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 االعتماد

 .2012ابعة المنعقدة فب مارسألآذار اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية هذا المعيار فب دورتها الس

 مقدمة

 النطاق

يلّخص هذا المعيار المعالم الرئيسة لتحديد تدابير متكاملة وتطبيقها فب مكا  اإلنتاب إلنتاب نباتات 
 الغرس

.ويؤمن توجيهاً للمساعدة فب تحديد مخاطر اآلفات المترافقة م   للتجارة الدولية )باستثناء البذورو
 ي ألمسار وإدارتها.نباتات الغرس وطر

 المراجع

شير هذا المعيار إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، يمكن مراجعة المعايير الدولية لتدابير ي
ية على البوابة الدولية للصحة النباتالصحة النباتية على 

setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/en/coreأل. 

 التعريفات

تعاريف الصحة النباتية المستخدمة فب المعيار الحالب موجودة فب المعيار الدولب لتدابير الصحة 
 و.مسرد مصطلحات الصحة النباتية) 5النباتية رقم 

 لمتطلباتل االطار العام

غرس عامة على أنها تشكل مخاطر آفات أعلى من البنود ا خرى الخاضعة ينظر إلى نباتات ال
ويمكن استخدام التدابير المتكاملة إلدارة مخاطر اآلفات التب تشكلها نباتات الغرس وطري   للوائح.

يشمل استخدام  لآلفات الخاضعة للوائح ولوما  أنها تلبّب متطلبات الصحة النباتية لالستيراد.
ً  1والمنتجينو NPPOs) كاملة المنظمات القطرية لوقاية النباتاتالتدابير المت وتعتمد على تدابير ، أيوا

 إدارة مخاطر اآلفات المطبقة فب جمي  عمليات اإلنتاب والتوزي .

يمكن تطوير تدابير متكاملة وتنفيذها من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر. ويمكن 
لمتكاملة العامة متطلباتألاشتراطات مثل حفظ مخطط لمكا  اإلنتاب، فحص أ  تشمل التدابير ا

وعندما يكو  ذلك  النباتات، حفظ السجالت، معالجة اآلفات واإلصحاحألاإلجراءات الصحية.
فب ذلك برنامج إدارة اآلفات،  مبرراً، قد يكو  مطلوباً عناصر إضافية مثل دليل مكا  اإلنتاب بما

 ظفين، متطلبات نوعية للتعبئة والنقل، وتدقيقات داخلية وخارجية.التدريب المناسب للمو

يتعيّن على المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر اعتماد أماون اإلنتاب واإلشراف عليها 
باستخدام تدابير متكاملة، فوالً عن إصدار شهادات صحة نباتية تشهد للشحنة أنها تفب بمتطلبات 

 للبلد المستورد. الصحة النباتية

                                                      
 المنتج فب ما يلب منتج نباتات الغرس فب مكا  اإلنتاب.يُقصد ب 1

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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 الخلفية

)مثل  لتدابير الصحة النباتية توجيهاً عاماً عن إدارة مخاطر اآلفات الدوليةمعايير العديد من التؤمن 
تحليل مخاطر اآلفات ) 11يار الدولب رقم المع، وإطار لتحليل مخاطر اآلفات) 2يار الدولب رقم المع

ر اآلفات بالنسبة إلى اآلفات غير الحجرية تحليل مخاط) 21يار الدولب رقم المع، والحجرية
تصنيف السل  تبعاً لمخاطر اآلفات التب تنطوي ) 32يار الدولب رقم المعو والخاضعة للوائح

و لتقرير تدابير الصحة PRAsويتعيّن استخدام االستنتاجات من تحاليل مخاطر اآلفات ) .ووعليها
 لد المستورد.النباتية لخفض مخاطر اآلفات إلى مستوى مقبول للب

ً على أنها تشكل مخاطر آفات أعلى من البنود ا خرى الخاضعة  يُنظر إلى نباتات الغرس عموما
للوائح وبالتالب هناك حاجة إلى توجيا نوعب عن إدارة مخاطر اآلفات للمساعدة فب مواجهة هذه 

 المخاطر ا على لآلفات.

وبخاصة  ة مخاطر اآلفات الخاضعة للوائح.يمكن استخدام تدابير متكاملة فب مكا  اإلنتاب إلدار
 تلك التب يصعب وشفها خالل عمليات التفتيش على الواردات أو الصادرات   :

 بعض اآلفات ال تنطوي على أعراض بصرية مميزة، وبخاصة عند مستوى منخفض لآلفات -

فات، )مثل نتيجة استخدام مبيد لآل أعراض اإلصابة قد تكو  ساونة أو مقنعة عند التفتيش -
عدم توازنات غذائية، سكو  النباتات فب وقأ الشحن، وجود آفات أخرى غير خاضعة 

 للوائح أو بإزالة ا وراا التب تُظهر أعراضاًو

 يمكن للحشرات أو البيض الصغير االختباء تحأ القشور أو مجموعات البراعم وما إلى ذلك -

 فب فاعلية التفتيش، وحجم الشحنة وحالتها الفيزيائية قد تؤثر نمط التعبئة -

 قد ال تكو  طرا الكشف عن العديد من اآلفات متاحة، وبخاصة الُمْمرضات. -

ال يتطلب تطبي  تدابير متكاملة إلدارة مخاطر اآلفات مشاروة المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد 
 المصدّر فقط ولكن أيواً مشاروة المنتجين خالل ول مراحل إنتاب نباتات الغرس.

  التدابير المتكاملة مصممة إلدارة المخاطر الناشئة عن اآلفات الخاضعة للوائح، وتمتلك أيواً تكو
 مزية إدارة آفات أخرى فب مكا  اإلنتاب.

ع الحيويألالبيولوجب والبيئة عن طري  وض  خطوط  يُتوق  أ  يُسهم هذا المعيار فب حماية التنوُّ
اإلسهام فب خفض االنتشار الدولب لآلفات إلى الحدود توجيهية الستخدام تدابير متكاملة من شأنها 

 الدنيا.

 المتطلبات

 أساس اإلخضاع للوائح .1

قد يُنشئ بلد االستيراد وعليا توصيل متطلباتا للصحة النباتية لالستيراد المبررة فنياً لنباتات الغرس 
لعوامل ا 1  الملح  ويلخص و.21، و11، 2لتدابير الصحة النباتية  ةالدولير اييالمع)ارج  إلى 

الواجب النظر فيها عندما تُجري المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد تحليل مخاطر 
 اآلفات لنباتات الغرس.

يتعيّن على المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر أ  تطّور وتو  مجموعة تدابير لتلبية 
يمكن تطوير تدابير متكاملة ووضعها فب حالتين مختلفتين وما و متطلبات الصحة النباتية لالستيراد.

 يلب:

يحدد البلد المستورد، فب متطلباتا للصحة النباتية لالستيراد تدابير متكاملة وب تستخدم فب  -
 البلد المصدّر.
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ال يتطلب البلد المصدّر صراحة تدابير متكاملة لالستخدام، ولكن المنظمة القطرية لوقاية  -
بلد المصدّر ترى أ  استخدام تدابير متكاملة ستكو  وسيلة مناسبة وفعالة لتحقي  النباتات لل

متطلبات الصحة النباتية لالستيراد للبلد المستورد وعليا، تقّرر تحديد التدابير المتكاملة 
الواجب تطبيقها من قبل الُمنتجين الراغبين فب تصدير نباتات الغرس إلى ذلك البلد المستورد 

 المعيّن.

وفب الحالة ا خيرة، ترى المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر أ "التدابير المتكاملة"التب 
وضعتها فب المكا  معادلة لمتطلبات الصحة النباتية لالستيراد لبلد مستورد، ويتعيّن على البلد 

 24 رقم لدولبامعيار )ال المصدّر أ  يسعى العتماد رسمب لتعادل هذه التدابير م  البلد المستورد
 .ووالخطوط التوجيهية لتعادل تدابير الصحة النباتية واالعتراف بذلك)

يتعيّن على المنتج الراغب فب المشاروة باستخدام تدابير متكاملة، بغية التأهُّل لتصدير نباتات 
تعتمد وقد  أ  يحصل على اعتماد من منظمتا القطرية لوقاية النباتات. الغرس إلى بلدا  معينة،

المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر، فب وقأ الح  المنُتجين المطابقين لمتطلبات 
 التدابير المتكاملة التب وضعتها تلك المنظمة القطرية لوقاية النباتات.

 التدابير المتكاملة .2

 ر متكاملة عامةو)تدابي 1.2يصف القسم  يصف هذا المعيار مستويين رئيسيين للتدابير المتكاملة.
ويصف  مجموعة من التدابير المتكاملة التب يمكن تطبيقها بشكل واس  على جمي  نباتات الغرس.

عناصر إضافية مصممة إلدارة  )تدابير متكاملة إضافية فب حاالت مخاطر أعلى لآلفاتو 2-2القسم 
ً طلب ول ه  ذه العناصر.مخاطر اآلفات فب حاالت مخاطر أعلى لآلفات.وقد ال يكو  ضروريا

وإضافة لما تقدم، وبالنسبة لنظم إنتاب معينة، قد ال تكو  جمي  العناصر قابلة للتطبي  )مثل حواجز 
 فقط  2-2وعليا، قد تكو  بعض العناصر الموصوفة فب القسم  فيزيائية للنباتات النامية فب الحقلو.

رات باإلضافة إلى تفتيشات ما قبل وقد تعتبر المنظمات القطرية لوقاية النباتات هذه الخيا مناسبة.
 التصدير أو تفتيشات بوابة الدخول إلدارة مخاطر اآلفات.

 تدابير متكاملة عامة 1.2

ً لإلنتاب يلبّب متطلبات التدابير  قد تعتمد المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر مكانا
 فب ما يلب. المتكاملة العامة المشار إليها

 أماكن لإلنتاجاعتماد  1.1.2

يتعيّن إدراب الظروف التالية فب عملية االعتماد للُمنتجين الساعين الستخدام التدابير المتكاملة 
 العامة:

االحتفاظ بمخطط محدّث لمكا  اإلنتاب، فوالً عن مسك السجالت التب تُظهر متى وأين  -
روة من مكا  اإلنتاب وويف تم إنتاب نباتات الغرس، أو معالجتها، أو خزنها، أو إعدادها للح

)بما فب ذلك معلومات عن وافة ا نواع النباتية فب مكا  اإلنتاب ونمط المادة النباتية مثل 
 عقل، مزارع مستنبتة فب أوعية، نباتات عارية الجذورو.

االحتفاظ بالسجالت لفترة تحددها المنظمة القطرية لوقاية النباتات فب البلد المصدّر وتتحقّ   -
من مكا  وويفية شراء نباتات الغرس، وخزنها، وإنتاجها، وتوزيعها وأية  هذه السجالت

 معلومات أخرى ذات صلة بشأ  حالتها الصحية النباتية.

فب وقاية النبات يتمت  بمعرفة عملية جيدة عن تحديد هوية اآلفات  أخصائبالوصول إلى  -
 ومكافحتها.

 ة النبات للبلد المصدّر.تسمية نقطة اتصال للتواصل م  المنظمة القطرية لوقاي -
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 متطلبات لمكان اإلنتاج 2.1.2

 قد تكو  المتطلبات التالية وافيةً للموافقة على أماون اإلنتاب الستخدام تدابير متكاملة عامة:

إجراء فحوصات للنباتات وأماون اإلنتاب من قبل موظفين معينين حسب الورورة، فب  -
مقدّمة من المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد أوقات مناسبة وتبعاً لمعلومات وبرتوووالت 

 المصدّر

حفظ سجالت لجمي  الفحوصات، بما فب ذلك وصف لآلفات التب وجدت وا عمال  -
 لتصحيحية المتخذة

-  ً )مثل حفظ النباتات خالية من اآلفات الخاضعة  اتخاذ تدابير محدّدة حيثما وا  ذلك ضروريا
 هذه التدابير وتوثي  للوائح فب البلد المستوردو

إعالم المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر إذا ما تمأ مالحظة أية آفات خاضعة  -
 للوائح فب البلد المستورد

 إنشاء نظام لإلجراءات الصحية والنظافة وتوثيقا. -

أمثلة محددة عن تدابير إدارة اآلفات مرتبطة م  مواصفات مجموعة  1 المرف  فب 1جدول يؤمن 
 فات والقابلة للتطبي  على جمي  أنماط نباتات الغرس فب أماون اإلنتاب.اآل

أمثلة عن التدابير الممكنة إلدارة اآلفات التب قد تتطلبها المنظمات  1فب المرف   2يؤمن جدول 
القطرية لوقاية النباتات لألنماط المختلفة من نباتات الغرس وأنماط أو مجموعات مختلفة من اآلفات 

قة معها.وتصف ا مثلة التدابير المستخدمة وثيراً  نماط اآلفات المهمة لنمط نباتات الغرس المتراف
 ذات الصلة.

 تدابير متكاملة إضافية في حاالت مخاطر أعلى لآلفات 2.2

حيثما تكو  اإلجراءات المتكاملة العامة غير وافية إلدارة مخاطر اآلفات، قد تعتمد المنظمة 
ً لإلنتاب يلبّب المتطلبات لتدابير متكاملة إضافية فب القطرية لوقاية النبا تات للبلد المصدّر مكانا

 حاالت مخاطر أعلى لآلفات.

 اإلنتاج في حاالت مخاطر أعلى لآلفات لمكانمتطلبات  1.2.2

يتعيّن على المنظمة القطرية لوقاية النباتات فب البلد المصدّر أ  تطلب إلى المنتجين الذين يتقدمو  
وافقة الستخدام تدابير متكاملة إضافية لحاالت مخاطر أعلى لآلفات تطوير دليل لمكا  بطلب م

اإلنتاب يبيّن برنامج إدارة اآلفات ويتوّمن المعلومات ذات الصلة عن ممارسات اإلنتاب ونُظُم 
ً لإلنتاب لتصدير نب التشغيل. اتات وقد تعتمد المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر مكانا

محددة إلى وجهات خاصة عندما تقّرر أ  التدابير المتكاملة المستخدمة تُلبّب متطلبات الصحة 
 النباتية لالستيراد لذلك البلد.

تؤمن ا قسام التالية العناصر الواجب توثيقها وتطبيقها من قبل المنُتجين والمدققة من قبل المنظمة 
 .القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر

 دليل مكان اإلنتاج  1.1.2.2

يتعيّن أ  يصف دليل مكا  اإلنتاب وافة المتطلبات، والعناصر، والعمليات ونظم التشغيل التب 
ويتعيّن تطوير الدليل، وإنفاذه والمحافظة  تشكل التدابير المتكاملة إلدارة مخاطر نباتات الغرس.

.ويتعيّن أ  2لوقاية النباتات للبلد المصدّرعليا من قبل الُمْنتج واعتماده من قبل المنظمة القطرية 
يكو  الدليل أو أجزاء منا محدداً  نواع نباتية أو وجهات خاصة. ويتعيّن، إذا تم تعديل الدليل، أ  

 يُعرض مجدداً على المنظمة القطرية لوقاية النبات فب البلد المصدّر للموافقة عليا.

                                                      
 يمكن أيواً عرض نظام موثّ  إلدارة الجودة، حيثما يكو  متاحاً، على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات لكب تنظر فيا. 2
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 :قد يشمل دليل مكا  اإلنتاب العناصر التالية

وصف للهيكلية التنظيمية ومسؤوليات ا شخاص ذوي الصلة، بما فب ذلك أسماء الشخص  -
و 3-1-2-2)انظر القسم  المعيّن ومسؤول عن ا داء الفنب لمكا  اإلنتاب وأخصائب وقاية النبات

)يمكن  ي من هؤالء ا شخاص أ  يقوم بدور نقطة االتصال بين المنظمة القطرية لوقاية 
منتج، ويتعيّن إعالم المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر عند اوتشاف النباتات وال

 آفات خاضعة للوائح فب البلد المستوردو

مخطط ووصف لمكا  اإلنتاب، يُحتفظ با محدثاً، والذي يسجل متى، وأين وويف تم إنتاب  -
أو إعدادها للحروة من  ا نواع وا نماط المختلفة من نباتات الغرس، أو معالجتها، أو خزنها

)بما فب ذلك معلومات عن النوعألا نواع النباتية، مصدر المادة النباتية ونمط  مكا  اإلنتاب
 المادة النباتية مثل عقل، مزارع مستنبتة فب أوعية، نباتات عارية الجذورو

 و2-1-2-2)انظر القسم  برنامج إدارة اآلفات -

 اإلنتاب وصف لمواق  اإلرسال واالستالم ضمن مكا  -

إجراءات المناولة للمادة النباتية القادمة، بما فب ذلك إجراءات لوما  عزل المادة النباتية  -
 القادمة عن المادة الموجودة فب الموق 

 وصف لألنشطة المتعاقد عليها فرعياً وعملية االعتماد -

 وصف إلجراءات التوثي  لالحتفاظ بقرائن عن مصدر مادة اإلوثار ومنشأها -

يفية التب ستتم فيها التدقيقات الداخلية، بما فب ذلك التردّد ومن هو الموظفو  وصف للك -
 المسؤولو  عن ذلك

إجراءات إبالغ المنظمة القطرية لوقاية النباتات فب البلد المصدّر فب حال رصد آفة خاضعة  -
 للوائح فب البلد المصدر

 اسبإجراءات الستدعاء النباتات عند اوتشاف عدم مطابقة، حسب المن -

 إجراءات للزائرين. -

 برنامج إدارة اآلفات  2.1.2.2

يتعيّن أ  يصف برنامج إدارة اآلفات، الموّمن فب دليل مكا  اإلنتاب، اإلجراءات أو العمليات 
المعتمدة من المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر والمصمم إما لمن  اإلصابات أو مكافحة 

ً لمتطلبات الصحة النباتية لالستيراد للبلدا  المستوردة لكل نوع ويتعيّن أ  يشمل  اآلفات. وصفا
أمثلة عن التدابير الممكنة التب قد  1فب المرف   2ويؤمن الجدول  نباتب وول نمط من المادة النباتية.

تطلبها المنظمات القطرية لوقاية النباتات لألنماط المختلفة من نباتات الغرس وا نماط المختلفة أو 
 جموعات اآلفات المرافقة لها.م

 يتعيّن أ  يشمل برنامج إدارة اآلفات العناصر التالية:

التب تُسهم بـ أو تمن  دخول اآلفات إلى مكا   –اإلصحاحألاإلجراءات الصحية والنظافة  -
 اإلنتاب وتقلل االنتشار، ضمن مكا  اإلنتاب، إلى الحدود الدنيا، على سبيل المثال:

 نبات المصابة والبقايا النباتيةاإلزالة المنتظمة لل 

 تطهير ا دوات والمعدات 

 إزالة ا عشاب والمادة غير المحصولية 

 معالجة المياه 

 إدارة الماء السطحب 

 نظافة ا شخاص )مثل غسل ا يدي، مغاطس ا قدام، المعاطف أو المآزرو 

 محدودية الوصول 
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 إجراءات روتينية الستخدام مادة التعبئة ومراف  التعبئة 

لمن  أو معاملة اآلفات من  و1 المرف  )انظر المنتجات، واإلجراءات والتدابير - مكافحة اآلفة -
 قبيل:

 مثل الشباك، ا بواب المزدوجةو الحواجز الفيزيائية( 

 تطهير أوساط النمو وا وعية المستخدمة لتنمية النباتات 

 يةو)مثل الكيماوية، الحيويةألالبيولوج تطبيقات منتجات وقاية النبات 

 التخلُّص من النباتات المصابة 

 االصطياد الكتلب لكل من اآلفات المعنية والنواقل المحتملة 

 مراقبة المناخ 

 المعاملة بالماء الساخن أو بالحرارة 

 معاملة أخرى أثبتأ جدواها فب مكافحة اآلفة المعنيّة أي طرا 

فات المرافقة للمادة النباتية طرائ  وتوثي  إلدارة مخاطر اآل –مناولة المادة النباتية القادمة  -
 القادمة، م  وصف لـ:

  تدابير لوما  أ  تكو  وافة نباتات الغرس الداخلة إلى مكا  اإلنتاب خالية من آفات
ً خالية من  خاضعة للوائح من قبل البلدا  المستوردة، والنواقل المحتملة لآلفات وعمليا

 آفات أخرى

 فات أو نواقل ممكنةاإلجراءات الواجب إتباعها إذا تم وشف آ 

  ،السجالت الواجب االحتفاظ بها، بما فب ذلك التاريخ، اسم الشخص الذي أجرى الفحص
أو أعراض موجودة وأية أعمال  أية آفات )بما فب ذلك النواقل الممكنةو، ضرر

 تصحيحية متخذة

كثافة الطرائ ، التردد وال –ومواق  اإلنتاب  و5-1-2-2)انظر القسم  فحص المادة النباتية -
)أي بالفحص البصري، االعتيا ألأخذ  المستخدمة لفحص ول المواد النباتية فب مكا  اإلنتاب

العينات، االختبار، االصطيادو، بما فب ذلك تفصيالت أية مختبرات مستخدمة لتحديد هوية 
 اآلفات التب وجدت والطرائ  المستخدمة

كثافة المستخدمة لفحص النباتات الطرائ ، التردّد، وال–فحص نباتات الغرس قبل التصدير  -
 عندما يتم إعداد الصادرات

 تحديد النباتات المصابة وإدارتها، م  وصوفات لـ: -

 ويف سيتم تحديد نبات مصاب ومعالجتا 

  تدابير لوما  عدم تصدير النباتات التب ال تستوفب شروط االستيراد المتصلة بالصحة
 النباتية فب البلدا  المستوردة

 مادة النباتية المزالة بطريقة تمن  زيادة أعداد اآلفة وانتشارهاالتخلّص من ال 

 سجالت عن تطبيقات منتجات وقاية النبات وأية تدابير أخرى إلدارة اآلفة. حفظ -

 أخصائي وقاية النبات  3.1.2.2

يتعيّن على المنظمة القطرية لوقاية النباتات الطلب إلى المنتجين الذين ينفذو  تدابير متكاملة فب 
حاالت مخاطر أعلى لآلفات االستعانة بأخصائب ذي معرفة عملية جيدة بتحديد هوية اآلفات 
ومكافحتها من أجل ضما  أ  يكو  اإلصحاحألاإلجراءات الصحية، رصد اآلفات وتدابير مكافحة 
اآلفات مطبقة، وما هب موصوفة فب دليل مكا  اإلنتاب.وقد يقوم أخصائب وقاية النبات بدور 

 م  مشّخصين قد يُحتاب إليهم لتحديد هوية اآلفات.شخص اتصال 
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 تدريب الموظفين  4.1.2.2

يتعيّن تدريب الموظفين على وشف اآلفات، وبخاصة تلك الخاضعة للوائح فب البلد المستورد، 
ويتعيّن أ  يشمل التدريب أيواً  نظام إبالغ رسمب لتوصيل المعلومات عن نتائج اآلفات. وإتباع

 لمادة لخفض خطر اآلفة.طرائ  لمناولة ا

 فحص المواد النباتية  5.1.2.2

)بما فب ذلك النباتات الموجهة لألسواا  يتعيّن فحص جمي  المواد النباتية الُمنتجة فب مكا  اإلنتاب
ً عن وجود آفات وف  جدول منتظم من قبل ا شخاص  المحلية ومواق  اإلنتاب ا خرىو بحثا

 وتطبي  ا عمال التصحيحية حسب الورورة. المعينين تبعاً للطرائ  المعتمدة

 التعبئة والنقل  6.1.2.2

 تنطب  االعتبارات التالية على عمليات التعبئة والنقل:

 يتعيّن تعبئة المادة النباتية بطريقة تمن  اإلصابة باآلفات الخاضعة للوائح. -

صحة النباتية يتعيّن أ  تكو  مواد التعبئة نظيفة، خالية من اآلفات وتلبّب متطلبات ال -
 لالستيراد.

يتعيّن فحص وسائل النقل المستخدمة فب نقل المواد النباتية من مكا  اإلنتاب وتنظيفها حسب  -
 الورورة قبل التحميل.

 يتعيّن تعريف ول إرساليةأللوط فب شحنة ما بطريقة تمّكن من تعقبّها إلى مكا  اإلنتاب. -

 التدقيقات الداخلية  7.1.2.2

ويتعيّن أ  ترّوز التدقيقات  قيقات الداخلية لوما  أ  يكو  الُمنتج ممتثالً لدليلا.يتعيّن إجراء التد
ما إذا وا  الدليل وتطبيقا يلبّب متطلبات المنظمات القطرية لوقاية النباتات للبلدا   الداخلية على فب

فب تحديد هوية إذ يقّوم التدقي  الداخلب، على سبيل المثال، وفاءة الموظفين  المصدّرة والمستوردة.
ً لتعقُّب منشأ  اآلفات ومكافحتها، إنفاذ الواجبات والمسؤوليات وفيما إذا وا  حفظ السجالت وافيا

 المادة النباتية، واللصاقات إلخ.

يتعيّن أ  تُنجز التدقيقات الداخلية من قبل أشخاص مستقلين عن الناس المسؤولين مباشرة عن 
والمرف   3.2التدقيقات وأي عدم مطابقة)انظر القسمالنشاط المدق .ويتعيّن تسجيل نتائج 

ووعرضها على الُمنتج للمراجعة.وما يتعيّن إنفاذ العمل التصحيحب المتعل  بأي عدم مطابقات 2
 حاالً وبشكل فاعل وموث .

و يتعيّن على المنتج أو المدقّ  أ  يُْعلم 3.2)انظر القسم إذا حدّد التدقي  أية عدم مطابقات حاسمة
مة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر وتابة وحاالً ويومن أ  نباتات الغرس المصابة ال المنظ

ويتعيّن اتخاذ  تُصدّر من مكا  اإلنتاب المعنب ريثما يتم تصحيح جمي  أوجا عدم التطاب  الحرجة.

 أعمال تصحيحية مباشرة تحأ إشراف المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر.

 السجالت  8.1.2.2

يتعيّن االحتفاظ بسجالت ُمَحدّثة وإتاحتها للمنظمة القطرية لوقاية النباتات فب البلد المصدّر وفب 
وما يتعيّن أ  يحدد  حال وا  ذلك مبرراً أيواً للمنظمة القطرية لوقاية النباتات فب البلد المستورد.

سجالت المتنوعة، والموق  وا سلوب دليل مكا  اإلنتاب بوضوح ا فراد المسؤولين عن حفظ ال
ويتعيّن االحتفاظ بالسجالت لفترة تحددها المنظمة  التب يتم بهما االحتفاظ بمثل هذه السجالت.

ويتعيّن أ  تشمل السجالت تاريخ، واسم وتوقي  الشخص  القطرية لوقاية النباتات فب البلد المصدّر.
 لة على السجالت التب قد تُطلب:وتشمل ا مث الذي أنجز العمل أو أعدّ الوثيقة.

شهادات الصحة النباتية ومعلومات أخرى )والفواتير مثالًو تثبأ المنشأ وحالة الصحة النباتية  -
 للمادة النباتية القادمة
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 نتائج تفتيش المواد النباتية القادمة -

 نتائج التدقيقات -

الفحص أثناء اإلنتاب بما فب ذلك أية آفات، أضرار أو أعراض مكتشفة وأي أعمال نتائج  -
 تصحيحية متخذة

سجالت تدابير إدارة اآلفات المتخذة لمن  اآلفات أو مكافحتها )بما فب ذلك طريقة التطبي ،  -
 الُمنتَج المستخدم، الجرعات وتاريخ التطبي  والمدة حيثما ينطب  ذلكو

لنباتية الخارجة، بما فب ذلك نمط، ومية المادة المصدّرة واسم البلد سجالت فحص المادة ا -
 المستورد

 نسخ عن شهادات الصحة النباتية للمادة النباتية التب صدّرها الُمْنتِج -

 سجالت عدم المطابقة المحددة وا عمال التصحيحية أو الوقائية المتخذة -

 فاتسجالت ا شخاص المسؤولين عن تطبي  تدابير إدارة اآل -

 سجالت تدريب العاملين ومؤهالتهم -

 نسخ عن الصكوك المستخدمة لتقارير التدقي  الداخلية وقوائم التدقي  -

ب إلى ا مام والخلف لنباتات الغرس من مكا  اإلنتاب. - ّّ  السجالت الورورية لالحتفاظ بتعّ 

 عدم المطابقة مع متطلبات مكان اإلنتاج 3.2

جات أو اإلجراءات للتقيّد بالتدابير المتكاملة التب وضعتها عدم المطابقة هب أي إخفاا فب المنت
 المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر.

يتعيّن على المنظمة القطرية لوقاية النباتات التمييز ما بين نمطين من عدم المطابقة على النحو 
 التالب، م  مراعاة شدة عدم المطابقة:

حوادث التب ال تعّرض فاعلية التدابير المتكاملة المستخدمة فب عدم المطابقة الحاسمة هب ال -
 مكا  اإلنتاب أو تزيد مخاطر إصابة نباتات الغرس.

عدم المطابقة غير الحاسمة هب الحوادث التب ال تعّرض التدابير المتكاملة حاالً أو تزيد  -
 مخاطر إصابة نباتات الغرس فب مكا  اإلنتاب.

ناء التدقيقات الداخلية، أو التدقيقات الخارجية المنفذة أو المدارة من يمكن وشف عدم المطابقات أث
 قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر، أو نتيجة فحوصات المادة النباتية.

وتعلي  الصادرات حاالً إذا المنظمة  )أو أجزاء منا ذات صلةو يتعيّن سحب اعتماد مكا  اإلنتاب
 لنباتات للبلد المصدّر:القطرية لوقاية ا

 وجدت عدم مطابقة حاسمة -

 حددت على نحو متكرر عدم مطابقة غير حاسمة -

 حددت عدم مطابقة غير حاسمة متعددة -

 وجدت أ  الُمْنتِج أخف  فب إنفاذ ا عمال التصحيحية المطلوبة ضمن الفترة الزمنية المحددة -

 تلقأ تبليغاً بوبط آفة وافدة من البلد المستورد. -

ن أ  تتم اإلعادةألاإلرجاع فقط عندما يتم تنفيذ العمل التصحيحب وأثبأ التدقي  الذي نفذتا يتعيّ 
 المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر أنا قد تم تصحيح عدم المطابقة

قد تتطلب ا عمال التصحيحية تغييراً فب الشروط ويتعيّن أ  يشمل التغيير تدابير لمن  إعادة حدوث 
 فاقات المحددة.اإلخ

 .2يمكن العثور على قائمة أمثلة عن عدم المطابقات فب المرف  
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 مسؤوليات المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصّدر .3

 المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر مسؤولة عن:

 توصيل متطلبات البلد المستورد إلى المنتجين -

 التدابير المتكاملةتطوير ووض  الشروط الخاصة ب -

 اعتماد أماون اإلنتاب التب تسعى إلى المشاروة فب استخدام التدابير المتكاملة -

 على أماون اإلنتاب المعتمدة اإلشراف -

إصدار شهادات للصحة النباتية تفيد بأّ  جمي  نباتات الغرس المصدّرة من أماون اإلنتاب  -
 المعتمدة تستوفب شروط الصحة النباتية لالستيراد 

تأمين معلومات عن التدابير المتكاملة المطورة من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد  -
 المستورد عند الطلب

منح وتيسير الزيارات والتدقيقات التب تنفذها المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد،  -
 .4-1حيثما يكو  ذلك مبرراً، انسجاماً م  القسم 

مات وافية عن فاشيات اآلفات ذات الصلة إلى المنظمة القطرية لوقاية النباتات تأمين معلو -
 .واإلبالغ عن المخاطر) 17 رقم للبلد المستورد انسجاماً م  المعيار الدولب

 وضع التدابير المتكاملة 1.3

ير يتعيّن على المنظمة القطرية لوقاية النباتات فب البلد المصدّر، عند تطويرها ووضعها لتداب
 متكاملة، أ  تحدّد المتطلبات التب يجب أ  يفب بها منتج ما ومتطلبات البلد أو البلدا  المستوردة.

 وإضافة لما تقدم، يتعيّن تحديد متطلبات التوثي  واالتصال للُمنتِج.

 اعتماد أماكن اإلنتاج 2.3

 .1-1-2صوفة فب القسم إ  متطلبات اعتماد أماون اإلنتاب التب تفب بالتدابير المتكاملة العامة مو

وما أ  المتطلبات العتماد أماون اإلنتاب الساعية الستخدام تدابير متكاملة إضافية لحاالت مخاطر 
 ويتعيّن أ  تستند على: 1-2-2أعلى لآلفات موصوفة فب القسم 

 مراجعة مبدئية للتوثي  )بما فب ذلك دليل مكا  اإلنتابو فب مكا  اإلنتاب للتحقّ  من أنها تفب -
 بالمتطلبات المنشأة انسجاماً م  عوامل مخاطر اآلفات إلنتاجا

 تدقي  تنفيذي للتحقّ  من أ : -

 المنتج يفب بالبروتوووالت، واإلجراءات والمعايير المحددة فب دليل مكا  إنتاجا 

 أ  التوثي  الداعم المطلوب واف، وحديث ومتوافر للموظفين 

 السجالت والوثائ  الكافية محتفظ بها 

 يقات الداخلية منجزة وا عمال التصحيحية مكملةالتدق 

  اإلجراءات فب المكا  وافية لوما  التحديد السري   ي مشكالت آفات، وا عمال
المناسبة متخذة لوما  أ  يتم تصدير النباتات التب تلبّب الصحة النباتية لالستيراد للبلد 

 المستورد فقط

 نتاب قد بقيأ خالية من جمي  اآلفات الحجرية إما أ  تكو  المادة النباتية ضمن مكا  اإل
على نحو مناسب، حول اإلصابات  أو أ  المنظمة القطرية لوقاية النباتات، أُعلمأ

 باآلفات الحجرية وتم اتخاذ تدابير مناسبة لوما  أ  تكو  اآلفة قد استؤصلأ

ح حسب إنشاء إجراءات لتلبّب مستويات التحّمل لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائ -
 المطلوب.
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وبعد اإلتمام الناجح للتدقي  التوثي  والتنفيذ، قد يُعتمد مكا  اإلنتاب من المنظمة القطرية لوقاية 
 النباتات للبلد المصدّر لتصدير نباتات غرس محددة إلى بلدا  محددة.

 اإلشراف على أماكن اإلنتاج المعتمدة 3.3

بلد المصدّر اإلشراف على مكا  اإلنتاب، وبخاصة من بعد الموافقة، يتعيّن على المنظمة القطرية لل
ويتعيّن أ  يتم تحديد تردّد وزمن الرصد أو التدقي   خالل رصد وتدقي  اإلنتاب ونظام التشغيل.

 باالستناد إلى مخاطر اآلفات، ومتطلبات الصحة النباتية لالستيراد وعلى سجل المنتج بالمطابقة.
ً و، حيثما يكو  قابالً للتطبي ، اختبار نباتات الغرس ويتعيّن أ  يشمل الرصد أو التدقي   تفتيشا

 والتحقُّ  من الوثائ  وممارسات اإلدارة نظراً الرتباطها بالتدابير المتكاملة ذات الصلة.

 تفتيشات التصدير وإصدار شهادات الصحة النباتية 4.3

اتات إلى إجراء تفتيشات موسم قد تحد التدابير المتكاملة من حاجة المنظمات القطرية لوقاية النب
ً تردّد ووثافة تفتيشات التصدير لشحنات نباتات الغرس. ويتعيّن إصدار  النمو وقد تخفض أيوا

 .وشهادات الصحة النباتية) 12 رقم شهادات الصحة النباتية طبقاً للمعيار الدولب

 توفير المعلومات 5.3

لومات عن التدابير المتكاملة الجاري استخدامها يتعيّن أ  توفّر المنظمة القطرية للبلد المصدّر مع
 إلى المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد إذا وا  ذلك مطلوباً.

 مسؤوليات المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد .4

لصحة إ  المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد مسؤولة عن وض  وتوصيل متطلبات ا
وبقيامها بذلك، يتعيّن على البلد المستورد، قبل االستيراد، النظر فب  النباتية لالستيراد المبررة فنياً.

العوامل التب تؤثر فب مخاطر اآلفات وبخاصة تلك المترافقة م  نباتات الغرس )ارج  إلى الملح  
 خاطر اآلفات المحددة.ويتعيّن أ  تكو  متطلبات الصحة النباتية لالستيراد متسقة م  م و.1

ويتعيّن على المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد إعالم المنظمة القطرية لوقاية النباتات 
خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت ) 13رقم للبلد المصدّر بأي عدم امتثال )انظر المعيار الدولب 

يتم العثور عليا لدى االستيراد أو فب  ووعدم التقيد بشروط الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة
 مرحلة الحقة فب البلد المستورد.

وما قد تراج  المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد نظام اعتماد أماون اإلنتاب المعروضة 
يتعيّن و من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر، وحيثما وا  مناسباً القيام بتدقيقات.

على المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد توفير تغذية راجعة عن نتائج المراجعات 
 والرصد والتدقيقات للمنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر.

 التدقيق 1.4

باتات للبلد قد تطلب المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المستورد من المنظمة القطرية لوقاية الن
المصدّر توفير تقارير عن التدقيقات المنفذة من قبل الُمنتِج أو من المنظمة القطرية لوقاية النباتات 

وقد تطلب أيواً تدقي  التدابير المتكاملة على النحو الذي طورتا ووضعتا المنظمة  للبلد المصدّر.
قي  من مراجعة التوثي ، التفتيش واختبار وقد يتألف هذا التد القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر.

النباتات الُمنتجة باستخدام تدابير متكاملة، و، حيثما يكو  مناسباً، زيارات للموق  وتوضيح عن 
الخطوط التوجيهية لنظام تطبي  لوائح ) 20 رقمالتدابير المتكاملة المستخدمة)انظر المعيار الدولب 

ارات إلى مواق  محددة شرط وجود مبررات نوعيةألمحددة، أو زي ووالصحة النباتية على الواردات
 و.13 رقمعلى سبيل المثال فب حاالت عدم االمتثال)المعيار الدولب 
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 لهذا المعيار ملزمهذا الملح  هو جزء 

 : العوامل التي تؤثر في مخاطر اآلفات لنباتات الغرس1الملحق 

 العوامل المرتبطة بالنبات التي تؤثر في المخاطر

عوامل البدائية لمخاطر اآلفات المرتبطة بالنبات الواجب النظر فيها هب النوع النباتب، الصنف، ال
ضمن أي نوع نباتب هناك مدى من مخاطر اآلفات المرافقة لنمط المادة النباتية  ومنطقة المنشأ.

)م   فاتالمتحروة بما فب ذلك، وحسب ترتيبها أدناه من المخاطر ا دنى إلى المخاطر ا على لآل
 االعتراف بأ  هذا الترتيب يختلف تبعاً لمناسبات محددةو:

 زراعة ا نسجة الجنينيةألالميريسيمية و1)

 زراعة فب أوعية مستنبتات و2)

 برعم خشببألخشب تطعيم و3)

 عقل غير مجزرة و4)

 عقل مجذرة و5)

 قط  جذرية، عقل جذرية، جذيرات، أو أوعاب و6)

 أبصال ودرنات و7)

 عارية الجذورنباتات  و8)

 نباتات مجذرة فب أصص و9)

وإضافة لما تقدم، قد تزداد مخاطر اآلفات م  عمر النبات، على اعتبار أ  النباتات الكبيرة وانأ 
 عرضة لآلفات المحتملة لمدة أطول. 

 العوامل المرتبطة باإلنتاج التي تؤثر في مخاطر اآلفات

ات الغرس فب مستوى مخاطر اآلفات.وقد تشمل هذه يمكن أ  تؤثر الكيفية التب تم فيها إنتاب نبات
 العوامل:

 أوساط النمو و1)

 طريقة الري ومصدّر المياه و2)

 ظروف النمو و3)

 المزب بين أنواع مختلفة من النباتات. و4)

وعلى نحو عام، فإنا من المرجح أ  يشكل استخدام التربة ووسط نمو مخاطر آفات أعظم من وسط 
)من قبيل الكائنات الحية     التربة أوثر احتماالً لحمل آفات منقولة م  التربة خال من التربة نظراً 

وقد تؤدي عمليات التعقيم والبسترة أو طرائ  أخرى فاعلة  الدقيقة، مفصليات ا رجل، النيماتوداو.
 لمعالجة وسط النمو قبل الزراعة إلى إدارة بعض مخاطر اآلفات.

وبالنسبة لبعض اآلفات التب تنتشر  تؤثر فب مخاطر اآلفات. يمكن لمصدّر ونوعية ماء الري أ 
بوساطة الماء، قد يشكل الماء السطحب مخاطر آفات أعظم من الماء المعالج.وعلى نحو مماثل قد 

ً أو ظروفاً مواتية لتطور اآلفات وانتشارها )مثال الري الرذاذي  تنتج طريقة الري مناخاً موضعيا
 بدالً من الري بالتنقيطو.

ومدرجة أدناه أمثلة عن ظروف النمو التب قد تؤثر فب مخاطر اآلفات، مرتبة بشكل واس  من 
 إلى ا على: مخاطر اآلفات ا دنى

 غرفة نمو و1)

 دفيئة و2)

 بيأ شبكب و3)
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 )أصص، أنابيب إلخو نمو فب الحقل فب أوعية و4)

 نمو فب الحقل و5)

 نباتات مجموعة من الحياة البرية. و6)

يمات وغرف النمو، الدفيئات والبيوت الشبكية عادة مراقبة أفول للمادة النباتية وفرصة توفر الوم
وقد تقدم النباتات النامية فب أوعية م   أفول الستبعاد اآلفات مقارنة بالنباتات النامية فب الحقل.

تخو   وسط نمو معقم أو النامية على غشاء بعض الحماية من اآلفات المنقولة م  التربة.
ً إلى مكافحة زراعية وويميائية لآلفات.ا وتكو  النباتات  لمحاصيل النامية فب الحقل عموما

المجموعة فب الحالة البرية غير محمية من اآلفات ومن المحتمل أ  تكو  ذات مخاطر أعلى 
 وما أ  النباتات المائية الُمنتجة م  أو بدو  وسط قد تحمل مخاطر محددة النتقال اآلفات. لآلفات.

)مثال  وقد ال تواف  نظم اإلنتاب واحدة من الفئات أعاله وقد تشمل توليفة من ظروف نمو عديدة
ً التب تم تشتيلها فب ا وعية لنمو إضافب فب الحقل قبل التصديرو. تتطلب  النباتات المجموعة بريا

 خطط التصدي  توليفات محددة من هذه العوامل ويمكن أ  توفر وسائل حماية محددة

 خدامات المقصودة التي تؤثر في مخاطر اآلفاتاالست

على أنها فئة سلعية ذات مخاطر آفات عالية.وقد  32رقم تصنف نباتات الغرس فب المعيار الدولب 
تشمل االستخدامات المقصودة المختلفة التب تؤثر فب مخاطر اآلفات فيما إذا وانأ النباتات 

ية فب الداخل أو الخارب، وفيما إذا وانأ مزروعة وحوليات أو معمرات وفيما إذا وانأ نام
 .مزروعة فب مناط  حورية، أو الحقل أو المشتل إلخ.
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ً  جزءاً  يعتبر وال فقط مرجعية  غراض المرف  هذا  المعيار لهذا ملزما

: أمثلة عن تدابير إدارة اآلفات لخفض مخاطر اآلفات لنباتات الغرس في مكان 1 قالمرف
  اإلنتاج

ة عن التدابير التب يمكن اتخاذها لخفض مخاطر اآلفات لنباتات الغرس فب مكا  أمثل: 1 جدولال
وقد يتطلب ا مر  3و1)قد تتداخل مجامي  اآلفات، مثال مجموعة اإلنتاب مصنفة تبعاً لمجموعة اآلفة

عاً من التدابير المتاحة لمعالجة مخاطر اآلفات بشكل وافو.  تنوُّ
 التدابير المتاحة مجموعة اآلفات 

آفااات تساابب إصااابات ساااونة  1
وتلاااك التاااب مااان المااارجح أ  
تنتقل م  نباتات الغرس بادو  
 عالئاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

 أو أعراض

 استمداد من نباتات أم تم اختبارها ووجدت خالية من اآلفة ذات الصلة 

 مثال منطقااة واقيااة أو بُعااد جغرافااب ماان العوائاال  العازل عاان مصااادر اإلصااابة(
ام دفيئة زجاجية أو نف  متعدد، عزل فاب النباتية ا خرى، عزل فيزيائب باستخد

 )عزل زمانبو عن مصدّر اإلصابة )مثل موسم النموو الزما 

 اختبار عينات من النباتات لخلوها من اآلفات 

  اإلنتاااب ضاامن خطااة تصاادي  محااددة أو برنااامج أصاال نقااب يكااافح اآلفااات ذات
 الصلة

 استخدام نباتات دالّة 

 (بما فب ذلك مزارع القمم الميريساتيميةوإنتاب مزارع نسج فب أوعية مستنبتات 
 .التب قد تُزيل الممرضات

آفات تمتلك مراحل وأعاراض  2
 مرئية أثناء موسم النمو

 مثال بفواصال زمنياة، علاى  تفتيش موسم النمو للخلو مان اآلفاات أو ا عاراض(
 سبيل المثال ثالثة أشهر قبل التصدير أو عند مراحل نمو مختلفةو

 لنباتات ا متفتيش موسم النمو ل 

 مثال تحّمال  عفاا   تفتايش بعاد الحصااد للوفااء بمساتوى تحّمال محادد آلفاة ماا(
 ا بصال بوساطة الفطور والبكتيرياو

 تطبيقات مبيدات اآلفات 

 ضما  ظروف مناسبة للتعبير عن ا عراض 

  إنتاب ضمن مخطط تصادي  محادّد أو برناامج أصاول نظيفاة مان شاأنها مكافحاة
 .اآلفات ذات الصلة

 )مثل النباتات ا خرىو تجنب المالمسة بمصادر اإلصابة  اآلفات التب تنتشر بالمالمسة 3

 -تدابير نظافة لمناولة أدوات ومعدات التقليم ما بين الدفعاتألاللوطات المختلفة 

  ًتخطيط ا نشطة فب مكا  اإلنتاب للعمل م  النباتات ذات الصحة ا على أوال 

 مثل بيوت شبكيةو أماون معزولة استخدام مالبس ومعدات مكرسة فب( 

 تطبيقات مبيدات اآلفات 

  عزل عن مصادر اإلصابة)مثل منطقة واقية أو بعد جغرافاب عان نباتاات عائلاة
 أخرى، عزل فيزيائب باستخدام دفيئة زجاجية أو نف  متعدد، عزل زمانبو

ب عان نباتاات عائلاة )مثل منطقة واقية أو بعد جغراف عزل عن مصادر اإلصابة  آفات تنتقل بنواقل 4
 أخرى، عزل فيزيائب باستخدام دفيئة زجاجية أو نف  متعدد، عزل زمانبو

  اختبااار التربااة قباال الزراعااة للخلااو ماان اآلفااات لتلبيااة مسااتوى تحّماال لآلفااات
 المنقولة م  التربة أو نواقلها

 .معالجات بمبيدات اآلفات لمكافحة النواقل الحشرية لآلفات)مثل المّنو 

المنتشااااارة بوسااااااطة  اآلفاااااات 5
 الريح

 مثل منطقة واقية أو بعد جغرافاب عان نباتاات عائلاة  عزل عن مصدّر اإلصابة(
 أخرى، عزل فيزيائب باستخدام دفيئة زجاجية أو نف  متعددو

 تطبيقات مبيدات اآلفات 

اآلفاااااات المنتشااااارة بوسااااااطة  6
 الماء

 استخدام مصادر مائية، خالية من اآلفات 

  أو تعقيما قبل االستخدام أو إعادة االستخدامإزالة تلوث ماء الري 

  عزل عن مصدّر اإلصابة)مثل منطقة واقياة أو بعاد جغرافاب عان نباتاات عائلاة
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 التدابير المتاحة مجموعة اآلفات 

 أخرى، عزل فيزيائب باستخدام دفيئة زجاجية أو نف  متعدد ، عزل زمانبو

اآلفاااااات المنتشااااارة بوسااااااطة  7
 الماء

 افاب عان نباتاات عائلاة )مثل منطقة واقية أو بعد جغر عزل عن مصدّر اإلصابة
أخرى، عزل فيزيائب باستخدام دفيئة زجاجية أو نف  متعدد، نماو النباتاات علاى 

 طاوالت مرتفعة، عزل زمانبو

 استمداد من نباتات أم وانأ قد اختبرت ووجدت خالية من اآلفة ذات الصلة 

 اإلنتاب ضمن خطة تصدي  محددة أو برنامج أصل نقب 

 و من اآلفاتاختبار عينات النباتات للخل 

  ،معالجاااة الترباااة قبااال الزراعاااة أو اختبارهاااا للخلاااو مااان اآلفاااات مثااال الفطاااور
 النيماتودا، الفيروسات المنقولة م  النيماتودا

 .استخدام أوساط للنمو من دو  تربة 

آفااات منقولاااة مااا  الترباااة فاااب  8
 وسط نمو عالقة بالنباتات

 تعقيم وسط النمو قبل االستخدام 

  خاملةاستخدام أوساط نمو 

 استخدام أوساط نمو بدو  تربة 

   عزل عن مصادر اإلصابة، االحتفاظ بالنباتات بطريقة يكاو  فيهاا االتصاال ما
 )مثل على طاوالت مرتفعةو التربة ممنوع

 قبل التصدير )مثل سقاية أو تدخينو معالجات بمبيدات اآلفات 

 عقام غسل الجذور لتحريرها من وسط النمو)وإعاادة تأصيصاها فاب وساط نماو م
 فب وعاء معقمو.

آفااات منقولاااة مااا  الترباااة فاااب  9
 تربة عالقة بالنباتات

 مثل منطقة واقية أو بعد جغرافب عان نباتاات عائلاة  عزل عن مصادر اإلصابة(
 أخرى، عزل زمانبو

 وبخاصاة النيمااتودا  معالجة التربة قبل الزراعاة أو االختباار للخلاو مان اآلفاات(
 والفطورو

 قبل التصدير )مثالً الترطيب أو تدخينو معالجة بمبيدات اآلفات 

  غسل الجذور لخلوها من التربة)وإعادة تأصيصها فب وسط نمو معقم فب حاوية
 معقّمةو.
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أمثلة عن التدابير التب يمكن اتخاذها لخفض مخاطر اآلفات لنباتات الغرس استناداً إلى  :2الجدول 
 نمط المادة النباتية

مخطططاطر نمطططل النباتطططات مرتبطططة تبعطططا  ل
 اآلفات

 التدابير المتاحة أمثلة عن أنماط اآلفات

الفيروسااااااات وا مااااااراض الشاااااابيهة  زراعة ميريستيم فب أوعية مستنبتات
بالفيروسات، بكتيريا، فطور، نيماتودا 

 الساا، الحلم والحشرات

  استمداد من نباتات أم وانأ قد اختبرت
 ووجدت خالية من اآلفة ذات الصلة

 م فاااب ظااال الزراعاااة فاااب وساااط معقااا
 ظروف ُطْهر مغلقة

  اختبااار عينااات ماان النبااات للخلااو ماان
 اآلفات

بكتيريااا وفيروسااات، فطااور حشاارات  برعم خشببألخشب تطعيم
 وآفات أخرى

فاب الجادول  7إلاى  1انظر المجموعات من 
1 

حشاارات، فيروسااات، بكتيريااا، فطااور  عقل غير مجذرة
 وآفات أخرى

فاب الجادول  7إلاى  1انظر المجموعات من 
1 

 -معاملة بالماء الساخن 

نيمااااااااتودا، حشااااااارات، فيروساااااااات  عقل مجذرة
 وبكتيريا وآفات أخرى

علاااى باااين جملاااة أماااور تتوقاااف التااادابير 
 مخاطر اآلفات لوسط النمو المستخدم

 1الجدول  7إلى  1انظر المجموعات من 

أبصااال ودرنااات، قطاا  جذريااة، عقاال 
جذرياااااااااااااااااااااة، جاااااااااااااااااااااذيرات أو 

 أوعابألريزومات

ات، بكتيرياا، فطاور، نيماتودا، فيروسا
 حشرات وآفات أخرى

فاب الجادول  7إلاى  1انظر المجموعات من 
1 

 تغطيس بماء حار لمكافحة النيماتودا

نيماااااتودا وجمياااا  اآلفااااات ا خاااارى  نباتات عارية الجذور
 للجزء الهوائب من النبات

فاب الجادول  7 إلاى 1من انظر المجموعات 
1 

نيماااااتودا وجمياااا  اآلفااااات ا خاااارى  نباتات فب أوساط نمو باستثناء التربة
 للجزء الهوائب من النبات

 1الجدول  9إلى  1انظر المجموعات من 

نيماااااتودا وجمياااا  اآلفااااات ا خاااارى  نباتات فب التربة
 للجزء الهوائب من النبات

 1الجدول  9إلى  1انظر المجموعات من 
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ً هذا المرف  هو  غراض مرجعية فقط وال يعتبر جزءاً   هذا المعيار من ملزما

 : أمثلة عن عدم المطابقة2مرفق ال

 قد تشمل ا مثلة عن عدم المطابقة التالب:

)فوا مستويات التحّمل  وشف آفات حجرية أو آفات غير حجرية خاضعة للوائح و1)
 تشكل قلقاً للبلد المستورد على النباتات فب أو من مكا  اإلنتاب الموضوعةو

اإلجراءات  إتباعات أو التحاليل المخبريةألالمعملية المطلوبة أو اإلخفاا فب تنفيذ االختبار و2)
 لتحديد هوية اآلفات بشكل صحيح

 اإلخفاا فب تنفيذ تدابير المكافحة لآلفات الخاضعة للوائح فب مكا  اإلنتاب و3)

اإلخفاا فب إبالغألإعالم المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر بوجود آفات خاضعة  و4)
 لوائح فب مكا  اإلنتابل

تصدير وحدات تصنيفية نباتية، أو نباتات من أصول غير مأذونة، أو نباتات ال تلبّب  و5)
 متطلباتألاشتراطات الصحة النباتية لالستيراد

 اإلخفاا فب وض  قائمة با سماء النباتية لكل النباتات على الوثائ  المرافقة للشحنات و6)

دارة آفات متسقة وما هو مطلوب فب دليل مكا  اإلنتاب وبرنامج اإلخفاا فب حفظ سجالت إ و7)
 إدارة اآلفات

 اإلخفاا فب حفظ سجالت عن بلد المنشأ للمادة النباتية و8)

 اإلخفاا فب القيام بأعمال تصحيحية منتظمة ضمن فترة زمنية محددة و9)

 اإلخفاا فب إنجاز تدقيقات داخلية حسب المطلوب و10)

  موظفين مدربين بشكل واف، أو شخص مسؤول معين أو أخصائب وقاية التشغيل بدو و11)
 نبات

تحوير مهم لدليل مكا  اإلنتاب أو ممارسات إدارة اآلفات بدو  اعتماد مسب  من المنظمة  و12)
 القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر

 اإلخفاا فب فحص المادة النباتية الداخلة أو الخارجة و13)

فب حفظ نباتات الغرس التب تم فحصها للتصدير مفصولة عن المواد النباتية  اإلخفاا و14)
 ا خرى التب

 لم يتم فحصها

 اإلخفاا فب المحافظة على برنامج إدارة آفات فعال و15)

 اإلخفاا فب المحافظة على ممارسات إدارة صحية فب مكا  اإلنتاب و16)

 ل دورياإلخفاا فب تأمين موظفين بتدريب ذي صلة بشك و17)

اإلخفاا فب المحافظة على قائمة محدثة وسجالت تدريب لكافة الموظفين المشاروين فب  و18)
 تنفيذ دليل مكا  اإلنتاب

 اإلخفاا فب توقي  وتأريخ التقارير أو السجالت بشكل دائم و19)

ة، اإلخفاا فب تسجيل التغيرات ذات الصلة على قوائم الوحدات التصنيفية النباتية المنتج و20)
 موقعها فب مكا  اإلنتاب والمادة النباتية المعدة للتصدير

 اإلخفاا فب وشف وتسجيل مستوى منخفض من مجتمعات اآلفات و21)

اإلخفاا فب إعالم المنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد المصدّر بأية تغيرات على  و22)
 فب دليل مكا  اإلنتاب. ممارسات اإلدارة الملخصة
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