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R-03  بروميد امليثيل أو احلد من استخدامه كتدبري للصحة النباتيةاالستعاضة عن استخدام  

11  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصفحة 1  من

 معلومات أساسية
 

بروميد  االستعاضة عن استخدام بشأن ا توجيهيةإىل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات خطوط   1التوصية تقّدم هذه 
 .2ثيلبروميد امليمن تدابري الصحة النباتية من أجل احلد من انبعاثات امليثيل أو احلد من استخدامه كتدبري 

 
من االتفاقية  )ز(2-11 اة  امل ليهعلى حنو ما تنص ع اهليئة(تدابري الصحة النباتية )توصية هليئة هذه الوثيقة هي و  

 الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية الدولية(.
 

 لدويل ا الصططططططططططحة النباتية املذططططططططططتخدمة ا هذه التوصططططططططططية ا املعيا  تعريفات مصطططططططططططلحاتاالطالع على ميكن و  
 (.مذرة مصطلحات الصحة النباتية) 5  قم
 

ويكمن الغرض الرئيذي من االتفاقية الدولية ومذؤولية أطرافها املتعاقد  ا منع انتشا  وةخول اآلفات اليت تصيب  
على تشجيع  ااقد  أيض  لك، تعمل األطراف املتعملكافحتها. ولتحقيق ذالنباتات واملنتجات النباتية وترويج التدابري املالئمة 

املتعاقد   للوائح. وتنّص االتفاقية الدولية، ا ةيباجتها، على أن تأخذ األطراف اخلاضعةاختاذ تدابري مناسبة ملكافحة اآلفات 
اية صحة انإنذان  تنظم وقاية النباتات وماليت اة، "املباةئ املوافق عليها ةولي  ا االعتبا ، لدى موافقتها على االتفاقي

واحليوان والبيئة". وشّجع االجتماع الثاين للهيئة "األطراف املتعاقد  على ترويج أفضل مما سات التبخري، وتكنولوجيا 
االقتصاةية  االسرتةاة وتطوير واستخدام بدائل لربوميد امليثيل ا تدابري الصحة النباتية عندما تكون هذه جمدية من الناحيتني

ة، على مراعا  ، ا الوقت الذي يعمل فيه على حتقيق أهداف االتفاقياتم تشجيع األطراف املتعاقد  أيض  والفنية". وعليه، ي
 الشواغل البيئية، اليت تشمل وقاية طبقة األوزون بالتقليل من انبعاثات بروميد امليثيل.

 
قة األوزون متعاقد  ا بروتوكول مونرتيال بشأن املواة املذتنفد  لطب اأطراف   اأيض  وجيوز لألطراف املتعاقد  أن تكون  

 "بروتوكول مونرتيال"(. واألطراف املوقّعة على بروتوكول مونرتيال ملزمة حبماية طبقة األوزون باسم)املشا  إليه ا ما بعد 
لتد جيي نإنتاجها ا انإهناءاف، عن طريق عن طريق خفض انبعاثات املواة املذتنفد  لألوزون، والقضاء عليها ا هناية املط

 .3واسترياةها واستهالكها، مع مراعا  استثناءات احلجر وما قبل الشحن
 

، مت إة اج بروميد امليثيل كماة  مذتنفذ  لألوزون وخاضعة 1992كوبنهاجن لربوتوكول مونرتيال لعام   تعديلوا  
بروتوكول مونرتيال. على أن استخدام بروميد امليثيل ألغراض احلجر ألحكام االنتهاء التد جيي الستخدامها الوا ة  ا 

ة حتديد بدائل جمدية لصعوب االتد جيي الوا ة  لربوتوكول نظر  من أحكام انإهناء  اأغراض ما قبل الشحن مذتثىن حالي  الز اعي و 
راض حدوة لكمية بروميد امليثيل اليت ميكن استخدامها لألغراض املتعلقة باحلجر الز اعي وأغ ا. ال توجد حالي  اواقتصاةي  ا فني  

 بياناتإلزامية لتوفري  متطلبات ، مت االتفاق على1999عام  اتعديل بيجني لربوتوكول مونرتيال  اما قبل الشحن. و 
                                                           

جيوز فاقات ةولية أخرى. و اتامللقا  على عاتقها مبوجب  اللتزاماتاحقوق األطراف املتعاقد  أو الصاة   عن اهليئة ما يؤثر ا ا هذه التوصية  ال يوجد  1
 ، مثل بروتوكول مونرتيال.تطبيق أحكام اتفاقات ةولية أخرى

 مشاو   األعضاء.عرضت على صل كمعيا  ةويل و ا األقد وضعت هذه التوصية ل  2
القطرية  : أغراض احلجر وما قبل الشحن، الوحداتعلى النحو اآليتبروتوكول مونرتيال خدمة ا بعض املصطلحات املذتإىل هذه الوثيقة يل حت  3

 تفذريها على هذا النحو.عدم ويتعنّي  الدولية تفاقيةالاليذت مصطلحات املصطلحات لألوزون. وهذه 
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فعول وأغراض ما قبل الشحن. وقد سرى م ألغراض احلجر الز اعي ابروميد امليثيل املذتخدمة سنوي   إحصائية عن كميات
 ستخدامهاا. وعليه، تقع على أطراف بروتوكول مونرتيال التزامات بالفعل لرصد 2001هذا التعديل ا يناير/كانون الثاين 

 .وانإبالغ عنه وأغراض ما قبل الشحن ألغراض احلجر الز اعيربوميد امليثيل ل
 

ملكافحة  اواسع   اوهو يتيح طيف   آلفات لعد  عقوة.املكافحة  معاجلةكبروميد امليثيل بصو   واسعة   استخداممت و  
بة قبل ز اعة كمبّخر للرت   امت استخدام بروميد امليثيل أساس  احلشرات، واخليطيات، واألعشاب، واملمرضات والقوا ض. و 

 للصحة ملعاجلة الذلع وتبخري املنشآت. وتتمثل معظم استخدامات بروميد امليثيل، كتدبري اأيض   استعمالهاحملاصيل، كما يتم 
ب والكتل واألخشا احلبوب، واملواة الغذائية اجملففة، ومواة التعبئة اخلشبية،و  البقوليات، باتية ا معاجلة الذلع املعمر ، مثلالن

 ، مثل الفاكهة.لقابلة للتلفالذلع ااخلشبية، بانإضافة إىل 
 

 فرض قيوة  مكانيةنإ ال كتدابري صحة نباتية خاصة، نظر  به أن مثة حاجة إىل بدائل بروميد امليثي املعرتفمن و  
ا استخدام املتعاقد   األطرافإىل استمرا  أن هناك حاجة  ايد امليثيل. ومن املعرتف به أيض  ا املذتقبل على استخدام بروم

 مكافئة وجمدية.و توافر تدابري صحة نباتية بديلة  حني بروميد امليثيل إىل
 

 بعض الدول بنجاح استخدام بروميد امليثيل أو ألغته. خفضتوقد  
 

 24للمعيا  الدويل  قم ا يد املثيل واملعاةلة للتبخري بربوميد امليثيل طبقمينبغي لتدابري الصحة النباتية البديلة لربو و  
قومات البقاء مبوجب (، حىت تعترب تدابري هلا م)اخلطوط التوجيهية لتحديد تعاةل تدابري الصحة النباتية واالعرتاف بذلك

تابعة االتفاقية لوقاية النباتات، أن تكون جمدية اقتصاةيا وفنيا. وباملقا نة عّرفت جلنة اخليا ات الفنية املعنّية بربوميد امليثيل ال
ملمكن انإجراءات اغري الكيميائية أو الكيميائية و  تلك املعاجلات"( البدائل بأهنا MBTOCتحد  للبيئة )لربنامج األمم امل

 .4"تطبيقها من الناحية الفنية ملكافحة اآلفات، وبالتايل اجتناب استخدام بروميد امليثيل أو استبداله
 

 إلى موجهة التوصية هذه
 

 .النباتات لوقاية الوطنية واملنظمات املتعاقد  األطراف 
 

 اتالتوصي
 

، قائمة حلني ةخلفض اخلطر من ةخول بعض اآلفات احلجرية، تبقى احلاجة لربوميد امليثيل، كتدبري صحة نباتي 
بروميد قليل استخدام على ت تذاعدهاستطوير نطاق من البدائل املكافئة. وتشّجع األطراف املتعاقد  على وضع اسرتاتيجية 

 امليثيل لتدابري الصحة النباتية أو تقليل انبعاثاته. وقد تتضمن هذه االسرتاتيجية مناطق العمل التالية:
 
 استبدال استخدام بروميد امليثيل -
 خفض استخدام بروميد امليثيل -

                                                           
 .1998جلنة اخليا ات الفنية لربوميد امليثيل،   4

https://www.ippc.int/static/media/files/publications/ar/2014/05/26/ispm_24_2005_ar_2013-01-19_reformatted.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/ar/2014/05/26/ispm_24_2005_ar_2013-01-19_reformatted.pdf
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 انبعاثات بروميد امليثيل فيزيائي  خفض ا -
 لتدابري الصحة النباتية.التذجيل الدقيق الستخدام بروميد امليثيل  -
 

ويتعنّي على األطراف املتعاقد ، أثناء تطويرها وتطبيقها اسرتاتيجيات الستبدال بروميد امليثيل وخفض استخدامه  
 املعيا  الدولية لوقاية النباتات. وهذه املباةئ موصوفة ا االتفاقيةمراعا  أية التزامات ةولية خاضعة هلا وذات صلة مبباةئ 

 .(الدولية أسس الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابري الصحة النباتية ا التجا  ) 1الدويل لتدابري الصحة النباتية  قم 
 
 االستعاضة عن استخدام بروميد الميثيل كتدبير للصحة النباتية -1
 

دال منها بالرغبة ا خفض استخدام بروميد امليثيل، العمل على استب اعلى األطراف املتعاقد ، اعرتاف   ينبغي 
بربوميد  ون التبخري. وحيثما يكااتية بديلة، حيثما كان ذلك ممكن  استخدام بروميد امليثيل بزياة  استخدام تدابري صحة نب

صحة نباتية  النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح فقد يتم استبداله بتدبريكمعاجلة من معاجلات الصحة   اامليثيل مذتخدما حالي  
 واملناطق  ج النظم واملناطق اخلالية من اآلفاتبديل ال يتم فيه استخدام بروميد امليثيل. وقد يتضمن ذلك استخدام هنُ 

 .عاةلفات والتنتاج اخلالية من اآلاليت ينخفض فيها ملعاجلة انتشا  اآلفات وأماكن انإنتاج اخلالية من اآلفات، ومواقع انإ
 

وفيما يلي أمثلة لتدابري صحة نباتية جيوز تطبيقها بصو   مذتقلة أو باال تباط مع تدابري صحة نباتية أخرى  
 لالستعاضة عن بروميد امليثيل كمعاجلة من معاجلات الصحة النباتية ا حال تعاةهلا:

 
 )مثل فلو يد الكربيت( 1كيماويات أخرى مثل املعامالت املذكو   ا املرفق   استخدام )أ(

 املعامالت الفيزيائية )مثل  فع ة جة احلرا  ، التربيد، التشعيع( استخدام )ب(
 الفو ي للذلع )مثل طحن احلبوب إىل ةقيق عند الوصول( التجهيز )ج(
 خالية من الرتبة، وز اعة األنذجة، واملزا ع املعقمة(.طرائق إنتاج خالية من اآلفة )مثل مذتنبتات منو  )ة(

 
د امليثيل يوا احلاالت اليت يتم فيها حتديد شحنات غري املمتثلة ا نقطة االسترياة، ينبغي جتنب استعمال بروم 

 (لى الوا ةاتع النباتية اخلطوط التوجيهية لنظطام تطبيق لوائح الصحة) 20)يرة ا املعيا  الدويل  قم  احيثما يكون ذلك ممكن  
 .((االمتثالوصف لإلجراءات املناسبة الواجب اختاذها ا حاالت عدم 

 
الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة  عامالتم) 28وتعمل اهليئة، مذتند  إىل حد بعيد على أحكام املعيا  الدويل  قم  

البدائل،  وتشجع األطراف املتعاقد  على استخدام هذه( على اعتماة معاجلات تكون بدائل ناجحة لربوميد امليثيل. للوائح
 عندما تصبح معرتفا هبا، لالستعاضة هبا عن بروميد امليثيل حيثما كان ذلك مناسبا.

 
أحد املعايري الدولية على خيا ات ملعاجلات متنوعة لذلعة ما، أحد اخليا ات هو بروميد امليثيل  يوحيثما حيتو  

التعبئة  نإخضاع مواة اخلطوط التوجيهية) 15هو املعيا  الدويل  قم  اق عليه هذه احلالة حالي  لذي تنطب)واملعيا  الوحيد ا

https://www.ippc.int/ar/publications/602/
https://www.ippc.int/ar/publications/591/
https://www.ippc.int/ar/publications/591/
https://www.ippc.int/ar/publications/640/
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فإن األطراف  ا حيني تعترب اخليا ات األخرى أقل إضرا ا بالبيئة من حيث تأثريها، ((اخلشبية ا التجا   الدولية إىل اللوائح
 التأثري األةىن.املتعاقد  تشجع على استخدام اخليا /اخليا ات ذات 

 
عرض معاجلات صحة بربوميد امليثيل، وي امعاجلتها تا خيي  من هذه التوصية قائمة بالبنوة اليت متت  1املرفق ويتضمن  

 نباتية بديلة ممكنة ميكن استخدامها لالستعاضة عن استعمال بروميد امليثيل أو احلد من استخدامه.
 
 المستخدمة كتدبير للصحة النباتيةالحد من أحجام بروميد الميثيل  -2
 

ميكن الوصول إىل احلد من انبعاثات بروميد امليثيل من خالل استخدام جرعات منخفضة من بروميد امليثيل كتدبري  
 اللصحة النباتية أو احلد من وتري  املعاجلة. وإضافة ملا تقّدم، يتعنّي حتليل االستخدام احلايل لربوميد امليثيل حبرص لتحديد م

 إذا كانت املعاجلة مناسبة وضرو ية.
 

 باتية:، للحد من استخدام بروميد امليثيل كتدبري للصحة الناب  وميكن اتباع النهج التالية، حيثما كان ذلك مناس 
 

 (ثري القلقأي كشف وحتديد آفة احلجر الز اعي اليت ت) عن التبخري انإلزامي ااملعتمد على التفتيش عوض   التبخري )أ(
جتنب إعاة  التبخري بال مرب  بربوميد امليثيل )أي أنه ال ينبغي اللجوء إىل إعاة  التبخري إال ا احلاالت الواضحة  )ب(

 احلجرية( لآلفات
حتذني مرافق املعاجلة، حذب االقتضاء، بغية تعظيم كفاء  التدخني، وبذلك ميكن احلد من جتديد مواة التدخني أو  )ج(

 إعاة  التدخني مقتضيات
 زياة  وقت التعريض بغية احلد من اجلرعات، حيثما أمكن من الناحية الفنية ()ة

 لشروط الصحة النباتية بالنذبة لذلع التصدير االمتثال )ه(
 ا احلاالت اليت تكون فعالية املعاجلة فيها حمل شك أو هامشية املعاجلةجتنب  )و(
 اجلرعات وأزمنة التعريض بغية احلد منها تقديرإعاة   )ز(

 استعمال ة جات احلرا   املثلى أثناء التبخري )ح(
 استعمال مرافق معاجلة حبجم مناسب )ط(
تقييم خماطر اآلفات وفعالية املعاجلة )عن طريق إجراء حتليل ملخاطر اآلفات( لتحديد ما إذا كان من املمكن استخدام  )ي(

 جرع أكثر مالءمة أو معاجلات بديلة.
 
 انبعاثات بروميد الميثيلالحد الفيزيائي من  -3
 

ق حتديث إطالق بروميد امليثيل ا الغالف اجلوي بطرق فيزيائية عن طريقليل أو إزالة تألطراف املتعاقد  ل نبغيي 
 املرافق على النحو املناسب لزياة  كفاء  استخدام بروميد امليثيل بقصد حتذني:

 

https://www.ippc.int/ar/publications/640/
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ةاةها، أو إعاة  استخدامها أو القضاء عليها، من خالل استخدام ضبط انبعاثات بروميد امليثيل، عن طريق اسرت  )أ(
 غرف مانعة للتذرب وفقاعات احتواء/اسرتةاة، وما شابه ذلك، على سبيل املثال.

منتجات من  ا، بدال  أةاء التبخري، ومثال ذلك استعمال أةوات ضبط االختبا ات البيولوجية، حيثما كان ذلك مالئم   )ب(
واستعمال ة جات حرا   أعلى أثناء التبخري من خالل التدفئة التكميلية عند الضرو   مع اقرتان ن، الزم× الرتكيز 

 ذلك جبريان اهلواء، واختبا  الضغط إخل، وخفض التذّرب
 ناقل للغاز كثاين أكذيد الكربون على سبيل املثال باستخدامجريان الغاز،  )ج(
 عاير  املناسبة لألجهز .مبا ا ذلك امل احلرا   صد الغاز وة جة  )ة(

 
 تسجيل استخدام بروميد الميثيل كتدبير للصحة النباتية -4
 

لقياس مدى التقّدم ا احلد من انبعاثات بروميد امليثيل الناجتة عن اسططططتخداماته كتدبري للصططططحة النباتية، ُتشططططّجع  
 تشططططططاطرها االسططططططتخدام احلايل وجتميع هذه البيانات و لوقاية النباتات على أن تذططططططّجل بدقة البيانات عن  لوطنيةااملنظمات 

 املذؤولة عن تطبيق بروتوكول مونرتيال(. لوطنيةا)اهليئة  5مع الوحد  القطرية لألوزون ا البلد
 

 :ما يلي أن تتضمن لمعلومات عن استخدام بروميد امليثيل لتدابري الصحة النباتيةلينبغي و  
 

 غراملكيلو الكميات املذتخدمة من بروميد امليثيل با )أ(
 ، حيثما كان ذلك مالئما6املبخّر  املواةوصف  )ب(
 ما إذا كان االستخدام يتعلق بذلع االسترياة أو التصدير )ج(
 اآلفات املذتهدفة. )ة(
 
 خطوط توجيهية لالستخدام المناسب لبروميد الميثيل كتدبير للصحة النباتية -5
 

 االشرتاك ا تنذيق األعمال التالية:لوقاية النباتات على  لوطنيةااملنظمات  تشجيع 
 

استعراض وة اسة كيفية تغيري سياسات الصحة النباتية )مثل شروط الصحة النباتية بالنذبة للوا ةات( لالستعاضة  )أ(
لعملي ومقومات ا ا وله الطابععن استخدام بروميد امليثيل أو احلد منه عند االقتضاء وحيثما وجد بديل له جمد فني  

 الثنائية بني البلدان. االتفاقياتمراجعة وتنقيح  اا. وقد يتطلب ذلك أيض  البقاء اقتصاةي  
لوقاية النباتات  نيةلوطالآلفات احلجرية فقط وأن تكون املنظمة  ري بربوميد امليثيل مذطططططتعمال  ضطططططمان أن يكون التبخ )ب(

 النحو املوصطططططوف  )على اطا ئ لآلفات غري املقّومة سطططططابق   كعملهي اليت تذطططططمح به أو تؤةيه، مبا ا ذلك التبخري  
 .((على الوا ةات النباتية اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة) 20ا املعيا  الدويل  قم 

                                                           
 .ا بروتوكول مونرتيالااللتزامات اخلاصة بتذجيل استخدامات بروميد امليثيل وانإبالغ عنها موجوة    5
 املنجز .واة باملقائمة  1املرفق يتيح العموة األول من اجلدول الوا ة ا   6
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لة ملذؤولني عن عمليات التبخري بربوميد امليثيل ألغراض احلجر حول أمهية متابعة تدابري بدياقدمي توجيهات إىل ت )ج(
 وجمدية للصحة النباتية.

 واستخدام تدابري صحة نباتية تتوافر هلا مقومات البقاء وتكون معاةلة وجمدية كبدائل بروميد امليثيل. إعداة )ة(
 قاء.النباتات عند وجوة بدائل الستخدام بروميد امليثيل تتوافر هلا مقومات الب األخرى لوقاية لوطنيةاإعالم املنظمات  )ه(
 ربوميد امليثيل ل عرض معاجلات الصحة النباتية تتذم بكوهنا فعالة وكفؤ  وموثقة وجمدية وقابلة للتنفيذ كبدائل )و(

معاجلات الصحة النباتية لآلفات ) 28االتفاقية باستخدام اخلطوط التوجيهية الوا ة  ا املعيا  الدويل  قم  أمانةعلى 
 (.اخلاضعة للوائح

 .االي  روميد امليثيل بالنذبة هلا عأعلى األولويات نإعداة معاجلات بديلة للذلع اليت يكون استخدام ب إعطاء )ز(
 مع جمموعات البحوث وهيئات التمويل نإعداة معاجلات بديلة حذب مقتضى احلال. االتصال )ح(
 مع وحد  األوزون الوطنية، حذطططططب االقتضطططططاء، لتيذطططططري اع بيانات اسطططططتخدام بروميد امليثيل و فع التقا ير  التنذطططططيق )ط(

 عنها سنويا 
البوابة الدولية للصحة  نظمة الوطنية لوقاية النباتات علىبدائل املعاجلة بربوميد امليثيل املعتمد  من قبل امل تفاصيلنشر  )ي(

 ( لتباةل املعلومات بشأهنا.https://www.ippc.intالنباتية أو  بطها هبذه البوابة )
 استخدامه. من احلدالتعاون مع الوحد  القطرية لألوزون لتطبيق اسرتاتيجية لالستعاضة عن بروميد امليثيل و  )ك(
 لوحطططد  لوقطططايطططة النبطططاتطططات وا لوطنيطططةامطططا بني املنظمطططة  عن بطططدائطططل اسططططططططططططططتخطططدام بروميطططد امليثيطططل ا املعلومطططاتتبطططاةل  )ل(

 القطرية لألوزون.
احلططاليطّطة اليت يكون فيهططا بروميططد امليثيططل اخليططا  الوحيططد، وتوفري معلومططات كططافيططة للجهططاز املالئم من  املعططاجلططاتحتططديططد  )م(

 أجهز  االتفاقية حىت تتم مراعاهتا عند تطوير بدائل حمتملة هلا مقومات البقاء )مثل حتديد الذطططططلعة، واآلفات املقرتنة 
 طلوبة(.امليثيل خبصوصها، والكفاء  امل بروميدهبا اليت يذتخدم 

تقييم أو إعاة  تقييم خماطر اآلفات )عن طريق حتليل خماطر اآلفات( لتحديد ما إذا كانت مواصفات املعاجلة مناسبة  )ن(
 وما إذا مل يكن من املمكن استخدام معاجلة أو تدابري بديلة أقل صرامة.

 
 توصية )أو توصيات( الهيئة التي أُبطلت بموجب ما ورد أعاله:

 
 قد أبطلتا مبوجب هذه التوصية. 1/1-وتوصية اهليئة  5/1-اهليئة/ اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية  إن توصية 

  

https://www.ippc.int/
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 ا من هذه التوصيةإلزامي   األغراض مرجعية فقط وهو ليس جزء   يقدم هذا املرفق
 

 دامهالحد من استخ: أمثلة عن معالجات الصحة النباتية الممكنة لالستعاضة عن بروميد الميثيل أو 1المرفق 
 

، ايل واملذططططططططططططططجلة حالي  لربوميد امليث اجلدول التايل قائمة باملعاجلات اليت ميكن النظر فيها واعتماةها كبدائل ترة ا 
. كما ميكن اسططططتخدام هذه املعاجلات لالسططططتعاضططططة عن بروميد 7حذططططب االقتضططططاء، واملذططططتخدمة ا بلد واحد على األقل

ا فيها وجيوز، كبديل لذلك، النظر ا اللجوء إىل تدابري الصطططحة النباتية، مب ا ظروف معينة.امليثيل أو احلد من اسطططتخدامه 
املناطق اخلالية من اآلفات أو املناطق اليت ينخفض فيها انتشططططططططططا  اآلفات وهنج النظم، كبدائل لبعض املعاجلات املذططططططططططروة  

لضطططططمان االتذطططططاق ا انإبالغ عن االسطططططتخدام  اق مذطططططاعد  ة املعروضطططططة ا هذا املرفأةناه. وقد يكون اسطططططتعمال ألاء البنو 
 ألغراض احلجر وما قبل الشحن.

 
 تؤثر االعتبا ات التالية ا اختيا  تدبري ما: 

 
يا، فطريات، ري توليفات أمناط احملاصيل )أزها ، فاكهة، جمموع و قي، اخل( أو أنواعها وأنواع اآلفات )حشرات، بكت (1)

 فريوسات، اخل(
أو وجوة اتفاقية بني البلدان بشأن املعاةالت، األمر الذي قد حيول ةون استخدام  لوطنيةااالفتقا  إىل التذجيل  (2)

 معاجلات خاصة ا بلدان معينة
 العوامل االقتصاةية اليت قد تؤثر على استخدام املعاجلة ا بلدان معينة (3)
 ذتوى مقبول )مثل الغذيل، التجميد، التقطيع(ة انإمداة اليت قد ختفض اآلفات ملالعمليات ا سلذل (4)
 مقاومة آفة ما للبديل املقرتح، األمر الذي قد يغرّي جدول اجلرعات الالزمة أو حيول ةون استخدام البديل (5)
 التشعيع )قد ال تقبل اآلفات اليت مل تصل إىل طو  النضج لكنه ميتصها بدال من ذلك من الوصول إىل طو  النضوج( (6)
 الستعمال املقصوة للذلعةا (7)
 اآلثا  غري املرغوبة للمخلفات الكيميائية بالنذبة للعاملني (8)
 أحكام ا املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ذات الصلة (9)
 املعاجلات األخرى اليت ميكن االتفاق عليها بني البلدان باالستناة إىل اتفاقيات ثنائية. (10)
 

  

                                                           
 يئة.اهلقد ال تكون املعاجلات الوا ة  ا اجلدول أةناه قد اعتمدت من قبل   7
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 يد امليثيل مقائمة بأمثلة عن معاجلات الصططططططططططططططحة النباتية احملتملة للنظر فيها بقصططططططططططططططد االسططططططططططططططتعاضططططططططططططططة عن برو  :1الجدول 
 أو احلد من استخدامه

أمثلة عن معالجات الصحة النباتية المحتملة للنظر فيها بقصد االستعاضة عن  قائمة بالمواد المبخرة
 بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه

  السلع
ملاء الذاخن، تعقيم الرتبة حلجر ما قبل الز اعة )بالبخا  أو كيميائيا(، الغمس مببيد ا )بغرض الغرس( أبصال، كو مات، ة نات و يزومات

 لآلفات، أو توليفة من هذه املعاجلات
، تشعيع، عامالت، ماء ساخنتوليفة م+جو متحّكم به )ثاين أكذيد الكربون، نيرتوجني أزها  وأغصان مقطوعة )مبا ا ذلك األو اق(

، اين أكذيد الكربونث+يروثرويداتفوسفني، خليط فوسفني/ غاز ثاين أكذيد الكربون، با
 ثاين أكذيد الكربون+فو مات انإيثيل

بالتربيد، هواء مضغوط ذو ة جة حرا   عالية، ماء ساخن، تشعيع، جتميد سريع،  معاجلة فاكهة وخضر طازجة
 عاجلاتمة فوسفني، توليف الغمس الكيماوي، سيانيد اهليد وجني، ،ببخا  ساخن معاجلة

 بذو ، حبوب وبذو  زيتية معد  لالستهالك 
 مبا ا ذلك األ ز )ليس بغرض الغرس(

ثاين +فنيلفيد الكا بونيل، فوسفني، فوسمعاجلة باحلرا  ، تشعيع، فو مات انإيثيل، س
 الكربون، نيرتوجني(أكذيد الكربون، جو متحّكم به )ثاين أكذيد 

مواة غذائية جمففة )مبا ا ذلك األعشاب، الثما  
 اجملففة، النّب والكاكاو(

معاجلة باحلرا  ، ثاين أكذيد الكربون حتت ضغط عايل، تشعيع، فو مات انإيثيل، أكذيد 
انإيثيلني، فوسفني، فوسفني + ثاين أكذيد الكربون، جو متحّكم به، ثاين أكذيد 

 وجني، فلو يد الذلفريل، أكذيد الربوبيلني الكربون، نيرت 
مواة املشاتل )نباتات موجهة للغرس خبالف 

 البذو (، والرتبة املرافقة ومذتنبتات النمو األخرى
يثيل مثل مبخرات أيزو ثيو سيانات امل اقيم الرتبة )بالبخا  أو كيميائي  ماء ساخن، تع

(MITC الغمس ا مبيد ،)) ،جلاتملعاامن أي من هذه توليفة لآلفات، فوسفني 
 ماء ساخن، غمس أو تعفري مببيد لآلفات، فوسفني، توليفة معامالت بذو  )بغرض الز اعة(

(، ميكن إضافة معامالت 15ا امللحق األول للمعيا  الدويل  قم  حمتواهباحلرا  ، ) معاجلة 8مواة التعبئة اخلشبية
 إضافية بديلة ا املذتقبل

األخشاب املذتدير ، أخشاب )مبا ا ذلك 
 واملنشو  ، و قائق اخلشب(

 +MITCباحلرا  ، جتفيف ا األتن، إزالة اللحاء، ميكروويف، تشعيع، مزيج من  معاجلة
 يد الذلفريل  ني، فلو فوسفسلفات الفلو يد، يوةيد امليثيل، التشبيع أو الغمس الكيميائي، 

 باحلرا  ، تشعيع، إزالة القشر ، فوسفني، فلو يد الذلفريل معاجلة الكتل اخلشبية الكبري  )بقشر  أو بدوهنا(
ة يس، قش، ة يس حشائش، علف حيواين جمفف 

 )خالف احلبوب والنجيليات املذكو   أعاله(
 باحلرا  ، تشعيع، ضغط عايل + فوسفني، فوسفني، فلو يد الذلفريل معاجلة

  ص/كبس، تشعيع، فوسفني، فلو يد الذلفريل  باحلرا  ، معاجلة القطن وحماصيل ومنتجات األلياف األخرى
اين أكذيد الكربون حتت ضغط عال، جو متحّكم به )ثاين أكذيد الكربون، نيرتوجني(، ث )لوز، جوز، بندق، وغري ذلك( أشجا  املكذرات

وسفني + ثاين فوسفني، ف باحلرا  ، تشعيع، أكذيد انإيثيلني، فو مات انإيثيل معاجلة
 أكذيد الكربون، أكذيد الربوبيلني، فلو يد الذلفريل 

  المنشآت والمعدات
حتتوي آفات حجرية )مبا ا ذلك املصاعد،  مبان

 أماكن الذكن، مصانع، مرافق ختزين(
بيب مببيد باحلرا  ،  ش أو تض معاجلةجو متحّكم به )ثاين أكذيد الكربون، نيرتوجني(، 

 لآلفات، فوسفني، فلو يد الذلفريل

                                                           
ية الذي يضع قائمة باملعاجلات املعتمد  ملواة التعبئة اخلشبية. ومواة التعبئة اخلشب اهو املعيا  الوحيد حالي   15أن املعيا  الدويل  قم انإشا   إىل جتد   8

 .ا معيا  ةويل لتدابري الصحة النباتيةوصف ملعاجلات حمدة  خاصة هبا رة يهي الذلعة الوحيد  اليت 
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أمثلة عن معالجات الصحة النباتية المحتملة للنظر فيها بقصد االستعاضة عن  قائمة بالمواد المبخرة
 بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه

معدات )مبا ا ذلك اآلليات واملركبات الز اعية 
املذتعملة( وحاويات الشحن الفا غة، ومواة التعبئة 

 اليت يعاة استخدامها

، اء الذاخنباحلرا  ، البخا ، امل معاجلةجو متحكم به )ثاين أكذيد الكربون، نيرتوجني(، 
  ش أو تضبيب مببيد لآلفات، فوسفني، فلو يد الذلفريل

  بنود أخرى
أمتعة شخصية، أثاث، مشغوالت يدوية، مشغوالت 

 فنية، جلوة حيوانية، فرو وجلوة
أكذيد  باحلرا  ، تشعيع، معاجلةجو متحّكم به )ثاين أكذيد الكربون، نيرتوجني(، 

 ،  ش أو تضبيب مببيد لآلفات، فوسفني، فلو يد الذلفريل انإيثيلني
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منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
إن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاق دولي بشأن الصحة النباتية يهدف إلى 

حماية الموارد النباتية حول العالم وإلى تيسير التجارة اآلمنة.
وتتمثل رؤية االتفاقية في أن تتمتع البلدان كلها بالقدرة على تنفيذ إجراءات متوائمة 

لمنع دخول اآلفات إليها وانتشارها فيها، وللحد من تأثيرات اآلفات على صعيد األمن 
الغذائي والتجاري والنمو االقتصادي والبيئة.”

الهيكل التنظيمي
هناك أكثر من 180 طرفًا متعاقًدا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 	
لكّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة  	

لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تّم إنشاء 10 منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتنسيق عمل المنظمات الوطنية  	

لوقاية النباتات في مختلف مناطق العالم.
امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات تنسق انشطتها مع المنظمات الدولية المعنية  	

للمساعدة في بناء القدرات االقليمية و الوطنية
تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتوفير خدمات األمانة لالتفاقية. 	


