو حتّدها أثناء كل العام أو جزءا منه.

وميكن تعريف منطقة ما على أنها منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة لنوع أو أكثر من األنواع املستهدفة 

تعني بالنسبة ملنطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة تغطي أنواعًا مستهدفة عديدة لذباب الفاكهة. على أنه ي

من ذباب الفاكهة، حتديد أجهزة االصطياد وكثافة استخدامها ومواقعها، وأن يتم أيضًا حتديد مستويات االنتشار 

 املنخفض لآلفة لكل نوع مستهدف من ذباب الفاكهة.

ينخفض فيها انتشار ذباب الفاكهة برامج توعية ذات طبيعة مماثلة لتلك املوضحة يف  جيب أن تتضمن املناطق اليت

 .((Tephritidaeإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )فصيلة ) 26املعيار الدولي رقم 

 اخلطط التشغيلية 1.1

ة النباتية املطلوبة إلنشاء منطقة يف معظم ارباالت، هناك حاجة إىل خطة تشغيل رمسية  لتحديد إجراءات الصح

 ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة واحملافظة عليها. 

وجيدر أن تصف اخلطة التشغيلية اإلجراءات الرئيسية الواجب تنفيذها مثل أنشطة املراقبة، وإجراءات احملافظة على 

إجراءات أخرى مطلوبة لتحقيق الغرض من  املستوى املعني لالنتشار املنخفض لآلفة، وخطة العمل التصحيحية وأية

 إنشاء املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة.

 حتديد منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة  2.1

 منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة هي على النحو التالي: لتحديدإن العناصر الواجب النظر فيها 

قة )حجم املنطقة، خرائط تفصيلية متضمنة وصفًا دقيقًا للحدود، أو إحداثيات النظام العاملي لتحديد حتديد املنط -

( اليت تظهر اربدود، واربواجز الطبيعية، ونقاط الدخول، ومواقع العوائل التجارية والعوائل غري GPSاملوقع )

 ية(التجارية، حسب اإلقتضاء، لذباب الفاكهة املستهدف، واملناطق اربضر

 نوع/أنواع ذباب الفاكهة املستهدف وتوّزعه/توزعها املومسي واملكاني يف املنطقة -

موقع ووفرة ومومسية العوائل، على أن يشمل ذلك، حيثما أمكن ذلك، العوائل األولية )املفضلة بيولوجيًا(  -

 والثانوية 

ة اربرارة وسرعة الرياح السائدة السمات املناخية، مبا يف ذلك معدل هطول األمطار، والرطوبة النسبية، ودرج -

 واجتاهها

 حتديد العوامل اليت حتد من جمموعات ذباب الفاكهة وتبقيها عند مستويات منخفضة. -

االستعاضة
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ويف املناطق اليت يكون فيها انتشار ذباب الفاكهة عند مستوى منخفض طبيعيا نظرًا ألسباب مناخية، أو جغرافية أو 

، توافر العوائل املناسبني، مومسية العائل(، فإن تعداد ذباب الفاكهة املستهدفة ألسباب أخرى )مثل األعداء الطبيعيني

قد يكون أدنى من املستوى احملّدد لالنتشار املنخفض لآلفة بدون استعمال أية إجراءات مكافحة. ويف مثل هذه 

ار املنخفض وقد يتم االع اف ارباالت، جيدر القيام بعمليات مراقبة على مدى ف ة زمنية مالئمة إلثبات حالة االنتش

(. ومع ذلك، حتديد حالة اآلفات يف منطقة مةا) 8رقم  الدولي يف املعيار حاالت اآلفات للتواجد بهذه اربالة وفقا ألمثلة

إذا مت كشف وجود ذباب الفاكهة مبستوى يفوق املستوى احملدد لالنتشار املنخفض لآلفة )بسبب ظروف مناخية 

خطوطًا توجيهية خلطط العمل  2املثال( ينبغي تطبيق أعمال تصحيحية. ويوفر امللحق رقم استثنائية على سبيل 

 التصحيحية. 

 التوثيق وحفظ السجالت 3.1

جيدر توثيق إجراءات الصحة النباتية املستعملة لتحديد، وإنشاء، والتحقق من خصائص منطقة اإلنتشار املنخفض 

راجعة هذه اإلجراءات وحتديثها بشكل منتظم، مبا يف ذلك األعمال واحملافظة عليها على حنو كاف. كما جيدر م

(. ويوصى بأن يتم حتضري دليل 22التصحيحية إذا تطلب األمر ذلك )على النحو املوصوف يف املعيار الدولي النباتية رقم 

 لإلجراءات املرتبطة خبطة التشغيل للمنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة.

 شمل وثائق حتديد املنطقة وإنشائها:وقد ت

قائمة بعوائل ذباب الفاكهة املعروف وجودها يف املنطقة، متضمنة املومسية واإلنتاج التجاري لثمار العائل يف  -

 املنطقة

سجالت التحديد: خرائط مفصلة تظهر اربدود، واربواجز الطبيعية والنقاط اليت ميكن للثمار دخول املنطقة  -

ت االيكولوجية الزراعية مثل منط ال بة، وموقع مناطق العائل الرئيسي لذباب الفاكهة منها؛ ووصف السما

املستهدف، ومناطق العائل اهلامشية واربضرية؛ واألحوال املناخية كمعدل هطول األمطار، والرطوبة النسبية، 

 ودرجة اربرارة وسرعة الرياح السائدة واجتاهها

  سجالت املراقبة: -

  املسوحات، وعدد املصائد والطعوم ومنطها، ووترية تفتيش املصائد، وكثافة املصائد، االصطياد: أمناط

ومنط ترتيب املصائد، ووقت االصطياد ومدته، وعدد ذباب الفاكهة املستهدف الذي مت اصطياده تبعًا 

 للنوع، يف كل مصيدة، وخدمة املصائد

  ّدد والنتيجةأخذ عينات الثمار: النمط والنوعية والكمية والتاريخ وال 

سجالت تدابري املكافحة املستعملة لذباب الفاكهة واآلفات األخرى اليت قد يكون هلا تأثري على جمموعات  -

 ذباب الفاكهة: النمط/ األمناط واملواقع.

ق واحملافظة، البيانات املسجلة إلظهار أن مستويات جمموعات أنواع ذبابة وينبغي أن يتضمن التوثيق بالنسبة للتحّق

فاكهة املستهدفة هي دون املستوى احملّدد لالنتشار املنخفض. ويتعّين االحتفاظ بسجالت املسوحات ونتائج اإلجراءات ال

شهرًا على األقل. وإذا استخدمت املناطق اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة  24التشغيلية األخرى ملدة 

االستعاضة
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ئق للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املستورد املعين وجيوز ألغراض التصدير، ينبغي، عند الطلب، إتاحة الوثا

 القيام بعمليات للتحقق عند االقتضاء.

 (4-2ويتعّين أيضًا إعداد خطط عمل تصحيحية واحملافظة عليها )أنظر القسم 

 أنشطة املراقبة 4.1

اكهة مبا يف ذلك اللوائح احمللية املطبقة، يتعّين أن يكون برنامج املناطق اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الف

وإجراءات املراقبة )من ذلك على سبيل املثال االصطياد و ع عينات الفاكهة( وخطط العمل التصحيحي مطابقا 

 لإلجراءات املعتمدة رمسيًا. وقد تتضّمن هذه اإلجراءات تفويضًا رمسيًا باملسؤولية لكبار املوظفني، مثل:

 دّدة ومسؤولية لضمان تنفيذ النظم/اإلجراءات واحملافظة عليها بشكل مناسبشخص يتمتع بسلطة حم -

 النوع. إخصائي/ إخصائيون يف جمال علم اربشرات لتحديد ذباب الفاكهة إىل مستوى -

ينبغي أن تقّوم املنظمة القطرية لوقاية النباتات و/أو تراجع تنفيذ اإلجراءات إلنشاء املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار 

فات ذباب الفاكهة لضمان احملافظة على اإلدارة الفّعالة، حتى عندما يتم تفويض املسؤولية لتنفيذ أنشطة معينة خارج آ

 املنظمة القطرية لوقاية النباتات. ويشمل اإلشراف على إجراءات التشغيل ما يلي:

 تنفيذ إجةراءات املراقبة -

 القدرة على املراقبة -

 د اجلاذبة( واإلجراءاتمواد االصطياد )املصائد واملوا -

 القدرة على حتديد اهلوية -

 تطبيق تدابري املكافحة -

 التوثيق وحفظ السجالت -

 تطبيق األعمال التصحيحية. -

 شروط حمددة .2

 إنشاء منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة 1.2

، 26موصوفة يف املعيار الدولي رقم  العناصر الواجب أخذها يف االعتبار عند إنشاء منطقة خالية من آفات ذباب الفاكهة

 قد ميكن تطبيقها أيضا يف منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة وفقًا ملا هو حمدد يف األقسام الفرعية التالية:

 حتديد املستوى املعّين لالنتشار املنخفض لآلفة 1.1.2

خاطر املرتبطة بالتفاعل ما بني النوع املستهدف من تتوقف املستويات املعينة لالنتشار املنخفض لآلفة على مستوى امل

ذباب الفاكهة والعائل واملنطقة. وجيدر أن تقوم املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد الذي تقع فيه املنطقة ذات 

املراقبة  االنتشار املنخفض آلفات ذباب الفاكهة بتحديد هذه املستويات بالدقة الكافية لتقدير ما إذا كانت بيانات

 وبرتوكوالتها كافية لتحديد أن انتشار اآلفة يدنو من هذه املستويات. 

االستعاضة
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وميكن لكل منظمة من املنظمات القطرية لوقاية النباتات االعتماد على عدة عوامل خمتلفة عند التحديد الدقيق للمستوى 

ب الفاكهة. وفيما يلي بعض العوامل املناسب من انتشار اآلفة الواجب حتديده ملنطقة االنتشار املنخفض آلفات ذبا

 الشائعة اليت ميكن أخذها يف االعتبار:

 كي تسري التجارةاملنظمات القطرية لوقاية النباتات لدى البلدان املتسوردة املستويات اليت اش طتها  -

مماثل،  املستويات املستخدمة من منظمات قطرية أخرى لوقاية النباتات للنوع ذاته من ذباب الفاكهة أو لنوع -

اجلغرافية )مبا يف ذلك اخلية و/أو البيانات التارخيية املتحصل عليها من عمل -والعوائل والظروف اإليكولوجية

مناطق أخرى ينخفض فيها انتشار اآلفات ملعرفة ما هي املستويات املطلوب احملافظة عليها للوصول إىل مثار 

 خالية من اآلفات(.

  املستعملة يف تقدير مستوى انتشار ذباب الفاكهة.وصف للمعايري 1ويوجد يف امللحق 

 الوصف اجلغرايف 2.1.2

تعيِّن املنظمة القطرية لوقاية النباتات حدود منطقة االنتشار املنخفض املق حة آلفات ذباب الفاكهة. وال يكون العزل 

 الفاكهة.)الطبيعي أو اجلغرايف( مطلوبًا بالضرورة إلنشاء منطقة انتشار منخفض آلفات ذباب 

وينبغي أن يكن رسم اربدود املستعملة لوصف حتديد منطقة االنتشار املنخفض وثيق الصلة بالوجود النسيب للعوائل 

 األولية لنوع ذباب الفاكهة املستهدف أو أن جترى مواءمته ربدود ميكن التعرف عليها بسهولة.

 أنشطة املراقبة قبل اإلنشاء 3.1.2

اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة، القيام بأعمال مراقبة لتقدير مدى وجود النوع ينبغي، قبل إنشاء املنطقة 

النوع، وسلوكه، والسمات املناخية للمنطقة،  ةاملستهدف من ذباب الفاكهة ومستوى انتشاره لف ة حتّددها بيولوجي

 شهرًا متتالية على األقل.  12دة وتوافر العائل واعتبارات فنية مناسبة. وينبغي أن تستمر هذه املراقبة مل

 إجراءات الصحة النباتية 2.2

 أنشطة املراقبة 1.2.2

تكون نظم املراقبة املعتمدة على االصطياد متماثلة يف أي منطقة لالنتشار املنخفض. وقد تتضّمن املراقبة املستعملة يف 

اخلطوط التوجيهية ) 6ة يف املعيار الدولي رقم ذباب الفاكهة األساليب الوارد آفاتاملنطقة اليت ينخفض فيها انتشار 

 وأية معلومات علمية أخرى ذات صلة.  26وبشأن إجراءات االصطياد يف املعيار الدولي رقم  ،(بشأن املراقبة

استخدام عمليات  ع عينات مثار الفاكهة، بوصفها طريقة روتينية للمراقبة، على حنو واسع لرصد ذباب  يتعّينوال 

فيها تقنية الذكور العقيمة حيث تكون هذه التقنية هي  تستخدممنطقة انتشار منخفض باستثناء املناطق اليت  الفاكهة يف

 األداة الرئيسية.

وقد تكمل املنظمة القطرية لوقاية النباتات عملية اصطياد اربشرات البالغة مع  ع عينات من الفاكهة ملراقبة الريقات. 

هة مفيدا بصفة خاصة ملراقبة ذباب الفاكهة يف حالة عدم توافر املصائد. وإذا كشفت وقد يكون أخذ العينات من الفاك

االستعاضة
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يرقات يف عينات الفواكه، فقد يكون من الضروري تربية الريقات إىل أن تصل إىل سن البلوغ لتحديد نوعها. ويلزم القيام 

فاكهة. على أن  ع عينات الفاكهة بذلك بصفة خاصة يف ارباالت اليت قد تتواجد فيها أنواع متعددة من ذباب ال

حالة  حديدمبفردها لن يتيح دقة كافية لتحديد حجم جمموعة الذباب املوجودة، وجيدر عدم االعتداد به مبفرده لت

املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة أو التحقق منها. وقد تتضّمن إجراءات املراقبة تلك الواردة بشأن 

 .26عينات مثار الفاكهة يف املعيار الدولي رقم إجراءات  ع 

ويتعّين تسجيل وجود عوائل ذباب الفاكهة وتوزعها بصورة منفصلة وحتديد العوائل التجارية والعوائل غري التجارية. 

ة وتساعد هذه املعلومات يف ختطيط أنشطة عملية االصطياد و ع عينات العائل وقد تساعد يف تقدير السهولة أو الصعوب

 يف املنطقة واحملافظة عليها. اآلفة ذات الصلةاحملتملة لتحديد حالة 

وينبغي أن يكون لدى املنظمة القطرية لوقاية النباتات القدرات املناسبة لتحديد هوية النوع املستهدف من ذباب الفاكهة 

اذ إىل هذه القدرات. وجيدر أن تكون املكتشف أثناء املسوحات )سواء كان حشرة بالغة أو يرقة( أو أن تتمتع بإمكانية النف

هذه القدرات موجودة أيضًا بالنسبة لعمليات التحّقق املستمرة من حالة املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب 

 الفاكهة فيما خيص النوع املستهدف من ذباب الفاكهة.

 خفض عدد ذباب الفاكهة من النوع املستهدف واحملافظة عليه  2.2.2

استخدام تدابري مكافحة حمددة خلفض أعداد ذباب الفاكهة إىل مستوى االنتشار املنخفض احملّدد لآلفة أو دونه. ميكن 

ويف معظم ارباالت قد يتضمن تقليص جمتمعات ذباب الفاكهة استعمال أكثر من خيار مكافحة واحد؛ وبعض من هذه 

 .1امللحق  26و املعيار الدولي رقم  22من املعيار الدولي رقم  2-4-1-3التدابري موصوفة يف القسم 

ومبا أن النوع املستهدف من ذباب الفاكهة متوّطن أو مستقر يف املنطقة، فإن تدابري املكافحة الوقائية إلبقاء أعداد ذباب 

الفاكهة عند املستوى احملّدد لالنتشار املنخفض أو دونه ضرورية يف جمملها دائمًا )قد حتدث بعض املناطق اليت 

خفض فيها انتشار ذباب الفاكهة طبيعيًا(. ويتعّين أن تبذل املنظمات القطرية لوقاية النباتات جهودًا الختيار التدابري ين

 اليت تلحق أدنى تأثري بالبيئة.

 وقد تشمل الطرائق املتاحة: 

وتقنية املكافحة الكيميائية )مثل طعم من مبيد حشرات انتخابي، والرش اجلوي واألرضي، وحمطات الطعوم  -

 إبادة الذكور(

 املكافحة الفيةزيةائيةة )مثل إحاطة الفاكهة بأكياس( -

 استخدام الكائنات املفيدة/النافعة )مثال األعداء الطبيعيني، تقنية اربشرات العقيمة( -

 املكافحة الزراعية )مثل فصل الثمار الناضجة والساقطة وإتالفها، استبعاد أو استبدال النباتات العائلة بنباتات -

غري عائلة حيثما كان ذلك مناسبًا، والقطاف املبكر، واربض عن الزراعة البينية بنباتات عائلة لذباب الفاكهة، 

 والتقليم قبل ف ة اإلمثار، واستعمال العوائل الصائدة على اربدود اخلارجية(.

االستعاضة
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 وائحتدابري الصحة النباتية املرتبطة حبركة املواد العائلة أو البنود اخلاضعة لل 3.2.2

قد تكون تدابري الصحة النباتية مطلوبة للحّد من خماطر دخول اآلفات احملددة إىل املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار 

من املعيار الدولي  3-2-2و 22من املعيار الدولي رقم  3-4-1-3. وهذه التدابري معروضة يف القسم الفاكهةآفات ذباب 

 .26رقم 

 اإلعالن حمليًا عن منطقة ينخفض فيها انتشار ذباب الفاكهة 4.2.2

)وفقًا للمعيار  ينخفض فيها انتشار ذباب الفاكهة التحّقق من حالة املنطقة اليت النباتاتجيدر باملنظمات القطرية لوقاية 

كافحة(. وينبغي للمنظمة ( وخباصة تأكيد االمتثال لإلجراءات املنشأة مبوجب هذا املعيار )املراقبة وامل8الدولي رقم 

ذباب الفاكهة واإلبالغ عنها حسب مقتضى  القطرية لوقاية النباتات أن تعلن عن إنشاء منطقة ينخفض فيها انتشار آفات

 اربال.

وبغية التحقق من حالة املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة وألغراض اإلدارة الداخلية، يتعّين التحقق 

ملنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة بعد إنشائها ووضع أية تدابري صحة نباتية للمحافظة من حالة ا

 عليها.

 احملافظة على املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة 3.2

انتشار آفات ذباب يتعّين على املنظمة القطرية لوقاية النباتات أن حتافظ، عقب إنشاء املنطقة اليت ينخفض فيها 

الفاكهة، على إجراءات التوثيق والتحّقق ذات الصلة )القابلة للتدقيق(، وأن تستمر يف تطبيق تدابري الصحة النباتية على 

 من هذا املعيار. 2-2النحو املعروض يف القسم 

 املراقبة 1.3.2

نطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب يتعّين على املنظمة القطرية لوقاية النباتات، بغية احملافظة على حالة امل

 من هذا املعيار. 1-2-2الفاكهة، أن تواصل املراقبة على النحو الوارد يف القسم 

 تدابري للمحافظة على مستويات منخفضة من انتشار األنواع املستهدفة من ذباب الفاكهة 2.3.2

للمحافظة على املنطقة اليت ينخفض فيها  2-2-2القسم يف معظم ارباالت، قد يتم تطبيق تدابري املكافحة احملددة يف 

 انتشار آفات ذباب الفاكهة، طاملا أن النوع املستهدف من ذباب الفاكهة  ما زال موجودًا يف املنطقة املنشأة.

د اخلاضع للرصد يتزايد )ولكنه ما زال دون املستوى احملّدد للمنطقة( ق الفاكهةذباب انتشار وعند مالحظة أن مستوى 

لوقاية النباتات لتطبيق تدابري املكافحة اإلضافية. وعند هذه النقطة  القطريةيتم الوصول إىل العتبة اليت حتددها املنظمة 

من املعيار  2-4-1-3قد تطلب املنظمة القطرية لوقاية النباتات تنفيذ هذه التدابري )على النحو املوصوف يف القسم 

تبة لتوفري حتذير كاف من إمكانية جتاوز اربّد املعني لالنتشار املنخفض لآلفة . وينبغي وضع هذه الع22الدولي رقم 

 وتفادي التعليق.

االستعاضة
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 خطط العمل التصحيحية 4.2

يتعّين أن تطبق املنظمة القطرية لوقاية النباتات خطة عمل تصحيحية للمنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب 

 2املستهدف املستوى احملدد لالنتشار املنخفض لآلفة. ويوفر امللحق رقم فاكهة لالفاكهة عندما يتجاوز عدد ذباب ا

 للمناطق اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة.  التصحيحيةخطوطًا توجيهية خلطط العمل 

 تعطيل صفة املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة، وإعادة هذه الصفة وفقدانها 5.2

 صفة املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهةتعطيل  1.5.2

إذا مت جتاوز للمستوى املنخفض احملّدد النتشار آفات النوع املستهدف من ذبابة الفاكهة إما يف كل املنطقة اليت ينخفض 

لى أنه عند فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة أو ضمن جزء منها، يتم عادة تعطيل الصفة بالنسبة لكامل املنطقة. ع

إمكانية حتديد املنطقة املصابة ضمن منطقة االنتشار املنخفض وتعيني حدودها بشكل واضح، ميكن حينئذ إعادة حتديد 

 املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة لتعطيل الصفة بالنسبة لتلك املنطقة فقط. 

 17بهذه اإلجراءات دون تأخري غري مير)يوفر املعيار الدولي رقم وينبغي إخطار املنظمات القطرية يف البلدان املستوردة 

 معلومات إضافية عن متطلبات اإلبالغ عن اآلفات(. اإلبالغ عن املخاطر()

اإلجراءات )كعدم كفاية تدابري االصطياد أو تدابري مكافحة اآلفة أو  تطبيقوقد يطّبق التعطيل أيضًا عند وجود أخطاء يف 

 التوثيق(.

 تعطيل صفة املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة، يتعّين على املنظمة القطرية لوقاية النباتات وإذا مّت

 ملنع حدوث مثل هذه اإلخفاقات. تدابريالبدء بتحقيق لتحديد سبب هذا اإلخفاق واختاذ 

 ضيح معايري إعادة هذه الصفة.وعندما يتم تعطيل صفة منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة ينبغي تو

 إعادة صفة املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة 2.5.2

ال تطبق إعادة صفة املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة إال على املناطق اليت عطلت فقط وجيوز إعادة 

 الصفة عندما:

تشار املنخفض لآلفة وأن تتم احملافظة عليه لف ة حتّددها بيولوجية ال يتجاوز عدد الذباب املستوى املعّين لالن -

 النوع املستهدف من ذباب الفاكهة والظروف البيئية السائدة.

 و/أو يتم تصحيح اإلجةراءات اخلاطئة والتحقق من ذلك. -

ما يتم تصحيح األخطاء وعندما يتم الوصول إىل املستوى املنخفض املعّين واحملافظة عليه كما هو مطلوب أعاله أو عند

اإلجرائية من خالل تطبيق أعمال تصحيحية موجودة يف اخلطة، ميكن إعادة صفة املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار 

ذباب الفاكهة. وعند إنشاء املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار ذباب الفاكهة لتصدير الثمار العائلة، ينبغي إتاحة 

منظمة القطرية لوقاية النباتات )للبلد املستورد املعين والبلدان املستوردة املعنية( عند السجالت اخلاصة بإعادة الصفة لل

 الطلب، وجيوز القيام بعمليات للتحقق عند االقتضاء.

االستعاضة
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 ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة اليت املنطقةفقدان صفة  3.5.2

ت ذباب الفاكهة بعد تعطيل الصفة يف حالة اإلخفاق يف املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفاينبغي أن يقع فقدان صفة 

إعادة هذه الصفة ضمن إطار زمين ميكن تييره، مع مراعاة بيولوجية أنواع ذباب الفاكهة املستهدفة. وينبغي إعالم 

ة املنطقة املنظمات القطرية لوقاية النباتات يف البلدان املستوردة ذات الصلة وبدون تأخري ال موجب له بالتغيري يف صف

اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة )وتتوافر معلومات إضافية حول اإلبالغ عن اآلفات يف املعيار الدولي رقم 

17.) 

وعند فقدان صفة املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة، ينبغي إتباع إجراءات اإلنشاء واحملافظة املبيّنة 

اب صفة املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة مرة أخرى، ومراعاة كافة املعلومات يف هذا املعيار الكتس

 األساسية املتعلقة باملنطقة.

 يعّد هذا امللحق جزءًا رمسيًا من هذا املعيار

 البارامرتات املستخدمة لتقدير مستوى انتشار ذباب الفاكهة: 1امللحق 

النباتات البارام ات املستخدمة يف حتديد مستوى انتشار ذباب الفاكهة يف املنطقة اليت حتّدد املنظمة القطرية لوقاية 

(. FTDينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة. وأكثر البارام ات استخدامًا هو عدد الذباب للمصيدة يف اليوم )

لوحدة املساحة( أو زمنيًا لكل مصيدة  وميكن عرض بيانات مكانية أكثر دقة على أساس كثافة املصائد )أي عدد املصائد

 موجودة يف منطقة على مرور الوقت.

وعدد الذباب للمصيدة يف اليوم مؤشر يستخدم يف تقدير جمموع عدد الذباب عن طريق حساب املتوسط على أساس عدد 

للحشرات البالغة من ذباب الذباب املمسوك يف املصيدة الواحدة يف اليوم. ويقّدر على أساس هذا البارام  العدد النسيب 

 الفاكهة يف وقت ومكان معينني، وهو يوفر معلومات أساسية ملقارنة أعداد ذباب الفاكهة يف أماكن و/أو أوقات خمتلفة.

وعدد الذباب للمصيدة يف اليوم هو حاصل قسمة العدد الكلي للحشرات املمسوكة على حاصل ضرب العدد الكلي للمصائد 

 دد املتوسط لأليام الذي كانت فيه املصائد معرضة. واملعادلة هي كما يلي:اليت مت تفتيشها بالع
 
 

 

 حيث

F = العدد الكلي من الذباب املمسوك 

T = عدد املصائد اليت مت تفتيشها 

D = .عدد األيام الذي عرضت فيه املصائد يف اربقل 

م، أو على ف ات أطول يف حالة عمليات على أساس أسبوعي  بشكل منتظ املصائدويف ارباالت اليت يتم فيها تفتيش 

. وهو يقّدر عدد الذباب املمسوك يف (FTW)املراقبة الشتوية، قد يكون املعيار هو "عدد الذباب للمصيدة يف األسبوع" 

DT

F
FTD




االستعاضة
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مصيدة واحدة خالل أسبوع. وعليه، ميكن اربصول على قيمة عدد الذباب الواقع يف املصيدة الواحدة يوميًا من عدد 

. وينبغي، حسب االقتضاء، استعراض وتصحيح 7مسوك يف املصيدة الواحدة أسبوعيًا بقسمة قيمة األخرية على الذباب امل

 أي تغّير مهم يف حالة أي بارام  حيوي لفعالية املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار ذباب الفاكهة.

يف عالقتها مبخاطر إصابة الثمار اليت يزمع (، FTDينبغي حتديد املستويات املعينة لالنتشار لآلفة معيًا عنها بقيم )

، ويف عالقتها بأية أغراض حمددة FF-ALPPمحايتها  عن طريق منطقة االنتشار املنخفض آلفات ذباب الفاكهة، يف 

مرتبطة باملنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات )مثل، سلع التصدير اخلالية من ذباب الفاكهة(. ويف ارباالت اليت 

يها منطقة االنتشار املنخفض على أكثر من نوع عائل واحد )أي حينما يقصد مبنطقة االنتشار املنخفض محاية حتتوي ف

أكثر من عائل واحد لذباب الفاكهة املستهدف(، جيب أن يكون املستوى املعني لالنتشار املنخفض لآلفة مرتكزًا على 

اطر اإلصابة، والتفضيل النسيب للنوع املستهدف من ذباب معلومات علمية مرتبطة بكل عائل ألنواع ذباب الفاكهة، وخم

الفاكهة للعوائل املختلفة. على أنه يف حالة إذا مةا مت إنشاء املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة  

االت، يتم إنشاء ربماية منط واحد من العوائل، جيدر إيالء االعتبار ملستوى اإلصابة املتوقع للعائل. ويف مثل هذه ارب

مستويات معينة لالنتشار املنخفض لآلفة أقةل عادة  للعائل/العوائل األولية للنوع املستهدف من ذباب الفاكهة 

 ومستويات أعلى نسبيًا للعوائل الثانوية.

ئلة، وأنواع وتسهم بيولوجية النوع املستهدف من ذباب الفاكهة )مبا يف ذلك عدد األجيال يف العام، ونطاق النباتات العا

العوائل املوجودة يف املنطقة، وعتبات درجة اربرارة، والسلوك، واملقدرة التكاثرية والتشتتية( بدور مهم يف حتديد 

مستويات االنتشار املنخفض املعينة لآلفة. وبالنسبة للمنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات اليت توجد فيها عوائل 

نتشار املنخفض املعينة اليت يتم حتديدها لآلفة تنّوع العائل ووفرتها، والعائل عديدة، جيب أن تعكس مستويات اال

املفضل ب تيب العوائل لكل نوع مستهدف من أنواع ذباب الفاكهة املوجودة يف املنطقة. وأنه جيوز حتديد مستويات 

منطقة االنتشار املنخفض فإن هذه  خمتلفة من االنتشار املنخفض لكل نوع ذي صلة من أنواع ذباب الفاكهة املستهدفة يف

 املستويات ينبغي أن تظل ثابتة لكامل املنطقة وطوال عملية املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات.

وينبغي أن تؤخر أمناط املصائد واجلاذبات املستعملة يف تقدير أعداد اآلفة واإلجراءات املتبعة يف خدمة املصائد بعني 

يف املوقع ذاته جملموعة  FTDاملصايد قد تؤدي إىل نتائج خمتلفة لقيم  كفاءاتك هي أن اختالفات االعتبار. وميرات ذل

ما من الذباب. وعليه فإن هلا تأثريًا من حيث الداللة يف قياس مستوى االنتشار للنوع املستهدف من ذباب الفاكهة. 

 ، اإلعالن أيضًا عن فاعلية نظام االصطياد.FTDوجيدر، عند تعيني مستوى االنتشار املنخفض املقبول تبعًا لقيم 

ربالة ما باستعمال طعم/جاذب نوعي، ينبغي عدم تغيري الطعم/اجلاذب حتديد مستوى معّين من االنتشار املنخفض وبعد 

مناسب للصيغة اجلديدة. وبالنسبة ملناطق االنتشار املنخفض  حتديد مستوى معّين من االنتشار املنخفضأو تعديله ربني 

فات ذباب الفاكهة اليت توجد فيها عدة أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة اليت تنجذب لطعوم/جاذبات خمتلفة، آل

 ينبغي أن يراعي وضع املصائد اآلثار التفاعلية املمكنة ما بني الطعوم/اجلاذبات.

ة ملستويات جمموعات ذباب وميكن أن يستخدم أخذ عينات الثمار كطريقة مراقبة مكملة للمصائد لتقدير املالمح العام

الفاكهة، خاصة إذا مل تكن املصائد متاحة لألنواع املستهدفة. وينبغي أخذ العينات من الثمار العائلة املعروفة. وينبغي 

مراعاة أن فعالية أخذ عينات الفاكهة تتوقف على حجم العينات ووترية وتوقيت أخذها. وجيوز أن يشمل أخذ عينات 

االستعاضة
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قات لتحديد أنواع ذباب الفاكهة. وينبغي، يف حالة قطف الثمار، النظر يف فعالية كشف الريقات الفاكهة ب بية الري

بالعني. أن أخذ عينات الثمار لن يوّفر الدقة الكافية لوصف حجم اجملموعات، وجيدر عدم االعتماد عليه مبفرده 

 و التحقق من خصائصها.للتصديق على صفة املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة أ

االستعاضة
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 يعّد هذا امللحق جزءًا رمسيًا من هذا املعيار

خطوط توجيهية بشأن خطط العمل التصحيحية لذباب الفاكهة يف املناطق اليت ينخفض فيها : 2امللحق 

 انتشار آفات ذباب الفاكهة

د أو مكافحة اآلفة أو التوثيق( أو ينبغي أن يؤدي وجود أخطاء يف اإلجراءات أو تطبيقها )كعدم كفاية تدابري االصطيا

 ةكشف جمموعة  يتجاوز عددها املستوى احملّدد لالنتشار املنخفض آلفات النوع املستهدف من ذباب الفاكهة يف املنطق

اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة، إىل تطبيق خطة عمل تصحيحية. واهلدف من خطة العمل التصحيحية 

ابري وتطبيقها، وتقليص جمموعة ذباب الفاكهة يف أقرب وقت ممكن إىل ما يدنو إىل املستوى احملدد هو ضمان كفاية التد

لالنتشار املنخفض. وتقع على عاتق املنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولية ضمان إعداد خطط العمل التصحيحية. وال 

ؤدي إىل فقدان صفة املنطقة اليت ينخفض فيها ينبغي تطبيق خطط العمل التصحيحية على حنو متكرر ألن ذلك قد ي

 انتشار آفات ذباب الفاكهة وارباجة إىل إعادة إنشاء املنطقة وفقا للخطوط التوجيهية هلذا املعيار.

ويتعّين إعداد خطة العمل التصحيحية مع مراعاة بيولوجية النوع املستهدف من ذباب الفاكهة، وجغرافية املنطقة اليت 

 شار اآلفات، والظروف املناخية، وفينولوجية العائل ووفرته وتوزيعه يف املنطقة.ينخفض فيها انت

 وتشمل العناصر املطلوبة لتطبيق خطة عمل تصحيحية:

 اإلعالن عن تعطيل صفة املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة حيثما كان ذلك مناسبًا -

 العمل التصحيحية  اإلطار القانوني الذي ميكن مبوجبه تطبيق خطة -

 األطر الزمنية لالستجابة األولية وأنشطة املتابعة -

 مسح تعيني اربدود )االصطياد و ع العينات( وتطبيق أعمال التقليص -

 املقدرة على حتديد اهلوية -

 توافر موارد تشغيلية كافية -

القطرية لوقاية النباتات يف البلد/ االتصاالت الفّعالة داخل املنظمة القطرية لوقاية النباتات ومع املنظمة/املنظمات  -

 البلدان املستوردة املعنّية، مبا يف ذلك توفري تفاصيل االتصال اخلاصة جبميع األطراف املعنية.

 خارطة مفصلة وتعريف للمنطقة اليت عطلت صفتها. -

 إعادة النظر يف التدابري التنفيذية وتعديلها، أو -

 فات مثال.نطاق تدابري املكافحة املتوافرة، مبيدات اآل -

االستعاضة
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 التصحيحية تطبيق خطة العمل

 اإلشعار بتطبيق خطة األعمال التصحيحية (1)

تشعر املنظمة القطرية لوقاية النباتات أصحاب الشأن واألطراف املعنّية، مبا يف ذلك البلدان املستوردة ذات الصلة، عند 

سؤولة عن اإلشراف على تنفيذ التدابري شروعها يف خطة عمل تصحيحية. وتكون املنظمة القطرية لوقاية النباتات م

 التصحيحية.

وينبغي أن يتضمن اإلشعار السبب يف الشروع يف اخلطة، أي وجود خطأ يف اإلجراءات أو جتاوز املستوى احملدد 

 لالنتشار املنخفض لآلفة.

 حتديد حالةة الصحة النباتية (2)

تشار املنخفض مباشرة، تطبيق مسح لتعيني اربدود )الذي يتعّين، بعد كشف جمموعة يتجاوز عددها املستوى املعني لالن

قد يتضمن نشر مصائد إضافية و ع عينات الثمار العائلة وزيادة وترية تفتيش املصائد(  لتحديد حجم املنطقة املتأثرة، 

 وبشكل أدق مستوى انتشار ذباب الفاكهة.

 تعليق وضع منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة (3)

ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة إذا مت جتاوز املستوى املعني لالنتشار املنخفض  ة اليتبغي تعليق وضع املنطقين

 من هذا املعيار. 1-5-2للنوع املستهدف من ذباب الفاكهة أو وجدت إجراءات معيبة كما هو مقرر يف القسم 

 تصحيح األخطاء اإلجرائية (4)

املعيبة والوثائق املتصلة بها على الفور لتحديد مصدر اخلطأ )األخطاء(. وينبغي توثيق مصدر ينبغي استعراض اإلجراءات 

اخلطأ واإلجراء التصحيحي ورصد اإلجراءات املعدلة لكفالة االلتزام بأهداف املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفة ذباب 

 الفاكهة.

 تنفيذ تدابري املكافحة يف املنطقة املتأثرة (5)

 تطبيق أعمال تقليص حمددة يف املنطقة/املناطق املتأثرة مباشرة. وتشمل األساليب املتاحة: يتعني

 املعاجلة بطعوم انتخابية من مبيد للحشرات )رش جوي و/أو أرضي وحمطات الطعوم( -

 تقنية اربشرات العقيمة -

 تقنية إبادة الذكور -

  ع الثمار املصابة وإتالفها -

 ة وإتالفها، إذا كان ذلك ممكنًاانتزاع الثمار العائلة الرئيسي -

 املعاجلة باملبيدات اربشرية )أرضي، تغطية(. -

االستعاضة
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 إشعار الوكاالت ذات الصلة (6)

ينبغي إشعار املنظمات القطرية لوقاية النباتات وغريها من الوكاالت ذات الصلة أوال بأول باألعمال التصحيحية. ويوفر 

 بالغ عن اآلفات مبوجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.معلومات عن متطلبات اإل 17املعيار الدولي رقم 

االستعاضة
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 املرفق هو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءًا واجب االتباع هلذا املعيارهذا 

 خطوط توجيهية بشأن إجراءات االصطياد: 1املرفق 

  ية:يف املطبوع التالي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذر تتوافر املعلومات عن االصطياد

Trapping Guidelines for area-wide fruit fly programmes, IAEA/FAO-TG/FFP, 2003. IAEA, Vienna. 

 يتوافر هذا املطبوع على نطاق واسع، وميكن اربصول عليه بسهولة وهو مطبوع مع ف به عمومًا معتمد

االستعاضة
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 يارهلذا املع اإلتباعاملرفق هو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءًا واجب هذا 

 : االستخدامات النمطية للمناطق اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة2املرفق 

 كمنطقة واقية ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة املنطقة اليت .1

قد يكون من الضروري يف ارباالت اليت ترّجح فيها بيولوجية النوع املستهدف لذبابة الفاكهة انتشاره من منطقة مصابة 

، حتديد منطقة واقية ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة )كما جاء وصفها يف املعيار خاضعة للوائحإىل منطقة 

. وينبغي إنشاء املناطق اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة واملناطق اخلالية من آفات ذباب (26الدولي رقم 

 النتشار املنخفض ألغراض محاية املنطقة اخلالية من اآلفات.الفاكهة يف ذات الوقت، مما يتيح حتديد منطقة ا

 حتديد منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة كمنطقة واقية  1.1

من هذا املعيار. وباإلضافة إىل ذلك، جيوز، لدى حتديد  2-1تقوم إجراءات التحديد، على أساس تلك املدرجة يف القسم 

مفصلة تبّين حدود املنطقة املقصود محايتها، وتوزع العوائل ومواقعها، واملناطق اربضرية،  املنطقة الواقية،إدراج خرائط

ونقاط الدخول ونقاط املراقبة. ومن املفيد أيضًا إدراج  بيانات تتعلق بالسمات اجلغرافية اربيوية مثل انتشار العوائل 

والبحريات والبحار، إضافة للمناطق األخرى اليت  األخرى، واملناخ، وموقع الوديان، والسهول، والصحارى، واألنهار،

تشكل حواجز طبيعية. ويتوقف حجم املنطقة الواقية بالنسبة ربجم املنطقة اليت جترى محايتها على بيولوجية النوع 

املستهدف من ذباب الفاكهة )مبا يف ذلك السلوك، والقدرة على التكاثر واالنتشار(، واخلصائص اجلوهرية للمنطقة 

 ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة وإمكانية تشغيلها.وعلى اجلدوى االقتصادية إلنشاء منطقة  اضعة للوائحاخل

 إنشاء منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة كمنطقة واقية  2.1

اكهة ذي صلة إىل من هذا املعيار. وقد حيتاج نقل السلع العائلة لذباب الف 1-2يرد وصف إجراءات اإلنشاء بالقسم 

من املعيار الدولي لتدابري  3-2-2املنطقة إىل لوائح تنظيمية. وميكن العثور على معلومات إضافية يف هذا الصدد يف القسم 

 .(Tephritidae)إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب الفاكهة ) 26الصحة النباتية رقم 

 الفاكهة كمنطقة واقية احملافظة على منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب 3.1

من هذا املعيار. ونظرًا ألن للمنطقة الواقية مسات  3-2تشمل إجراءات احملافظة على املنطقة تلك املدرجة يف القسم 

مماثلة ملنطقة أو مكان اإلنتاج الذي حتميه، فقد تتضمن إجراءات احملافظة تلك املتعلقة باملنطقة اخلالية من آفات ذباب 

إنشاء مناطق خالية من آفات ) 26من املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  3-2حو الوارد يف القسم الفاكهة على الن

من املعيار الدولي لتدابري الصحة  4-4-1-3و 3-4-1-3، و2-4-1-3((. واألقسام Tephritidae)ذباب الفاكهة 

كما ميكن أيضًا إيالء أهمية نشر املعلومات يف (. شروط إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار اآلفات) 22النباتية رقم 

 كمنطقة واقية. ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهةاحملافظة على منطقة 

االستعاضة
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 إنشاء املناطق اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة ألغراض التصدير .2

ر الفاكهة واخلضر من املنطقة. وتعّد هذه قد تستخدم املناطق اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة لتيسري تصدي

املناطق، يف معظم ارباالت، املكّون الرئيسي لنهج النظم الذي يتبع كتدبري للتخفيف من خماطر اآلفة. وتشمل التدابري 

 و/أو العوامل املستعملة باالق ان مع مناطق االنتشار املنخفض:

 معاجلات ما قبل وما بعد اربصاد -

 ل الثانوية أو املواد العائلة على إنتاج العوائل األساسيةتفضيل إنتاج العوائ -

 تصدير املادة العائلة إىل املناطق غري املعرضة للمخاطر أثناء مواسم معينة -

 اربواجز الفيزيائية )مثل إحاطة الثمار بأكياس قبل اربصاد، والبنيات املانعة للحشرات(. -

 فاكهة ألغراض التصديرحتديد منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب ال 1.2

من هذا املعيار. وعالوة على ذلك ينبغي مراعاة العناصر التالية  2-1تلك املدرجة يف القسم  التحديدقد تشمل إجراءات 

 :ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهةلتحديد منطقة 

 قائمة باملنتجات )العوائل( ذات األهمية  -

األخرى للنوع املستهدف من ذباب الفاكهة املوجودة وإن مل تكن موجهة  قائمة بالعوائل التجارية وغري التجارية -

 للتصدير ومستوى وجودها، حسب مقتضى اربال 

معلومات إضافية مثل أية سجالت تارخيية تتعلق ببيولوجية النوع املستهدف من ذباب الفاكهة ووجوده  -

املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار آفات  ومكافحته أو أية أنواع أخرى من ذباب الفاكهة قد تكون موجودة يف

 ذباب الفاكهة.

 احملافظة على منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة ألغراض التصدير 2.2

من هذا املعيار. وينبغي تطبيقها إذا كانت العوائل  2-3-2جيوز أن تشمل إجراءات احملافظة تلك املدرجة يف القسم 

ة بوترية منخفضة خارج موسم اإلمثار، حسب مقتضى اربال. ويتوقف ذلك على بيولوجية متوافرة. وقد تستمر املراقب

 النوع املستهدف من ذباب الفاكهة وعالقته بالعوائل املوجودة خارج املوسم.

االستعاضة



 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  

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