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االعتماد
اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية هذا المعيتار فتي دورتهتا الثانيتة عوترة التتي عقتدت فتي
هر أبريلتنيسان .2017

مقدمة
النطاق
يوفر هذا المعيار توجيهات من أجل مستاعدة المن متات الوطنيتة لوقايتة النباتتات فتي تحديتد
وتقييم و دارة مخاطر اآلفات المرتبطة بالحركة الدولية للبذور "كفئة من السلم".
ويوفر هذا المعيار أيضا ً توجيها ً بوبن اشجراءات الازمة لتحديد متطلبتات الصتحة النباتيتة
في الواردات من أجل تيستير الحركتة الدوليتة للبتذور وتفتتيش البتذور وأختذ العيّنتات منهتا و جتراء
التجارب بوبنها و صدار هادات الصحة النباتية للبذور من أجل التصدير و عادة التصدير.
يتنص المعيتتار التتدولي رقتتم  5لتتتدابير الصتتحة النباتيتتة (مستترد مصتتطلحات الصتتحة النباتيتتة)
صصتة للغترس وليستت لاستتها ..ويتنتاول هتذا
علا أن البذور ،فئة من ال ّ
سلم توتمل البتذور المخ ّ
المعيار أيضا ً البذور القابلة للحياة ،وهي عيّنة من رسالة البذور ،المستوردة للفحص في المختبر أو
للتحليل المد ّمر.
وال ينطبتتب هتتذا المعيتتار علتتا الحبتتوب وال علتتا أجتتزاء النباتتتات الخضتترية (مثتتل درنتتات
البطاطا).

المراجع
يوير المعيار الحالي أيضتا لتا معتايير دوليتة أخترى لتتدابير الصتحة النباتيتة ،وهتي متااتة
علا البوابة الدولية للصحة النباتية https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms

التعريفات
يمكتتن االطتتاع علتتا تعريفتتات المصتتطلحات المتعلقتتة بالصتتحة النباتيتتة المستتتخدمة فتتي هتتذا
المعيار ضمن المعيار الدولي .5
وباشضافة لا التعريفات الواردة في المعيار الدولي  ،5فتي هتذا المعيتار تنطبتب التعريفتات
التالية:
اآلفةةةةةة المحمولةةةةةة علةةةةة آفتة تحملهتا البتذور خارجيتا ً أو داخليتا ً وقتد تنتقتل أو قتد ال تنتقتل لتتا
النباتات التي تنمو من هذه البذور وتتسبب في صابتها
البذور
اآلفةةةةةةة المنتقلةةةةةةة علةةةةةة اآلفة المحمولة علا البذور والتي تُنقَل مبا رة بواستطة البتذور لتا
النباتات التي تنمو من هذه البذور وتتسبب في صابتها
البذور

عرض عام للمتطلبات
قد تمثل البذور ،كما هو الحتال بالنستبة لغيرهتا متن نباتتات الغترس ،مختاطر آفتات ألنهتا قتد
تد ُخل لا بيئة يكون فيها ااتمال كبير الستتباب اآلفات المرتبطة بالبذور وانتوارها.
يتم نقل البذور دوليا بانت ام لألغراض التجارية والبحوث .لذلك ،عند تقييم مختاطر اآلفتات
وتحديتتد تتتدابير الصتتحة النباتيتتة المائمتتة ،يتعتتيّن أن تراعتتي المن متتات الوطنيتتة لوقايتتة النباتتتات
االستخدام المقصود من البذور (البحوث ،والغرس بوروط مقيدة أو في ظرو طبيعية).
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لتدى جتراء تحليتتل مختاطر اآلفتتات ينبغتي تحديتتد متا كا كانتتت البتذور توت ّكل طريقتا لتدخول
ّ
وتوطنها وانتوارها ،وعواقبها االقتصتادية المحتملتة فتي منطقتة
اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي،
تحليتتل مختتاطر اآلفتتات ،أو معرفتتة متتا كا كانتتت البتتذور توتتكل آفتتة هتتي نفستتها ،أو طريقتتا ومصتتدرا ً
رئيستتيا ً شصتتابة اآلفتتات غيتتر الحجريتتة الخاضتتعة لل توائح .وينبغتتي علتتا تحليتتل مختتاطر اآلفتتات أن
يراعي الغرض الذي من أجل يتم استتيراد البتذور (مثتل زراعتة الحقتول ،والبحتوث واالختبتارات)
وااتمتتال دختتول اآلفتتات الخاضتتعة للحجتتر الزراعتتي وانتوتتارها أو ااتمتتال تستتبب اآلفتتات غيتتر
الحجرية الخاضعة للوائح في اداث تبثير اقتصادي غير مقبول عندما تتجاوز عتبة معيّنة.
ويمكتتن اتّختتاك تتتدابير مح تدّدة للصتتحة النباتيتتة للحتتد متتن مختتاطر اآلفتتات المرتبطتتة بالحركتتة
الدولية للبذور ،بما في كلتك تتدابير الصتحة النباتيتة التتي يمكتن تطبيقهتا قبتل الغترس ،وأثنتاء النمتو،
وعند اصاد البذور ،وبعتد الحصتاد ،وختال تجهيتز البتذور وتخزينهتا ونقلهتا ،وعنتد وصتولها لتا
البلد المستورد .ويمكن استخدام تدابير الصحة النباتية متا واتدها أو فتي مجموعتة متن تتدابير دارة
مخاطر اآلفات .ويمكن تلبية متطلبات الصتحة النباتيتة فتي التواردات بتطبيتب تتدابير مماثلتة لتتدابير
الصحة النباتية.

معلومات أساسية
تزرع شنتتاج الغتذاء والعلتف ونباتتات
يتم نقتل البتذور دوليتا ً لكثيتر متن االستتخدامات .فهتي ت ُ َ
الزينة والوقود األايائي واألليا فضاً عن الغابات ،ولاستخدام في صناعة العقاقير .كما تُستت َخدَم
أيضا ً في المجاالت ما قبل التجارية (البحوث والتربية و كثار البذور).
وكما هو الحال بالنسبة لغيرها من نباتات الغرس ،قد توكل البذور خطترا ً عنتد دخالهتا لتا
بيئة يكون فيها ااتمال ّ
توطن وانتوار أي من اآلفات المرتبطتة بالبتذور كبيترا ً (تصتنيف الستلم تبعتا
لمخاطر اآلفات التي تنطوي عليها (المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم .))32
قد يكون ل وركات البذور برامج الستياد و كثار البذور ف ي العديد من البلدان ،وقتد تتوزع
البتتذور متتن هتتذه البلتتدان لتتا بلتتدان عديتتدة أختترى .وتُجتترى البحتتوث وي تت ّم استتتياد البتتذور دولي تا ً
الستحداث أصنا جديدة تتكيف مم مجموعة واسعة من البيئات وال رو  .وقد تنطوي الحركتة
الدولية للبذور علا كميات صغيرة أو كبيرة من البذور.
وتواج األطرا المتعاقتدة تحتديات مرتبطتة بالحركتة الدوليتة للبتذور تختلتف عتن الحركتة
الدوليتتة لألنتتواع األختترى متتن نباتتتات الغتترس .علتتا ستتبيل المثتتال ،البتتذور التتتي تُنتت َج فتتي بلتتد معتيّن
وتصدّر لا بلد ثان ايث يت ّم تجهيزها (التكوير علا ستبيل المثتال والتغليتف) ،واختبارهتا وتعبئتهتا
ثم عادة تصديرها لا وجهات عديدة أخرى (بما في كلك بلد المنوتب) .وفتي وقتت نتتاج البتذور ،قتد
ال تكتتون بلتتدان المقصتتد معروفتتة ،كمتتا ال تكتتون معروفتتة متطلبتتات الصتتحة النباتيتتة فتتي وارداتهتتا،
مر عدد من السنوات بين اشنتاج والتصدير لا الوجهة النهائية.
خصوصا كا كان قد ّ

التأثير عل

التنوع البيولوجي وعل

البيئة

يمكتن أن يستتاعد هتذا المعيتتار فتي دارة مختتاطر اآلفتات التتتي توت ّكلها البتتذور التتي يتتت ّم نقلهتتا
دوليتا ً ،بمتا فتي كلتك مختاطر اآلفتات التتي توتكلها األنتواع الدخيلتة الغازيتة (علتا النحتو المحتدد فتتي
اتفاقية التنوع البيولوجي).
وقد يساعد تنسيب تتدابير الصتحة النباتيتة الدوليتة المتعلقتة بالبتذور فتي الحفتاظ علتا التنتوع
البيولوجي بزيادة فرص تبادل البذور السليمة (الخالية من اآلفات).
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المتطلبات
تحليل مخاطر اآلفات
-1
يتعيّن علا تحليل مخاطر اآلفتات للبتذور التذي يُن َجتز وفقتا للمعيتار التدولي  ( 2طتار لتحليتل
مخاطر اآلفات) ،والمعيار الدولي ( 11تحليل مخاطر اآلفات الحجرية) والمعيار التدولي ( 21تحليتل
مخاطر اآلفات بالنسبة الا اآلفات غير الحجرية الخاضعة للتوائح) التعتر علتا اآلفتات الخاضتعة
للوائح التي من المحتمل أن ترافب البذور ،وعلا البذور التتي تُعتبتر آفتات .وينبغتي لتحليتل مختاطر
اآلفتتات الن تتر فتتي الغتترض التتذي متتن أجل ت يتتتم استتتيراد البتتذور (مثتتل زراعتتة الحق تول ،والبح توث
واالختبتتارات) وااتمتتال تت ّ
تتوطن اآلفتتات الخاضتتتعة للتتوائح وانتوتتتارها وبالتتتالي التستتتبب فتتي آثتتتار
اقتصادية (المعيار .)32
 1-1البذور باعتبارها آفات
علا تحليل مخاطر اآلفتات للبتذور اتّبتاع التوجيهتات التواردة فتي الملحتب  4للمعيتار التدولي
.11
 2-1البذور باعتبارها طرقا
ّ
بتتبن فتي متدى قتدرة اآلفتة
في تحليل مخاطر اآلفات للبذور باعتبارهتا طرقًتا ،ينبغتي الن تر
علا االنتقال لا عائل مناسب و صابت لتحديد اآلفات التي ينبغي دراجها في اللوائح.
وقتتد تتستتبب بعتتض اآلفتتات التتتي تنتقتتل عتتن طريتتب البتتذور والمرتبطتتة بعائتتل مناستتب عنتتد
دخولها في صابة العائل عندما يتم زرع البذور بينما قد ال يتسبب البعض اآلخر في كلك.
وتومل اآلفات التي تنتقل عن طريب البذور ما يلي:
 اآلفة المحمولة علا البذور داخليا ً أو خارجيا والتي تُنقَل بواسطة البذور لا النباتتات التتيتنمو من هذه البذور وتتسبب مبا رة في صابتها (الفئة (1أ))
 اآلفات التي ال تُنقل بواسطة البذور ،والمحمولة علا البذور داخليا ً أو خارجيا ثت ّم تُنقَتل لتاالبيئتة ( لتتا الميتاه والتربتتة متتثاً) فتصتيب النبتتتة العائلتة فتتي ظتتل ال ترو الطبيعيتتة (الفئتتة
(1ب))
 اآلفات المحمولة علتا البتذور داخليتا ً أو خارجيتا والتتي ال تُنقَتل لتا النبتتة العائلتة فتي ظتلال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترو الطبيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(الفئة (1ج)).
قتد تكتون هنتا .فئتة أخترى متن اآلفتتات كات الصتلة و ن كانتت ال تحملهتا البتذور .وهتي فئتتة
الملوثة الموجودة في عينة البذور (بما في كلك بذور النباتات باعتبارها آفات) (الفئة .)2
اآلفات
ّ
وينبغتتي مواصتتلة تقيتتيم اآلفتتات فتتي الفئتتات (1أ) و(1ب) و 2متتن ايتتث التت ّ
توطن واالنتوتتار
ّ
التوطن ألنها ال تُنقل لا عائل مناسب.
واآلثار االقتصادية .أما اآلفات في الفئة (1ج) فا يمكنها
وترد أمثلة عن اآلفات المندرجة في ك ّل فئة ،في المرفب .1
ينبغي لتحليل مخاطر اآلفات الن ر فيما كا كان قد لتواظ أن انتقتال اآلفتات يحتدث فتي ظتل
ال رو الطبيعية أو تحت ظرو تجريبية أو قد ت ّم التب ّكد من كلك (علا سبيل المثتال فتي المختبتر
أو في غرفتة النمتو) .وعنتدما يُااتظ انتقتال اآلفتات أو التب ّكتد منت فتي ظترو تجريبيتة ،يكتون متن
الضروري التبكد من أن يمكن أن يحدث أيضا في ظل ظرو طبيعية.
وقد يستاعد الن تر فتي الخصتائص البيولوجيتة والوبائيتة لمجموعتات معيّنتة متن اآلفتات فتي
تحديد مدى ااتمال دخول اآلفات مم البذور لا المنطقة .وتترد ر تادات بوتبن مجموعتات اآلفتات
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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التي من المحتمل أن تحملها البتذور وتُنقَتل معهتا فتي المرفتب  .2وينبغتي تقيتيم اآلفتات وعوائلهتا متن
البذور علا مستوى األنواع ما لم يكن هنا .مبرر فنتي الستتخدام مستتوى تصتنيفي أعلتا أو أدنتا،
وفقا لمتطلبات المعيار الدولي .11
 3-1الغرض من االستيراد
قد يستلزم نتتاج البتذور العديتد متن الخطتوات (مثتل االستتياد واشكثتار ،والتحليتل المتد ّمر،
وزراعة الحقول المقيّدة) ،يمكن اتّخاكها في مختلف البلدان .ك يمكن للغرض من استيراد البذور أن
ّ
توطن اآلفات الحجرية ويجب مراعات عند جتراء تحليتل مختاطر اآلفتات وتحديتد
يؤثر في ااتمال
تدابير الصحة النباتية (المعيار .)32
ويمكن ترتيب الغرض من االستيراد بوكل واستم متن مختاطر اآلفتات األدنتا لتا األعلتا،
علا النحو التالي:
 1-3-1البذور لغرض الفحوص المخبرية أو التحليل المدمر
ال يكون الغرض من هذه البذور غرسها أو طاقها في منطقتة تحليتل مختاطر اآلفتات .وقتد
ال يكون تحليل مخاطر اآلفات ضروريا ،ك لن يتم اشفراج عن هذه البذور في البيئة.
يمكن نبات البذور المستوردة لاختبار لتسهيل عملية االختبار ،لكن لتيس بغترض الغترس.
وينبغتتتي أن تكتتتون متطلبتتتات الفحتتتوص المخبريتتتة أو ابستتتها فتتتي ظتتترو مماثلتتتة وتتتتدمير البتتتذور
والنباتات التي تنمو من هذه البذور كافية في تدابير الصحة النباتية.
وقد ال تتطلب المن مات الوطنية لوقاية النباتات فتي البلتد المستتورد تتدابير الصتحة النباتيتة
األخرى لهذه البذور كا اعتبرت مخاطر اآلفات منخفضة أو ضئيلة.
 2-3-1بذور للغرس في ظل ظروف محددة
يتم استيراد هذه البذور للبحوث وتزرع في البيئات المحمية (مثل البيوت الزجاجية وغتر
النمو) أو في اقول معزولة .وينبغي زرع هذه البذور في ظرو تمنم دخول اآلفتات الحجريتة فتي
منطقة تحليل مخاطر اآلفات .ومن األمثلة علا كلك البذور للتقييم ،والموادّ الوراثية والبذور ومتواد
االستياد.
وبالنسبة لهذه البذور ،قد تطلب المن مات الوطنية تدابير الصحة النباتية كات الصلة ،والتي
ال ينبغي أن تكون أكثر صرامة مما هو الزم لمواجهة مخاطر اآلفات التي تم تحديدها.
 3-3-1بذور لزراعة الحقول
قد تو ّكل البذور المراد طاقها غير المقيّد في منطقتة تحليتل مختاطر اآلفتات أعلتا مختاطر
اآلفات بالنسبة آلفات الحجر الزراعي.
وقد تفرض المن مات الوطنيتة لوقايتة النباتتات فتي البلتد المستتورد تتدابير الصتحة النباتيتة
فينبغتتي أن تكتتون أي متتن هتتذه التتتدابير متناستتبة متتم تقيتتيم مختتاطر اآلفتتات .ويمكتتن تحديتتد ونوتتر
مستويات التح ّمل بالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح.
 4-1مزج وخلط البذور واستكثارها
يجمم خلط البذور بين مختلتف األنتواع واألصتنا أو االستتنباتات فتي رستالة وااتدة (مثتل
خليط نبات المروج ،وخليط الزهور البرية) .ويجمم مزج البذور بين بذور مختلفتة متن نفتس النتوع
في عيّنة وااتدة .ويجمتم استتكثار البتذور بتين البتذور متن نفتس النتوع متن اقتول مختلفتة فتورا ً بعتد
الحصاد في رسالة واادة.
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يمكتتن خلتتط أو متتزج البتتذور متتن مختلتتف األصتتول ومتتن مختلتتف ستتنوات الحصتتاد .وينبغتتي
لجميم البذور التي ت ّم جمعها في عيّنتات خلتيط أو متزيج أو استتكثار تلبيتة متطلبتات الصتحة النباتيتة
في الواردات كات الصلة.
وينبغتتي لتتدى تقتتدير مختتاطر اآلفتتات الناجمتتة عتتن العينتتات متتن خل تط البتتذور أو مزجهتتا أو
استتتكثارها ،مراعتتاة جميتتم مجموعتتات اآلفتتات ،والعوائتتل واألصتتول .وينبغتتي أيضتتا مراعتتاة اآلثتتار
المترتبة علا مزج وخلط البذور واستكثارها (مثل التخفيف ،والمناولة المتزايدة) في تحديد مخاطر
اآلفات العامة لرسالة خليط ،ومزيج واستكثار البذور.
ويمكتتن أن يتتتم االختبتتار والتفتتتيش ّم تا علتتا المكونتتات أو علتتا رستتالة الخلتتيط أو المتتزيج
الخاضعة للتصديب.
ويجب لجميم مكونات رسالة الخليط ،أو المزيج أو االستكثار أن تكون قابلة لاقتفاء.
 5-1مكافحة اآلفات في إنتاج البذور
قد تكون بعض الممارسات المستخدمة في نتاج البذور ،ن منفردة أو مجتمعة ،كافية لتلبيتة
متطلبات الصحة النباتية في الواردات .وينبغي الحفاظ علا جميم الوثتائب المتعلّقتة بتتدابير الصتحة
النباتية المطبقة علا البذور لتسهيل الرجوع ليها ،اسب االقتضاء.
ويمكن تضمين تدابير الصحة النباتية في البروتوكوالت المتكاملة لمكافحة اآلفتات ومراقبتة
الجودة المطبقة في نتاج البذور.
وفي االة بذور األ جار ،غالبا ً ما يتم تطبيب تدابير الصحة النباتية في وقت الحصاد فقط.
قتتد تختلتتف ممارستتات اشنتتتاج فيمتتا بتتين قطاعتتات نتتتاج البتتذور (المحاصتتيل الحقليتتة متتثا،
والمحاصيل الحرجية) .وتومل الخيارات التي يمكن مراعاتها عنتد تحديتد دارة مختاطر اآلفتات متا
يلي:
فترة ما قبل الزراعة:
 استخدام األصنا النباتية المقا ِومة (القسم )2-5-1 استخدام البذور السليمة (الخالية من اآلفات) معالجة البذور (القسم )3-5-1 دارة المحاصيل (مثل التناوب أو الزراعة المختلطة) اختيار الحقلالنمو
 معالجة التربة أو وسطّ
 العزل الجغرافي أو الزماني الصر الصحي أو تطهير المياهفترة ما قبل الحصاد:
 تدابير الن افة (مثل تعقيم أيدي العمال وأاذيتهم ،والمعدات الزراعية واآلالت واألدوات) التفتيش الميداني ،وعند االقتضاء ،االختبار كا لوا ت أعراض اشصحا الميداني (مثل زالة النباتات التي تحمل أعراضا ً ،و زالة األعواب الضارة) اختبار النبتة األم معالجة المحاصيلاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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النمو)

 البيئات المحمية (مثل البيوت الزجاجية وغر الصر الصحي أو تطهير المياهالمناولة أثناء الحصاد وبعده:
 تدابير الن افة (مثل تعقيم أيدي وأاذية العمال ،والمعدات واآلالت واألدوات الزراعية) الحصاد في الوقت المناسب (علتا ستبيل المثتال بمجترد متا تنضتج البتذور ،وبالنستبة لبتذوراأل جار في سنوات الغرس ،من الفاكهة في مرالة ما قبل النضج)
 استخدام المطهرات أثناء استخراج البذور تن يف البذور ،وتجفيفها ،وتجهيزها وفرزها اختبار البذور تخزين البذور معالجة البذور (القسم )3-5-1 اشصحا (مثل زالة بقايا النباتات والتربة أو النباتات والبذور المصابة بوكل بارز) تعبئة البذور وختمها المعالجة الميكانيكية (مثل فصل البذور السليمة (الخالية من اآلفات) طريقتتة الحصتتاد (مثتتل استتتخدام اصتتير الجمتتم أو قطعتتة متتن القمتتا الموتتمم (التتتاربولين)لبذور األ جار).
 1-5-1خطط إصدار الشهادات بشأن البذور
قد يكون لبعض عناصر ن ام صدار الوتهادات عتن البتذور (خطتة تحستين نوعيتة البتذور)
تبثير علا مخاطر اآلفات من البذور التي يجتري صتدار الوتهادة بوتبنها .فتيمكن الن تر فتي بعتض
من هذه العناصر (التفتتيش علتا ستبيل المثتال عتن وجتود اآلفتات وتحليتل النقتاء للكوتف عتن بتذور
الحوائش) في دارة مخاطر اآلفات من قبل المن مات الوطنية وتقييمها بحسب كل االة علا ادة.
وينبغي لخطط صدار الوهادات بوبن البذور ضمان مكانية تعقّب البذور .وتترد معلومتات
عن خطط صدار الوهادات الدولية للبذور في بعض المصادر في المرفب .3
 2-5-1أنواع النبات المقاوم
قد تنتج برامج استياد النبات الحديثة أنواع النباتات التي تتمتّم بقدرة علتا مقاومتة اآلفتات،
والتي قتد توتمل مقاومتة اآلفتات الخاضتعة للتوائح .فعنتدما يتت ّم التبكتد متن أن المقاومتة آلفتة خاضتعة
للوائح تكون بحيث ال تنتوتر هتذه اآلفتة فتي مجموعتة متنوعتة مقاومتة ،يمكتن للمن متة الوطنيتة فتي
البلد المستورد أن تعتبر هذه المقاومة كخيار مناسب شدارة مخاطر اآلفات.
وقد يتفاوت مستتوى مقاومتة مجموعتة متنوعتة متن النبتات لآلفتات الخاضتعة للتوائح استب
خصتتائص المقاومتتة الموجتتودة فتتي النبتتات .وقتتد تكتتون جينتتات المقاومتتة فعالتتة ضتتد كتتل األجنتتاس
والستتاالت واألنمتتاط الحيويتتة أو األنمتتاط الممرضتتة متتن اآلفتتات المستتتهدفة ،أو ضتدّ بعضتتها ،لكتتن
مرضتة جديتدة قتد يتؤثر علتا مستتوى المقاومتة.
ظهور أجناس وساالت وأنمتاط ايويتة أو أنمتاط ُم ِ
لتتذلك ينبغتتي تقتدير مقاومتتة اآلفتتات بحستتب كتتل االتتة علتتا اتتدة .ويمكتتن للمن متتة الوطنيتتة فتتي البلتتد
المستورد أن تن تر فتي استتخدام أصتنا مقاومتة كتتدبير للصتحة النباتيتة المناستبة فتي طتار متنهج
للن م.
وترد المراجم المقتراة بوبن استخدام األصنا النباتية المقاومة في المرفب .3
المعيار الدولي رقم
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 3-5-1معالجة البذور
يمكن معالجة البذور للقضتاء علتا اشصتابة متن اآلفتات لكتن يمكتن معالجتهتا اتتا و ن لتم
تكن ُمصابة ،ما كججراء ااترازي بتطهير عا ّم أو لحماية الوتات النامية من البذور عند تعرضتها
لآلفات فتي البيئتة .كمتا قتد ال تتعلّتب معالجتة البتذور باآلفتات ،فمتثاً ،يمكتن معالجتة البتذور بمعالجتة
ت ّ
النمو.
عزز
ّ
وتتض ّمن معالجات البذور ،علا سبيل المثال ال للحصر ،ما يلي:
 المبيدات (المبيدات الفطرية ومبيدات الحورات ،ومبيدات النيماتودا والبكتيريا) المطهرات ،التي تستخدم عموما ضتد البكتيريتا والفيروستات ويمكتن القيتام بتالتطهير أثنتاءمختلتتف مرااتتل معالجتتة البتتذور (مثتتل استتتخراج البتتذور ،وتعزيتتز البتتذور قبتتل الغتترس )1أو
أثناء عملية تطهير مخصصة
 المعالجتتات الفيزيائيتتة (الحتترارة الجافتتة متتثاً ،والبختتار والمتتاء الستتاخن ،والتوتتعيم بواستتطةاأل عة فوق البنفسجية ،والضغط المرتفم ،والتجميد)
 المعالجتتات البيولوجيتتة علتتا أستتاس أنمتتاط مختلفتتة متتن العمتتل (مثتتل العتتداء ،والمنافستتة،والمقاومة التي يسببها).
تدابير الصحة النباتية
-2
وفقا للمعيار الدولي  ،11ينبغي تطبيب تتدابير الصتحة النباتيتة المتناستبة متم مختاطر اآلفتات
التي ت ّم تقييمها وادها أو في تركيبة لمنم دخول وانتوار اآلفات الحجرية وضمان ااترام مستويات
التح ّمتتل بالنستتبة لآلفتتات غيتتر الحجريتتة الخاضتتعة للتتوائح ،كمتتا تتتم تحديتتدها بواستتطة تحليتتل مختتاطر
اآلفات.
 1-2تفتيش الشحنة واختبار الخلو من اآلفات
ينبغتتي ألختتذ عينتتات البتتذور ،بمتتا فتتي كلتتك اجتتم العينتتة (العتتدد اشجمتتالي للبتتذور الخاضتتعة
لاختبار) ،أن يكون مائما ً للكوف عن اآلفات الخاضعة للوائح .وترد ر تادات بوتبن اجتم العينتة
في المعيار الدولي ( 31منهجيات أخذ العينات) .وقد تستدعي البذور التي تت ّم اصتادها والتتي ت ُ هتر
أعراضا ً واضحة تواي بوجود اآلفات الخاضعة للوائح جراء اختبار للتبكد من وجود تلك اآلفات.
 2-2التفتيش الميداني للكشف عن اآلفات
قد يكون التفتيش الميداني عبارة عن أاد تدابير الصتحة النباتيتة للكوتف عتن بعتض اآلفتات
الخاضعة للوائح التي تنتج أعراضا ً واضحة.
 3-2المناطق الخالية من اآلفات ،وأماكن ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات ،ومناطق ينخفض
فيها انتشار اآلفات
ينبغي نواء مناطب خاليتة متن اآلفتات ،وأمتاكن ومواقتم نتتاج خاليتة متن اآلفتات ،ومنتاطب
يتتنخفض فيهتتا انتوتتار اآلفتتات ،معتتتر بهتتا ومحتتافظ عليهتتا وفقتتا للمعيتتار التتدولي ( 4متطلبتتات نوتتاء
المناطب الخالية من اآلفات) ،والمعيار الدولي ( 10متطلبات نواء أماكن لإلنتتاج خاليتة متن اآلفتات
ومواقتتم لإلنتتتاج خاليتتة متتن اآلفتتات) والمعيتتار التتدولي ( 29االعتتترا بالمنتتاطب الخاليتتة متتن اآلفتتات
والمناطب التي ينخفض انتوار اآلفات).
ويمكن استخدام المناطب التي يق ّل فيها انتوار اآلفات وفقا ً للمعيار الدولي  ( 22روط نواء
مناطب ينخفض فيها انتوار اآلفات) بمفردها أو باال ترا .متم تتدابير الصتحة النباتيتة األخترى فتي
[

1

تعزيز البذور قبل الغرس ،هو معالجة البذور قبل غرسها بطرق مختلفة من أجل تحسين نسبة اشنبات وتوايده.
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متنهج التتن م (المعيتتار التتدولي ( 14استتتخدام التتتدابير المتكاملتتة الدارة مختتاطر اآلفتتات فياطتتار متنهج
الن م من)).
 4-2المعالجات
 1-4-2معالجة المحاصيل
يمكن استخدام المبيدات علا النبتة األم لمنم صابة البذور.
 2-4-2معالجة البذور
يمكن استخدام معالجة البذور باعتبارها تدابير للصحة النباتية (القسم .)3-5-1
تنتج العديتد متن أنتواع أ تجار المنتاطب االستتوائية والمعتدلتة بعتض البتذور التتي ال تتح ّمتل
الجفتتا وتكتتون عرضتتة بوتتكل ختتاص لتطتتور اآلفتتات الكامنتتة أو انتوتتار اآلفتتات .ويمكتتن تطبيتتب
المعالجتتات الفيزيائيتتة أو الكيميائيتتة لمنتتم تطتتور اآلفتتات الكامنتتة أو انتوتتار اآلفتتات فتتي البتتذور التتتي
تحتاج لا الحفاظ علا مستويات عالية من الرطوبة.
 5-2نهج النظم
توفر نُهج الن م فرصة للن تر فتي جتراءات متا قبتل الحصتاد ومتا بعتده التتي قتد تستاهم فتي
دارة مخاطر اآلفات دارة فعالة .ويمكن دماج العديد من ممارسات دارة اآلفات للحتدّ متن مختاطر
اآلفتات فتتي جميتم مرااتتل عمليتتة نتتاج البتتذور ،متن الزراعتتة لتتا الحصتاد ،فتتي نهتج التتن م .ويقتتدم
المعيار الدولي  14الخطوط التوجيهية لوضم تدابير متكاملة وتقييمها في طار نهج الن م باعتبارها
خيارا ً من خيارات دارة مخاطر اآلفات.
 6-2حجر ما بعد الدخول
قد تفرض المن مة الوطنية في البلد المستورد اجر البذور بعد الدخول ،بما في كلك الحجز
فتتي محطتتة للحجتتر ،فتتي الحتتاالت التتتي يصتتعب فيهتتا اكتوتتا اآلف تات الحجريتتة ،أو ايتتث يستتتغرق
التعبيتتر عتتن أعتتراض المتترض وقتتاً ،أو ايثمتتا يلتتزم االختبتتار أو المعاملتتة أو تكتتون التتتدابير البديلتتة
للصحة النباتية معدومة .ويقدم المعيار التدولي  34الخطتوط التوجيهيتة بوتبن محطتات اجتر متا بعتد
الدخول (تصميم محطات اجر ما بعد الدخول للنباتات وتوغيلها).
في طار الحجر الزراعي في مرالة ما بعتد التدخول ،يمكتن زرع عينتة تمثيليتة متن رستالة
البذور واختبار النباتات التي تنمو من هذه البذور (وقد يكون هذا خيتارا ً لرستاالت البتذور الصتغيرة
المستخدمة للبحث).
استنادا لا نتائج تحليل مخاطر اآلفات ،قد تعتبر المن مات الوطنية لوقاية النباتات في البلد
المستورد أن يمكن معالجة مختاطر اآلفتات معالجتة مائمتة با تتراط غترس البتذور المستتوردة فتي
المسااة الزراعية المخصصة لذلك .فيجب أن تكون هذه المسااة الزراعية معزولة عن غيرها من
مستتااات النباتتتات العائلتتة ،وقتتد يلتتزم القيتتام بمكافحتتة األعوتتاب الضتتارة ،واشصتتحا  ،والتتتدابير
الصحية للناس واآلالت والمعدات.
 7-2الحظر
يمكن للمن مات الوطنيتة أن تح تر استتيراد بتذور بعتض األنتواع أو األصتول عنتدما يحتدد
تحليل مخاطر اآلفات أن تلك البذور توكل خطترا كبيترا ً متن ايتث اآلفتات باعتبارهتا طريقتا ً آلفتات
الحجتر الزراعتي ،وال توجتتد تتدابير الصتتحة النباتيتة البديلتتة .وهتذا يوتتمل الحتاالت التتتي توت ّكل فيهتتا
البذور مختاطر كبيترة باعتبارهتا طريقتا للنباتتات كآفتات (مثتل األعوتاب الضتارة واألنتواع الدخيلتة
ّ
االطاع علا اشر ادات بوبن ا ر االستتيراد فتي المعيتار التدولي ( 20الخطتوط
الغازية) .ويمكن
التوجيهية لن ام تطبيب لوائح الصحة النباتية علا الواردات).
المعيار الدولي رقم
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وقد تسمح المن مة الوطنية في البلتد المستتورد بتدخول البتذور التتي تكتون عتادة مح تورة،
ألغراض البحث وبموجب ترخيص استيراد يحدّد روط منم دخول وانتوار اآلفات الحجرية.
تعادل تدابير الصحة النباتية
-3
يكتستتي تعتتادل تتتدابير الصتتحة النباتيتتة (المعيتتار (1مبتتادا الصتتحة النباتيتتة لوقايتتة النباتتتات
وتطبيب تدابير الصحة النباتية في التجارة الدولية)) أهميتة خاصتة بالنستبة للحركتة الدوليتة للبتذور،
وقد تكون لوركات البذور بترامج الستتياد و كثتار البتذور فتي العديتد متن البلتدان ،وقتد تُصتدّر هتذه
البذور من هذه البلدان لا بلدان عديدة أخرى ،وربما يعاد مرارا ً تصدير البذور من نفس الرسالة.
ويمكن أن يورع البلتد المصتدّر فتي تحديتد متدى تعتادل تتدابير الصتحة النباتيتة بتقتديم طلتب
ض تح فتتي المعيتتار التتدولي 24
بوتتبن تعتتادل تتتدابير الصتتحة النباتيتتة لتتا البلتتد المستتتورد ،كمتتا هتتو مو ّ
(الخطتتوط التوجيهيتتة لتعتتادل تتتدابير الصتتحة النباتيتتة واالعتتترا بتتذلك ا) .ويمكتتن أيضتتا أن تكتتون
مبادرة من البلد المستورد .وت ُوتجم المن متات الوطنيتة لوقايتة النباتتات علتا تقتديم خيتارات متعتددة
عند تحديد متطلبات الصحة النباتية لاستيراد.
وقد يوفر تعادل تدابير الصحة النباتية للمن مات الوطنية خيارات لتحقيب الحمايتة الازمتة.
ومن األمثلة علا تعادل تدابير الصحة النباتية استبدال رط التفتيش الميداني لمحصول البتذور فتي
بلد المنوب باختبار مناسب للبذور أو معالجة البذور من ايث اآلفات الخاضعة للوائح .ويقدّم المعيار
الدولي  24مزيدا ً من التوجيهات بوبن تعادل تدابير الصحة النباتية.
وبالنستتبة للبتتذور (بمتتا فتتي كلتتك البتتذور العضتتوية) التتتي يتطلتتب استتتيرادها معالجتتة كيميائيتة
معينة ،كا لم يكن يُس َمح باستتخدام المتواد الكيميائيتة فتي بلتد المنوتب أو التصتدير أو عتادة التصتدير،
ينبغي للمن مة الوطنية في البلد المستورد الن ر في تدبير معادل لتدابير الصحة النباتية ،ايثما كان
كلك ممكنا ً ريطة أن يكون هذا اشجراء مجتديا ً متن الناايتة الفنيتة ،ويخفّتف متن اتدة خطتر اآلفتات
المقدّر لا مستوى مقبول .ومن المستحسن أالّ تحدّد متطلبتات الصتحة النباتيتة لاستتيراد المنتجتات
الكيميائية أو المكونات النوطة أو بروتوكوالت معيّنة.
المتطلبات الخاصة
-4
تتترد المتطلبتتات الخاصتتة بتتالتفتيش ،وأختتذ العينتتات واختبتتار البتتذور للحصتتول علتتا تتهادة
الصحة النباتية أو التحقب منها علا النحو التالي:
 1-4التفتيش
يمكن جراء التفتيش علا حنة البذور أو في اقتول المحاصتيل الناميتة ،أو كليهمتا ،استب
االقتضاء .ويقدم المعيار الدولي ( 23الخطوط التوجيهية للتفتتيش) وكتذلك المعيتار التدولي  31مزيتدا ً
من التوجيهات بوبن التفتيش وأخذ العينات.
 1-1-4تفتيش شحنات البذور
يمكن تفتتيش تحنات البتذور عتن بتذور النباتتات التواردة فتي اللتوائح كآفتات (أي األعوتاب
الضارة واألنواع الدخيلة الغازيتة) ،أو عتن عامتات أو أعتراض اآلفتات الخاضتعة للتوائح ،أو عتن
ملوثة .وقد يكون التفتيش فعاّالً ايث يكون معروفتا ً أن
البنود الخاضعة للوائح (مثل التربة) أو آفات ّ
البذور المصابة تحمل أعراضا ً مميزة ،فيتغيّر لونها مثاً أو تصبح متغضّنة .لكتن ينبغتي التبكتد متن
وجود اآلفة بواسطة الفحوص المخبرية .وينبغي أن تقترن المعاينة البصرية بالفحص كا كتان يلتزم
التحقب من الخلو من اآلفة أو متن مستتوى التح ّمتل ألجتل معرفتة اآلفتات التتي ال تُبتدي أعراضتاً ،أو
اآلفات الخاضعة للوائح والتي تحمل أعراضا ً غير موثوقة.
ويمكتتن تفتتتيش البتتذور بواستتطة األجهتتزة التتتي تفتترز البتتذور تلقائيتتا استتتنادا ً لتتا خصتتائص
فيزيائيتة واضتحة ،أو بتدون تلتك األجهتزة .و ن كتان التفتتيش فعتاالً للكوتف عتن الحوترات وال ّ
عتث،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

المعيار الدولي رقم

13-38

المعيار الدولي

رقم 38

الحركة الدولية للبذور

فغالبية اآلفات التتي تنتقتل عتن طريتب البتذور (أي البكتيريتا والفطريتات والديتدان الخيطيتة ،وأ تباه
الفيروسات والفيروسات) ال يمكن كوفها عتن طريتب التفتتيش بتالعين المجتردة وتحتتاج لتا دراستة
أكثر تخصصا ً (بواستطة الفحتص المجهتري) أو الفحوصتات المخبريتة .وقتد يكتون متن الضتروري
القيام بغسل البذور وغربلتها أو كسرها قبل التفتيش.
سبة أو المثبّتة في ريط أو اصير أو أي ركيتزة
وقد يستلزم فحص البذور المغلفة ،أو ال ُمر ّ
أخرى ،زالة المواد التتي تغطتي البتذور بغستل البتذور أو كسترها ألن مثتل هتذه المتواد قتد تقلتل متن
القدرة علا رؤية البذور أو أعراض اآلفة علا البذور .وفي مثل هتذه الحتاالت ،قتد تطلتب المن متة
الوطنية في البلد المستورد من المن مة الوطنية في البلد المصتدر أختذ عينتات البتذور بوتكل منتت م
قبل عملية تغليفها ،أو ترسيبها أو دمجها ،واختبارها .وألجل الرصد عند االستيراد ،يمكتن للمن متة
الوطنية في البلد المستورد أن تطلب من المن مة الوطنية في البلتد المصتدّر تقتديم عيّنتة متن البتذور
(بحجم يتناسب مم رسالة البذور) قبل تغليفها أو ترسيبها أو معالجتها ،لفحصها واختبارهتا ،أو بتدال
من كلك ،في اال تتم االتفتاق علتا كلتك بوتكل ثنتائي ،جمتم عيّنتة رستمية واختبتار البتذور متن دون
تغليفها أو ترسيبها أو معالجتها ،وتقديم نتائج االختبار.
 2-1-4التفتيش الميداني
قد يكون من المفيد فحص محصول البذور في الحقول من قبل موظفين ُمدربين وفي الوقتت
المناسب للكوف عن اآلفات الخاضعة للوائح والتي من المعرو أنها تسبب أعراضا ً واضحة .وقد
تااظ اآلفة في الحقل علا النبتة األم وال تكون موجودة بالضرورة علا البذور أو في البذور التي
تنتجها هذه النبتة (القسم  .)2-1ويمكن جراء الفحص المخبري علا البذور المخزونة لمعرفة ما كا
كانت قد أُصيبت.
 2-4أخذ العينات من الرسائل/اللوطات
ويمكن أخذ عيّنات من رسائل البذور لتفَقّد أو اختبار عدم وجود آفات بها.
يقتتوم التفتتتيش عتتن اآلفتتات عتتادة علتتا أختتذ العيّنتتات .وتتوقتتف منهجيتتات أختتذ العينتتات التتتي
تستعملها المن مات الوطنية لوقاية النباتات علا أغراض أختذ هتذه العيّنتات (لاختبتار أو الفحتص،
علا سبيل المثال) وقد ال تعتمد الّ علتا األستاليب اشاصتائية ،أو قتد يتتم تطويرهتا بماا تة قيتود
توغيلية خاصة.
وترد توجيهات بوبن أخذ العيّنات من الوحنات للتفتيش في المعيار الدولي .31
 1-2-4أخذ العينات من الرسائل الصغيرة
وقتد يتؤدي اختبتار العينتات التتي تؤختذ وفقتتا للمعيتار التدولي  31متن الرستائل الصتغيرة لتتا
تدمير نسبة كبيرة من الرسالة .وفي مثل هذه الحاالت ،ينبغي اعتبار منهجيتات أختذ العيّنتات البديلتة
(علتتا ستتبيل المثتتال ،تجميتتم العينتتات الصتتغيرة متتن مختلتتف الرستتائل لاختبتتار) أو ينبغتتي للمن متتة
الوطنية في البلد المستورد الن ر في تدابير معادلة لتدابير الصحة النباتية ،وفقا ً للتوجيهتات التواردة
في المعيار الدولي .24
وفي الحاالت التي يتعذّر فيها أخذ العينتات متن الرستائل الصتغيرة ،يمكتن للمن متة الوطنيتة
في البلد المستورد تحديد روط معيّنة للحجر بعد الدخول.
 3-4االختبار
قد ال يكفي التفتيش لمعرفتة متا كا كانتت اآلفتات الخاضتعة للتوائح موجتودة ،وربمتا يقتضتي
األمر أ كاالً أخرى من الفحوص (مثل الفحوص المخبرية) .وقد ال يتسنا الكوف عن بعض أنواع
البكتيريتتا والفطريتتات والحوتترات والديتتدان الخيطيتتة ،وأ تتباه الفيروستتات والفيروستتات عتتن طريتتب
نمو ،لكن يمكن الكوتف عنهتا بواستطة الفحتوص المخبريتة
تفتيش حنات البذور أو النباتات أثناء ال ّ
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صتتة التتتي تتبتتم بروتوكتتوالت التوتتخيص باستتتخدام البروتوكتتوالت التتتي تتتم التحقّتب منهتتا بوتتبن
الخا ّ
اآلفات الخاضعة للوائح.
وتعتبر وسائل التوخيص الجزيئية والمصلية بروتوكوالت غير مبا رة للكوف عن اآلفتات
فتتي البتتذور .وقتتد تعطتتي هتتذه األستتاليب نتيجتتة يجابيتتة اتتتا عنتتد عتتدم وجتتود أي آفتتات قابلتتة للحيتتاة.
ونتيجة لذلك ،عنتد اختبتار البتذور بواستطة هتذه األستاليب ،ينبغتي تفستير النتتائج بعنايتة .وقتد يتعتيّن
جراء اختبارات أو اختبارات ضافية استنادا ً لا مبدأ بيولوجي مختلف للتبكتد متن وجتود آفتة قابلتة
للحياة في العيّنة .وينبغي للمن مات الوطنية لوقاية النباتات ضمان استخدام بروتوكوالت التوخيص
المعتر بها دوليا أو البروتوكوالت التي تم التحقّب منها لتجنب النتائج اشيجابية المضلّلة أو النتائج
السلبية المضلّلة.
يتترد وصتتف الغتترض متتن بروتوكتتوالت التوتتخيص واستتتخدامها فتتي المعيتتار التتدولي 27
(بروتوكوالت توخيص اآلفات الخاضعة للتوائح) وتترد البروتوكتوالت المعتمتدة كمااتب للمعيتار
ّ
االطتاع علتا المعلومتات اتول مجموعتة متن البروتوكتوالت األخترى ،وقتد تتم
الدولي  .27ويمكتن
التحقّب من صحة بعضها ،في المصادر المدرجة في المرفب .3
 1-3-4فحص البذور المعا َلجة
قد تؤثر معالجة البذور علا اساسية االختبار .في الحالة المثالية ،ينبغي أن تستخدم طريقتة
الكوف التي ال تكوف ال عن اآلفات القابلة للحيتاة لتحديتد فعاليتة المعالجتة ،وبالتتالي ،عنتدما تكتون
المعالجة ناجحة تكون نتيجتة االختبتار ستلبية .ومتن ضتمن األمثلتة عتن طترق الكوتف هتذه ،تقنيتات
الكوف عن البكتيريا والفطريات اين ينمو الكائن الحتي علتا الركيتزة (أي وستائط النمتو أو أوراق
المنوتتفات) ،وتقنيتتات الكوتتف عتتن الفيروستتات ايتتث تنبتتت البتتذور ورصتتد النباتتتات التتتي تنمتتو متتن
البتتذور الكتوتتا األعتتراض .وقتتد وضتتعت أستتاليب اختبتتار البتتذور األكثتتر ات ّباع تا ً وت ت ّم التحقّ تب متتن
صحتها لاستخدام علا البتذور غيتر المعالجتة .و كا كتان ال بتدّ متن فحتص البتذور المعالجتة ،ينبغتي
التحقّب من صحة طريقة فحص البذور المعالجة.
وينبغي تفسير نتائج فحوص البذور المعالجة بعناية ،ك يمكن أن تُصادَ الحاالت التالية:
 تثبط المعالجة نواط اآلفات ،لكن تسمح طريقة الكوف بالكوتف عتن كتل متن اآلفتات القابلتةللحياة وغير القابلة للحياة .وقد يكون هذا هو الحال بالنسيبة لبعض االختبتارات المصتلية أو
الجزيئية ،أو عندما يستند الكوف لا هوية اآلفات المورفولوجية أو لا هياكل اآلفات التي
قد تبقا اتا بعد المعالجة (مثل الديدان الخيطية ،والبوغ) .وفي مثل هذه الحاالت ،ال يكون
تحديد فعالية المعالجة قاطعا ً ال كا تم استخدام اختبار تم التحقب من بوبن البذور المعالجة.
 تكبتتت المعالجتتة الفيزيائيتتة أو الكيميائي تة مفعتتول طريقتتة الكوتتف .علتتا ستتبيل المثتتال ،تتتتبثربعض طرق الكوف عن البكتيريا بمعالجة الفطريات.
 تؤثر المعالجة سلبا علا طريقة الكوف فمثاً ،ال تكوف الطريقة ال عن اآلفات الموجتودةخارجيا ،وال يمكتن الكوتف عتن أي آفتات متبقيتة داخليتا بعتد المعالجتة .وفتي هتذه الحتاالت،
ينبغي استخدام طرق الكوف األخرى التي بواسطتها يمكن الكوف عن اشصابة الداخلية.
إصدار الشهادات بالصحة النباتية
-5
يطر الطابم العالمي والزمني لتجارة البذور (أي عادة التصدير لا العديد من الوجهتات،
وتكرار عادة التصدير من نفس رسالة البذور ،والتخزين علا المدى الطويل) تحتدّيات بخصتوص
سلم األخرى.
صدار الوهادات الصحة النباتية تختلف عن تلك المتعلقة بالحركة العالمية لل ّ
تُوجم المن مات الوطنية لوقاية النباتات علا تبادل المعلومتات اشضتافية الرستمية المتعلّقتة
بالصحة النباتية فتي وقتت صتدار الوتهادات الخاصتة بالصتادرات متم المن متات الوطنيتة األخترى
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ضح في المعيتار التدولي  ( 12تهادات
لكي يتسنا صدار هادات عادة تصدير البذور ،كما هو مو ّ
الصحة النباتية) .وقد يتم تضمين المعلومتات الرستمية اشضتافية المتعلقتة بالصتحة النباتيتة ،التتي ال

يطلبهتتا بلتتد االستتتيراد األول ،فتتي تتهادة الصتتحة النباتيتتة الصتتادرة عتتن بلتتد المنوتتب متتتا طلتتب كلتتك
ال ُمصدّر من أجل تسهيل عادة التصدير لا بلدان أخرى في المستقبل (المعيار .)12
وقتتد ال تكتتون تتروط البلتتد المتعلقتتة بالصتتحة النباتيتتة لاستتتيراد لغتترض التفتتتيش الميتتداني
معروفة وقت اشنتاج .وعند االقتضاء ،يمكن للمن مة الوطنية في البلد المستورد أن تن ر في اتخاك
تدابير تعادل تدابير الصحة النباتية (مثل االختبارات أو المعالجات) لتلبية متطلبات الصتحة النباتيتة
في الواردات من البذور التي تت ّم اصتادها ،وفقتا للمعيتار التدولي  .24غيتر أنت متن مستؤولية الدولتة
يخص االستيراد.
المصدّرة تلبية متطلبات الصحة النباتية فيما
ّ
ويوير "مكان المنوب" في تهادات الصتحة النباتيتة ،فتي المقتام األول لتا األمتاكن التتي تت ّم
فيها استنبات البتذور .و كا ت ّمتت عتادة تعبئتة البتذور ،أو خزنهتا أو نقلهتا ،قتد تتغيّتر مختاطر اآلفتات
تلوثها بآفات خاضتعة للتوائح .وقتد تتغيتر مختاطر
نتيجة مكانها الجديد من خال ااتمال صابتها أو ّ
التلوث المحتمل .وفتي
أو
اشصابة
زالة
لا
ها
تطهير
اآلفات أيضا كا أدّت عملية معالجة البذور أو
ّ
مثتل هتتذه الحتاالت ،يتعتيّن التصتتريح عتن كتتل بلتتد ومكتان ،استتب الضتترورة ،ووضتم مكتتان المنوتتب
األصلي بين قوسين ،وفقا للمعيار الدولي  .12كا لم تتعرض الوحنة لإلصابة في بلد أو مكان عتادة
التصدير ،يمكن اش ارة لا كلك فتي تهادة الصتحة النباتيتة ألغتراض عتادة التصتدير .و كا كانتت
مكونة من متزيج
الوحنة تتضمن رساليات مختلفة من بلدان أو أماكن مختلفة ،أو كا كانت الرسائل ّ
أو خلتتيط متتن البتتذور ،أو متتن البتتذور التتتي جتترى استتتكثارها ،ينبغتتي ككتتر جميتتم البلتتدان أو األمتتاكن
المعنية.
حفظ السجالت
-6
بمتتا أنّ ت ق تد يتتتم تختتزين البتتذور لستتنوات عديتتدة قبتتل تصتتديرها أو عتتادة تصتتديرها ،ينبغتتي
االاتفاظ بمعلومات الصحة النباتية الرسمية اول عيّنة البذور ،بما في كلك في االتة عتادة تصتدير
هادة الصحة النباتية األصلية للتصدير ،عنتدما تكتون متااتة ،وكلتك طالمتا ظلّتت البتذور مخزونتة.
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المعيار الدولي

رقم 38

أدرج هذا المرفب ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءا ً واجب االتّباع من المعيار.

المرفق  :1أمثلة عن اآلفات التي تنتقل عن طريق البذور واآلفات المحمولة عل البذور
واآلفات الملوثة
يقدم هذا المرفب أمثلة من اآلفات في الفئتات التواردة فتي القستم ( 2-1البتذور باعتبارهتا قنتوات) متن
المعيار.
الفئة ( 1أ) :اآلفة المحمولة عل البذور داخليا أو خارجيا والتةي تنقَةل بواسةطة البةذور إلة النبتةة
العائلة التي تنمو من هذه البذور وتتسبب في إصابتها.
 آفة  Acidovorax citrulliفي بذور Citrullus lanatus آفة  Clavibacter michiganensis subsp. michiganensisفي بذور Solanum lycopersicum آفة  Ditylenchus dipsaciفي بذور  Vicia fabaو Medicago sativaأو علا سطحها آفة  Fusarium circinatumفي بذور  Pinus spp.و  Pseudotsuga menziessiiأو علا سطحها آفة فيروس موزاييك بذور البازياء  Pea seed-borne mosaic virusفي بذور Pisum sativum آفة  Squash mosaic virusفي بذور الومام الموبك Cucumis melo آفة فيروس موزاييك البندورة  Tomato mosaic virusفي بذور S. lycopersicumالفئة ( 1ب) :اآلفات المحمولة عل البذور داخليا أو خارجيا والتي تنقَةل إلة البيئةة (مةثال ،الميةاه
والتربة) ثم تصيب النبتة العائلة في ظل الظروف الطبيعية.
 آفة  D. dipsaciفي بذور  V. fabaو  M. Sativaأو علا سطحها آفة  Fusarium oxysporumf.sp. lycopersiciعلا بذور S. lycopersicum آفة  Gibberella avenaceaeعلا بذور Linum usitatissimum آفة  Megastigmus spp.في بذور Abies spp.الفئة ( 1ج) :اآلفات المحمولة عل البذور داخليا أو خارجيا والتةي ال تنقَةل إلة النبتةة العائلةة فةي
ظل الظروف الطبيعية.
 آفة  Callosobruchus chinensisو  C. maculatusonعلا سطح بذور Fabaceae آفة  Rice yellow mottle virusعلا بذور Oryza sativaالفئة  :2اآلفات الملوثة
 آفة  Cyperus iriaفي دفعات بذور Oryza sativa آفة  Mycosphaerella piniفي دفعات بذور  ،Pinus spp.تُلَ ّوث بركام األوراق (اشبر) -آفة  ،Sclerotium cepivorumفطريات متصلّبة في بذور Allium cepa
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-المرفب 2

أدرج هذا المرفب ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءا واجب االتّباع من المعيار.

المرفق  :2إرشادات بشأن مجموعات اآلفات التي من المحتمل أن تحملها البذور وتنقَل
معها
يقتتدم هتتذا المرفتتب توجيهتتات عامتتة بوتتبن تقتتدير ااتمتتال نقتتل ودختتول مجموعتتات اآلفتتات
المختلفتتة بواستتطة البتتذور .وفقتتا للمعيتتار التتدولي  ،11يوصتتا بتقيتتيم اآلفتتات وعائلهتتا علتتا مستتتوى
األنواع ما لم يكن هنا .مبرر فني الستخدام مستوى تصنيفي أعلا أو أدنا .وترد في القسم  2-1من
المعيار وفي المعيار الدولي  11ر ادات بوبن تقييم ااتمال اآلفات التي ترتبط بالبذور أو تلك التتي
تتواجد في حنات البذور وقدرتها علا االستتباب واالنتوار عبر هذا الطريب.
ث ّمتتة معلومتتات محتتدودة ،وأايانتتا ً متضتتاربة ،متااتتة بوتتبن نقتتل اآلفتتات بواستتطة البتتذور.
وباشضتافة لتتا كلتتك ،فتجن اآلفتتة التتتي ثبتت أنهتتا تنتقتتل عتن طريتتب البتتذور فتي عائتتل معتيّن ال تنتقتتل
بالضرورة بواسطة البتذور فتي جميتم المحاصتيل العائلتة المعروفتة .وينبغتي الن تر فتي المحاصتيل
نمو البذور.
العائلة األخرى وفي درجة صابة العوائل قبل ّ
ويتع تيّن أن تراعتتي المن متتات الوطنيتتة لوقايتتة النباتتتات لتتدى تحديتتدها للتفاعتتل بتتين اآلفتتات
والعوائل أن النباتات التي تعول بعض اآلفات تحت ظرو تجريبية قد ال تعولها في ظتل ال ترو
الطبيعية.
مفصليات األرجل
-1
 1-1آفات ما قبل الحصاد
توتتمل المفصتتليات المتواجتتدة فتتي الحقتتول اآلفتتات التتتي تتغتتذى علتتا ستتطح البتتذور وداخلهتتا
نمو البذور ،قبل الحصاد.
خال فترة ّ
المفصليات الموجودة في الحقول التي يكون ااتمتال تواجتدها فتي تحنات البتذور منخفضتا ً
تومل ما يلي:
 العناصر التي تتغذى من الخارج :غالبتا متا تُستتبعَد المفصتليات التتي تتغتذى علتا األجتزاءالخارجية من البذور أثناء الحصاد والتن يف.
 العناصر التي تتغذى من الداخل والتي تتسبب في جهاض البذور :المفصليات التي تتغتذىعلا األجزاء الداخلية من البذور عادة ما تسبب سقوط البذور قبل نضوجها واصادها.
المفصتتليات التتتي تتغتتذى داختتل البتتذور الناضتتجة فتتي الحقتتول يكتتون ااتمتتال تواجتتدها فتتي
حنات البذور مرتفعا ً ألنها تُج َمم عادة مم البذور أثناء الحصاد .وينبغي ،في مرالة دارة مختاطر
اآلفتتتات فتتتي منطقتتتة تحليتتتل مختتتاطر اآلفتتتات ،الن تتتر لتحديتتتد متتتا كا كانتتتت هتتتذه المفصتتتليات (مثتتتل
 )Bruchidaeواضتتحة ختتال مراقبتتة الجتتودة أو التفتتتيش ،ومتتا كا كانتتت ستتت ّل ايتتة فتتي ظتترو
التخزين.
 1-2آفات ما بعد الحصاد
يمكن لمفصليات المنتجات المخزونة أن تصيب البتذور بعتد الحصتاد ،وخاصتة كا تتم تختزين
البتتذور فتتي ظتترو ستتيئة (علتتا ستتبيل المثتتال ،فتتي مستتتوى مرتفتتم متتن الرطوبتتة أو متتم بتتذور كانتتت
مخزونة سابقا ً) .فمن بن ظرو التخزين الجيدة ،كتلتك التتي تُختزن فيهتا عمومتا البتذور كات القيمتة
العالية ،أن تخفّض أو تزيل علا نحو كبير ااتمال تغذّي المفصليات علا البذور المخزونة.
يكون ااتمال تواجد مفصليات المنتجات المخزونة التي تتغذى خارجيتا ً فتي تحنات البتذور
ضعيفا ً .أما المفصليات التي تتغذى علا األجزاء الخارجية من البذور دون ارتباطها بتلتك األجتزاء
قتتتتد تتتتتدمر البتتتتذور وتوتتتتكل أخطتتتتارا ً كآفتتتتات ملوثتتتتة .وقتتتتد تكتتتتون اآلفتتتتات الثانويتتتتة (مثتتتتل آفتتتتة
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 ،Mycetophagus spp.وآفتتة  ،Acarus spp.وآفتتة  )Liposcelis spp.أيضتتا موجتتودة عنتتدما تكتتون ظتترو
اشصحا رديئةً أو تكون المواد الغريبة مفرطة.
يكون ااتمال تواجد مفصليات المنتجتات المخزونتة التتي تتغتذى داخليتا ً فتي تحنات البتذور
عاليا ً .وهكذا ينبغي مراعاة ااتمال اشصابة فتي ظترو التختزين الستيئة .ويمكتن للمفصتليات التتي
تتغذى علا األجزاء الداخلية من البذور أن تصيب البذور التي تبقا مكووفة قبل التعبئة والتغليف.
الفطريات
-2
قد ترافب الفطريات والكائنات الحية المماثلة للفطريات البذور خارجيا وداخليتا دون صتابة
النباتات التتي تنمتو متن هتذه البتذور بتالمرض ومتم كلتك ،تستبب العديتد متن األنتواع تعفتن البتذور،
ونخرهتا ،وتقلّتص اشنبتات و صتابة الوتتات .ويمكتن تصتنيف مستببات األمتراض الفطريتة للبتذور
ضتتمن مستتببات األمتتراض الحقليتتة ومستتببات أمتتراض التختتزين .وقتتد توجتتد الفطريتتات علتتا ستتطح
البتتذور أو تختتتلط بالبتتذور كآفتتات ملوثتتة ،ويمكتتن أن تتتدخل لتتا المحاصتتيل العائلتتة أو المحاصتتيل
تلوث وس َ
النمو) .وقد تكون الفطريات موجودة أيضا في
ط
ّ
األخرى وتنتور فيها (علا سبيل المثال ب ّ
الغا أو في الجزء الداخلي من البذور ويمكن دخالها لا المحاصيل العائلة علا هذا النحو.
البكتيريا
-3
رغم كون أنواع البكتيريا ال تنتقل كلّها عن طريب البذور ،يمكن العثور علا البكتيريا فتوق
البذور أو داخلها كالتهابات خارجية أو داخلية ،علا التوالي.
الفيروسات
-4
ال تنتقل كل الفيروسات بواسطة البذور .فالفيروسات عموما ً ال تنتقل بواسطة البتذور ستوى
كا كانت قد أصابت ُمضغة ( )embryoالبذور ،رغم وجود استثناءات ضمن آفتة Tobamovirus genus
يخص الفيروسات التي تنتقل عن طريب البذور ،تكون نسبة الوتات المصابة في كثير من
وفي ما
ّ
األايان أق ّل من نسبة الحبوب المصابة.
أشباه الفيروسات/الفايروئيدات
-5
ثبت ّ
أن العديد من الفايروئيدات يُنقل بواسطة البذور ولكن ليس كلها.
الفيتوبالزما والسبيروبالسما ()Spiroplasmas
-6
ليس هنا .أدلة قوية عن نقل البذور آلفتتي الفيتوبازمتا والستبيروبازما فتي ظتل ال ترو
الطبيعية.
النيماتودا
-7
ت ّم تدوين مع م أنواع النيماتودا من الطفيليات النباتية بوصفها طفيليات تعيش داخل الجذور
أو خارجها لكن من المعترو عتن بعتض أنتواع النيمتاتودا أنهتا تهتاجم األجتزاء فتوق األرض متن
النباتتتتتتتتتتتات ،بمتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتي كلتتتتتتتتتتك البتتتتتتتتتتذور (منهتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتثاً آفتتتتتتتتتتات  Ditylenchus dipsaciو
 Anguina triticiو .)Anguina agrostisوتعدّ آفة النيماتودا التي تم تصنيفها من بين اآلفات المنتقلة علا
البتتذور عتتادة متتن الطفيليتتات الداخليتتة (تتغ تذّى متتن التتداخل) .وتبقتتا بعتتض األنتتواع متتن الطفيليتتات
الخارجية (تلك التي تتغذى من خارج العائل) في طور السكون في البذور ،وفي بقايا النباتتات وفتي
التربة (مثل آفة  )Aphelenchoides besseyiأو تصبح من الطفيليات الداخلية ،وتغزو النباتتات والبتذور
النامية (مثل آفة .)A. tritici
النباتات التي تشكل آفات
-8
يمكن دخال بذور النباتات التي توكل آفات (األعواب والنباتات الطفيلية) لا البلد بوصفها
ملوثة عن طريب رسائل البذور.
آفات ّ
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.أدرج هذا المرفب ألغراض مرجعية فقط وهو ال يو ّكل جزءاً ملزما ً لهذا المعيار

 المراجع:3 المرفق
 وال تعتد ّ هتذه.عمومتا أنهتا جتديرة بالثقتة
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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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