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االعتماد

اعتمدت يئة تدابير الصحة النباتية وا المعيار في دورتاا السجابعة المعقجوده فجي شجار مجارار ار

2012

مقدمة
النطاق

يوفر وا المعيار إرشادات إلعداد تدابير متخامبة وتنفيو ا والتحقق مناا في إعار ناج لبجنةا خديجار
إلداره مدججاعر فججات بابججة الفاخاججة ( )Tephritidaeات اة ميججة االقتصججادية لتيسججير ت ججاره منت ججات
عوائل باا الفاخاةن أو لبتقبيل إلى أدنى حد من انتشار باا الفاخاة الداام لبوائح في من قة ما
وين بق أيضا ً عبى وا المعيار المبحق  3والمرفق  1والمرفق  2من المعيار الدولي رقا 26

المراجع

يشير وا المعيار إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وتتاح المعايير الدولية لتدابير الصجحة
النباتية في البوابة الدولية لبصحة النباتية عبى https://www. ippc. int/core-activities/standards-setting/ispms

التعاريف

يمخن االعجالل عبجى تعجاريف مصج بحات الصجحة النباتيجة المسجتددمة فجي جوا المعيجار فجي المعيجار
الدولي رقا ( 5مسرد مص بحات الصحة النباتية)

اإلطار العام للمتطلبات

لت وير ناج نةا إداره باا ثمار الفاخاة ن ينبدي النةر في العالقة بين العائل والنجول والمسجتادك
من بابة الفاخاة والمن قة المحدده إلنتاج ثمار العائل من الفاخاة والدضر 1وينبدي تحديد هيارات
تدابير إداره مداعر اآلفات بولاعة تحبيل مداعر اآلفات
ويشمل ناج نةا باا ثمار الفاخاة ما ال يقل عن تجدبيرين مسجتقبين يمخجن ت بيقامجا هجالل المراحجل
المدتبفة من العمبيةن وتحديدا ً أثنال فتره النمو والق اكن وفي مرحبة مجا بعجد الق جاك والنقجلن وعنجد
دهول الببد المستورد والتوزيم فيم ويمخن وام ناج لبنةا في من قة يندفض فياجا انتشجار اآلفجات
أو الدياا المؤقم أو المحدّد لبنول المستادك من بابة الفاخاة باالقتران مم تدابير أهر (من قبيل
اهتيار عوائل أقل تأثران وممارلات إداره المحصول أو المناولة في مرحبة ما بعد الق اك) لدفض
مداعر اآلفات إلى مستو يببّي مت ببات الصحة النباتية لبببد المسجتورد وينبدجي النةجر إلجى إنشجال
من قة يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة والحفاظ عبياا باعتبار أحجد التجدابير االهتياريجة عنجد
وام ناج النةا؛ ير أنم ينبدي أال يعتبر إللاميا ً
وترد في المبحق  1إرشادات بشأن إنشال المناعق التي يندفض فياا باا الفاخاة والحفاظ عبياا
وينبدي تحديد البارامترات المستددمة لتقدير مستو انتشار باا الفاخاة وفعاليجة أياجله اصج ياد
ة راا المراقبة وفقا ً لبمعبومات الوارده في المبحق 2
ومججن الضججروري لواججم ناججج الججنةا وتنفيججو والتحقّججق منججم اتبججال إيججرالات تشججديبية وينبدججي أيضجا ً
امان الم ابقة مم و اإليرالات والتحقّق مناا من قبل المنةمة الق رية لوقاية النباتجات فجي الببجد
المصدّر وينبدي رصد اإليرالات أثنال التنفيون خما ينبدي اتدا إيرالات تصحيحية في حجال عجد
االمتثال
وينبدي أن يخون ت وير ناج نةا إداره باا الفاخاة وتنفيو والتحقّق منم موثقا ً بشخل خاكٍ وأن تتا
مرايعة الوثائق وتحديثاا عند الضروره من قبل المنةمة الق رية لوقاية النباتات

1

يشار إلى الفاخاة والدضر فيما بعد بتعبير الفاخاة

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الخلفية

يمثل خثير من أنوال باا الفاخاة فات ات أ مية اقتصادية ويمخن أن يش ّخل دهولاا مداعر فات
ولتحديد مداعر النول المستادك من بابة الفاخاجة وإدارتجمن ينبدجي تحبيجل مدجاعر اآلفجات مجن قبجل
المنةمة الق ريجة لوقايجة النباتجات فجي الببجد المسجتوردن ويمخجن ت بيجق تجدابير صجحة نباتيجة (المعيجار
الججدولي رقججا ( 2إعججار لتحبيججل مدججاعر اآلفججات)ن المعيججار الججدولي رقججا ( 11تحبيججل مدججاعر اآلفججات
الح رية))
وواعم نُ ُاج النةا ختدابير إلداره مداعر اآلفات في حاالت ال يخجون فياجا تجدبير مفجرد متجوافرا ً أو
قابالً لبت بيق أو في حاالت يخون فياا ناج نةا ما أخثر يدو من تجدبير مفجرد متجاح يتعبجق القجرار
بتنفيو ناج نةا محدد بالعالقة الداصة ما بين العائلن النول المستادك مجن بابجة الفاخاجةن والمن قجة
المحدده إلنتاج الفاخاة
ويت بب ناج النةا ال مم بين ما ال يقل عن تدبيرين يخون خل مناما مستقل عن اآلهجرن وقجد يشجمل
أي عدد من التدابير التي يعتمد خل مناا عبى اآلهر (المعيار الدولي ( 14التددا التجدابير المتخامبجة
إلداره مداعر اآلفات في إعار مناج النةا)) ويمخجن الجتددا المنجاعق التجي يجندفض فياجا انتشجار
اآلفات خ لل من ناج نةا (انةجر المعيجار الجدولي رقجا  14والمعيجار الجدولي رقجا ( 22شجروع إنشجال
مناعق يندفض فياا انتشار اآلفات))
والمعال جات المسجتددمة فجي ناجج الجنةا جي تبجك التجي ال تعتبجر فاعبجة بشجخل خجاك لت بيقاجا ختججدبير
منفرد ويمخن ت بيق التدابير في أماخن مدتبفة وفي أوقات مدتبفةن ولولك يمخن أن تشمل عجددا ً مجن
المنةمات واةشداص
والتددمم الببدان في خثير من الحاالت تدابير الصحة النباتية خمعال جات أو منجاعق هاليجة مجن فجة
باا الفاخاة (المعيار الدولي رقا ( 26إنشال من قجة هاليجة مجن اآلفجات لجوباا ثمجار الفاخاجة (فصجيبة
 ))Tephritidaeلدعا الجتيراد أو تحريجك العائجل وفجرا حةجر فجي حجاالت أهجر وقجد يخجون ناجج
النةا إلداره مداعر بجاا الفاخاجة بجديالً لتيسجير التصجدير وحرخجة عوائجل بجاا الفاخاجة إلجى داهجل
المناعق المادده وقد تعترك المنةمات الق رية لوقاية النباتات بناج الجنةا خمعجادل لتجدابير مفجرده
وقد يسعى الببد المصجدر لبحصجول عبجى موافقجة رلجمية لمعادلجة جو التجدابير مجم تجدابير االلجتيراد
وفي الحاالت التي تا فياا تنفيو ناج نةا فاعلن يمخن التددا مخونات من تبك النةا مجن قبجل ببجدان
أهر مستورده أو مصدّره لتيسير حرخة الثمار من مناعق تتسا بةروك مماثبة
ويمخن ت بيق ناج نةا إداره باا الفاخاة في من قة صديره إلنتجاج الثمجار خموقجم إنتجاج أو من قجة
خبيره خببد

المتطلبات
 -1قرار تنفيذ نهج لنظم إدارة مخاطر ذباب الفاكهة

تقم عبى الببد المستورد مسؤولية واجم مت ببجات االلجتيراد المبجرره فنيجا ً المتعبقجة بالصجحة النباتيجة
وتعميا تبك المت ببات وتمثل توليفة من تدابير إداره مداعر اآلفات التي تشخل يللا ً من ناجج نةجا
إداره مداعر باا الفاخاة أحد الديارات التي يمخن لبببجد المسجتورد أن يدتار جا خألجاا لمت ببجات
االلتيراد المتعبقة بالصحة النباتية (المعيار الدولي رقا )14
وتقم عبى المنةمة الق رية لوقاية النباتات في الببد المصدّر المسؤولية عجن واجم ناجج نةجا إلداره
مداعر باا الفاخاة ويمخن وام ناج نةا إلداره باا الفاخاة وتنفيو في الحاالت التالية
( )1عنججدما يح جدّد الببججد المسججتورد فججي مت ببججات االلججتيراد المتعبقججة بالصججحة النباتيججة ناججج نةججا
اللتددامم في الببد المصدّر
( )2عندما ال يشترع الببد المستورد صراحة ناجج نةجان ولخجن المنةمجة الق ريجة لوقايجة النباتجات
في الببد المصدّر تر أن ناج النةا مالئا وفعجال لتحقيجق مت ببجات الببجد المسجتورد المتعبقجة
المعيار الدولي
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االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ناج النةا إلداره مداعر فات باا الفاخاة ()Tephritidae

المعيار الدولي رقا

35

بالصحة النباتية لبواردات وقجد يحتجاج الببجد المصجدّر لبتفجاوا عبجى اعتمجاد رلجمي لتعجادل
التدابير مم الببد المسجتورد (المعيجار الجدولي ( 24الد جوع التوييايجة لتعجادل تجدابير الصجحة
النباتية واالعتراك بولك))
وينبدي أن يشمل ناج نةجا بجاا الفاخاجة م موعجة مجن التجدابير لتحقيجق المسجتو المنالجب مجن الوقايجة
وينبدي أن تخون و التدابير لبيمة عبميا ً وأن تُدتار لتببّجي مت ببجات الصجحة النباتيجة لبجواردات وتشجمل
مسائل اإلمخانية التشديبية فعالية تخبفة التدابير الم بقة والسعي في الوقم نفسم إلى فجرا التجدابير اةقجل
تقييدا ً الالزمة إلداره مداعر النول المستادك من باا الفاخاة
وينبدي أن تخون من قة إنتاج الفاخاة المقترحة لت بيق ناج نةا إداره باا الفاخاة محددهن وينبدجي
أن توافق المنةمة الق رية لوقاية النباتات في الببد المصدّر عبى المنت ين المشارخين في الناج
وقد يخون من المستصوا أن تُشرك المنةمات الق رية لوقاية النباتجات أصجحاا الشجأن فجي ت جوير
ناج نةا إلداره باا الفاخاة (المعيار الدولي رقا )2
وتشمل المعبومات اةلالية الم بوبة لوام ناج نةا إداره باا الفاخاة ما يبي
تتنجول فياجا المدجاعر مجم الصجنف
ينبدي تحديد العائل إلى مستو النجول وفجي الحجاالت التجي ّ
ً
(نةرا لتفاوت تحمل اإلصجابة)ن ينبدجي تحديجد العوائجل إلجى مسجتو الصجنف (المعيجار الجدولي
رقا ( 37تحديد حالة الفاخاة العائبة لوبابة الفاخاة ())Tephritidae
تخون مرحبة نضج الثمار المفحوصة ات صبة (المعيار الدولي رقا )37
ينبدي توافر البيانات عن النول المستادك لوباا الفاخاة المرافق لبعائل (المبحق )1
المعرفة لتنفيو ناج نةا إداره باا الفاخاجة وتوثيقاجا بشجخل
ينبدي وصف من قة إنتاج الفاخاة
ّ
خاك مم ا تما هاص بتوزيم العائل في المناعق الت ارية وفي المناعق ير الت ارية أيضاًن
عند االقتضال
ويمخن في الممارلة العمبية ت بيق ناج نةا إداره باا الفاخاة عبى عائل أو عبجى أخثجر مجن عائجل
أو عبى نول مستادك من باا الفاخاة في من قة إنتاج الثمار نفساا
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تطوير نهج نظم إدارة ذباب الفاكهة

يمخن ت بيق التدابير في مراحل مدتبفة بدلا ً بطنتاج الفاخاة داهل الببد المصدّر وصوالً إلى التوزيجم
داهل الببد المستورد ويمخن أيضا ً لبمنةمة الق رية لوقاية النباتات في الببد المستورد أن تنفو تدبيرا ً
أو أخثر من تدبير عند وصول الشحنة ويمخن أن تشمل التدابير الم بقة في المراحجل المدتبفجة لمنجم
اإلصابة بوبابة الفاخاة التدابير المبينة أدنا
ما قبل اللراعة
اهتيار مواقم لبلراعة ات انتشار مندفض لبنول المستادك من باا الفاخاة (مثل المنجاعق
التي يندفض فياا انتشار اآلفاتن المناعق ير المالئمة بسبب الموقجم ال درافجي أو االرتفجال
أو المناخ)
اهتيار أنوال أو فصائل من الفاخاة أقل تأثرا
التصحاحراإليرالات الصحية
إداره العوائل اةهر ير المحصول
اللراعة البينية بنباتات ير عائبة لوباا الفاخاة
زراعة أش ار الفاخاة العائبة هالل فتجرات محجدده عنجدما يخجون ظاجور النجول المسجتادك مجن
بابة الفاخاة مندفضا ً أو ير مويود مؤقتا ً
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

المعيار الدولي
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المعيار الدولي رقا

35

ناج النةا إلداره مداعر فات باا الفاخاة ()Tephritidae

فتره النمو
التح ُّخا باإلز ار وتوقيم إنتاج الثمار
مخافحججة خيميائيججة خمعججامالت ال عججو بمبيججدات اآلفججاتن مح ججات ال عججو ن تقنيججة إبججاده الججوخور
والمخافحة اةحيائيةرالبيولويية خاةعدال ال بيعية
ليات الحماية الفيليائية (توايب الثمارن البُنيات الحامية لبثمار)
تقنية الحشرات العقيمة
اص ياد ختبي
إداره العوائل ير الت ارية امن من قة اإلنتاج (مثل إزالجة أو الجتبدال نباتجات عائبجة أهجر
بنباتات ير عائبة حيثما خان منالباً)
رصد ومسح النول المستادك من بابة الفاخاة (مثل االص ياد أو أهو عينات الثمار)
التصحاحراإليرالات الصحية (مثل يمم الثمار الساق ة من البستان وإزالتاا والجتدب مناجا
ب ريقة منالبة أو إزالة الثمار الناا ة من اةش ار)
ت ريد الثمار
الق اك
الق ف عند مرحبة معينة من ت ّور الثمار أو الوقم المنالب من العا
أنش ة الحماية لمنم اإلصابات عند الق اك
المراقبة بما في لك ق م الثمار
التصحاحراإليرالات الصحية (مثل إزالة الثمار الساق ة والتدب مناا بشخل منالب)
ما بعد الق اك والمناولة
أنشج ة الحمايججة لمنججم اإلصججابات مثججل تبريججد الفاخاججة والنقججل فججي حاويججات مبججرده التصججنيم فججي
رك شبخيةن ومدازن ونواقل العبورن التددا الدلن الباردن لف الثمار
الرصد لدياا النول المستادك من بابة الفاخاة عن عريق االص ياد في بيوت التعبئة
التصحاحراإليرالات الصحية (إزالة الثمار التي عبياا عالمات اإلصجابة بالحشجرات (الفجرز)
في بيوت التعبئة)
تفتيش العينات (مثل بق م الثمار) أو االهتبار
المعال ات التي ال تعتبر فاعبة بشخل خاك ختدبير مفرد
مت ببات التعبئة (مثل التددا التعبئة المانعة لبحشرات)
امان تعقّب اإلرلالياترالبوعات
النقل والتوزيم
أنش ة الحماية لمنم اإلصابة بالنول المستادك من بابة الفاخاة
المعال ات التي ال تعتبر فاعبة بشخل خاك ختدبير مفرد (قبلن أثنال وبعد النقل)
قصر التوزيم يدرافيا ً أو مولميا ً عبجى منجاعق أو فتجرات حيجث ال يسجت يم النجول المسجتادك
ُّ
من بابة الفاخاة التوعن أو ال يويد عائل منالب

المعيار الدولي
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االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ناج النةا إلداره مداعر فات باا الفاخاة ()Tephritidae

المعيار الدولي رقا

35

تدابير م بقة عبى مراحل عديده أو لخل المراحل
برامج توعية الم تمم لتوليد دعا من ال ماور
مراقبة حرخة الثمار العائبة والمسارات اةهر في المن قة (مثل المت ببجات المتعبقجة بمواقجم
اإلنتاج أو ال ُ لر)
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التوثيق وحفظ السجالت
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التحقّق

ينبدي لبمنةمة الق رية لوقاية النباتات في الببد المصدّر أن توثق عبى نحو لجبيا عمبيجة واجم ناجج
نةجا إداره بجاا الفاخاججة وتنفيجو والتحقّجق منججم وينبدجي تحديجد وتوثيججق أدوار ومسجؤوليات المنةمججة
الق رية لبببد المصدّر والمستورد وينبدي مرايعة الوثائق والس الت وتحديثاا بانتةا ن واالحتفاظ
باما لمجده ال تقجل عجن  24شجارا ًن وإتاحتاجا لبمنةمجة الق ريجة لوقايجة النباتجات فجي الببجد المسجتورد إ ا
عببم لك
ويمخن أن يشمل التوثيق ما يبي
مت ببات الصحة النباتية لاللتيراد وتقرير تحبيل مداعر اآلفاتن إن ويد
تحديد تدابير الحد من المداعر ووصفاا
وصف مت ببات اإليرالات التشديبية لناج نةا إداره باا الفاخاة
وصف المن قة المقصوده لناج نةا إداره باا الفاخاة
وصف ثمار العائل التي ليتا تصدير ا والنول المستادك من بابة الفاخاة
التفاصيل المتعبقة بالمنةمات المشارخة وأدوار ا ومسؤولياتاا وأية رواب ن بما في لك عبجى
لبيل المثال
 تس يل المنةمات أو أصحاا الشأن المشارخين
 االتفاق عبى التعاون في إيرالات المخافحة والمراقبة
 أدلة الم ابقة مم مت ببات ناج النةا إلداره مداعر باا الفاخاة (منشجأ الثمجارن الحرخجة
من مخان اإلنتاجن انتداا الثمار وتعبئتاان نقل الثمار وحمايتاا)
 االتفاق عبى اتدا أعمال تصحيحية منالبة
 حفظ الس الت وإتاحتاا
 وصف مراقبة اآلفات وبرنامج المخافحة
 نتائج المسح
 برنامج التدريب لبمشدبين
 إيرالات التعقّب
 اةلاا الفني لإليرالات المحدده
 منا ية المسح والخشف والتشدي
 وصف اإليرالات التصحيحية ول الت المتابعة
 عمبيات التعراا تنفيو ناج النةا
 ه ال وارئ
ينبدججي تنفيججو التججدابير فججي ناججج نةججا إداره بججاا الفاخاججة وفق جا ً إليججرالات الصججحة النباتيججة المعتمججدهن
وينبدي رصد ا من قبل المنةمة الق ريجة لوقايجة النباتجات فجي الببجد المصجدّر لضجمان تحقيجق النةجا
أ دافم
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

المعيار الدولي
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المعيار الدولي رقا

35

ناج النةا إلداره مداعر فات باا الفاخاة ()Tephritidae

وتقم عبى المنةمة الق رية لوقاية النباتات في الببد المصدّر المسؤولية عن رصجد إنفجا يميجم مراحجل
ناججج نةججا إلداره بججاا الفاخاججة وفاعبيتاججا وفججي الحججاالت التججي تخججون فياججا اإليججرالات التشججديبية لجناج
النةا منفوه بشخل منالبن ولخن أحد المخونات ال يوفر إداره خافيجة إلع جال الفاعبيجة الم بوبجة ل ميجم
المراحججلن ينبدججي إيججرال مرايعججة لججناج الججنةا لضججمان الوفججال بمت بباتراشججتراعات الصججحة النباتيججة
لاللتيراد وقد ال تن وي و المرايعة بالضروره عبى تعبيق الت اره وقد ال تحتجاج مخونجات أهجر
من ناج النةا لبتحقّق ثانية وينبدجي أن تتجأثر وتيجره التحقجق بتصجميا ناجج الجنةا إلداره مدجاعر بابجة
الفاخاة
قد ترايم المنةمة الق رية لوقاية النباتات في الببد المستورد ناج نةا إلداره باا الفاخاجة باالتفجاق
مم المنةمة الق رية لوقاية النباتات في الببد المصدّر
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مستوى التحمل
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عدم المطابقة وعدم االمتثال

فجي حجاالت عديججدهن قجد يخجون اةلججاا لت جوير ناجج نةججا إلداره بجاا الفاخاجة اإلبقججال عبجى مسججتو
بججاا ثمججار
ظاججور النججول المسججتادك لوبابججة الفاخاججة عنججد مسججتو التح ّمججل أو دونججم (وفيمججا يد ج
ً
الفاخاججةن فججطن مصجج بح "المسججتو المحججدد لم تمججم اآلفججة" قججد الججتُدد أحيانججا ً بججدال مججن "مسججتو
المعرفجةن
التح ُّمل") المحدّد من قبل المنةمة الق رية لوقاية النباتات في الببجد المسجتورد فجي المن قجة
ّ
مثل من قة يندفض فياا انتشار اآلفة وقد يخون لك خنتي ة لةاور النول المستادك من بابة ثمار
الفاخاة عبيعيا ً عند مستو مندفض أو خنتي ة إلنفا تدابير مخافحة (المبحق )2
وقد يخون م بوبا ً قرائن لدعا أن ظاور النول المسجتادك مجن بابجة ثمجار الفاخاجة بجاق عنجد مسجتو
التح ُّمل أو دونمن وإ ا خان اةمر خولكن ينبدي الحصول عبى و القرائن خنتي ة لالص ياد أو يمجم
عينات الثمار وقد ت ري مراقبة ظاور النجول المسجتادك مجن بابجة ثمجار الفاخاجة لجيس هجالل فتجره
نمو ثمار العائل فق بل وأثنال فترات عد النمو
تشمل عد الم ابقة اإلنفا ير الصحيح لناج نةا إداره باا الفاخاة أو عد إنفا وفجي مثجل جو
الحججاالتن قججد تعبّججق المنةمججة الق ريججة لوقايججة النباتججات فججي الببججد المص جدّر الت ججاره مججن المخج ّجون يججر
الم ججابق ل جناج الججنةا إلداره مدججاعر بججاا الفاخاججة لحججين اتدججا أعمججال تصججحيحية لمعال ججة عججد
الم ابقة وقد تحد عد الم ابقة في مرحبة أو أخثر لناج النةا إلداره مداعر باا الفاخاة ومن
الماا تحديد المرحبة التي حدثم فياا عد الم ابقة
وينبدي لبمنةمة الق رية لوقاية النباتات في الببد المصدّر إبالغ المنةمة الق رية لوقاية النباتات في
الببد المسجتورد بجأي حالجة مجن حجاالت عجد االمتثجال التجي يمخجن أن يخجون لاجا تجأثير عبجى الشجحن أو
إصدار شااده الصحة النباتية
وينبدي لبمنةمة الق رية لوقاية النباتات في الببد المسجتورد إبجالغ المنةمجة الق ريجة لوقايجة النباتجات
في الببد المصدّر بأي حالة من حاالت عد االمتثال (انةر المعيار الدولي رقا ( 13ه وع توييايجة
لإلبالغ عن حاالت عد التقيد بشروع الصحة النباتية واإليرالات ال ارئة))

المعيار الدولي
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االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ج النةا إلداره مداعر فات باا الفاخاة ( - )Tephritidaeالمبحق

1

المعيار الدولي رقا

35

وا المبحق يلل إللامي من المعيار

الملحق  :1إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة
يتضمن وا المبحق إرشادات بشأن إنشال مناعق يندفض فياا انتشجار فجات بجاا الفاخاجة والحفجاظ
عبياا بادك تيسير الت اره عن عريق التقبيل إلى أدنى حد من ه ر إدهال أو انتشار بجاا الفاخاجة
ير الداام لبوائح
وتد ي اإلرشادات ما يبي
تأخيججد إمخانيججة التنفيججو التشججديبية واالقتصججادية لبمن قججة التججي يججندفض فياججا انتشججار فججات بججاا
الفاخاة
وصف الدرا من المن قة التي يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة
وام قائمة بالنول المستادك من باا الفاخاة لبمن قة التي يندفض فياا انتشجار فجات بجاا
الفاخاة
الد التشديبية
تحديد المن قة التي يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة
التوثيق وحفظ الس الت
أنش ة المراقبة
وتججرد فججي المرفججق  1باججوا المبحججق معبومججات عججن الت بيقججات النمو ييججة لبمن قججة التججي يججندفض فياججا
انتشار فات باا الفاخاة
تستدد عموما ً المناعق التي يندفض فياا انتشار باا الفاخاة خمن قة واقيجة حاميجة لمنجاعق هاليجة
من فات باا الفاخاجةن أو أمجاخن لإلنتجاج أو مواقجم لإلنتجاج هاليجة مجن بجاا الفاخاجة (إمجا خمن قجة
واقية دائمة أو خ لل من عمبية التئصال)ن أو ة راا التصديرن باتصال عاده مجم تجدابير أهجر
خمخون من ناج لبنةا (يمخجن أن يشجمل خجل المن قجة التجي يجندفض فياجا انتشجار فجات
مدففة لبد ر
ّ
باا الفاخاة أو يللا مناا يعمل خمن قة واقية)
ويمخججن أن تنشججأ ججو المنججاعق عبيعي جا ً (عبججى أن تججدقق فيمججا بعججدن ويججتا اإلعججالن عناججا ورصججد ا أو
إدارتاججا)؛ ويمخججن أيض جا ً أن تنشججأ نتي ججة ممارلججات مخافحججة اآلفججات أثنججال إنتججاج المحصججول لتقبججي
م تمعججات بججاا الفاخاججة فججي من قججة مججا لبح جدّ مججن تأثير ججا فججي المحصججول؛ أو يمخججن أن تنشججأ نتي ججة
ممارلات مخافحة تدفض عدد باا الفاخاة في المن قة إلى مستو مندفض معين
ويمخن أن يرتب اتدا قرار بطنشال المناعق التي يندفض فياجا انتشجار فجات بجاا الفاخاجة ارتباعجا ً
وثيقا بالوصول إلى اةلواق فضالً عن ال دو االقتصادية واإلمخانية التشديبية
وإ ا أنشئم من قة هالية من فات باا الفاخاة لتصدير السجبم العائبجة لجوباا الفاخاجةن ينبدجي تحديجد
بارامترات إنشجال المن قجة الداليجة مجن فجات بجاا الفاخاجة واالتفجاق عبياجا مجم الببجد المسجتوردن مجم
مراعججاه اإلرشججادات الججوارده فججي ججوا المبحججق وبمججا يتفججق مججم المعيججار الججدولي رقججا ( 29االعتججراك
بالمناعق الدالية من اآلفات والمناعق التي يندفض فياا انتشار اآلفات)
ويمخن أيضا ً ت بيق شروع إنشال المناعق الدالية مجن فجات بجاا الفاخاجة الجوارده فجي جوا المبحجق
عبى عمبية نقل الثمار بين مناعق يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة داهل ببد ما
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وتن بق مفا يا وأحخا المعيار الدولي رقا 22ن عبى إنشال المناعق التي تنتشر فياا اآلفات بمستو
مججندفض والحفججاظ عبياججا بالنسججبة آلفججة معينججةن بمججا فججي لججك بججاا الفاخاججةن وبنججال عبججى لججك ينبدججي
الريول إلى المعيار الدولي رقا  22باالقتران مم وا المبحق
ويمخن إنشال المناعق التي يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة وفقا لاوا المبحق في ظج ّل حجاالت
مدتبفةن ويمخن أن تت بب بعجض الحجاالت ت بيجق الم موعجة الخامبجة مجن العناصجر التجي يبيناجا جوا
المبحقن في حين يت بب البعض اآلهر ت بيق بعض من تبك العناصر فق
وقججد يبججل اةهججو بتججدابير الصججحة النباتيججة واإليججرالات المحججدده المبينججة بمليججد مججن التفصججيل فججي ججوا
المبحججق إلنشججال من قججة يججندفض فياججا انتشججار فججات بججاا الفاخاججة والحفججاظ عبياججا مججن قبججل المنةمججة
الق رية لوقاية النباتات ويمخن أن يستند قرار إنشال من قة يندفض فياا انتشار فات بجاا الفاخاجة
إلى خل أو بعض العوامل الفنية المقدّمة في وا المعيجارن حسجب االقتضجال و جو تشجمل عوامجل مجن
قبيل بيولويية اآلفة وعرائق المخافحةن التي تدتبف تبعا ً لنول باا الفاخاة الوي تنشأ المن قجة التجي
يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة من أيبم
وينبدججي النةججر فججي إنشججال من قججة يججندفض فياججا انتشججار فججات بججاا الفاخاججة عبججى ألججاا اإلمخانيججة
التشججديبية وال جججدو االقتصجججادية الشجججامبة إلنشجججال برنجججامج لبوصجججول إلجججى مسجججتو مجججندفض لآلفجججة
والمحافةة عبيم واة راا التي أنشجئم مجن أيباجا المن قجة التجي يجندفض فياجا انتشجار فجات بجاا
الفاخاة
ويمخن إنشال من قة يجندفض فياجا انتشجار فجات بجاا الفاخاجة لتيسجير حرخجة منت جات عوائجل بجاا
الفاخاة من من قة يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة إلى من قجة أهجر لاجا الواجم اتجم لآلفجة
لحماية مناعق مادده بآفة باا الفاخاة هااعة لبوائح
والشرع اةلالي الرئيسي إلنشجال من قجة يجندفض فياجا انتشجار فجات بجاا الفاخاجة جو أن إمخانيجة
تعيين حدود المن قة ورصد ا والتحقق من هصائصاا من قبل المنةمة الق رية لوقاية النباتات خجي
تخون ات مستو محدد مندفض النتشار باا الفاخاة ويمخن أن تخون المن قجة مويجوده عبيعيجا ً
نتي ة عوامل مناهيةن أو بيولويية أو يدرافية تدفض أعداد باا الفاخاة أو تحجدّ ا أثنجال خجل العجا
أو يللا منمن ويمخن أن تخجون مويجوده لحمايجة من قجة هاليجة مجن اآلفجات أو لجدعا إنتجاج محصجولي
مستدا ن أو ربما نشأت الت ابة ةعمال تقبي أو التئصال
ويمخن تعريف من قة ما عبى أناا من قة يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاجة لنجول أو أخثجر مجن
اةنوال المستادفة لوباا الفاخاجة عبجى أنجم يتعجين بالنسجبة لمن قجة يجندفض فياجا انتشجار فجات بجاا
الفاخاة تد ي أنواعا ً مستادفة عديده من باا الفاخاجةن تحديجد أياجله االصج ياد وخثافجة الجتدداماا
ومواقعاجججا (انةجججر المرفجججق  1لبعيجججار الجججدولي رقجججا )26ن وأن يجججتا أيضجججا ً تحديجججد مسجججتويات االنتشجججار
المندفض لآلفة لخل نول مستادك من باا الفاخاة
وينبدي أن تشمل المناعق التي يندفض فياا انتشار باا الفاخاة برامج توعية عامة مماثبة لمجا جو
مبين في المعيار الدولي رقا 26
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يبل في معةا الحاالت وام ه ة تشديل رلمية لتحديد إيرالات الصحة النباتية الم بوبة إلنشال
من قة يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة والمحافةة عبياا
وينبدي أن تصف الد ة التشديبية الماا الرئيسية الوايب تنفيو ا مثل أنش ة المراقبجةن وإيجرالات
المحافةجة عبجى المسجتو المعجين لالنتشجار المججندفض لآلفجةن وإعجداد ه جة العمجل التصجحيحية وأيججة
ماا أهر م بوبة لتحقيق الدرا من إنشال المن قة التي يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة

فيما يبي العناصر الوايب النةر فياا لتحديد من قة يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة
المعيار الدولي
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تحديججد المن قججة (الح ججان والدججرائ التفصججيبية التججي تحتججوي عبججى وصججف دقيججق لبحججدودن أو
إحداثيات الحدود وفقا ً لبنةا العالمي لتحديد المواقجمن والحجوايل ال بيعيجةن ونقجاع الجدهولن ومواقجم
العوائل الت اريجة والعوائجل يجر الت اريجةن حسجب االقتضجالن لجوباا الفاخاجة المسجتادكن والمنجاعق
الحضرية)
ّ
وتوزعمرتوزعاا المولمي والمخاني في المن قة
نولرأنوال باا الفاخاة المستادك
موقم ووفره ومولمية العوائلن عبى أن يشمل لجكن حيثمجا أمخجنن العوائجل اةوليجة (المفضجبة
ً
بيولوييا) والثانوية
السمات المناهيجةن بمجا فجي لجك معجدل جول اةم جارن والرعوبجة النسجبيةن ودريجة الحجراره
ولرعة الرياح السائده وات ا اا
العوامل التي تحد من م موعات باا الفاخاة وتبقياا عند مستويات مندفضة
وفججي المنججاعق التججي يخججون فياججا انتشججار بججاا الفاخاججة عنججد مسججتو مججندفض عبيعيججا نةججرا ً ةلججباا
مناهيةن أو يدرافية أو ةلباا أهر (مثل اةعدال ال بيعيجينن تجوافر العوائجل المنالجبينن مولجمية
العائل)ن فطن تعداد باا الفاخاة المستادفة يمخجن أن يقجل عجن المسجتو المحجدّد لالنتشجار المجندفض
لآلفة بدون التعمال أية إيرالات مخافحة وينبدي في جو الحجاالت إيجرال مراقبجة عبجى مجد فتجره
زمنية مالئمة إلثبات حالة االنتشار المجندفض وقجد يجتا االعتجراك باجو الحالجة وفقجا لبمعيجار الجدولي
رقا ( 8تحديد حالة اآلفات في من قة مـا) عبى أنم في حجال اختشجاك ويجود بجاا الفاخاجة بمسجتو
يفوق المستو المحدد لالنتشار المندفض لآلفة (بسبب ظروك مناهية التثنائية عبى لبيل المثجال)
ينبدي اتدا إيرالات تصحيحية ويبين القسا  8من وا المبحق ه العمل التصحيحية
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التوثيق وحفظ السجالت

ي در توثيجق إيجرالات الصجحة النباتيجة المسجتعمبة لتحديجدن وإنشجالن والتحقجق مجن هصجائ من قجة
االنتشار المندفض والمحافةة عبياا عبى نحو خاك خما ي جدر مرايعجة جو اإليجرالات وتحجديثاا
بشخل منتةان بما فجي لجك اةعمجال التصجحيحية إ ا ت بجب اةمجر لجك (عبجى النحجو الموصجوك فجي
المعيار الدولي النباتية رقا  )22ويوصى بأن يتا تحضير دليل لإليرالات المرتب ة بد ة التشجديل
لبمن قة التي يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة
ويمخن أن تشمل وثائق تحديد المن قة وإنشائاا ما يبي
قائمججة بعوائججل بججاا الفاخاججة المعججروك ويود ججا فججي المن قججةن متضججمنة المولججمية واإلنتججاج
الت اري لثمار العائل في المن قة (المعيار الدولي رقا )37
ل الت التحديد هرائ مفصبة تةار الحدودن والحوايل ال بيعية والنقاع التي يمخجن لبثمجار
دهول المن قة مناا؛ ووصف السمات االيخولويية اللراعية مثل نم التربةن وموقجم منجاعق
العائل الرئيسجي لجوباا الفاخاجة المسجتادكن ومنجاعق العائجل الاامشجية والحضجرية؛ واةحجوال
المناهية خمعدل ول اةم ارن والرعوبة النسبيةن ودرية الحراره ولجرعة الريجاح السجائده
وات ا اا
ل الت المراقبة
 االص ياد أنماع المسوحاتن وعدد المصائد وال عو ونم اان ووتيره تفتيش المصجائدن
وخثافة المصائدن ونم ترتيجب المصجائدن ووقجم االصج ياد ومدتجمن وعجدد بجاا الفاخاجة
المستادك الوي تا اص ياد تبعا ً لبنولن في خل مصيدهن وهدمة المصائد (انةجر المرفجق
 1من المعيار الدولي رقا )26
 أهو عينات الثمار النم والنوعية والخمية والتاري والتردّد والنتي ة (انةر المرفجق  2مجن
المعيار الدولي رقا )26
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ل الت تدابير المخافحة المسجتعمبة لجوباا الفاخاجة واآلفجات اةهجر التجي قجد يخجون لاجا تجأثير
عبى م موعات باا الفاخاة النم (اةنماع) والموقم (المواقم)
وينبدججي أن يتضججمن التوثيججق بالنسججبة لبتحقّججق والمحافةججةن البيانججات المس ج بة إلظاججار أن مسججتويات
م موعات أنجوال بابجة الفاخاجة المسجتادفة جي دون المسجتو المحجدّد لالنتشجار المجندفض وينبدجي
االحتفجاظ بسج الت المسججوح ونتججائج اإليججرالات التشجديبية اةهججر لمججده  24شججارا ً عبججى اةقججل وإ ا
التددمم المناعق التي يندفض فياجا انتشجار فجات بجاا الفاخاجة ة جراا التصجديرن ينبدجين عنجد
ال بججبن إتاحججة الوثججائق لبمنةمججة الق ريججة لوقايججة النباتججات فججي الببججد المسججتورد المعنججي وي ججوز القيججا
بعمبيات لبتحقق عند االقتضال
وينبدي أيضا ً إعداد ه عمل تصحيحية والمحافةة عبياا (انةر القسا  8من وا المبحق)
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ينبدي أن يخون برنامج المناعق التي يندفض فياجا انتشجار فجات بجاا الفاخاجة بمجا فجي لجك البجوائح
المحبية الم بقةن وإيرالات المراقبة (من لك عبى لبيل المثجال االصج ياد ويمجم عينجات الفاخاجة)
وه العمل التصحيحي م ابقا لإليرالات المعتمده رلميا ً وقد تتض ّمن جو اإليجرالات تفويضجا ً
رلميا ً بالمسؤولية لخبار الموظفينن مثل
شد يتمتم بسب ة محددّه ومسؤولية لضمان تنفيو النةاراإليرالات والمحافةة عبياا بشخل
منالب
إهصائير إهصائيون في م ال عبا الحشرات لتحديد باا الفاخاة إلى مستو النول
تقو المنةمة الق رية لوقاية النباتجات ورأو ترايجم تنفيجو اإليجرالات إلنشجال المن قجة التجي
ينبدي أن ّ
يججندفض فياججا انتشججار فججات بججاا الفاخاججة لضججمان المحافةججة عبججى اإلداره الفعّالججةن حتججى عنججدما يججتا
تفويض المسؤولية لتنفيو أنشج ة معينجة هجارج المنةمجة الق ريجة لوقايجة النباتجات ويشجمل اإلشجراك
عبى إيرالات التشديل ما يبي
تنفيو إيـرالات المراقبة
القدره عبى المراقبة
مواد االص ياد (المصائد والمواد ال ا بة) واإليرالات
القدره عبى تحديد الاوية
ت بيق تدابير المخافحة
التوثيق وحفظ الس الت
تنفيو اإليرالات التصحيحية
يبين المعيار الدولي رقا  26العناصر الوايب أهو ا في االعتبار عند إنشجال من قجة هاليجة مجن فجات
باا الفاخاةن ويمخن أيضا ً ت بيق تبك العناصر عبى إنشال من قة يندفض فياا انتشجار فجات بجاا
الفاخاة وفقا ً لما و محدد في اةقسا الفرعية التالية
 1-5تحديد المستوى المعيّن لالنتشار المنخفض لآلفة
تتوقف المستويات المعينة لالنتشار المندفض لآلفة عبى مستو المداعر المرتب ة بالتفاعل ما بين
النججول المسججتادك مججن بججاا الفاخاججة والعائججل والمن قججة وي ججدر أن تقججو المنةمججة الق ريججة لوقايججة
النباتجات فجي الببجد الجوي تقجم فيجم المن قجة ات االنتشجار المجندفض آلفجات بجاا الفاخاجة بتحديجد جو
المعيار الدولي
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المستويات بالدقة الخافية لتقدير ما إ ا خانجم بيانجات المراقبجة وبرتوخوالتاجا خافيجة لتحديجد أن انتشجار
اآلفة يدنو من و المستويات
ويمخن ل خل منةمة من المنةمجات الق ريجة لوقايجة النباتجات االعتمجاد عبجى عجده عوامجل مدتبفجة عنجد
التحديد الدقيق لبمستو المنالب من انتشار اآلفة الوايب تحديد لمن قة االنتشار المجندفض آلفجات
باا الفاخاة وفيما يبي بعض العوامل الشائعة التي يمخن أهو ا في االعتبار
المستويات التي تشترعاا ال اات الشريخة الت ارية خي تسير الت اره
المستويات المستددمة من منةمات ق رية أهر لوقاية النباتات لبنول اتم من باا الفاخاجة
أو لنججول مماثججلن والعوائججل والةججروك اإليخولوييججة-ال درافيججة (بمججا فججي لججك الدبججره ورأو
البيانججات التاريديججة المتحصججل عبياججا مججن عمججل منججاعق أهججر يججندفض فياججا انتشججار اآلفججات
لمعرفة ما ي المستويات الم بوا المحافةة عبياا لبوصول إلى ثمار هالية من اآلفات)
ويتناول المبحق  2لاوا المعيار بالوصجف تحديجد البجارامترات المسجتددمة فجي تقجدير مسجتو انتشجار
باا الفاخاة
 2-5الوصف الجغرافي
تع جيّن المنةمججة الق ر يججة لوقايججة النباتججات حججدود من قججة االنتشججار المججندفض المقترحججة آلفججات بججاا
الفاخاة وال يخون العلل (ال بيعي أو ال درافي) م بوبا ً بالضروره إلنشال من قة انتشار مجندفض
آلفات باا الفاخاة
وينبدي أن تخون الحدود المستعمبة لوصف حدود من قة االنتشجار المجندفض وثيقجة الصجبة بجالويود
النسبي لبعوائل اةولية لنول بجاا الفاخاجة المسجتادك أو ينبدجي موالمتاجا مجم حجدود يمخجن التعجرك
عبياا بساولة
 3-5أنشطة المراقبة قبل اإلنشاء
ينبدي قبل إنشال المن قة التي يندفض فياا انتشجار فجات بجاا الفاخاجةن إيجرال مراقبجة لتقجدير مجد
ويود النول المستادك من باا الفاخاة ومستو انتشار لفتره تحدّد ا بيولويية النجولن ولجبوخمن
والسمات المناهية لبمن قةن وتوافر العائل واعتبارات فنية منالجبة وينبدجي أن تسجتمر جو المراقبجة
لمده ال تقل عن  12شارا ً متتالية
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إجراءات الصحة النباتية

 1-6أنشطة المراقبة
تتشابم نةا المراقبة المعتمده عبجى االصج ياد فجي أي من قجة لالنتشجار المجندفض ويمخجن أن تشجمل
المراقبة المستعمبة في المن قة التجي يجندفض فياجا انتشجار فجات بجاا الفاخاجة اةلجاليب المبينجة فجي
المرفق  1لبمعيار الدولي رقا ( 6الد جوع التوييايجة بشجأن المراقبجة)ن وبشجأن إيجرالات االصج ياد
في المعيار الدولي رقا  26وأية معبومات عبمية أهر ات صبة
وال يستدد عبى ن اق والم يمم عينات ثمار الفاخاجةن بوصجفاا عريقجة روتينيجة لبمراقبجةن لرصجد
باا الفاخاة في من قة انتشار مجندفض بالجتثنال المنجاعق التجي تسجتدد فياجا تقنيجة الجوخور العقيمجة
حيث تخون و التقنية ي اةداه الرئيسية (انةر المرفق  2لبمعيار الدولي رقا )26
ويمخن أن تخمل المنةمة الق رية لوقاية النباتات عمبية اص ياد الحشجرات البالدجة مجم يمجم عينجات
من الفاخاة لمراقبة اليرقات ويمخن أن يخون أهو العينجات مجن الفاخاجة مفيجدا بصجفة هاصجة لمراقبجة
باا الفاخاة في حالة عجد تجوافر المصجائد وإ ا خشجفم يرقجات فجي عينجات الفواخجمن فقجد يخجون مجن
الضججروري تربيججة اليرقججات إلججى أن تصججل إلججى لججن الببججوغ لتحديججد نوعاججا ويبججل القيججا بججولك بصججفة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

المعيار الدولي

15-35

المعيار الدولي رقا 35

ناج النةا إلداره مداعر فات باا الفاخاة ( - )Tephritidaeالمبحق

1

هاصة في الحاالت التي قد تتوايد فياا أنوال متعدده من باا الفاخاة عبى أن يمم عينات الفاخاجة
بمفرد ا لن يتيح دقة خافية لتحديد ح ا م موعة الوباا المويودهن وي در عجد االعتجداد بجم بمفجرد
لتحديد حالة المن قة التي يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاجة أو التحقجق مناجا ويمخجن أن تشجمل
إيرالات المراقبة إيرالات يمم عينات ثمار الفاخاة المبينة في المرفق  2لبمعيار الدولي رقا 26
وينبدججي تسج يل ويججود عوائججل بججاا الفاخاججة الت اريججة و يججر الت اريججة وتوزعاججا بصججوره منفصججبة
وتساعد و المعبومات في تد ي أنش ة عمبيجة االصج ياد ويمجم عينجات الفاخاجة وقجد تسجاعد فجي
تقدير الساولة أو الصعوبة المحتمبجة لتحديجد حالجة اآلفجة ات الصجبة فجي من قجة االنتشجار المجندفض
والمحافةة عبياا
وينب دججي أن يخججون لججد المنةمججة الق ريججة لوقايججة النباتججات القججدرات المنالججبة لتحديججد ويججة النججول
المسججتادك مججن بججاا الفاخاججة المختشججف أثنججال المسججوحات (لججوال خججان حشججره بالدججة أو يرقججة) أو أن
تتمتم بطمخانية الحصول عبجى جو القجدرات وينبدجي أن تخجون جو القجدرات مويجوده أيضجا ً لبتحقجق
المستمر من حالة المن قة التي يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة فيما يد النجول المسجتادك
من باا الفاخاة
 2-6خفض عدد ذباب الفاكهة من النوع المستهدف والمحافظة عليه
يمخن التددا تجدابير مخافحجة محجدده لدفجض أعجداد بجاا الفاخاجة إلجى مسجتو االنتشجار المجندفض
المحدّد لآلفة أو دونم وفي معةا الحاالت قد يتضمن تقبي م تمعات باا الفاخاة الجتعمال أخثجر
من هيار مخافحة واحد؛ وبعض من و التدابير موصوفة في المبحق  3لبمعيار الدولي رقا 26
وبججالنةر إلججى أن النججول المسججتادك مججن بججاا الفاخاججة متج ّ
جوعن أو مسججتقر فججي المن قججةن فججطن تججدابير
المخافحججة الوقائيججة إلبقججال أعججداد بججاا الفاخاججة عنججد المسججتو المح جدّد لالنتشججار المججندفض أو دونججم
اججرورية فججي م مباججا دائم جا ً (قججد تحججد بعججض المنججاعق التججي يججندفض فياججا انتشججار بججاا الفاخاججة
عبيعياً) وينبدي أن تبول المنةمات الق رية لوقاية النباتات ياودا ً الهتيار التدابير التي تبحق أدنجى
تأثير بالبيئة
وتشمل ال رائق المتاحة
المخافحججة الخيميائيججة (مثججل ععجججا مججن مبيججد حشججرات انتدجججابين والججر ال ججوي واةراجججين
ومح ات ال عو وتقنية إباده الوخور)
المخافحة الفيـليـائيـة (مثل إحاعة الفاخاة بأخياا)
التددا الخائنات المفيدهرالنافعة (مثال اةعدال ال بيعيينن تقنية الحشرات العقيمة)
المخافحججة اللراعيججة (مثججل فصججل الثمججار النااجج ة والسججاق ة وإتالفاججان الججتبعاد أو الججتبدال
ً
النباتات العائبة بنباتجات يجر عائبجة حيثمجا خجان لجك منالجبان والق جاك المبخجرن والحجض عجن
اللراعة البينيجة بنباتجات عائبجة لجوباا الفاخاجةن والتقبجيا قبجل فتجره اإلثمجارن والجتعمال العوائجل
الصائده عبى الحدود الداريية)
 3-6تدابير الصحة النباتية المرتبطة بحركة المواد العائلة أو البنود الخاضعة للوائح
قد تخون تدابير الصحة النباتية م بوبجة لبحجدّ مجن مدجاعر دهجول اآلفجات المحجدده إلجى المن قجة التجي
يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة ويبين المبحق  3لبمعيار الدولي رقا  26و التدابير
 4-6اإلعالن محليا ً عن منطقة ينخفض فيها انتشار ذباب الفاكهة
ينبدي أن تتحقق المنةمات الق رية لوقاية النباتات من حالة المن قة التي يندفض فياا انتشار بجاا
الفاخاة (وفقا ً لبمعيجار الجدولي رقجا  )8و لجك تحديجدا ً عجن عريجق تأخيجد االمتثجال لإليجرالات المحجدده
المعيار الدولي

16-35

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ناج النةا إلداره مداعر فات باا الفاخاة ( - )Tephritidaeالمبحق

1

المعيار الدولي رقا

35

بمويب وا المبحق (المراقبجة والمخافحجة) وينبدجي لبمنةمجة الق ريجة لوقايجة النباتجات أن تعبجن عجن
إنشال من قة يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة واإلبالغ عناا حسب مقتضى الحال
وة راا اإلداره الداهبيةن ينبدي التحقق مجن الحجال المسجتمره لبمن قجة التجي يجندفض فياجا انتشجار
فات باا الفاخاة بعد إنشائاا ووام أية تدابير صحة نباتية لبمحافةة عبياا
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المحافظة على المنطقة التي ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة

ينبدججي عبججى المنةمججة الق ريججة لوقايججة النباتججات أن تحججافظن عقججب إنشججال المن قججة التججي يججندفض فياججا
انتشار فات باا الفاخاةن عبى إيرالات التوثيق والتحقّق ات الصبة (القاببة لبتدقيق)ن وأن تستمر
في ت بيق تدابير الصحة النباتية عبى النحو المبين في القسا  6من وا المبحق

 1-7المراقبة
ينبدي عبى المنةمة الق رية لوقاية النباتاتن بدية المحافةجة عبجى حالجة المن قجة التجي يجندفض فياجا
انتشار فات باا الفاخاةن أن تواصل المراقبة عبى النحو المبين في القسا  1-6من وا المبحق
 2-7تدددابير المفافحددة للمحافظددة علددى مسددتويات منخفاددة مددن انتشددار امنددواع المسددتهدفة مددن
ذباب الفاكهة
يمخن في معةا الحاالت ت بيق تجدابير المخافحجة المحجدده فجي القسجا  2-6مجن جوا المبحجق لبمحافةجة
عبى المن قة التي يندفض فياجا انتشجار فجات بجاا الفاخاجةن نةجرا ً ةن النجول المسجتادك مجن بجاا
الفاخاة ال يلال مويودا ً في المن قة المنشأه
وإ ا لوحظ أن مستو انتشار باا الفاخاة الداام لبرصد هو في االزديجاد (ولخنجم دون المسجتو
المحدّد لبمن قة) يمخن الوصجول إلجى العتبجة التجي تحجدد ا المنةمجة الق ريجة لوقايجة النباتجات لت بيجق
تدابير المخافحة اإلاافية وعنجد جو النق جة قجد ت بجب المنةمجة الق ريجة لوقايجة النباتجات تنفيجو جو
التدابير عبى النحو المبين فجي المبحجق  3لبمعيجار الجدولي رقجا  26وينبدجي واجم جو العتبجة لتجوفير
تحوير خاك بأن الحدّ المعين لالنتشار المندفض لآلفة يمخن ت اوز وبالتالي تفادي التع يل
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خطط العمل التصحيحية

ينبدي أن ت بق المنةمة الق رية لوقاية النباتات ه جة عمجل تصجحيحية لبمن قجة التجي يجندفض فياجا
انتشار فات باا الفاخاة عنجدما يت جاوز عجدد بجاا الفاخاجة المسجتادك المسجتو المحجدد لالنتشجار
المندفض لآلفة
 1-8إعداد خطة العمل التصحيحية
ينبدي أن يؤدي ويود أه ال في إيرالات الصحة النباتية أو ت بيقاا (خعد خفاية تدابير االصج ياد
أو مخافحة اآلفة أو التوثيق) أو خشف م موعة يت اوز عدد ا المستو المحجدّد لالنتشجار المجندفض
آلفات النول المستادك من باا الفاخاة في المن قة التي يندفض فياا انتشجار فجات بجاا الفاخاجةن
إلججى تنفيججو ه ججة عمججل تصججحيحية والاججدك مججن ه ججة العمججل التصججحيحية ججو اججمان خفايججة التججدابير
وت بيقاان وتقبي م موعة باا الفاخاة في أقرا وقم ممخن إلجى مجا يجدنو إلجى المسجتو المحجدد
لالنتشار المندفض وتقم عبى عاتق المنةمة الق رية لوقاية النباتات مسؤولية اجمان إعجداد ه ج
العمل التصحيحية وينبدي عد تخرار تنفيو ه العمجل التصجحيحية ةن لجك يمخجن أن يجؤدي إلجى
إب ال صفة المن قة التي يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة والحاية إلى إعجاده إنشجال المن قجة
وفقا لإلرشادات الوارده في وا المبحق
وينبدي إعجداد ه جة العمجل التصجحيحية مجم مراعجاه بيولوييجة النجول المسجتادك مجن بجاا الفاخاجةن
ويدرافيججة المن قججة التججي يججندفض فياججا انتشججار اآلفججاتن والةججروك المناهيججةن وفينولوييججة العائججل
ووفرتم وتوزيعم في المن قة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

المعيار الدولي

17-35

المعيار الدولي رقا 35

ناج النةا إلداره مداعر فات باا الفاخاة ( - )Tephritidaeالمبحق

1

وتشمل العناصر الم بوبة لت بيق ه ة عمل تصحيحية ما يبي
إعالن عن تع يل صفة المن قة التي يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاجة حيثمجا خجان لجك
منالبا ً
إعار قانوني يمخن بمويبم ت بيق ه ة العمل التصحيحية
أعر زمنية لاللت ابة اةولية وأنش ة المتابعة
مسح لتعيين الحدود (االص ياد ويمم العينات) وت بيق أعمال التقبي
المقدره عبى تحديد الاوية
توافر موارد تشديبية خافية
اتصاالت فعالة داهل المنةمة الق رية لوقاية النباتات ومم المنةمةرالمنةمات الق رية لوقاية
النباتات في الببدر الببجدان المسجتورده المعنيّجةن بمجا فجي لجك تجوفير تفاصجيل االتصجال الداصجة
ب ميم اةعراك المعنية
هارعة مفصبة وتعريف لبمن قة التي ع بم صفتاا
تنقيح اإليرالات التشديبية وتصحيحاا
ن اق لتدابير المخافحة (مبيدات اآلفات مثالً)
2-8

تنفيذ خطة العمل التصحيحية

اإلشعار بتنفيذ إجراءات تصحيحية
1-2-8
تد ججر المنةمججة الق ريججة لوقايججة النباتججات أصججحاا الشججأن واةعججراك المعنيّججةن بمججا فججي لججك الببججدان
المسججتورده ات الصججبةن عنججد شججروعاا فججي تنفيججو ه ججة عمججل تصججحيحية وتخججون المنةمججة الق ريججة
لوقاية النباتات مسؤولة عن اإلشراك عبى تنفيو التدابير التصحيحية
وينبدججي أن يتضججمن اإلشججعار لججبب الشججرول فججي تنفيججو الد ججةن أي ظاججور ه ججأ فججي اإليججرالات أو
حدو ت اوز لبمستو المحدد لالنتشار المندفض لآلفة
تحديد حالـة الصحة النباتية
2-2-8
ينبدي بعد خشف م موعة يت اوز عدد ا المستو المعين لالنتشار المندفض مباشرهن إيرال مسجح
لتعيين الحدود (يمخن أن يشمل نشر مصائد إاافية ويمم عينات الثمار العائبة وزياده وتيره تفتيش
المصائد) لتحديد ح ا المن قة المتأثرهن وبشخل أدق مستو انتشار باا الفاخاة
تعطيل حالة منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة
3-2-8
ينبدي في حال ت اوز المستو المعين لالنتشار المندفض لبنول المستادك من باا الفاخاجة أو إ ا
تبين ويود ه أ في اإليرالاتن تعبيق حالة المن قة التي يجندفض فياجا انتشجار فجات بجاا الفاخاجة
حسب ما ين عبيم القسا  1-9من وا المبحق
تصحيح امخطاء اإلجرائية
4-2-8
ينبدجججي الجججتعراا اإليجججرالات الداعئجججة والوثجججائق المتصجججبة باجججا عبجججى الفجججور لتحديجججد مصجججدر الد جججأ
(اةه ججال) وينبدججي توثيججق مصججدر الد ججأ واإليججرال التصججحيحي ورصججد اإليججرالات المعدلججة لخفالججة
االلتلا بأ داك المن قة التي يندفض فياا انتشار فة باا الفاخاة

المعيار الدولي

18-35

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ناج النةا إلداره مداعر فات باا الفاخاة ( - )Tephritidaeالمبحق

1

المعيار الدولي رقا

35

تنفيذ تدابير المفافحة في المنطقة المتأثرة
5-2-8
ينبدي ت بيق أعمال تقبي محدده في المن قةرالمناعق المتأثره مباشره وتشمل اةلاليب المتاحة
المعال ة ب عو انتدابية من مبيد لبحشرات (ر يوي ورأو أراي ومح ات ال عو )
تقنية الحشره العقيمة
تقنية إباده الوخور
يمم الثمار المصابة وإتالفاا
انتلال الثمار العائبة الرئيسية وإتالفاان إ ا خان لك ممخنا ً
المعال ة بالمبيدات الحشرية (أراين تد ية)
إشعار الوكاالت ذات الصلة
6-2-8
ينبدججي إشججعار المنةمججات الق ريججة لوقايججة النباتججات و ير ججا مججن الوخججاالت ات الصججبة أوال بججأول
باةعمال التصحيحية ويوفر المعيار الدولي رقا ( 17اإلبالغ عجن اآلفجات) معبومجات عجن مت ببجات
اإلبالغ عن اآلفات بمويب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 -9تعطيل صفة المنطقة التي ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهدة وإعدادة هدذ
الصفة وإلغاؤها
 1-9التعطيل
إ ا حد ت اوز لبمستو المندفض المحدّد النتشار فات النول المسجتادك مجن بابجة الفاخاجة لجوال
في خل المن قة التي يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة أو في يلل مناان تع ل في العاده صفة
المن قة التي يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة بالنسجبة لخامجل المن قجة عبجى أنجم فجي الحجاالت
التجي يمخجن فياجا تحديجد المن قجة المصجابة اجمن من قجة االنتشجار المجندفض وتعيجين حجدود ا بشججخل
وااججحن يمخججن حينئججو إعججاده تحديججد المن قججة التججي يججندفض فياججا انتشججار فججات بججاا الفاخاججة لتع يججل
الصفة بالنسبة لتبك المن قة فق
وينبدي إه ار المنةمات الق رية في الببدان المستورده باو اإليرالات وبدون تأهير ال مويب لم
(يرد مليد من المعبومات في المعيار الدولي رقا )17
ويمخن أيضا ً ت بيق التع يل إ ا تبين حدو أه ال في ت بيجق اإليجرالات (مثجل عجد خفايجة تجدابير
االص ياد أو تدابير مخافحة اآلفة أو التوثيق)
وإ ا ع بم صفة المن قة التي يندفض فياا انتشار فات بجاا الفاخاجةن ينبدجي الشجرول فجي إيجرال
تحقيق من يانب المنةمة الق رية لوقاية النباتات لتحديد لبب اإلهفاق واتدا تدابير لمنم تخرار
وعندما تع ل صفة من قة يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة ينبدي توايح معايير إعجاده جو
الصفة
 2-9إعادة الصفة
ال ت بق إعاده صفة المن قجة التجي يجندفض فياجا انتشجار فجات بجاا الفاخاجة إال عبجى المنجاعق التجي
ع بم وي وز إعاده الصفة عند الوفال باوين المعيارين أو بأحد ما
عججد ت ججاوز عججدد الججوباا المسججتو المحججدد لالنتشججار المججندفض لآلفججة والمحافةججة عبيججم لفتججره
تحدّد ا بيولويية النول المستادك من باا الفاخاة والةروك البيئية السائده
تصحيح اإليـرالات الداعئة والتحقق من لك
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وبم رد ببوغ المستو المندفض المحدد والحفاظ عبيم ورأو تصحيح اةه ال اإليرائية مجن هجالل
ت بيجق اإليجرالات التصجحيحية الجوارده فجي الد جةن يمخجن إعجاده صجفة المن قجة التجي يجندفض فياججا
انتشار باا الفاخاة وإ ا أنشجئم المن قجة التجي يجندفض فياجا انتشجار بجاا الفاخاجة لتصجدير الثمجار
العائبةن ينبدي أن تتاح لبمنةمة (المنةمات) الق رية لوقايجة النباتجات فجي الببجد المسجتورد ي الصجبة
(الببدان المستورده ات الصبة) السج الت الداصجة بطعجاده الصجفة بنجال عبجى عبباجان ويمخجن إيجرال
تحقق إ ا اقتضم الضروره لك
 3-9إلغاء الصفة
ينبدي إلدال صفة المن قة التي يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاجة بعجد تع يجل الصجفة فجي حجال
اإلهفاق في إعاده و الصجفة فجي ضجون مجده زمنيجة يمخجن تبرير جان مجم مراعجاه بيولوييجة أنجوال
باا الفاخاة المستادفة
وينبدي إه ار المنةمات الق رية لوقاية النباتات في الببدان المستورده ات الصبة وبدون تأهير ال
مويب لم بالتديير في صفة المن قة التي يندفض فياا انتشجار فجات بجاا الفاخاجة (وتجرد معبومجات
إاافية بشأن اإلبالغ عن اآلفات في المعيار الدولي رقا )17
وفي حال إلدال صفة المن قة التي يندفض فياا انتشجار فجات بجاا الفاخاجةن ينبدجي إتبجال إيجرالات
إنشائاا والمحافةة عبياا المبينّة في وا المبحجق الختسجاا صجفة المن قجة التجي يجندفض فياجا انتشجار
فات باا الفاخاة مره أهر ن وينبدجي أن تؤهجو فجي االعتبجار يميجم المعبومجات اةلالجية المتعبقجة
بالمن قة
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وا المرفق و لح راا المريعية فق وال يشخل يللاً إللاميا ً من المبحق

المرفق  1للملحق  :1االستخدامات النمطيدة للمنداطق التدي يدنخفض فيهدا انتشدار آفدات
ذباب الفاكهة
 -1المنطقة التي ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة كمنطقة واقية

قد يبل في الحاالت التي تر ّيح فياجا بيولوييجة النجول المسجتادك لوبابجة الفاخاجة انتشجار مجن من قجة
مصابة إلى من قة محميةن تحديجد من قجة واقيجة يجندفض فياجا انتشجار فجات بجاا الفاخاجة (خمجا يجال
وصفاا في المعيار الدولي رقا  )26وينبدجي إنشجال المنجاعق التجي يجندفض فياجا انتشجار فجات بجاا
الفاخاة والمناعق الدالية من فات بجاا الفاخاجة فجي ات الوقجمن ممجا يتجيح تحديجد من قجة االنتشجار
المندفض ة راا حماية المن قة الدالية من اآلفات

 1-1تحديد منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة كمنطقة واقية
تقو إيرالات التحديد عبى ألاا تبك المدرية في القسجا  2مجن جوا المبحجق وباإلاجافة إلجى لجكن
ي ججوز عنججد تحديججد المن قججة الواقيججةن إدراج هججرائ مفصججبة تبجيّن حججدود المن قججة المقصججود حمايتاججان
وتوزل العوائل ومواقعاان والمنجاعق الحضجريةن ونقجاع الجدهول ونقجاع التفتجيش ومجن المفيجد أيضجا ً
إدراج بيانججات تتعبججق بالسججمات ال درافيججة الحيويججةن مثججل ظاججور العوائججل اةهججر ن والمنججاخن وموقججم
الوديججانن والسججاولن والصججحارين واةناججارن والبحيججرات والبحججارن إاججافة لبمنججاعق اةهججر التججي
تشخل حوايل عبيعية ويتوقف ح ا المن قة الواقية بالنسبة لح ا المن قة التي ت ر حمايتاا عبى
بيولويية النول المستادك من باا الفاخاة (بما في لك السبوكن والقدره عبى التخاثر واالنتشجار)ن
والدصججائ ال و ريججة لبمن قججة المحميججة وعبججى ال ججدو االقتصججادية إلنشججال من قججة يججندفض فياججا
انتشار فات باا الفاخاة وإمخانية تشديباا
 2-1إنشاء منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة كمنطقة واقية
يرد وصف إيرالات اإلنشال بالقسا  5من المبحق  1وقد يحتاج نقل السبم العائبة لوباا الفاخاجة ي
صبة إلى المن قة إلى لوائح تنةيمية ويمخن االعالل عبى معبومات إاافية في المعيار رقا 26
 3-1المحافظة على منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة كمنطقة واقية
تشمل إيرالات المحافةة عبجى المن قجة تبجك المدريجة فجي القسجا  7مجن المبحجق  1وبجالنةر إلجى أن
لبمن قة الواقية لمات مماثبة لمن قة أو مخان اإلنتاج الوي تحميمن فقجد تتضجمن إيجرالات المحافةجة
تبك المتعبقة بالمن قة الدالية من فات باا الفاخاة عبجى النحجو المبجين فجي المعيجار الجدولي رقجا 26
والمعيار الدولي رقا  22خمجا يمخجن أيضجا ً إيجالل أ ميجة نشجر المعبومجات فجي المحافةجة عبجى من قجة
يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة خمن قة واقية

-2

إنشاء المناطق التي ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة مغراض التصدير

قد تستدد المناعق التي يندفض فياا انتشجار فجات بجاا الفاخاجة لتيسجير تصجدير الفاخاجة والدضجر
المخون الرئيسي لناج الجنةا الجوي يتبجم ختجدبير
من المن قة وتعدّ و المناعقن في معةا الحاالتن
ّ
لبتدفيف من مداعر اآلفة وتشمل التجدابير ورأو العوامجل المسجتعمبة بجاالقتران مجم منجاعق االنتشجار
المندفض
معال ات ما قبل وما بعد الحصاد
تفضيل إنتاج العوائل الثانوية أو المواد العائبة عبى إنتاج العوائل اةلالية
تصدير الماده العائبة إلى المناعق ير المعراة لبمداعر أثنال موالا معينة
الحوايل الفيليائية (مثل إحاعة الثمار بأخياا قبل الحصادن والبنيات المانعة لبحشرات)
-
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 1-2تحديد منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة مغراض التصدير
قد تشمل إيرالات التحديد تبك المدرية في القسا  2من المبحق  1وعالوه عبى لجك ينبدجي مراعجاه
العناصر التالية لتحديد من قة يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة
المنت ات (العوائل) ات اة مية
العوائل الت ارية و ير الت ارية اةهر لبنول المستادك من باا الفاخاة المويوده وإن لجا
تخن موياة لبتصدير ومستو ويود ان حسب مقتضى الحال
الس الت التاريدية المتعبقة ببيولويية النول المستادك من باا الفاخاجة وويجود ومخافحتجم
أو أية أنوال أهر من باا الفاخاة قد تخون مويوده في المن قجة التجي يجندفض فياجا انتشجار
فات باا الفاخاةن وأي معبومات أهر ن حسب االقتضال
 2-2المحافظة على منطقة ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة مغراض التصدير
يمخن أن تشمل إيرالات المحافةة تبك المدريجة فجي القسجا  2-7مجن المبحجق  1وينبدجي ت بيقاجا إ ا
خانم العوائل متوافره وقد تستمر المراقبة بجوتيره مندفضجة هجارج مولجا اإلثمجارن حسجب مقتضجى
الحججال ويتوقججف تججواتر لججك عبججى بيولوييججة النججول المسججتادك مججن بججاا الفاخاججة وعالقتججم بالعوائججل
المويوده هارج المولا
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وا المبحق يلل إللامي من المعيار

الملحق  :2البارامترات المستخدمة لتقدير مستوى انتشار ذباب الفاكهة

تح جدّد المنةمججة الق ريججة لوقايججة النباتججات البججارامترات المسججتددمة فججي تحديججد مسججتو انتشججار بججاا
الفاخاة في المن قة التي يندفض فياا انتشار فات بجاا الفاخاجة وأخثجر البجارامترات الجتدداما ً جو
عدد الوباا لبمصجيده فجي اليجو ( ) FTDويمخجن عجرا بيانجات مخانيجة أخثجر دقجة عبجى ألجاا خثافجة
المصائد (أي عدد المصائد لوحده المساحة) أو زمنيجا ً لخجل مصجيده مويجوده فجي من قجة عبجى مجرور
الوقم
وعدد الوباا لبمصيده في اليجو مؤشجر يسجتدد فجي تقجدير م مجول عجدد الجوباا عجن عريجق حسجاا
المتول عبى ألاا عدد الوباا الممسوك في المصجيده الواحجده فجي اليجو ويقجدّر عبجى ألجاا جوا
البججارامتر العججدد النسججبي لبحشججرات البالدججة مججن بججاا الفاخاججة فججي وقججم ومخججان معينججينن و ججو يججوفر
معبومات ألالية لمقارنة أعداد باا الفاخاة في أماخن ورأو أوقات مدتبفة
ومؤشر عدد الوباا لبمصيده في اليو و حاصل قسمة العجدد الخبجي لبحشجرات الممسجوخة ( )Fعبجى
حاصججل اججرا العججدد الخبججي لبمصججائد التججي تججا تفتيشججاا ( )Tبالعججدد المتولج لحيججا الججوي خانججم فيججم
المصائد معراة في الحقل ( )Dوالمعادلة ي خما يبي
F
T D

FTD 

وفي الحاالت التي يتا فياا تفتيش المصائد بانتةا ألبوعيا ً أو عبى فترات أعجول فجي حالجة عمبيجات
المراقبة الشتويةن قد يخون المعيار و "عدد الوباا لبمصيده في اةلبول" ( )FTWو جو يقجدّر عجدد
الوباا الممسوك في مصيده واحده هالل ألبول ويمخن الحصول عبى قيمة عدد الوباا الواقجم فجي
المصيده الواحده يوميا ً من عدد الوباا الممسوك في المصيده الواحده ألجبوعيا ً بقسجمة قيمجة اةهيجره
عبى لبعة وينبدين حسب االقتضالن التعراا وتعديل أي تدييرات مبمولة في حالة أي بجارامتر
من البارامترات الحالمة لفعالية المن قة التي يندفض فياا انتشار باا الفاخاة
وينبدججي تحديججد المس جتويات المعينججة لالنتشججار لآلفججة معبججرا ً عناججا بقججيا ()FTDن فججي عالقتاججا بمدججاعر
إصابة الثمار التي يلمم حمايتاا عن عريق من قة االنتشار المندفض آلفات باا الفاخاةن في FF-
 ALPPن وفي عالقتاا بأية أ راا محدده مرتب ة بالمن قة التي يندفض فياا انتشجار اآلفجات (مثجلن
لبم التصدي ر الدالية من باا الفاخاة) وفي الحاالت التي تحتوي فياجا من قجة االنتشجار المجندفض
عبى أخثر من نول عائل واحد (أي حينما يقصجد بمن قجة االنتشجار المجندفض حمايجة أخثجر مجن عائجل
واحد لوباا الفاخاة المستادك)ن ي ب أن يخون المستو المعين لالنتشجار المجندفض لآلفجة مرتخجلا ً
عبى م عبومات عبمية مرتب ة بخل عائل ةنوال باا الفاخاةن ومداعر اإلصابةن والتفضيل النسبي
لبنول المستادك من باا الفاخاة لبعوائل المدتبفة عبى أنم في حالة إ ا مـا تا إنشجال المن قجة التجي
يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة لحماية نم واحد من العوائلن ي در إيالل االعتبار لمستو
اإلصابة المتوقم لبعائل وفي مثل و الحاالتن يتا إنشال مستويات معينة لالنتشار المندفض لآلفجة
أقـل عاده لبعوائل اةولية لبنول المستادك من باا الفاخاة ومستويات أعبى نسبيا ً لبعوائل الثانوية
وتساا بيولويية النول المسجتادك مجن بجاا الفاخاجة (بمجا فجي لجك عجدد اةييجال فجي العجا ن ون جاق
النباتات العائبةن وأنوال العوائل المويوده في المن قةن وعتبات درية الحرارهن والسبوكن والمقدره
التخاثريججة والتشججتتية) بججدور ماججا فججي تحديججد مسججتويات االنتشججار المججندفض المعينججة لآلفججة وبالنسججبة
لبمن قة التي يندفض فياا انتشار اآلفات التي تويجد فياجا عوائجل عديجدهن ي جب أن تعخجس مسجتويات
تنجول العائجل ووفرتاجان والعائجل المفضجل بترتيجب
االنتشار المندفض المعينة التي يتا تحديد ا لآلفجة ّ
العوائججل لخججل نججول مسججتادك مججن أنججوال بججاا الفاخاججة المويججوده فججي المن قججة وأنججم ي ججوز تحديججد
مستويات مدتبفة من االنتشار المندفض لخل نول ي صبة مجن أنجوال بجاا الفاخاجة المسجتادفة فجي
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ناج النةا إلداره مداعر فات باا الفاخاة ( - )Tephritidaeالمبحق

2

من قة االنتشار المندفض فجطن جو المسجتويات ينبدجي أن تةجل ثابتجة لخامجل المن قجة وعجوال عمبيجة
المن قة التي يندفض فياا انتشار اآلفات
وينبدججي أن تؤهجو فججي االعتبججار فعاليججة أنمججاع المصججائد وال ا بججات المسججتعمبة فججي تقججدير أعججداد اآلفجة
واإليرالات المتبعجة فجي هدمجة المصجائد بعجين االعتبجار ومبجررات لجك جي أن اهتالفجات خفجالات
المصايد قد تؤدي إلى نتائج مدتبفة لقيا  FTDفي الموقم اتم لم موعة ما من الوباا وعبيم فطن لاا
تججأثير خبيججر عبججى قيججاا مسججتو االنتشججار لبنججول المسججتادك مججن بججاا الفاخاججة وي ججدرن عنججد تعيججين
مستو االنتشار المندفض المقبول تبعا ً لقيا FTDن اإلعالن أيضا ً عن فعالية نةا االص ياد
وبعد تحديد مستو معيّن من االنتشار المجندفض لحالجة مجا بالجتعمال ععجا أو يجا ا محجددن ينبدجي
عد تديير ال عجا أو ال جا ا أو تعديبجم لحجين تحديجد مسجتو معجيّن مجن االنتشجار المجندفض منالجب
لبصيدة ال ديده وبالنسبة لمناعق االنتشار المندفض آلفات باا الفاخاة التي تويد فياا عده أنوال
مستادفة من بجاا الفاخاجة التجي تن جوا ل عو ريا بجات مدتبفجةن ينبدجي أن يراعجي واجم المصجائد
اآلثار التفاعبية الممخنة بيناا
ويمخججن أن يسججتدد أهججو عينججات الثمججار خ ريقججة مراقبججة مخمبججة لبمصججائد لتقججدير المالمججح العامججة
لمستويات م موعات باا الفاخاةن هاصة إ ا لا تخجن المصجائد متاحجة لحنجوال المسجتادفة وينبدجي
أهو العينات من الثمار العائبة المعروفة وينبدي مراعاه أن فعالية أهجو عينجات الفاخاجة تتوقجف عبجى
ح ا العينات ووتيره وتوقيم أهو ا وي جوز أن يشجمل أهجو عينجات الفاخاجة بتربيجة اليرقجات لتحديجد
أنوال باا الفاخاة وينبدين في حالة ق ف الثمارن النةر في فعالية خشف اليرقات بالعين ير أن
أهو عينات الثمار لن يوفّر الدقة الخافية لوصف ح ا الم موعاتن وينبدي عد االعتماد عبيم وحد
لبتثبم من صفة المن قة التي يندفض فياا انتشار فات باا الفاخاة أو التحقق مناا
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تركت هذه الصفحة فارغة عمدا

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل و اﻧﺘﺸﺎر اﻵﻓﺎت.
ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻔﺮﯾﺎت و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺴﻠﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈن اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻌﮭﻢ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ :
�
�

�

�

�

ھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  180طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﻟﻜﻞ طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﻄﺮﯾﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل رﺳﻤﯿﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺴﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان.
ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﯾﺔ و اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )اﻟﻔﺎو(.

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
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رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ+39 06 5705 4812 :
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اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲippc@fao.org :
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