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 االعتماد

الصحة النباتية هذا المعياار  ا  دورتداا الثانياة ععارو التا  عقادت  ا   اعتمدت هيبة تدابير 
 .2017شدر أبرير/نيسان 

 مقدمة

 النطاق

يقوم هذا المعيار بتحديد وتصنيف م ا ر اآل اات المرتب اة بالمركباات واآلالت والمعادات  
 ا  الزراعاة والحراجاة والبساتنة وتحرياك ا را والتعادين السا ح  وإدارو النفاياات المست دمة 

 دولياً، كما أن  يحدّد تدابير الصحة النباتية المالئمة. ال يش الذي يتم نقلدامن قبر و

هذا المعيار مركبات نقر ا ش اص والسل  الت  تتحرك بموجاب القاوو المحركاة  وال يغ   
 ال اصة بدا.

 المراجع

يعير المعيار الحال  أيضاا إلاة معاايير دولياة أخارى لتادابير الصاحة النباتياة، وها  متاحاة  
 tting/ispmsse-activities/standards-https://www.ippc.int/core علة البوابة الدولية للصحة النباتية

 التعريفات

 اا   ذا العيااارمصاا لحات الصااحة النباتيااة المساات دمة  اا  هاا تعريفااات ااال  علااة يمكان اال 
 (.مسرد مص لحات الصحة النباتية) 5ار الدول  لتدابير الصحة النباتية رقم يالمع

 عرض عام للمتطلبات

المركباات واآلالت والمعادات يصف هذا المعيار تدابير الصحة النباتية الت  قد تن بق علاة  
المساات دمة: التنظيااف والمعال ااة والوقايااة ماان التلااوث ومت لبااات المرا ااق والاات لّص ماان النفايااات 

 وإجراءات التحقق.

يو ّر هذا المعيار أيضاً التوجيدات للمنظمات الو نية لوقاية النباتات الت  تعمر م  ال دات  
التا  يمكان ت بيقداا علاة االنتعاار الادول  للمركباات العسكرية علة وضا  تادابير الصاحة النباتياة 

 واآلالت والمعدات العسكرية المست دمة.

 معلومات أساسية

لالباً ما ت ض  المركبات واآلالت والمعدات المست دمة للت ارو أو للنقر ب رق أخرى بين  
 ا  م اال البلدان. وقد تكاون اساتُ دما  ا  الزراعاة والحراجاة و ا  البنااء و لاراا صاناعية و

است راج المعادن وإدارو النفايات. كذلك، يمكن است دامدا بصفة مركبات وآالت ومعدات عسكرية 
أو نقلداا قبار التصادير،  مست دمة خضعا لالنتعار الدول . وحسب  ريقة است دامدا، أو ت زينداا

للااوائم  ةد خاضااعوبنااقااد تصاابم المركبااات واآلالت والمعاادات المساات دمة ملّوثااة بو ااات ح ريااة أو 
. ولدى نقلدا دولياً كسل  خاضعة للت ارو أو بددع تغيير مكانداا التعاغيل  )ماثالً  ا  الصحة النباتية

حالااة معاادات الحصاااد(، قااد تحماار المركبااات واآلالت والمعاادات المساات دمة تربااةً، أو آ ااات، أو 
ت دامدا  ا  بلاد م لفات نباتية أو بذوراً، وقد تحمر بالتال  خ ر آ اة إلاة بلاد الوصاول. وحساب اسا

الوصااول، قااد تُاادخر آ ااات ح ريااة إلااة المنااا ق الزراعيااة أو الحرجيااة أو البريااة أو ليرهااا ماان 
 المنا ق.
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ولكندااا لياار وقااد تتعااّرا أيضاااً المركبااات واآلالت والمعاادات ال دياادو إلااة التلااّوث بو ااات  
معمولة بدذا المعيار. وم  ذلك،  داذا ال يساتثن  ال ياار الاذي قاد تت لبا  المنظماات الق رياة لوقاياة 
النباتات    البلدان المستوردو تدابير الصحة النباتية عند استيراد مركبات جديدو لمن  التلوث، علة 

 .، إذا كان لدا ما يبررها تقنيا2.2لرار تلك المحددو    القسم 

 أمثلة عن اآل ات الت  قد تلّوث المركبات واآلالت والمعدات المست دمة. 1ترد    المر ق  

ينبغاا  تااو ير توجيدااات محااددو للمنظمااات الو نيااة لوقايااة النباتااات  اا  مااا يتعلّااق بم ااا ر  
اآل ااات المرتب ااة بحركااة المركبااات واآلالت والمعاادات المساات دمة وت زيندااا، وبتاادابير الصااحة 

أن تُ باق تاادابير الصااحة النباتيااة  التاا  قااد تكاون ضاارورية لتساادير حركتداا اآلمنااة. ويمكاانالنباتياة 
 بددع التقلير من آثارها السلبية علة الت ارو.

 وعلى البيئة البيولوجيالتأثير على التنوع 

المركبات واآلالت والمعدات المست دمة وسيلةً للوقاياة مان يمكن أن تو ر إزالة التلّوث عن  
كائنات دقيقاة إلاة مناا ق جديادو، قاد تكاون ذات صالة باالتنّو  البيولاوج   ا  هاذه المناا ق دخول 

 )ا نوا  الغازية الغريبة(.

 المتطلبات

 مخاطر اآلفات -1

يتمثر ال  ر الرئيس  لآل ات المرتبط بالمركباات واآلالت والمعادات المسات دمة  ا  التلاوث  
ور وليرهاا مان ا جازاء النباتياة القاادرو علاة االنتعاار. وقاد بالتربة واآل ات والم لفات النباتية والبذ

تعكر البذور وا جزاء النباتية ا خرى القادرو علة االنتعار مصدر قلق إذ يمكن أن تكون النبتة بحادّ 
ذاتداا آ اة أو أن تااأوي آ اات. وأّماا اآل ااات التا  يكاون لااديدا مرحلاة حيااو مقاومااة أو خاملاة تسامم لدااا 

 بعد نقلدا إلة منا ق معّرضة لل  ر،  د  تعكر مصدر قلق خاص.بالبقاء حيّة 

ومااان الصاااعب تقيااايم م اااا ر اآل اااات المتأتياااة عااان تلاااوث المركباااات واآلالت والمعااادات  
وعلي   إن العملياة االعتيادياة التا  تقضا  بتحليار م اا ر اآل اات لتحدياد ماا إذا كاناا المست دمة. 

. ولدااذا الساابب، ي ااب أن تكااون لياار ممكنااةقااد تكااون هنااك ضاارورو الت اااذ تاادابير وماادى شاادتدا، 
لتقلياار ماان المركبااات واآلالت والمعاادات المساات دمة والمنقولااة دولياااً خاليااة ماان أي تلااّوث بداادع ا

 م ا ر إدخال وانتعار اآل ات الح رية.

 عناصر تصنيف مخاطر اآلفات 1-1

المسات دمة علاة مساتوى م اا ر قد تؤثر العناصر التالية    المركبات واآلالت والمعدات  
 اآل ات:

المركباااات واآلالت والمعااادات المسااات دمة التااا  تتنقااار بقوتداااا المحركاااة مساااا ة الحركاااة:  -
دنياة مان عبر الحدود بحيث تُست دم  وراً، قد تعكر درجاة مت ال اصة علة مسا ات قصيرو

 الم ا ر

النو : يوجد    المركبات واآلالت والمعادات المسات دمة ذات الديكلياة المركباة عادد أكبار  -
 من ا جزاء الت  قد تتعرا للتلوث

ت والمعاادات المساات دمة  اا  الماازار  المنعااأ واالساات دام السااابق: تكااون المركبااات واآلال -
د عضاوية، أكثار ماوا والت  تكاون باالقرم مان نباتاات أو تنقار والحقول الزراعية والغابات

 عرضةً للتلوث
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الت اازين: تكااون المركبااات واآلالت والمعاادات المساات دمة والم ّزنااة  اا  ال ااارج، أو التاا   -
 ت ذم الحعرات، أكثر عرضةً للتلوثأو أضواء  تكون بالقرم من نباتات

م : تكون المركبات واآلالت والمعادات المسات دمة والتا  سايتالمقصودالموق  أو االست دام  -
أو الغاباات أو باالقرم مان نباتاات، أكثار احتمااالً لتعاكير  استعمالدا  ا  المناا ق الزراعياة
 مسار تدخر من خالل  اآل ات.

   حال المركبات واآلالت والمعدات العسكرية المست دمة، قد ياؤدي تعّرضادا إلاة القاوى  
 لوث إلة داخلدا.الحركية وصعوبات عمليات القتال إلة إصابتدا بأضرار خارجية وتغلغر الت

أمثلة عن المركبات واآلالت والمعدات المست دمة، وتتب  الترتياب حساب  2ترد    المر ق  
 إلة أمثلة عن تدابير صحية نباتية وإجراءات تحقّق ممكنة. تضاؤل م ا ر اآل ات، إضا ةً 

 تدابير الصحة النباتية -2

 والمنقولة دولياً خالية من التلوث.المركبات واآلالت والمعدات المست دمة ي ب أن تكون  

ياارد  اا  ا جاازاء أدناااه وصااف للم موعااات الرئيسااية لتاادابير الصااحة النباتيااة التاا  يمكاان  
 ت بيقدا علة المركبات واآلالت والمعدات المست دمة.

المنظمااات الو نيااة لوقايااة النباتااات علااة العماار ماا  الساال ات العسااكرية لوضاا   تُعااّ   
بعااأن الحركااة الدوليااة للمركبااات واآلالت  1توجيدااات الااواردو  اا  الملحااق إجااراءات متسااقة ماا  ال

 والمعدات العسكرية المست دمة.

  

 التنظيف والمعالجة 2-1

 بعض أساليب التنظيف ه  التالية: 

 تفريغ خزانات المياه -

 إزالة الم لفات أو المرشحات -

 التنظيف بالكعط -

 الغسير بالضغط -

 التنظيف بالب ار -

 والكنس التنظيف بالمسم -

 بالدواء المضغو . التنظيف -

 المعال ات الت  يمكن است دامدا إضا ةً إلة التنظيف ه : 

 المعال ة الكيميائية )مثر التب ير، والت دير( -

 المعال ة بالحرارو. -

قد يكون من الضروري تفكياك المركباات واآلالت والمعادات المسات دمة بالكامار أو بعاكر  
معال ة  عالاة. وقاد يكاون مان الاالزم تنظياف أو معال اة المركباات أو  جزئ  إلجراء عملية تنظيف

واآلالت والمعدات المست دمة خالل تعغيلدا لضمان الوصول إلة جمي  الق   المتحركة  يدا )مثر 
 المعدات الزراعية الت  تحتوي علة ق   متحركة مثر الناقالت أو المدحاو(.
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 الوقاية من التلوث 2-2

وآالت ومعاادات نظيفااة إلااة من قااة ت اازين أو تعببااة أو إلااة ميناااء  مركباااتحااين يااتم نقاار  
تحمير، أو حين تُنقر عبر بلد آخر، يمكن ات اذ تدابير للصحة النباتية مان أجار الوقاياة مان التلاوث. 

 وه  تعمر، حسبما هو مالئم: 

 الت زين    منا ق مالئمة حيث توجد مستويات متدنية من الم ا ر -

 ة الس وح الت  تمن  االتصال م  التربةالت زين والمناولة عل -

إبقاء الغ اء النبات  حول مناا ق الت ازين أو التعبباة أو ماوانت التحميار قصايراً مان خاالل  -
قّصاا ، أو مكا حااة الحعااائش ماان أجاار التقلياار ماان م ااا ر التلااّوث ببااذور يحملدااا الدااواء 

ن حركاة الباذور حاول وليرها من اآل ات؛ وقد يولة اهتمام إلقامة حواجز من أجر الحادّ ما
 منا ق الت زين والتحمير.

خااالل  تاارات  دااور اآل ااات الموساامية أو تفعاا  اآل ااات العرضااية، قااد يااولة اهتمااام خاااص  
لتدابير صحية نباتية تمن  اجتذام اآل ات إلة منا ق الت زين والتحمير )مثر تقييد اسات دام ا ضاواء 

 االص ناعية خالل العمليات الت  ت ري ليالً(.

 متطلبات المرافق والتخلّص من النفايات 2-3

المركبااات واآلالت يعتمااد نااو  المعاادات و بيعااة المرا ااق الضاارورية لتنظيااف ومعال ااة  
والمعاادات المساات دمة علااة موقاا  حصااول هااذه اإلجااراءات.  تحصاار عمليااات التفتاايش والتنظيااف 

لتا  يفرضادا بلاد الوصاول علاة والمعال ة عادوً    البلد المصدّر لتلبية مت لباات الصاحة النباتياة ا
الواردات. وأّماا المرا اق  ا  البلاد المصادّر  قاد ال تحتااج إلاة نظام موّساعة إلدارو النفاياات الصالبة 

 ومياه الصرع سيما أن منعأ التلوث قد يكون محلياً.

قد تعمر المرا ق الالزمة لعمليات تفتايش وتنظياف ومعال اة المركباات واآلالت والمعادات  
 ما يل :المست دمة 

 ا س م الت  تمن  االتصال بالتربة، بما    ذلك مصائد ا تربة ونظم إدارو مياه الصرع. -

 مرا ق المعال ة بالحرارو -

 مرا ق المعال ة بالتب ير أو المعال ة الكيميائية -

 ي ب أن يتّم الت لّص من التربة ومياه الغسير الملّوثة و قاً لألنظمة الو نية أو المحلية. 

تكااون  اارق االحتااواء والاات لّص ماان النفايااات كا يااةً بحيااث تحااول دون انتعااار ي ااب أن  
اآل ات، وقد تعمر: مصائد ا تربة، واإلحا ة بأكياس والد ن العميق والحارق والتب يار والمعال اة 

 الكيميائية والتسميد ونظم إدارو مياه الصرع.

 إجراءات التحقق -3

 ا  بلاد الوصاول أن تحادّد مت لباات التوثياق للتأكياد ينبغ  للمنظمة الو نية لوقاية النباتاات  
علة أن  تّم تنظياف العاحنات، أو تماا معال تداا أو تفتيعادا )مثار بياان التنظياف وشادادو المعال اة 
وبيان التفتيش وشدادو الصحة النباتية(، علة أن تكون هاذه المت لباات متناسابة ما  م اا ر اآل اات 

 نباتية الم لوبة.المحدّدو ومالئمة لتدابير الصحة ال

وي وز للمنظمة الو نياة لوقاياة النباتاات  ا  بلاد الوصاول أن ت اري عملياات تفتايش علاة  
الواردات للتحقاق مان نظا اة المركباات واآلالت والمعادات المسات دمة. وقاد تعامر عملياات تفتايش 

الحااالت،  الواردات التفكيك ال زئ  أو الكل  للمركبات واآلالت والمعدات المست دمة، و   بعاض
جم  عيّنات لتحديد الدوياة. كاذلك، قاد يعامر التنظياف أيضااً تقصا  وشا ف المناا ق ال فياة )مان 

 خالل است دام المياه بضغط كبير أو الدواء المضغو  مثالً(.
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وي وز للمنظمة الو نية لوقاية النباتات    البلد المصدّر أن تمانم كياناات محادّدو صاالحية  
. ويمكاان أيضاااً أن تقااوم كيانااات لياار المنظمااة المساات دمةت والمعاادات معال ااة المركبااات واآلال

 الو نية لوقاية النباتات بتنظيف المركبات واآلالت والمعدات المست دمة.

ويمكااان أن يقاااوم مو فاااون عساااكريون بتنظياااف المركباااات واآلالت والمعااادات العساااكرية  
قاياة النباتاات، أو تمعاياً ما  اتفااق قاائم الو نية لو المنظمةعلة  لب  المست دمة والتحقق مندا بناءً 

 بين هذه المنظمة والسل ات العسكرية.

 عدم االمتثال وإجراءات الصحة النباتية -4

   حاال عادم االمتثاال، ي اوز للمنظماة الو نياة لوقاياة النباتاات  ا  بلاد الوصاول أن تت اذ  
ال  او  ) 20إجراءات للصحة النباتية كماا يعاير إليا  المعياار الادول  لتادابير الصاحة النباتياة رقام 

باذلك  (، وينبغا  أن تبلّاغ البلاد المصادرالتوجيدية لنظام ت بيق لوائم الصحة النباتية علة الواردات
بالغ عن حاالت عادم التقياد ال  و  التوجيدية لإل: )13)المعيار الدول  لتدابير الصحة النباتية رقم 

 ((.ارئةجراءات ال االوبعرو  الصحة النباتية 

وتعمر ا مثلة عن إجراءات الصاحة النباتياة التا  يمكان ات اذهاا ح از المركباات واآلالت  
ثة، أو تنظيفدا، أو معال تدا أو إعادو شحندا. وحين يتعيّن نقر والمعدات المست دمة الت  ُوجدت ملوّ 

إلااة موقاا  آخاار لتنظيفدااا ومعال تدااا، ينبغاا   المركبااات واآلالت والمعاادات المساات دمة والملّوثااة
خااالل الوضاا   اا   )ماان للمنظمااة الو نيااة لوقايااة النباتااات أن تضاامن احتااواء التلااّوث بعااكر مالئاام

 ا نظمة الو نية أو المحلية.حاويات مثالً(، تمعياً م  
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 يعكر هذا الملحق جزءاً إلزامياً من المعيار

: توجيهات بشأن الحركة الدولية للمركبات واآلالت والمعدات العسكرية 1الملحق 
 المستخدمة

 معلومات أساسية -1

للمركبااات واآلالت والمعاادات العسااكرية المساات دمة خ ااراً  اا  قااد تعااكر الحركااة الدوليااة  
إدخااال اآل ااات بواساا ة التربااة واآل ااات والم لفااات النباتيااة والبااذور إلااة بلاادان االنتعااار وإعااادو 

بدذا المعيار أمثلة عن اآل ات التا  قاد تلاوث المركباات  1االنتعار علة حٍد سواء. وترد    المر ق 
ية المست دمة. وتحصر حركات المركبات واآلالت والمعادات العساكرية واآلالت والمعدات العسكر

 المست دمة باستمرار حول العالم، وه  تعمر العديد من  روع ت زين المنقوالت والعحنات.

للمركبات واآلالت والمعدات العسكرية المست دمة معكلةً عملياة وقد ت رح الحركة الدولية  
قايااة النباتااات.  فاا  بلاادان عدياادو، تكااون إمكانيااة وصااول هااذه بالنساابة إلااة المنظمااات الو نيااة لو

المنظمات إلة ال دات العسكرية معدومةً أو محدودو بسبب قضايا أمنية. ولدذا السبب، قد ال ين بق 
الااندج المعتمااد  اا  إدارو م ااا ر اآل ااات المتصاالة بالعااحن الت اااري وال اااص للمركبااات واآلالت 

 لااة ا وسااا  العسااكرية. وبالتااال ، تُعاا   الساال ات العسااكريةوالمعاادات العسااكرية المساات دمة ع
 علة االلتزام باست دام هذه التوجيدات.

 الهدف -2

تداادع هااذه التوجيدااات إلااة أن تكااون المركبااات واآلالت والمعاادات العسااكرية المساات دمة  
الً  لاراا نظيفةً من التربة واآل ات والم لفات النباتية والبذور قبر أن ت ضا  لحركاة دولياة )ماث

 التدريب، أو المدام أو االنتعار(.

 التوجيهات -3

المركباات واآلالت والمعادات المسات دمة من شأن السل ات العسكرية أن تضامن أن تكاون  
نظيفة و قاً لمت لبات الصحة النباتية الت  تضعدا المنظمة الو نية لوقاية النباتات  ا  بلاد الوصاول 

 تعمر أساليب التنظيف علة سبير المثال:بالنسبة إلة الواردات. وقد 

 خزانات المياه تفريغ -

 الم لفات أو المرشحات إزالة -

 بالكعط الغسير -

 الغسير بالضغط -

 التنظيف بالب ار -

 التنظيف بالمسم والكنس -

 التنظيف بالدواء المضغو . -

قد يكون من الضروري است دام أساليب التنظيف هذه باإلضاا ة إلاة تفكياك جزئا  أو كلّا   
للمركبااات واآلالت والمعاادات المساات دمة لضاامان نظا تدااا و قاااً  علااة المعااايير. وبالنساابة إلااة 
المركباااات واآلالت والمعااادات العساااكرية المت صصاااة، تُعاااّ   السااال ات العساااكرية علاااة وضااا  

 خاصة بدا. إجراءات وكتيّبات

 وقد يكون من الضروري إجراء معال ات إضا ية مثر: 

 المعال ة الكيميائية )مثر التب ير والت دير( -
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 المعال ة بالحرارو -
 

بالمركبااات واآلالت والمعاادات العسااكرية ي ااب أن تمتثاار مااواد التعببااة ال عاابية المرتب ااة  
 (.ال عبية    الت ارو الدوليةإخضا  مواد التعببة ) 15المست دمة للمعيار الدول  رقم 

تُع َّ  السل ات العسكرية علة التواصر م  المنظمات الو نياة لوقاياة النباتاات  ا  بلاداندا  
ا ّم. كما تُع َّ  علة التواصر ما  المنظماة الو نياة لوقاياة النباتاات  ا  بلاد االنتعاار، حياث يكاون 

ايااة النباتااات متاحااة علااة البوابااة الدوليااة ذلااك عملياااً. ومعلومااات االتصااال بالمنظمااات الو نيااة لوق
 (.https://www.ippc.intللصحة النباتية )

الساال ات العسااكرية علااة تنفيااذ إجااراءات التحقااق لضاامان أن ت ااري عمليااة تنظيااف تُعا َّ   
لمركبااااااات واآلالت والمعاااااادات العسااااااكرية المساااااات دمة قباااااار االنتعااااااار.ومعال ااااااة مالئمااااااة ل

https://www.ippc.int/
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 .من المعيار تّبا االواجب  أدرج هذا المر ق  لراا مرجعية  قط وهو ليس جزءاً 

 المركبات واآلالت والمعدات المستخدمةأمثلة عن اآلفات التي قد تلّوث  :1المرفق 

- Achatina fulica ، البيات الصيف  ةبالغ ة آبعكر    

- Beet necrotic yellow vein virus)   العارق ا صافر الن اري للعامندر، ينتقار  ا  الترباة مان
 Polymyxa betaeحامل  جراثيم خالل 

- Chromolaena odorataبعكر بذور أو    التربة ، 

- Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus، م لفات النباتات    

- Coptotermes formosanusا خعام والتربة    ، 

- Fusarium guttiforme ،التربة وم لفات النباتات المضيفة    

- Fusarium oxysporumالتربة وم لفات النباتات المضيفة    ، 

- Globodera spp. ، المضيفة   التربة وم لفات النباتات 

- Halyomorpha halysبعكر آ ات بالغة    البيات العتوي ، 

- Lymantria dispar مرحلة السكون، بعكر كتر بيض     

- Miconia calvescensبعكر بذور    التربة ، 

- Orgyia thyellinaبعكر شرانق    مرحلة السكون ، 

- Phytophthora ramorumالتربة    ، 

- Solenopsis invicta ويرقات وأعداد بالغة وأععاش، بعكر بيض 

- Sorghum halepenseبعكر جذور وبذور ، 

- Tilletia indicaبعكر جراثيم    التربة وعلة م لفات بذور القمم ، 
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 أدرج هذا المر ق  لراا مرجعية  قط وهو ليس جزءا واجب االتّبا  من المعيار.

أمثلة عن المركبات واآلالت والمعدات المستخدمة واردة حسب ترتيب تضاؤل  :2المرفق 
 الصحة النباتية وإجراءات تحقق ممكنة.مخاطر اآلفات، إضافةً إلى أمثلة عن تدابير 

مالحظااااااات عاااااان  الفئة
  التلوث

  إجراءات التحقق  تدابير الصحة النباتية

المركبات واآلالت والمعادات 
المسااااات دمة  ااااا  الزراعاااااة 

  والحراجة والبستنة، مثر:
 معدات الحصاد -
 آالت نعر ا خعام -
 شاحنات نقر ا خعام -
 مركبات نقر الحيوانات -
مق ااااااااااااورات السااااااااااااماد  -

 والم صبات
 ال رارات -
 ا دوات -

تناااااادرج  اااااا  هااااااذه الفبااااااة 
المركبات واآلالت والمعادات 
التاا  أُعيااد تكييفدااا أو جاارى 

 اختبارها    الميدان.
تُعتبااار هاااذه الفباااة عاااادو ذات 
مسااااااااتويات عاليااااااااة ماااااااان 

 .الم ا ر

 :التلوث بواس ة
 التربة -
 اآل ات -
 الم لفات النباتية -
 البذور -
 

 الغسير بالكعط
تفرياااااااغ خزاناااااااات الميااااااااه 
 المفتوحة وإزالة الم لفات

 الغسير بالضغط
 التنظيف بالب ار

 التنظيف بالمسم والكنس
 التنظيف بالدواء المضغو 

المعال ااااة الكيميائيااااة )مثاااار 
 التب ير والت دير(
  المعال ة بالحرارو

 بيان التنظيف
 شدادو المعال ة

التفتاااااايش )قااااااد يعاااااامر 
 بار(التفكيك واالخت

 شدادو الصحة النباتية
  التفويض والتدقيق

 

المركبات واآلالت والمعادات 
  الت  تنقر التربة مثر:

 ال را ات -
 آالت تمديد التربة -
معاادات اساات راج المعااادن  -

 من الس م
تناااااادرج  اااااا  هااااااذه الفبااااااة 
المركبات واآلالت والمعادات 
التاا  أُعيااد تكييفدااا أو جاارى 

 اختبارها    الميدان.
م ااا ر اآل ااات إنمااا  ت تلااف

قد تظدر مستويات عالياة مان 
 .التلوث    هذه الفبة

التلااااااوث با ساااااااس 
بواساااااا ة التربااااااة، 
ولكن أيضا بواسا ة 
اآل اااات والم لفاااات 

 النباتية والبذور

 الغسير بالكعط
تفرياااااااغ خزاناااااااات الميااااااااه 
 المفتوحة وإزالة الم لفات

 الغسير بالضغط
 التنظيف بالب ار

 التنظيف بالمسم والكنس
 التنظيف بالدواء المضغو 

المعال ااااة الكيميائيااااة )مثاااار 
 التب ير والت دير(

 بيان التنظيف
 شدادو المعال ة

التفتاااااايش )قااااااد يعاااااامر 
 التفكيك واالختبار(

 شدادو الصحة النباتية
  التفويض والتدقيق

  
 

المركبات واآلالت والمعادات 
  العسكرية الم تلفة مثر:

 العاحنات -
 الصداريج -
 الناقالت الع صية -
 المعدات الدّوارو -

ت تلااف م ااا ر اآل ااات إنمااا 
لالباااً مااا تُسااتعمر المركبااات 
واآلالت والمعدات العساكرية 

  :التلوث بواس ة
 التربة -
 اآل ات  -
 الم لفات النباتية  -
 البذور -

تفرياااااااغ خزاناااااااات الميااااااااه 
 المفتوحة وإزالة الم لفات

 الغسير بالضغط
 التنظيف بالب ار

 التنظيف بالدواء المضغو 
المعال ااااة الكيميائيااااة )مثاااار 

 التب ير والت دير(

ماااان  1)انظاااار الملحااااق 
  هذا المعيار(
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مالحظااااااات عاااااان  الفئة
  التلوث

  إجراءات التحقق  تدابير الصحة النباتية

المساات دمة خااارج ال رقااات 
العادياااة وتكاااون م زناااة  ااا  
ال ااااارج، بمااااا يااااؤدي إلاااااة 

 م ا ر أعلة.

المركبات واآلالت والمعادات 
المست دمة    إدارو النفاياات 

 مثر:
شاااااااااااااااااااحنات نقاااااااااااااااااار  -

 القمامة/النفايات
 معدات  رز النفايات -

تناااااادرج  اااااا  هااااااذه الفبااااااة 
المركبات واآلالت والمعادات 

 الت  أُعيد تكييفدا.
تُعتباار ال را ااات المساات دمة 
   مكبات النفايات ضمن  بة 
المركبات واآلالت والمعادات 

 الت  تنقر التربة.

التلااااااوث با ساااااااس 
م لفاااااات  بواسااااا ة

النفاياااات العضاااوية، 
 :بما    ذلك

 التربة -
 اآل ات -
 الم لفات النباتية  -

 الغسير بالكعط
تفرياااااااغ خزاناااااااات الميااااااااه 
 المفتوحة وإزالة الم لفات

 الغسير بالضغط
 التنظيف بالب ار

 التنظيف بالمسم والكنس
 التنظيف بالدواء المضغو 

المعال ااااة الكيميائيااااة )مثاااار 
 التب ير والت دير(

  

 بيان التنظيف
 شدادو المعال ة

)قااااااد يعاااااامر  التفتاااااايش
 التفكيك واالختبار(

 شدادو الصحة النباتية
  التفويض والتدقيق

 
 

المركبات واآلالت والمعادات 
المساااات دمة  اااا  اساااات راج 

  المعادن العميقة

من ا رجم أن يحدث التلوث 
 التربة وبدرجة أدناة بواس ة
اآل اااات. وم اااا ر  بواسااا ة

اآل اااات متدنياااة عاماااةً إالّ إذا 
كانااااااا المركبااااااات واآلالت 
والمعاادات المساات دمة ملوثااة 
بتربة الس م. وقاد يكاون مان 
الصااااعب تحديااااد االساااات دام 
الساااابق لداااا أو ماااا إذا كاناااا 
هااااااااذه المركبااااااااات واآلالت 
والمعااااادات المسااااات دمة قاااااد 
استُعملا السات راج المعاادن 

 من الس م.

 كعطالغسير بال  
تفرياااااااغ خزاناااااااات الميااااااااه 
 المفتوحة وإزالة الم لفات

 الغسير بالضغط
  التنظيف بالب ار

 بيان التنظيف
التفتاااااايش )قااااااد يعاااااامر 

 التفكيك واالختبار(

المركبات واآلالت والمعادات 
 الصناعية المست دمة مثر:

  الرا عات -
 المرا   العوكية -
 

ت تلااف م ااا ر اآل ااات إنمااا 
هاااااا  متدنيااااااة عامااااااةً إالّ إذا 
اسااتُعملا المركبااات واآلالت 
والمعااادات المسااات دمة علاااة 

 الغسير بالكعط  
تفرياااااااغ خزاناااااااات الميااااااااه 
 المفتوحة وإزالة الم لفات

 الغسير بالضغط
  التنظيف بالب ار

 تنظيفبيان ال
 التفتيش 



2 المر ق - المست دمةالحركة الدولية للمركبات واآلالت والمعدات  41رقم  الدول  المعيار   

14 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -41الدولي رقم  المعيار  

مالحظااااااات عاااااان  الفئة
  التلوث

  إجراءات التحقق  تدابير الصحة النباتية

مقربااااة وثيقااااة ماااان الغ اااااء 
النباااات ، أو إذا كاناااا ملّوثاااة 

 بالتربة.

 المركبات المست دمة مثر:
السااااااايارات، والعااااااااحنات  -

الكبياااارو والصااااغيرو الح اااام 
 والباصات

المركبااااات  اااا  ال رقااااات  -
الاااااوعرو )مثااااار الااااادراجات 
النارية، والدراجات الرباعياة 

 الد  (
 القا رات والمحركات -
 الق   المستعملة -
 المق ورات -
 اإل ارات  -
 

جااداً م ااا ر اآل ااات م تلفااة 
حيااااث أن بعااااض المركبااااات 
المسات دمة ها  ذات م ااا ر 
مرتفعة إنماا العدياد منداا ذات 
م اااا ر متدنياااة. تضااام هاااذه 
الفبااااااة عاااااادداً كبيااااااراً ماااااان 
المركبااااااااااات المساااااااااات دمة 

 وال اضعة للت ارو.

 :التلوث بواس ة
 التربة -
 اآل ات -
 الم لفات النباتية -
 البذور -

 الغسير بالكعط
تفرياااااااغ خزاناااااااات الميااااااااه 
 المفتوحة وإزالة الم لفات

 الغسير بالضغط
 التنظيف بالب ار

 التنظيف بالمسم والكنس
 

المعال ااااة الكيميائيااااة )مثاااار 
 التب ير والت دير(

 
  المعال ة بالحرارو

 بيان التنظيف
 شدادو المعال ة

التفتاااااايش )قااااااد يعاااااامر 
  التفكيك واالختبار(

  

 



 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  



 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاقية صحة نباتية دولية تهدف إىل 

ية عن طريق منع دخول و انتشار  حماية النباتات المزروعة و النباتات البر

اآلفات. تزايد حجم السفريات و التجارة الدولية بشكل كببر عن ذي قبل. 

 علي فعندما يتنقل ال
ً
ي تمثل خطرا

بشر والسلع حول العالم فإن الكائنات الت 

 النباتات تنتقل معهم. 

 تنظيم : 

ي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.  180هناك أكبر من  ◆
 طرف متعاقد ف 

لكل طرف متعاقد منظمة قطرية لوقاية النباتات و نقطة اتصال رسمية  ◆

 لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 

منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتيسبر تنفيذ االتفاقية تعمل تسع  ◆

ي البلدان. 
 الدولية لوقاية النباتات ف 

تتواصل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع المنظمات الدولية ذات  ◆

ي بناء القدرات اإلقليمية و الوطنية. 
 الصلة للمساعدة ف 

 االتفاقية تقدمها منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة )الفاو(.  أمانة ◆

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

 4812 5705 06 39+رقم الهاتف: 
 : ي

ون  يد االلكب   ippc@fao.orgالبر
:  الموقع ي

ون   www.ippc.intااللكب 
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