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5 -38رقم المعيار   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 االعتماد

الصحة النباتية هذا المعياار فاي دورتياا الثانياة عشارة التاي عقادت فاي  اعتمدت هي ة تدابير 
 .2017شير أبريل/نيسان 

 مقدمة

 النطاق

تحدياد فاي لوقاياة النباتاات  الوطنياةمن أجل مسااعدة المنظماات يوفر هذا المعيار توجييات  
 .)كسلعة( بالحركة الدولية للبذوررتبطة الماآلفات وتقييم وإدارة مخاطر 

ً توجييأيضاً ويوفر هذا المعيار   متطلباات الصاحة النباتياة لتحديد بشلن اإلجراءات الالزمة  ا
تفتايش الباذور وأخاذ العيّناات منياا وإجاراء والحركاة الدولياة للباذور  تيساير من أجل  في الواردات

 .لتصدير وإعادة التصديرمن أجل اللبذور    وإصدار شيادات الصحة النباتيةالتجارب بشلنيا

 (مساارد مصااطلحات الصااحة النباتيااة)لتاادابير الصااحة النباتيااة  5 رقاامياانص المعيااار الاادولي  
ويتناول هاذا المعياار لالستيالك.  تتشمل البذور المخّصصة للغرس وليس)كسلعة( البذور على أن 
للتحليال فحص في المختبر أو لالبذور، المستوردة ل رسالةنة من قابلة للحياة، وهي عيّ الالبذور أيضاً 
 ر.مّ المد

مثاال درنااات )الحبااوب وال علااى أجاازاء النباتااات الخضاارية  ال ينطباال هااذا المعيااار علااىو 
 .(البطاطا

 المراجع

يشير المعيار الحالي أيضاا إلاى معاايير دولياة أخارى لتادابير الصاحة النباتياة، وهاي متاحاة  
 setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core النباتية على البوابة الدولية للصحة

 التعريفات

يمكاان االطااالع علااى تعريفااات المصااطلحات المتعلقااة بالصااحة النباتيااة المسااتخدمة فااي هااذا  
 .5 الدوليالمعيار ضمن المعيار 

المعياار تنطبال التعريفاات ، فاي هاذا 5باإلضافة إلى التعريفات الواردة في المعيار الدولي و 
 التالية:

اآلفةةةةةة المحمولةةةةةة علةةةةة  
 البذور

تحملياا الباذور خارجيااً أو داخلياااً وقاد تنتقال أو قاد ال تنتقال إلااى آفاة 
  النباتات التي تنمو من هذه البذور وتتسبب في إصابتيا

 المنتقلةةةةةةة علةةةةةة اآلفةةةةةةة 
 البذور

والتي تُنقَل مباشرة بواساطة الباذور إلاى البذور محمولة على الاآلفة 
 النباتات التي تنمو من هذه البذور وتتسبب في إصابتيا 

 عرض عام للمتطلبات

، مخااطر آفاات ألنياا قاد نباتاات الغارسالبذور، كما هو الحاال بالنسابة لغيرهاا مان قد تمثل  
 .وانتشارهاالبذور بآلفات المرتبطة الستتباب اكبير  احتمالفييا يكون بي ة إلى تدُخل 

لبحوث. لذلك، عند تقييم مخااطر اآلفاات اتجارية والألغرام ليتم نقل البذور دوليا بانتظام  
 لوقايااة النباتااات الوطنيااةيتعاايّن أن تراعااي المنظمااات وتحديااد تاادابير الصااحة النباتيااة المالصمااة، 

 طبيعية(.في ظرو  مقيدة أو بشروط  غرسال)البحوث، والبذور المقصود من ستخدام الا
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دخول طريقاا لااتشااّكل تحديااد ماا إكا كاناات الباذور  ينبغاي حلياال مخااطر اآلفاااتتلادى إجاراء  
منطقاة فاي  االقتصاادية المحتملاةعواقبيا نيا وانتشارها، و، وتوطّ الزراعيالخاضعة للحجر  اآلفات

 اً أو طريقااا ومصاادر نفساايا،هااي تشااكل آفااة إكا كاناات البااذور معرفااة مااا تحلياال مخاااطر اآلفااات، أو 
ً رصيسااي أن  تحلياال مخاااطر اآلفاااتعلااى وينبغااي . واصحصااابة اآلفااات غياار الحجريااة الخاضااعة للااإل ا
( اتث واالختبااروالبحاول، والغرم الذي من أجله يتم اساتيراد الباذور )مثال زراعاة الحقايراعي 

اآلفااات غياار  احتمااال تساابب وانتشااارها أو الزراعاايدخااول اآلفااات الخاضااعة للحجاار احتمااال و
 .تتجاوز عتبة معيّنةفي إحداث تلثير اقتصادي غير مقبول عندما الحجرية الخاضعة للواصح 

الحركة بلصحة النباتية للحد من مخاطر اآلفات المرتبطة محدّدة لتدابير تّخاك ويمكن ا 
اء النمو، أثنوالدولية للبذور، بما في كلك تدابير الصحة النباتية التي يمكن تطبيقيا قبل الغرس، 

إلى  اوصولي ند، وعياونقل ياخالل تجييز البذور وتخزينووعند حصاد البذور، وبعد الحصاد، 
إدارة من تدابير البلد المستورد. ويمكن استخدام تدابير الصحة النباتية إما وحدها أو في مجموعة 

مماثلة لتدابير تطبيل تدابير بفي الواردات يمكن تلبية متطلبات الصحة النباتية ومخاطر اآلفات. 
 .الصحة النباتية

 معلومات أساسية

  ً إلنتااج الغاذاء والعلاف ونباتاات فياي تُازَرع لكثيار مان االساتخدامات.  يتم نقال الباذور دولياا
كما تُساتَخدَم  .ولالستخدام في صناعة العقاقير ،عن الغابات واألليا  فضالً األحياصي الزينة والوقود 

 (.تربية وإكثار البذورالالبحوث و) قبل التجارية ما مجاالتالأيضاً في 

عناد إدخالياا إلاى  البذور خطاراً تشكل ، قد الغرسغيرها من نباتات ل بالنسبةكما هو الحال و 
)المعيااار الاادولي  اً البااذور كبياارباآلفااات المرتبطااة ماان أي  وانتشااار تااوّطن احتمااالفييااا يكااون بي ااة 

 .((ات التي تنطوي علييافمخاطر اآلتبعا لتصنيف السل  ) 32 رقملتدابير الصحة النباتية 

تاوزع قاد ي العديد من البلدان، وإكثار البذور فو شركات البذور برامج الستيالدلقد يكون  
ً  اسااتيالد البااذورتّم يااالبحااوث وتُجاارى أخاارى. وعدياادة البااذور ماان هااذه البلاادان إلااى بلاادان   دوليااا

الحركاة وقد تنطوي أصنا  جديدة تتكيف م  مجموعة واسعة من البي ات والظرو .  الستحداث
 الدولية للبذور على كميات صغيرة أو كبيرة من البذور.

الحركة  عنالحركة الدولية للبذور تختلف بتواجه األطرا  المتعاقدة تحديات مرتبطة و 
التي تُنتَج في بلد معيّن . على سبيل المثال، البذور الغرسنباتات خرى من األالدولية لألنواع 

تيا وتعب ها ، واختبار(تغليفالتكوير على سبيل المثال وال)حيث يتّم تجييزها  إلى بلد ثان  وتصدّر 
قد في وقت إنتاج البذور، و. (بما في كلك بلد المنشل)ثم إعادة تصديرها إلى وجيات عديدة أخرى 

وارداتيا، في متطلبات الصحة النباتية معروفة، كما ال تكون معروفة بلدان المقصد ال تكون 
 النياصية. الوجيةعدد من السنوات بين اإلنتاج والتصدير إلى قد مّر  خصوصا إكا كان

 وعل  البيئة البيولوجيالتأثير عل  التنوع 

يااتّم نقليااا التاي البااذور  شاّكليايمكان أن يساااعد هاذا المعيااار فاي إدارة مخاااطر اآلفاات التااي ت 
 ً علاى النحاو المحادد فااي )الغازياة  الدخيلاةالتاي تشاكليا األناواع  ، بماا فاي كلاك مخااطر اآلفااتدولياا

 .(اتفاقية التنوع البيولوجي

لباذور فاي الحفااظ علاى التناوع المتعلقاة باتادابير الصاحة النباتياة الدولياة وقد يساعد تنسيل  
 (.خالية من اآلفاتال)سليمة الزيادة فرص تبادل البذور بالبيولوجي 
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 المتطلبات

 تحليل مخاطر اآلفات -1

إطاار لتحليال ) 2 الادوليوفقاا للمعياار ي يُنَجاز ذالاتحليل مخااطر اآلفاات للباذور  يتعيّن على 
تحليال ) 21 ( والمعيار الادوليتحليل مخاطر اآلفات الحجرية) 11المعيار الدولي و(، مخاطر اآلفات
( التعار  علاى اآلفاات الخاضاعة آلفات غير الحجرية الخاضعة للاواصحا بالنسبة الىمخاطر اآلفات 

تحليال مخااطر وينبغاي لآفاات. التي من المحتمل أن ترافل البذور، وعلى البذور التاي تُعتبار للواصح 
ث والبحااول، واآلفااات النظاار فااي الغاارم الااذي ماان أجلااه يااتم اسااتيراد البااذور )مثاال زراعااة الحقاا

وبالتااالي التسااابب فااي آثاااار  هاراشاااتنااآلفااات الخاضاااعة للااواصح وتاااوّطن ( واحتمااال اتواالختبااار
 (.32 المعياراقتصادية )

 البذور باعتبارها آفات 1-1

للمعياار الادولي  4اتّبااع التوجيياات الاواردة فاي الملحال على تحليل مخاطر اآلفاات للباذور  
11. 

 اطرق  البذور باعتبارها  1-2

 فاةاآلقادرة ينبغاي النظار بتالّن  فاي مادى ، اطرقًافي تحليل مخاطر اآلفات للبذور باعتبارهاا  
 .ينبغي إدراجيا في اللواصحلتحديد اآلفات التي  تهإصابوعلى االنتقال إلى عاصل مناسب 

مناسااب عنااد  بعاصاالالمرتبطااة وبعااض اآلفااات التااي تنتقاال عاان طرياال البااذور وقااد تتساابب  
 .قد ال يتسبب البعض اآلخر في كلكعندما يتم زرع البذور بينما  العاصلإصابة  في يادخول

 :ما يلي وتشمل اآلفات التي تنتقل عن طريل البذور 

البذور داخلياً أو خارجيا والتي تُنقَل بواسطة البذور إلى النباتاات التاي  المحمولة علىاآلفة  -
   ((أ)1الف ة ) في إصابتيامباشرة تنمو من هذه البذور وتتسبب 

تُنقَال إلاى  ثامّ داخلياً أو خارجيا  البذوروالمحمولة على ال تُنقل بواسطة البذور،  يالتاآلفات  -
)الف ااة  تصايب النبتااة العاصلاة فااي ظاال الظارو  الطبيعيااةفمااثالً( إلااى الميااه والتربااة البي اة )

   )ب((1

ً ذور باال المحمولة علاىاآلفات  - أو خارجياا والتاي ال تُنقَال إلاى النبتاة العاصلاة فاي ظال  داخلياا
 ((.ج)1الف ة )الظرو  الطبيعية 

ف ااة وهاي . ال تحملياا الباذورقاد تكاون هنااك ف اة أخارى مان اآلفااات كات الصالة وإن كانات  
 . (2الف ة ) (فاتباعتبارها آبما في كلك بذور النباتات ) البذور عينةفي موجودة الملّوثة الآلفات ا

ماان حيااث التااوّطن واالنتشااار  2و (ب)1و (أ)1ف ااات الاآلفااات فااي وينبغااي مواصاالة تقياايم  
 ا ال تُنقل إلى عاصل مناسب.ألنييا التوّطن ال يمكنف (ج)1اآلفات في الف ة أما واآلثار االقتصادية. 

 .1 المرفلفي  ،ف ةالمندرجة في كّل ن اآلفات عأمثلة رد وت 

يحادث فاي ظال انتقاال اآلفاات قد لاوحظ أن فيما إكا كان  النظرتحليل مخاطر اآلفات ينبغي ل 
فاي المختبار على سبيل المثاال ) قد تّم التلّكد من كلكأو الظرو  الطبيعية أو تحت ظرو  تجريبية 

مان ، يكاون ظارو  تجريبياةالتلّكاد مناه فاي انتقاال اآلفاات أو ياُلحاظ عنادما و. (في غرفاة النماوأو 
 يمكن أن يحدث أيضا في ظل ظرو  طبيعية.لتلكد من أنه ضروري اال

فاي لمجموعاات معيّناة مان اآلفاات النظار فاي الخصااصص البيولوجياة والوباصياة وقد يسااعد  
وتارد إرشاادات بشالن مجموعاات اآلفاات . المنطقة إلىاآلفات م  البذور  دخولاحتمال مدى تحديد 

اآلفاات وعواصلياا مان وينبغاي تقيايم  .2 المرفالالتي من المحتمل أن تحمليا الباذور وتُنقَال معياا فاي 
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، البذور على مستوى األنواع ما لم يكن هناك مبرر فناي الساتخدام مساتوى تصانيفي أعلاى أو أدناى
 .11 وفقا لمتطلبات المعيار الدولي

 الغرض من االستيراد 1-3

ر، المادمّ تحليال ال، واإلكثاارو ساتيالداالمثال )خطاوات العدياد مان النتااج الباذور ستلزم إقد ي 
أن لغرم من استيراد البذور إك يمكن لفي مختلف البلدان. اتّخاكها ، يمكن (الحقول المقيّدةوزراعة 

عند إجاراء تحليال مخااطر اآلفاات وتحدياد  مراعاتهاآلفات الحجرية ويجب  توّطناحتمال  فيؤثر ي
 (.32 المعيار)تدابير الصحة النباتية 

 ،علاىاألدناى إلاى مخااطر اآلفاات األواسا  مان بشكل الغرم من االستيراد يمكن ترتيب و 
 : على النحو التالي

 رتحليل المدم  الأو حوص المخبرية فغرض البذور لال 1-3-1

وقاد إطالقيا في منطقاة تحليال مخااطر اآلفاات. أو  ياال يكون الغرم من هذه البذور غرس 
 البذور في البي ة.لن يتم اإلفراج عن هذه إك  ،تحليل مخاطر اآلفات ضرورياال يكون 

. الغارسغارم لايس باالختبار، لكن عملية يمكن إنبات البذور المستوردة لالختبار لتسييل  
وتااادمير الباااذور ظااارو  مماثلاااة يا فاااي أو حبساااالفحاااوص المخبرياااة متطلباااات وينبغاااي أن تكاااون 

 النباتية. الصحةتدابير في ة والنباتات التي تنمو من هذه البذور كافي

تادابير الصاحة النباتياة فاي البلاد المساتورد  لوقاية النباتات الوطنيةالمنظمات وقد ال تتطلب  
 .ض يلةمخاطر اآلفات منخفضة أو  اعتبرتاألخرى ليذه البذور إكا 

 حد دةظروف م في ظل  غرس بذور لل 1-3-2

مثل البيوت الزجاجية وغار  )يتم استيراد هذه البذور للبحوث وتزرع في البي ات المحمية  
من  دخول اآلفاات الحجرياة فاي تهذه البذور في ظرو   زرعينبغي وأو في حقول معزولة.  (النمو

الوراثية والبذور وماواد والموادّ منطقة تحليل مخاطر اآلفات. ومن األمثلة على كلك البذور للتقييم، 
 .االستيالد

كات الصلة، والتي ية تدابير الصحة النباتية وطنوبالنسبة ليذه البذور، قد تطلب المنظمات ال 
 ال ينبغي أن تكون أكثر صرامة مما هو الزم لمواجية مخاطر اآلفات التي تم تحديدها.

 بذور لزراعة الحقول 1-3-3

د في منطقاة تحليال مخااطر اآلفاات أعلاى مخااطر لبذور المراد إطالقيا غير المقيّ ا قد تشّكل 
 .الزراعيآلفات الحجر بالنسبة اآلفات 

لبلاد المساتورد تادابير الصاحة النباتياة  فاي ا ياة لوقاياة النباتااتوطنالمنظمات الوقد تفرم  
ويمكاان تحديااد ونشاار مخاااطر اآلفااات. تقياايم ينبغااي أن تكااون أي ماان هااذه التاادابير متناساابة ماا  ف

 لآلفات غير الحجرية الخاضعة للواصح. التحّمل بالنسبةمستويات 

 مزج وخلط البذور واستكثارها 1-4

مثال ) واحادةرساالة فاي  االساتنباتاتيجم  خلط البذور بين مختلاف األناواع واألصانا  أو  
الناوع بذور مختلفاة مان نفاس  بينبذور المزج ويجم  . (بريةوخليط الزهور ال، نبات المروج خليط
بعاد  اً مختلفاة فاورحقاول مان الناوع مان نفاس  باين الباذورالباذور اساتكثار يجما  و. ةواحادنة عيّ في 

 .رسالة واحدةالحصاد في 

. وينبغااي ماان مختلااف ساانوات الحصااادالبااذور ماان مختلااف األصااول ويمكاان خلااط أو ماازج  
تلبياة متطلباات الصاحة النباتياة اساتكثار مازيج أو أو  خلايطعيّناات في التي تّم جمعيا لجمي  البذور 

 الصلة. في الواردات كات
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أو مزجيااا أو البااذور ط خلااالعينااات ماان  وينبغااي لاادى تقاادير مخاااطر اآلفااات الناجمااة عاان 
اآلثااار  مراعاااةصااول. وينبغااي أيضااا األووالعواصاال اآلفااات،  جمياا  مجموعااات مراعاااة، اسااتكثارها

( في تحديد مخاطر المتزايدة مناولةالو)مثل التخفيف، مزج وخلط البذور واستكثارها المترتبة على 
 البذور.واستكثار  ومزيجخليط، رسالة ل ةاآلفات العام

ماازيج الخلاايط أو الرسااالة مكونااات أو علااى الا علااى ويمكاان أن يااتم االختبااار والتفتاايش إّماا 
 .الخاضعة للتصديل

 أن تكون قابلة لالقتفاء. ستكثارمزيج أو االأو الخليط، ال رسالةجمي  مكونات ليجب و 

 مكافحة اآلفات في إنتاج البذور 1-5

لتلبياة  كافية، منفردة أو مجتمعةإن  ،البذورعض الممارسات المستخدمة في إنتاج قد تكون ب 
تادابير الصاحة المتعلّقاة بالوثااصل جمي  ينبغي الحفاظ على و. متطلبات الصحة النباتية في الواردات

 ، حسب االقتضاء.الرجوع إلييابذور لتسييل الالنباتية المطبقة على 

مكافحة اآلفاات ومراقباة ل البروتوكوالت المتكاملةتضمين تدابير الصحة النباتية في ويمكن  
 الجودة المطبقة في إنتاج البذور.

ً األشجارفي حالة بذور و   .فقط ما يتم تطبيل تدابير الصحة النباتية في وقت الحصاد ، غالبا

، بااين قطاعااات إنتاااج البااذور )المحاصاايل الحقليااة مااثالفيمااا قااد تختلااف ممارسااات اإلنتاااج  
عناد تحدياد إدارة مخااطر اآلفاات ماا مراعاتيا الخيارات التي يمكن وتشمل (. والمحاصيل الحرجية

 يلي:

 :زراعةفترة ما قبل ال 

 ( 2-5-1مة )القسم استخدام األصنا  النباتية المقاوِ  -

 خالية من اآلفات(ال)السليمة استخدام البذور  -

 (3-5-1 معالجة البذور )القسم -

 مختلطة(الزراعة الإدارة المحاصيل )مثل التناوب أو  -

 الحقل اختيار -

 وسط النموّ التربة أو  معالجة -

 الجغرافي أو الزماني العزل -

 الصر  الصحي أو تطيير المياه -

 ما قبل الحصاد:فترة  

 ، والمعدات الزراعية واآلالت واألدوات(وأحذيتيم العمالأيدي تدابير النظافة )مثل تعقيم  -

 أعرامحظت لوالتفتيش الميداني، وعند االقتضاء، االختبار إكا  -

ً أعراض تحمل التيإزالة النباتات مثل ) يالميدان اإلصحاح -  ، وإزالة األعشاب الضارة(ا

 اختبار النبتة األم -

 معالجة المحاصيل -

 البي ات المحمية )مثل البيوت الزجاجية وغر  النمو( -

 تطيير المياه الصر  الصحي أو -
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 المناولة أثناء الحصاد وبعده: 

 (الزراعيةواآلالت واألدوات يدي وأحذية العمال، والمعدات أمثل تعقيم )تدابير النظافة  -

لباذور وبالنسابة الباذور،  نضاجتبمجارد ماا علاى سابيل المثاال )الحصاد في الوقت المناسب  -
 (، من الفاكية في مرحلة ما قبل النضجالغرسفي سنوات األشجار 

 استخدام المطيرات أثناء استخراج البذور -

 هاوفرزجييزها ، وتياتنظيف البذور، وتجفيف -

 اختبار البذور -

 تخزين البذور -

 (3-5-1معالجة البذور )القسم  -

 (بشكل بارزالمصابة  إزالة بقايا النباتات والتربة أو النباتات والبذورمثل ) اإلصحاح -

 ياتعب ة البذور وختم -

 خالية من اآلفات(السليمة )الالمعالجة الميكانيكية )مثل فصل البذور  -

)التاااربولين( جماا  أو قطعااة ماان القمااا  المشاام  الطريقااة الحصاااد )مثاال اسااتخدام حصااير  -
 (.األشجارلبذور 

 إصدار الشهادات بشأن البذورخطط  1-5-1

يكون لبعض عناصر نظام إصدار الشايادات عان الباذور )خطاة تحساين نوعياة الباذور(  قد 
بعاض فايمكن النظار فاي . الشايادة بشالنيايجاري إصادار تلثير على مخاطر اآلفات من البذور التي 

نقااء للكشاف عان باذور التفتايش علاى سابيل المثاال عان وجاود اآلفاات وتحليال المن هذه العناصر )
 كل حالة على حدة.بحسب وتقييميا  يةنطوالالمنظمات من قبل الحشاصش( في إدارة مخاطر اآلفات 

البذور. وتارد معلوماات إمكانية تعقّب البذور ضمان بشلن  طط إصدار الشياداتلخ وينبغي 
 .3 المرفلعن خطط إصدار الشيادات الدولية للبذور في بعض المصادر في 

 المقاوم أنواع النبات 1-5-2

آلفاات، امقاوماة  تتمتّ  بقدرة علاىالحديثة أنواع النباتات التي  استيالد النباتقد تنتج برامج  
فاة خاضاعة المقاوماة آلأن ياتّم التلكاد مان عنادما فوالتي قاد تشامل مقاوماة اآلفاات الخاضاعة للاواصح. 

فاي  ياةنطولمنظماة اليمكان ل مجموعاة متنوعاة مقاوماة،ال تنتشار هاذه اآلفاة فاي تكون بحيث للواصح 
 لبلد المستورد أن تعتبر هذه المقاومة كخيار مناسب إلدارة مخاطر اآلفات.ا

حساب آلفاات الخاضاعة للاواصح لالنباات مان مجموعاة متنوعاة مقاوماة مساتوى يتفاوت قد و 
األجناااس مقاومااة فعالااة ضااد كاال القااد تكااون جينااات وموجااودة فااي النبااات. الخصاااصص المقاومااة 

لكاان أو ضاادّ بعضاايا، واألنماااط الحيويااة أو األنماااط الممرضااة ماان اآلفااات المسااتيدفة، والسااالالت 
قاد ياؤثر علاى مساتوى المقاوماة. جديادة ضاة مرِ أنمااط حيوياة أو أنمااط مُ أجناس وسالالت وظيور 

لبلااد فااي ايااة نطواللمنظمااة يمكاان لو. بحسااب كاال حالااة علااى حاادةمقاومااة اآلفااات  ديرلااذلك ينبغااي تقاا
نيج ماتنظار فاي اساتخدام أصانا  مقاوماة كتادبير للصاحة النباتياة المناسابة فاي إطاار أن المستورد 

 نظم.لل

 .3 المرفلاستخدام األصنا  النباتية المقاومة في  بشلنرد المراج  المقترحة تو 
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 معالجة البذور 1-5-3

وإن لام حتاى  تياامعالجيمكان  لكانيمكن معالجة البذور للقضااء علاى اإلصاابة مان اآلفاات   
من البذور عند تعرضايا  الناميةأو لحماية الشتالت  تطيير عامّ ب، إما كإجراء احترازي تكن ُمصابة

 ةجالعامب، يمكان معالجاة الباذور فماثالً آلفاات، بامعالجاة الباذور كماا قاد ال تتعلّال لآلفات فاي البي اة. 
 عّزز النمّو.ت

 :على سبيل المثال ال للحصر، ما يليجات البذور، لعامتتضّمن و 

 (ريايوالبكتومبيدات النيماتودا  المبيدات الفطرية ومبيدات الحشرات،)المبيدات  -

 أثنااءتطيير ويمكان القياام باال  المطيرات، التي تستخدم عموما ضاد البكتيرياا والفيروساات -
أو  (1لغاارسقباال االبااذور عزيااز تمثاال اسااتخراج البااذور، و)معالجااة البااذور مختلااف مراحاال 

 أثناء عملية تطيير مخصصة

التشااعي  بواسااطة ووالبخااار والماااء الساااخن، مااثالً، الحاارارة الجافااة )المعالجااات الفيزياصيااة  -
 (تجميدوال، مرتف ال األشعة فوق البنفسجية، والضغط

مثاال العااداء، والمنافسااة، )جااات البيولوجيااة علااى أساااس أنماااط مختلفااة ماان العماال لعامال -
 .(والمقاومة التي يسببيا

 تدابير الصحة النباتية -2

متناسابة ما  مخااطر اآلفاات ال، ينبغي تطبيل تادابير الصاحة النباتياة 11وفقا للمعيار الدولي  
احترام مستويات تقييميا وحدها أو في تركيبة لمن  دخول وانتشار اآلفات الحجرية وضمان التي تّم 

تحلياال مخاااطر بواسااطة ، كمااا تاام تحدياادها التحّماال بالنساابة لآلفااات غياار الحجريااة الخاضااعة للااواصح
 اآلفات.

 لشحنة واختبار الخلو من اآلفاتاتفتيش  2-1

الخاضااعة العاادد اإلجمااالي للبااذور )خااذ عينااات البااذور، بمااا فااي كلااك حجاام العينااة ينبغااي أل 
إرشاادات بشالن حجام العيناة وترد للكشف عن اآلفات الخاضعة للواصح. الصماً كون مي، أن (ختبارلال

ظيار تُ  تستدعي البذور التاي تاّم حصاادها والتاي قدو. (منيجيات أخذ العينات) 31 الدوليفي المعيار 
 ً  .تلك اآلفاتاختبار للتلكد من وجود إجراء واضحة توحي بوجود اآلفات الخاضعة للواصح  أعراضا

 اآلفات للكشف عن يالميدانالتفتيش  2-2

تدابير الصاحة النباتياة للكشاف عان بعاض اآلفاات  عبارة عن أحدقد يكون التفتيش الميداني  
ً الخاضعة للواصح التي تنتج أعراض  واضحة. ا

  ينخفضالمناطق الخالية من اآلفات، وأماكن ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات، ومناطق  2-3
 اآلفات فيها انتشار

مناطل خالياة مان اآلفاات، وأمااكن ومواقا  إنتااج خالياة مان اآلفاات، ومنااطل ينبغي إنشاء  
متطلبااات إنشاااء ) 4 الاادولي، معتاار  بيااا ومحااافظ علييااا وفقااا للمعيااار فييااا انتشااار اآلفااات ياانخفض

متطلبات إنشاء أمااكن لننتااج خالياة مان اآلفاات ) 10 الدوليالمعيار و، (المناطل الخالية من اآلفات
بالمناااطل الخاليااة ماان اآلفااات  االعتاارا ) 29 الاادوليوالمعيااار  (لننتاااج خاليااة ماان اآلفاااتومواقاا  
 .(آلفاتالتي ينخفض انتشار ا والمناطل

  ً إنشاء   شروط) 22 الدوليللمعيار  ويمكن استخدام المناطل التي يقّل فييا انتشار اآلفات وفقا
أو باالشتراك م  تدابير الصحة النباتية األخرى في بمفردها  (آلفاتاانتشار  ينخفض فييامناطل 

                                                     [ 
  .هوتوحيد بطرق مختلفة من أجل تحسين نسبة اإلنباتقبل غرسيا معالجة البذور تعزيز البذور قبل الغرس، هو   1
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نيج اطار مفيدارة مخاطر اآلفات الاستخدام التدابير المتكاملة ) 14 الدولينيج النظم )المعيار م
 .((لنظم منا

 جاتلعامال 2-4

 المحاصيلمعالجة  2-4-1

 األم لمن  إصابة البذور. ةتاستخدام المبيدات على النبيمكن  

 البذورمعالجة  2-4-2

 .(3-5-1القسم )لصحة النباتية لتدابير  باعتبارهاالبذور  معالجة استخداميمكن  

ال تتحّمل االستواصية والمعتدلة بعض البذور التي المناطل من أنواع أشجار  العديدتنتج  
يمكن تطبيل واآلفات الكامنة أو انتشار اآلفات.  لتطورعرضة بشكل خاص تكون والجفا  

الفيزياصية أو الكيمياصية لمن  تطور اآلفات الكامنة أو انتشار اآلفات في البذور التي جات لعامال
 الرطوبة.عالية من تحتاج إلى الحفاظ على مستويات 

 ظمهج الن  ن   2-5

التي قد تساهم في  هفرصة للنظر في إجراءات ما قبل الحصاد وما بعدنظم توفر نُيج ال 
من مخاطر  العديد من ممارسات إدارة اآلفات للحدّ ويمكن إدماج  اآلفات إدارة فعالة. مخاطرإدارة 

ويقدم الحصاد، في نيج النظم.  إلىاآلفات في جمي  مراحل عملية إنتاج البذور، من الزراعة 
إطار نيج النظم باعتبارها  فيالخطوط التوجييية لوض  تدابير متكاملة وتقييميا  14المعيار الدولي 

 .ياراً من خيارات إدارة مخاطر اآلفاتخ

  دخولحجر ما بعد ال 2-6

 جزبعد الدخول، بما في كلك الحالبذور لبلد المستورد حجر في ا يةنطوالمنظمة القد تفرم  
أو حيااث يسااتغرق ، الحجريااة اتفاااكتشااا  اآلفييااا صااعب لحجاار، فااي الحاااالت التااي يلفااي محطااة 

بديلااة التاادابير ال تكااونأو لاازم االختبااار أو المعاملااة حيثمااا يالتعبياار عاان أعاارام الماارم وقتاااً، أو 
محطاات حجار ماا بعاد بشالن الخطاوط التوجييياة  34ويقدم المعيار الادولي . معدومة للصحة النباتية

 .(تصميم محطات حجر ما بعد الدخول للنباتات وتشغيليا)الدخول 

 رساالةعيناة تمثيلياة مان يمكان زرع ، في مرحلة ما بعاد الادخول الزراعيفي إطار الحجر  
الباذور الصاغيرة رسااالت ل خيااراً هذا قد يكون و)النباتات التي تنمو من هذه البذور اختبار البذور و

 .(المستخدمة للبحث

في البلد  ية لوقاية النباتاتنطوالمنظمات الاستنادا إلى نتاصج تحليل مخاطر اآلفات، قد تعتبر  
البذور المستوردة في غرس باشتراط  معالجة مالصمةمخاطر اآلفات  ه يمكن معالجةأنالمستورد 

 ن غيرها منعمعزولة هذه المساحة الزراعية يجب أن تكون ف. ذلكالمخصصة لساحة الزراعية الم
 ، والتدابيراإلصحاحمكافحة األعشاب الضارة، والقيام بيلزم قد ، والعاصلةالنباتات مساحات 

 .اتالصحية للناس واآلالت والمعد

 حظرال 2-7

صاول عنادما يحادد األتحظار اساتيراد باذور بعاض األناواع أو  أن ياةنطواللمنظمات يمكن ل 
آلفاات خطارا كبياراً مان حياث اآلفاات باعتبارهاا طريقااً بذور تشكل تلك التحليل مخاطر اآلفات أن 

فييااا تشاّكل تادابير الصااحة النباتياة البديلااة. وهاذا يشاامل الحااالت التااي ، وال توجااد الزراعايالحجار 
 الدخيلاةمثال األعشااب الضاارة واألناواع )آفاات كطريقاا للنباتاات  اعتبارهااب كبيارةالبذور مخااطر 
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خطاوط ال) 20 الادوليساتيراد فاي المعياار االرشادات بشلن حظار يمكن االّطالع على اإلو. (الغازية
  .(الصحة النباتية على الواردات طبيل لواصحالتوجييية لنظام ت

بدخول البذور التي تكون عادة محظورة، لبلد المستورد في اية نطولمنظمة الوقد تسمح ا 
 شروط من  دخول وانتشار اآلفات الحجرية.يحدّد ألغرام البحث وبموجب ترخيص استيراد 

 تعادل تدابير الصحة النباتية -3

النباتااات وقايااة مبااادا الصااحة النباتيااة ل)1 المعيااارتاادابير الصااحة النباتيااة )يكتسااي تعااادل  
، لباذورلللحركاة الدولياة بالنسابة أهمياة خاصاة  ((وتطبيل تدابير الصحة النباتية في التجارة الدولية

قد تكون لشركات البذور بارامج الساتيالد وإكثاار الباذور فاي العدياد مان البلادان، وقاد تُصادّر هاذه و
 ر البذور من نفس الرسالة. يعاد مراراً تصديوربما البذور من هذه البلدان إلى بلدان عديدة أخرى، 

تقاديم طلاب بتعاادل تادابير الصاحة النباتياة مادى تحدياد ويمكن أن يشرع البلاد المصادّر فاي  
 24 الاادوليح فااي المعيااار ، كمااا هااو موّضااالمسااتوردإلااى البلااد بشاالن تعااادل تاادابير الصااحة النباتيااة 

تكااون  . ويمكاان أيضااا أن(اواالعتاارا  بااذلك تاادابير الصااحة النباتيااة  تعااادل التوجيييااة ل لخطااوطا)
خياارات متعاددة  تقاديم علاى ياة لوقاياة النباتااتنطوالمنظماات ال  شاج  من البلد المستورد. وتُ مبادرة 

 عند تحديد متطلبات الصحة النباتية لالستيراد.

. الالزماةيارات لتحقيل الحماياة خية نطواللمنظمات لالصحة النباتية  تدابيرتعادل وفر يقد و 
لتفتيش الميداني لمحصول الباذور فاي ااستبدال شرط تعادل تدابير الصحة النباتية  لىومن األمثلة ع
المعيار ويقدّم . للواصحآلفات الخاضعة من حيث البذور أو معالجة البذور مناسب لاختبار ببلد المنشل 
 .تعادل تدابير الصحة النباتيةمن التوجييات بشلن  مزيداً  24الدولي 

 ةكيمياصيمعالجة  هاتطلب استيراديالتي  (بما في كلك البذور العضوية)للبذور وبالنسبة  
الكيمياصية في بلد المنشل أو التصدير أو إعادة التصدير، باستخدام المواد ح سمَ م يكن يُ إكا ل، ةمعين

، حيثما كان النباتيةمعادل لتدابير الصحة المستورد النظر في تدبير  في البلد يةنطولمنظمة الينبغي ل
 ً ً  اإلجراءهذا يكون  أنشريطة  كلك ممكنا  اآلفاتويخفّف من حدة خطر من الناحية الفنية،  مجديا

متطلبات الصحة النباتية لالستيراد المنتجات الّ تحدّد من المستحسن أوإلى مستوى مقبول. ر المقدّ 
 .معيّنةالمكونات النشطة أو بروتوكوالت  وأالكيمياصية 

 المتطلبات الخاصة -4

تاارد المتطلبااات الخاصااة بااالتفتيش، وأخااذ العينااات واختبااار البااذور للحصااول علااى شاايادة  
 الصحة النباتية أو التحقل منيا على النحو التالي:

 التفتيش 4-1

حسب ، أو كلييما، النامية لمحاصيلفي حقول اتفتيش على شحنة البذور أو اليمكن إجراء  
 اً مزيد 31 الدوليالمعيار كذلك و (الخطوط التوجييية للتفتيش) 23المعيار الدولي ويقدم . االقتضاء

 من التوجييات بشلن التفتيش وأخذ العينات.

 شحنات البذور تفتيش 4-1-1

أي األعشااب )آفاات الاواردة فاي اللاواصح كباذور النباتاات عان شاحنات الباذور  تفتايش يمكن 
 عانأو عان عالماات أو أعارام اآلفاات الخاضاعة للاواصح، أو ، (الغازياة الدخيلةالضارة واألنواع 

حيث يكون معروفااً أن  فعااّلً التفتيش وقد يكون  .ملّوثةأو آفات  (مثل التربة)الخاضعة للواصح  البنود
ً أعراضتحمل البذور المصابة  لكان ينبغاي التلكاد مان ، فيتغيّر لونيا مثالً أو تصبح متغّضنة. مميزة ا
إكا كاان يلازم  المعاينة البصرية بالفحصقترن تينبغي أن و. الفحوص المخبرية بواسطةوجود اآلفة 
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أو اً، أعراضاالتاي ال تُبادي آلفاات االتحقل من الخلو من اآلفة أو مان مساتوى التحّمال ألجال معرفاة 
ً أعراضاآلفات الخاضعة للواصح والتي تحمل   .ةغير موثوق ا

إلااى خصاااصص  فاارز البااذور تلقاصيااا اسااتناداً تاألجياازة التااي  واسااطةبلبااذور ويمكاان تفتاايش ا 
، عاثّ للكشاف عان الحشارات وال فعااالً التفتايش  وإن كاان. ، أو بادون تلاك األجيازةفيزياصياة واضاحة

أشاباه وأي البكتيرياا والفطرياات والديادان الخيطياة، )غالبية اآلفات التاي تنتقال عان طريال الباذور ف
ال يمكن كشفيا عان طريال التفتايش باالعين المجاردة وتحتااج إلاى دراساة  (الفيروسات والفيروسات

 ً وقاد يكاون مان الضاروري أو الفحوصاات المخبرياة.  (يمجيارالالفحاص  بواساطة) أكثر تخصصا
 .قبل التفتيش هاأو كسر بغسل البذور وغربلتياالقيام 

شريط أو حصير أو أي ركيازة أو المثبّتة في أو الُمرّسبة فحص البذور المغلفة، يستلزم قد و 
قلال مان تأو كسارها ألن مثال هاذه الماواد قاد  الباذوربغسال  الباذور إزالة المواد التاي تغطايأخرى، 

المنظماة تطلاب في مثل هاذه الحااالت، قاد والقدرة على رؤية البذور أو أعرام اآلفة على البذور. 
 بشاكل مناتظمالباذور أخاذ عيناات المصادر في البلد  يةنطومن المنظمة اللبلد المستورد في ا يةنطوال

يمكان للمنظماة لرصد عند االستيراد، وألجل اأو دمجيا، واختبارها. أو ترسيبيا ، تغليفيا عمليةقبل 
ناة مان الباذور عيّ ر تقاديم في البلاد المصادّ الوطنية المنظمة لبلد المستورد أن تطلب من في االوطنية 

، أو بادال هااواختبار يا، لفحصمعالجتياأو تغليفيا أو ترسيبيا قبل  (البذور رسالةحجم يتناسب م  ب)
دون مان ناة رسامية واختباار الباذور ، جما  عيّ ثنااصيفي حال تام االتفااق علاى كلاك بشاكل من كلك، 
 وتقديم نتاصج االختبار.أو ترسيبيا أو معالجتيا،  ياتغليف

 التفتيش الميداني 4-1-2

بين والحقول محصول البذور في فحص قد يكون من المفيد   في الوقات من قبل موظفين ُمدر 
ً سبب أعراضت ياالمعرو  أنمن والتي  للواصحالمناسب للكشف عن اآلفات الخاضعة  وقد واضحة.  ا

في البذور التي على البذور أو بالضرورة موجودة ال تكون وعلى النبتة األم حقل ي التالحظ اآلفة ف
معرفة ما إكا نة لو. ويمكن إجراء الفحص المخبري على البذور المخز(2-1القسم ) تةالنبتنتجيا هذه 

 .كانت قد أُصيبت

 ل/اللوطاتئرساعينات من الالأخذ  4-2

 .بياات د أو اختبار عدم وجود آفقّ البذور لتفَ ل صرسانات من ويمكن أخذ عيّ  

أخااذ العينااات التااي وتتوقااف منيجيااات  نااات.التفتاايش عاان اآلفااات عااادة علااى أخااذ العيّ يقااوم  
، أو الفحاص لالختباار)ناات العيّ هاذه ية لوقاية النباتات على أغرام أخاذ نطوتستعمليا المنظمات ال
ياتم تطويرهاا بمالحظاة قياود قاد أو وقد ال تعتمد إالّ علاى األسااليب اإلحصااصية،  (على سبيل المثال
 .تشغيلية خاصة

 .31نات من الشحنات للتفتيش في المعيار الدولي عيّ البشلن أخذ  توجيياتوترد  

 ل الصغيرةئالرساأخذ العينات من  4-2-1

إلااى  ةصاغيرل الصالرساامان  31اختباار العيناات التاي تؤخاذ وفقااا للمعياار الادولي وقاد ياؤدي  
ناات البديلاة منيجياات أخاذ العيّ ينبغي اعتبار ، الحاالتفي مثل هذه و. الرسالةتدمير نسبة كبيرة من 

ينبغااي للمنظمااة أو  (لالختبااار الرساااصلمختلااف صااغيرة ماان العينااات تجمياا  ال ،علااى ساابيل المثااال)
ً معادلة لتدابير اتدابير في البلد المستورد النظر في  يةنطوال الاواردة للتوجيياات  لصحة النباتية، وفقا

 .24في المعيار الدولي 

 ياةنطوللمنظماة ال، يمكان الصاغيرةالرسااصل أخذ العيناات مان تعذّر فييا في الحاالت التي يو 
 .بعد الدخولحجر شروط معيّنة للتحديد في البلد المستورد 
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 االختبار 4-3

يقتضاي وربماا  ،اآلفاات الخاضاعة للاواصح موجاودة تلمعرفاة ماا إكا كانا التفتيشقد ال يكفي  
بعض أنواع قد ال يتسنى الكشف عن و. (الفحوص المخبريةمثل )ص وأخرى من الفح أشكاالً األمر 

أشااباه الفيروسااات والفيروسااات عاان طرياال والبكتيريااا والفطريااات والحشاارات والدياادان الخيطيااة، 
 مخبرياةالفحاوص البواساطة عنياا الكشاف  يمكن ، لكننموّ ال أثناءتفتيش شحنات البذور أو النباتات 

بشاالن  منيااال باسااتخدام البروتوكااوالت التااي تاام التحقّااالتشااخيص بروتوكااوالت الخاّصااة التااي تتباا  
 آلفات الخاضعة للواصح.ا

بروتوكوالت غير مباشرة للكشف عن اآلفاات ة والمصلي ةوتعتبر وساصل التشخيص الجزي ي 
وجااود أي آفااات قابلااة للحياااة. عاادم هااذه األساااليب نتيجااة إيجابيااة حتااى عنااد وقااد تعطااي فااي البااذور. 

وقاد يتعايّن النتااصج بعناياة.  فسايرتهاذه األسااليب، ينبغاي بواساطة ونتيجة لذلك، عناد اختباار الباذور 
وجاود آفاة قابلاة مان د لتلكامبدأ بيولوجي مختلف لاستناداً إلى ختبارات أو اختبارات إضافية إجراء ا

بروتوكوالت التشخيص ضمان استخدام  لوقاية النباتاتية نطواللمنظمات ينبغي لونة. للحياة في العيّ 
لة أو النتاصج النتاصج اإليجابية المضلّ لتجنب  ل منياالتحقّ البروتوكوالت التي تم المعتر  بيا دوليا أو 

 .لةالسلبية المضلّ 

 27فااي المعيااار الاادولي واسااتخداميا بروتوكااوالت التشااخيص  ماانوصااف الغاارم  ردياا 
لمعياار ل الحالكمالمعتمادة  بروتوكاوالتالوتارد  (آلفات الخاضعة للاواصحا بروتوكوالت تشخيص )

وقاد تام معلوماات حاول مجموعاة مان البروتوكاوالت األخارى، علاى الويمكان االّطاالع . 27 الدولي
 .3 المرفلمصادر المدرجة في ال، في ل من صحة بعضياالتحقّ 

 فحص البذور المعاَلجة 4-3-1

بغي أن تستخدم طريقاة المثالية، ينفي الحالة قد تؤثر معالجة البذور على حساسية االختبار.  
كاون تعنادما بالتاالي، ، وةجالعاملتحدياد فعالياة الللحيااة قابلة الاآلفات  إال عنكشف الكشف التي ال ت

، تقنياات طارق الكشاف هاذهومان ضامن األمثلاة عان نتيجاة االختباار سالبية. تكون  ةناجح ةجلعامال
أوراق أو  لنماواوسااصط أي )ينمو الكاصن الحاي علاى الركيازة  نلكشف عن البكتيريا والفطريات حيا

النباتااات التااي تنمااو ماان رصااد عاان الفيروسااات حيااث تنباات البااذور ولكشااف ا، وتقنيااات (المنشاافات
ً األكثاار اتّ عاارام. وقااد وضااعت أساااليب اختبااار البااذور األ الكتشااا بااذور ال ل ماان التحقّااتااّم و باعااا

، ينبغاي الباذور المعالجاةكاان ال بادّ مان فحاص  إكاوالباذور غيار المعالجاة. على صحتيا لالستخدام 
 البذور المعالجة. فحصل من صحة طريقة التحقّ 

 الحاالت التالية:  يمكن أن تُصادَ إك البذور المعالجة بعناية، فحوص تفسير نتاصج وينبغي  

قابلاة الطريقة الكشف بالكشاف عان كال مان اآلفاات تسمح لكن ، نشاط اآلفات ةجلعامالثبط ت -
المصالية أو االختباارات بعض ل بالنسيبةقد يكون هذا هو الحال وقابلة للحياة. الوغير للحياة 
هياكل اآلفات التي إلى أو  ةالمورفولوجيهوية اآلفات  إلىأو عندما يستند الكشف  ،الجزي ية

ال يكون في مثل هذه الحاالت، و. (والبوغمثل الديدان الخيطية، ) ةجلعامقد تبقى حتى بعد ال
 .لبذور المعالجةابشلن  منه تم التحقلإال إكا تم استخدام اختبار اً قاطع ةجلعامتحديد فعالية ال

طريقااة الكشااف. علااى ساابيل المثااال، تتاالثر  مفعااول ةكيمياصيااالمعالجااة الفيزياصيااة أو ال تكباات -
 فطريات.ال ةجلعامببعض طرق الكشف عن البكتيريا 

عن اآلفات الموجاودة إال طريقة ، ال تكشف ال  فمثالً سلبا على طريقة الكشف ةجلعامالؤثر ت -
فاي هاذه الحااالت، و. ةجالعامآفاات متبقياة داخلياا بعاد ال أي الكشاف عانال يمكان ، وخارجيا

 داخلية.ال اإلصابةالكشف عن بواسطتيا يمكن طرق الكشف األخرى التي ينبغي استخدام 
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 بالصحة النباتيةإصدار الشهادات  -5

أي إعادة التصدير إلى العديد من الوجياات، )العالمي والزمني لتجارة البذور  اب الط طرحي 
تحادّيات بخصاوص  (البذور، والتخزين على المدى الطويل رسالةإعادة التصدير من نفس وتكرار 

 .ل  األخرىالحركة العالمية للسّ المتعلقة بتختلف عن تلك  الصحة النباتيةإصدار الشيادات 

المتعلّقاة تبادل المعلوماات اإلضاافية الرسامية على  ية لوقاية النباتاتنطوتُشج   المنظمات ال 
ياة األخارى نطوما  المنظماات الالخاصاة بالصاادرات  اتشايادالإصادار لصحة النباتية فاي وقات با

شايادات ) 12ح في المعياار الادولي إعادة تصدير البذور، كما هو موضّ لكي يتسنى إصدار شيادات 
الصاحة النباتياة، التاي ال المتعلقاة باإلضاافية الرسامية قد يتم تضمين المعلوماات و. (الصحة النباتية

متااى طلااب كلااك شاايادة الصااحة النباتيااة الصااادرة عاان بلااد المنشاال  فااي، األول بلااد االسااتيرادطلبيااا ي
 .(12المعيار )في المستقبل تصدير إلى بلدان أخرى الر من أجل تسييل إعادة صدّ المُ 

لتفتاايش الميااداني لغاارم ا لالسااتيرادالصااحة النباتيااة البلااد المتعلقااة ب قااد ال تكااون شااروطو 
تنظر في اتخاك  أنبلد المستورد في الية نطوال لمنظمةليمكن عند االقتضاء، ووقت اإلنتاج.  ةمعروف
متطلبات الصاحة النباتياة  لتلبية (اتجلعاممثل االختبارات أو ال)الصحة النباتية تعادل تدابير تدابير 
الدولاة غيار أناه مان مساؤولية . 24 الادولي، وفقاا للمعياار التاي تاّم حصاادهاالواردات من البذور في 

 الستيراد.فيما يخّص امتطلبات الصحة النباتية تلبية رة المصدّ 

تاّم إلاى األمااكن التاي  فاي المقاام األولشايادات الصاحة النباتياة،  ويشير "مكان المنشل" في 
مخااطر اآلفاات تغيّار تقاد ، نقليااخزنياا أو أو ، الباذورإعاادة تعب اة  تتّماإكا والباذور. فييا استنبات 

قاد تتغيار مخااطر و. ثيا بآفات خاضاعة للاواصحنتيجة مكانيا الجديد من خالل احتمال إصابتيا أو تلوّ 
وفاي  ث المحتمل.اإلصابة أو التلوّ ها إلى إزالة البذور أو تطيير معالجةعملية اآلفات أيضا إكا أدّت 
يتعاايّن التصااريح عان كاال بلااد ومكاان، حسااب الضاارورة، ووضا  مكااان المنشاال مثال هااذه الحااالت، 
. إكا لم تتعرم الشحنة لنصابة في بلد أو مكان إعاادة 12وفقا للمعيار الدولي  األصلي بين قوسين،

كانات إكا وشايادة الصاحة النباتياة ألغارام إعاادة التصادير. إلى كلك فاي يمكن اإلشارة  التصدير،
مكّونة من مازيج ل صالرساأو إكا كانت ة، مختلفمن بلدان أو أماكن مختلفة ليات الشحنة تتضمن إرسا

 جمياا  البلاادان أو األماااكن ، ينبغااي ككاارأو خلاايط ماان البااذور، أو ماان البااذور التااي جاارى اسااتكثارها
 .المعنية

 حفظ السجالت -6

ينبغااي يااتم تخاازين البااذور لساانوات عدياادة قباال تصااديرها أو إعااادة تصااديرها،  ده قاانّاابمااا أ 
البذور، بما في كلك في حالاة إعاادة تصادير  نةعيّ  حولمعلومات الصحة النباتية الرسمية باالحتفاظ 

.ظلّات الباذور مخزوناةطالماا  وكلاكما تكاون متاحاة، شيادة الصحة النباتية األصلية للتصدير، عناد
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 .من المعيار تّباعاالواجب  أدرج هذا المرفل ألغرام مرجعية فقط وهو ليس جزءاً 

البذور  المحمولة عل أمثلة عن اآلفات التي تنتقل عن طريق البذور واآلفات  :1المرفق 
ثة  واآلفات الملو 

( مان باذور باعتبارهاا قناوات)ال 2-1أمثلة من اآلفات في الف اات الاواردة فاي القسام  رفليقدم هذا الم 
 .معيارال

 ةوالتةي ت نقَةل بواسةطة البةذور إلة  النبتةداخليا  أو خارجيا البذور  المحمولة عل اآلفة  )أ(: 1الفئة 
 .من هذه البذور وتتسبب في إصابتهاالتي تنمو العائلة 

 Citrullus lanatusفي بذور  Acidovorax citrulliآفة  -

 Solanum lycopersicumفي بذور   Clavibacter michiganensis subsp. michiganensisآفة  -

 أو على سطحيا Medicago sativaو  Vicia fabaفي بذور   Ditylenchus dipsaciآفة  -

 أو على سطحيا Pseudotsuga menziessiiو   .Pinus sppفي بذور  Fusarium circinatum آفة -

 Pisum sativumفي بذور   Pea seed-borne mosaic virusفيروس موزاييك بذور البازيالء  آفة -

 Cucumis melo الشمام المشبكفي بذور   Squash mosaic virus آفة -

 S. lycopersicum في بذور  Tomato mosaic virusفيروس موزاييك البندورةآفة  -

إلة  البيئةة )مةثال ، الميةاه والتي ت نقَةل  البذور داخليا  أو خارجيا   المحمولة عل  اتاآلف )ب(: 1الفئة 
 والتربة( ثم تصيب النبتة العائلة في ظل الظروف الطبيعية.

 أو على سطحيا  M. Sativaو  V. fabaفي بذور  D. dipsaciآفة  -

 S. lycopersicumعلى بذور   Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciآفة -

 Linum usitatissimumعلى بذور  Gibberella avenaceae آفة -

 .Abies sppفي بذور  .Megastigmus sppآفة  -

أو خارجيا والتةي ال ت نقَةل إلة  النبتةة العائلةة فةي  البذور داخليا   المحمولة عل اآلفات )ج(:  1الفئة 
 ظل الظروف الطبيعية.

 Fabaceaeعلى سطح بذور   C. maculatusonو Callosobruchus chinensisآفة  -

 Oryza sativaعلى بذور   Rice yellow mottle virusآفة -

ثة: 2الفئة   اآلفات الملو 

 Oryza sativaفي دفعات بذور  Cyperus iriaآفة  -

 (اإلبر)، تُلَّوث بركام األوراق  .Pinus sppفي دفعات بذور Mycosphaerella piniآفة  -

 Allium cepaبذور  متصلّبة فيفطريات ، Sclerotium cepivorumآفة  -
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 المعيار.أدرج هذا المرفل ألغرام مرجعية فقط وهو ليس جزءا واجب االتّباع من 

وت نقَل  البذورالتي من المحتمل أن تحملها اآلفات  مجموعاتإرشادات بشأن  :2المرفق 
 معها

مجموعااات اآلفااات دخااول و نقاال احتمااال تقااديربشاالن يقاادم هااذا المرفاال توجييااات عامااة  
علااى مسااتوى عاصليااا اآلفااات وبتقياايم ، يوصااى 11البااذور. وفقااا للمعيااار الاادولي  بواسااطةالمختلفااة 

من  2-1في القسم رد األنواع ما لم يكن هناك مبرر فني الستخدام مستوى تصنيفي أعلى أو أدنى. وت
تلك التاي ذور أو بالبتقييم احتمال اآلفات التي ترتبط  ات بشلنإرشاد 11المعيار وفي المعيار الدولي 

 .الطريل اعبر هذواالنتشار  االستتبابتواجد في شحنات البذور وقدرتيا على ت

نقاال اآلفااات بواسااطة البااذور. معلومااات محاادودة، وأحياناااً متضاااربة، متاحااة بشاالن  ثّمااة 
 تنتقاال الفاي عاصاال معاايّن تنتقاال عان طرياال البااذور يااا ثبات أنالتااي فااة فاإن اآلوباإلضاافة إلااى كلااك، 

المحاصايل وينبغاي النظار فاي جميا  المحاصايل العاصلاة المعروفاة. فاي  بواسطة الباذور بالضرورة
 .لبذورنمّو ادرجة إصابة العواصل قبل العاصلة األخرى وفي 

اآلفااات للتفاعاال بااين لاادى تحدياادها  يااة لوقايااة النباتاااتنطوويتعاايّن أن تراعااي المنظمااات ال 
الظارو  ظال  اآلفات تحت ظرو  تجريبية قد ال تعوليا فيبعض  تعولأن النباتات التي والعواصل 
 .الطبيعية

 األرجلمفصليات  -1

 آفات ما قبل الحصاد 1-1

وداخليااا البااذور سااطح اآلفااات التااي تتغااذى علااى المتواجاادة فااي الحقااول تشاامل المفصااليات  
 البذور، قبل الحصاد.نمّو خالل فترة 

ً  فاي شاحنات الباذوراحتماال تواجادها التي يكون في الحقول  الموجودةالمفصليات    منخفضاا
 :تشمل ما يلي

المفصاليات التاي تتغاذى علاى األجازاء  تُساتبعَد: غالباا ماا الخارجالعناصر التي تتغذى من  -
 الخارجية من البذور أثناء الحصاد والتنظيف.

إجيام البذور: المفصليات التي تتغاذى في تسبب تالتي والداخل العناصر التي تتغذى من  -
 .هاوحصاد ياجوالبذور قبل نضسقوط على األجزاء الداخلية من البذور عادة ما تسبب 

فااي احتمااال تواجاادها يكااون  الحقااولالبااذور الناضااجة فااي تتغااذى داخاال المفصااليات التااي  
في مرحلة إدارة مخااطر  ،ينبغيوعادة م  البذور أثناء الحصاد. تُجَم  ألنيا مرتفعاً  شحنات البذور

مثااال )لتحدياااد ماااا إكا كانااات هاااذه المفصاااليات  النظااار ،اآلفاااات فاااي منطقاااة تحليااال مخااااطر اآلفاااات
Bruchidae) ظاارو  سااتظّل حيااة فااي جااودة أو التفتاايش، ومااا إكا كاناات مراقبااة الاضااحة خااالل و
 .التخزين

 آفات ما بعد الحصاد 1-2

بعاد الحصااد، وخاصاة إكا تام تخازين  الباذورتصيب أن  مفصليات المنتجات المخزونةليمكن  
كاناات أو ماا  بااذور مسااتوى مرتفاا  ماان الرطوبااة علااى ساابيل المثااال، فااي )البااذور فااي ظاارو  سااي ة 

ً ومخز لباذور كات القيماة اعموماا تلاك التاي تُخازن فيياا جيدة، كالتخزين الظرو  من شلن ف. (نة سابقا
 .احتمال تغذّي المفصليات على البذور المخزونةأو تزيل على نحو كبير أن تخفّض العالية، 

 الباذورفاي شاحنات اً خارجياتتغذى نة التي ومفصليات المنتجات المخزيكون احتمال تواجد  
 ً  بتلاك األجازاءدون ارتباطيا  المفصليات التي تتغذى على األجزاء الخارجية من البذورأما . ضعيفا

 آفااااة اآلفااااات الثانويااااة )مثاااالوقااااد تكااااون . كآفااااات ملوثااااةأخطاااااراً بااااذور وتشااااكل القااااد تاااادمر 
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Mycetophagus spp. ، وآفااةAcarus spp.وآفااة ، Liposcelis spp.ظاارو   كااونتما ( أيضااا موجااودة عنااد
 .المواد الغريبة مفرطةتكون أو اإلصحاح ردي ةً 

ناة التاي تتغاذى داخليااً فاي شاحنات الباذور ويكون احتمال تواجد مفصليات المنتجاات المخز 
 ً لمفصاليات التاي ويمكان لاحتمال اإلصابة فاي ظارو  التخازين الساي ة.  مراعاة. وهكذا ينبغي عاليا

 .مكشوفة قبل التعب ة والتغليفبقى تصيب البذور التي ت تتغذى على األجزاء الداخلية من البذور أن

 الفطريات -2

 إصاابةبذور خارجيا وداخلياا دون ال الفطريات والكاصنات الحية المماثلة للفطرياتقد ترافل  
ناواع تعفان الباذور، األوما  كلاك، تسابب العدياد مان  باالمرم  النباتات التاي تنماو مان هاذه الباذور

لباذور لاإلنباات وإصاابة الشاتالت. ويمكان تصانيف مساببات األمارام الفطرياة  تقلّاص، وهااونخر
الفطريااات علااى سااطح  وجاادقااد تويااة ومسااببات أماارام التخاازين. حقلمسااببات األماارام الضاامن 

أو المحاصاايل أن تاادخل إلااى المحاصاايل العاصلااة ملوثااة، ويمكاان كآفااات البااذور تخااتلط بالبااذور أو 
قد تكون الفطريات موجودة أيضا في و. (النموّ  وسطَ ث تلوّ بالمثال على سبيل )وتنتشر فييا األخرى 

 .على هذا النحوإلى المحاصيل العاصلة  ياالغال  أو في الجزء الداخلي من البذور ويمكن إدخال

 البكتيريا -3

فاوق البكتيريا يمكن العثور على عن طريل البذور، ال تنتقل كلّيا أنواع البكتيريا  كونرغم  
 .التيابات خارجية أو داخلية، على التواليداخليا ك أوالبذور 

 الفيروسات -4

ً الفيروسات فالبذور.  بواسطةكل الفيروسات  ال تنتقل  ساوى ال تنتقل بواسطة الباذور  عموما
 Tobamovirus genus ضمن آفاة، رغم وجود استثناءات ( البذورembryoإكا كانت قد أصابت ُمضغة )

نسبة الشتالت المصابة في كثير من تكون الفيروسات التي تنتقل عن طريل البذور، ما يخّص  وفي
 .من نسبة الحبوب المصابة األحيان أقلّ 

 الفايروئيداتأشباه الفيروسات/ -5

 .البذور ولكن ليس كليانقل بواسطة يُ ثبت أّن العديد من الفايروصيدات  

 (Spiroplasmasالسبيروبالسما )الفيتوبالزما و -6

فاي ظال الظارو  ما زوالسابيروبال الفيتوبالزمااعن نقل البذور آلفتاي ليس هناك أدلة قوية  
 .الطبيعية

 النيماتودا -7

طفيليات تعيش داخل الجذور بوصفيا  الطفيليات النباتية النيماتودا من نواعأمعظم تّم تدوين  
أنياا تيااجم األجازاء فاوق األرم مان النيمااتودا  أناواع لكن من المعارو  عان بعاضأو خارجيا  

 Anguina tritici و Ditylenchus dipsaciآفااااات منيااااا مااااثالً )النباتااااات، بمااااا فااااي كلااااك البااااذور 

عاادة الباذور  المنتقلاة علاىالتي تم تصنيفيا من بين اآلفات  النيماتودا آفة. وتعدّ ( Anguina agrostisو
تلك التي )من الطفيليات الخارجية بعض األنواع تبقى و. ()تتغذّى من الداخل داخليةالطفيليات ال من

مثال آفاة )وفاي الترباة  بقاياا النباتااتفاي طاور الساكون فاي الباذور، وفاي  (تتغذى من خارج العاصل
Aphelenchoides besseyi)  مثل آفة )وتغزو النباتات والبذور النامية داخلية، الطفيليات المن أو تصبح

A. tritici). 

 آفاتالتي تشكل  اتالنبات -8

إلى البلد بوصفيا  (النباتات الطفيليةاألعشاب و) بذور النباتات التي تشكل آفاتيمكن إدخال  
 .البذور رساصلآفات ملّوثة عن طريل 
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 .جزءاً ملزماً ليذا المعيارال يشّكل أدرج هذا المرفل ألغرام مرجعية فقط وهو 

 المراجع: 3 المرفق

وال تعادّ هاذه  .مان المعتار  عموماا أنياا جاديرة بالثقاةالواردة في هذا المرفال المراج   
 .ثابتةكما أنيا ليست القاصمة شاملة 
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