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[ ]1مشعوم مق ع ار يال الدول لصدالن الي ة النباتيرة لقرم  :62تردالن مكاف رة تفشر األمرعاض ضرن منقةرة
لالية م فات ذلاب مثال الفاكهة ()000-6002

[ ]2ال يشكل هذا جزءًا رمسياً من املعيار وسوف تعدله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعتماده.
تاليخ الوثيةة

2112-11-22

فئة الوثيةة

مشروع ملحق للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم

رعحقة احلالية لقوثيةة

 :11-2112عرضه على الدورة التاسعة هليةة تدابري الصحة النباتية ()2112
العتماده

ارعاحل العئيسية

 11 -2112قدّمت جلنة املعايري موضوع إقامة وصيانة منااقق ااضاعة للاوا
عند اكتشاف التفشي يف مناقق االية من ذباب الفاكهة ()110-2112
 12-2111أضافت الدورة اخلامساة هليةاة تادابري الصاحة النباتياة املوضاوع
()110-2112
 11 -2111وافقت جلنة املعايري على رفع مشروع املواصفة إىل مشاورة األعضاء
 12-2111أُرسل املشروع إىل مشاورة األعضاء ثم قام املشرف مبراجعاة مشاروع
املواصفة
 10-2111قام املشرف باملراجعة ووافق على املواصفة 02
 10-2111وضع الفريق الفين املعين باملناقق اخلالية من اآلفات وبنهج الانمم
املتعلقة بذباب مثار الفاكهة مشروع النص
 12-2112قامت جلنة املعايري باملراجعة ووافقت على رفع املشروع إىل مشاورة
األعضاء
 12-2112رُفعت الوثيقة إىل مشاورة األعضاء
 12-2112استعرض فريق اخلاااء الفاين املعاين بادليل مصاللحات الصاحة
النباتية التعليقات
 10 -2112وافقت الدورة السابعة للجنة املعايري علاى إاضااع الوثيقاة لفا ة
إبداء التعليقات بشأن الشواغل اجلوهرية
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 11-2112أُرسلت الوثيقة إىل ف ة التعليقات بشأن الشواغل الر يسية ثام قاام
املشرف مبراجعة مشروع املواصفة
 11-2112وافقت جلنة املعايري على رفاع املشاروع إىل الادورة التاساعة هليةاة
تدابري الصحة النباتية العتماده
معاحل اإلشعاف

مالحظات

 10 -2112جلنااة املعااايري ( Aliaga, Julieالواليااات املتحاادة األمريكيااة،
مشرف)( Castro-Dorochessi, Soledad ،اجمللس ،مساعد مشرف)
 11-2112جلنة املعايري ( Gonzalez, Jaimeاجمللس ،مشرف)
 11-2112جلنة املعايري ( Aliaga, Julieالواليات املتحدة األمريكية ،مساعدة
مشرف)( Castro-Dorochessi, Soledad ،اجمللس ،مساعد مشرف)
 10 -2111جلنة املعايري ( Rossel, Bartاالحتاد األفريقي)
 10 -2111جلنة املعايري ( Gonzalez, Jaimeاجمللس ،مشرف فين)
 11 -2112جلنة املعايري ( Gonzalez, Jaimeاجمللس)
ّ 2112-11 -22مت حتريره

[ّ ]2مت اعتماد هذال امللحق االل الدورة  xxهليةة تدابري الصحة النباتية يف [الشهر] [السنة]
[ ]2وهذا امللحق جزء إلزامي من املعيار.
[ ]0ارق ع ياء :تدالن مكاف ة الصفش ضن منقةة لالية م ذلاب مثال الفاكهة (السنة).
[ ]2م قومات أساسية
[ ]0إن حالة تفشي ذباب مثار الفاكهة ( )Tephritidaeاليت ّمت اكتشافها يف منلقة االية مان ذبااب مثاار الفاكهاة قاد
تشكّل الراً على البلدان املستوردة اليت تعتا فيها أنواع ذباب مثاار الفاكهاة آفاة حجرياة .ويصا هاذا امللحاق
تدابري املكافحة الواجب اختاذها يف منلقة الستةصال ذباب مثار الفاكهة أُقيمت ضمن منلقة االية من ذبااب مثاار
الفاكهة يف حال التفشي.
[ ]0ويغلي هذا املعيار التدابري التصحيحية وغريها من تدابري الصحة النباتية اليت ميكن استخدامها يف منلقة استةصاال
اآلفة ضمن منلقة االية من ذباب مثار الفاكهة.
[ ]2تُقام منلقة االستةصال وتدابري املكافحة ذات الصلة بهدف استةصال األناواع املساتهدفة مان ذبااب مثاار الفاكهاة،
وإعادة حال املنلقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة ،ومحاية املنلقة احمليلة اخلالية مان آفاات ذبااب مثاار
الفاكهة ،واالستجابة إىل متللبات االسترياد اليت يضعها البلد املستورد يف جمال الصاحة النباتياة ،حياماا تنلباق.
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وخباصة ،إن تدابري املكافحة ضرورية ألن حركة البناود اخلاضاعة للاوا الايت تادال إىل منلقاة استةصاال اآلفاة
وخترج منها تلرح الرًا حمتمالً على انتشار األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة.
[ -1 ]11إنشاء منقةة اسصئيال اآلفات
[ ]11يتعيّن على املنممة الوقنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر أن تصرّح عن التفشاي وفقااً هلاذا املعياار وملعاايري دولياة
أارى ذات الصلة بتدابري الصحة النباتية .وحني يت ّم اكتشاف حالة تفشي لألنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة
ضمن منلقة االية من آفات ذباب مثار الفاكهة ،ينبغي إقاماة منلقاة الستةصاال اآلفاات اساتنادًا إىل تقيايم فاين.
وتُعلَّق حالة املنلقة اخلالية من آفات ذباب الامار .ويف حال عدم التمكن من تلبياق تادابري مكافحاة قاماة منلقاة
الستةصال اآلفة ،تُلغى حالة املنلقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة وفقاً هلذا املعيار.
[ ]12وجيب أن تضم منلقة استةصال اآلفة املنلقة املصابة .وإضاف ًة إىل ذلك ،ينبغي إقامة منلقاة واقياة ااياياً ماع هاذا
املعيار ،ووفقاً ملا يرد يف مسوحات حتديد مناق ق اآلفاات ،ماع األااذ يف االعتباار قادرة االنتشاار اللبيعياة لألناواع
املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة ،واصا صه البيولوجية ذات الصلة ،وغريها من العوامل اجلغرافية والبيةية.
[ ]12وجيب رسم دا رة حتادّد املسااحة الادنيا ملنلقاة استةصاال اآلفاة ،علاى أن تركّاز علاى اكتشااف األناواع ااالياة
املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة وضمن قلر واسع مبا فيه الكفاية ليتلابق مع االعتبارات أعااله ،وفقا ًا ملاا حتادّده
املنممة الوقنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر .ويف حال اكتشاف عدة آفات ،جيب أن تُرسَم عدة دوا ر (قاد تكاون
متداالة) ،كما يبينه الشكل .1
[ ]12وإذا اقتضى ذلك التنفيذ العملي ملنلقة استةصال اآلفة ،قد تقارر املنمماة الوقنياة لوقاياة النباتاات يف البلاد املصادّر
تعديل هذه املنلقة لتتلابق مع اادود ا دارية أو مع التوبوغرافيا ،أو مقاربة الدا رة مبضلّع
[ ]10وميكن استخدام جهاز لإلسناد اجلغرايف (مال النمام العاملي لتحديد املواقع) أو اريلة تتضمن إحاداثيات جغرافياة
لتحديد منلقة استةصال اآلفة واكني التعرّف عليها .كما ميكن وضع عالمات إريادية على قول اادود واللرقات
لتحذير العامة ،ونشر إيعارات لتسهيل توعية الناس.
[ ]12ويتعيّن على املنممة الوقنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر أن تبلغ املنممة الوقنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد
حني يتأكد تفشي ذباب مثار الفاكهة وتُقام منلقة الستةصال اآلفة ضمن منلقة االية من آفات ذباب مثار الفاكهة
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ارفصاح:
اكتشاف اآلفة
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إحداثيات املرجع اجلغرايف

[ ]10الشكل  :1ماال عن الدوا ر احملددة ملناقق اآلفات واملضلّعات املقاربة هلا لتحديد منلقة استةصال اآلفة حول ثالث
مناقق ّمت اكتشاف آفات فيها.
[ -6 ]12تدالن اركاف ة
[ ]21كل مرحلة من مراحل سلسلة ا نتاج (مال الزراعة ،والفرز ،والتعلياب ،والنقال ،وا رساال) قاد تايدإ إىل انتشاار
األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة من منلقة استةصال اآلفة إىل املنلقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهاة.
وال ينلبق هذا على أإ منشآت موجودة يف املنلقة ا خلالية من آفاات ذبااب مثاار الفاكهاة ومناولاة الفاكهاة القابلاة
لإلصابة فقط يف هذه املنلقة .كما ينبغاي تلبياق تادابري مكافحاة مال ماة دارة الار اآلفاات يف املنلقاة احمليلاة
اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة والبلد املستورد.
[ ]21ميكن تنفيذ تدابري املكافحة املستخدمة يف املناقق املصابة بذباب مثار الفاكهة يف منلقة استةصال اآلفة.
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[ ]22ميكن أن تدقّق املنممة الوقنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد يف تدابري املكافحاة ،ااياياً ماع متللباات املنمماة
الوقنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر.
[ ]22يرد وص تدابري املكافحة امللبَّقة يف كل مرحلة من مراحل سلسلة ا نتاج يف األجزاء التالية.
[ 1-6 ]22اإلنصاج
[ ]20االل مرحلة ا نتاج ،وضمن منلقة استةصال اآلفة ،قد تللب املنممة الوقنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر وضاع
تدابري مكافحة لتاليف ا صابة باآلفة ،مان قبيال إحاقاة الفاكهاة بأكيااس ،وررياد الاماار (أإ إزالاة الاماار غاري
ش بلعم الاوتني ،وتقنية ااشرات العقيمة ،وانلالق أيباه اللفيلياات ،والصارف
املرغوب بها من األيجار) ،والر ّ
الصحي يف ااقل ،وتقنية إتالف الذكر ،وحملات اللعم أو وضع الشباك.
[ 6-6 ]22حعكة ارواد اخلاض ة لقوائح
[ ]20إن حركة املواد اخلاضعة للاوا ( ماال ال باة ،النباتاات القابلاة لإلصاابة ،والفاكهاة القابلاة لإلصاابة) إىل منلقاة
استةصال اآلفة ،أو منها ،أو عاها ،أو داالها جيب أن تتلابق مع تدابري املكافحاة للحايول دون انتشاار األناواع
املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة ،وجيب أن ت افق بالوثاا ق الضارورية لإلياارة إىل منشاأ املاواد ووجهتهاا .وهاذا
يتعلق أيض ًا بنقل املواد اخلاضعة للوا من أجل إصدار يهادات الصحة النباتية.
[ 3-6 ]20الص قيب ومنشآت الص قيب
[ ]22ميكن أن تتواجد منشآت تعليب الفاكهة داال منلقة استةصال اآلفات واارجها ،وميكان تعلياب الفاكهاة القابلاة
لإلصابة املزروعة داال هذه املنلقة أو اارجها .وينبغي أن تياذ يف االعتباار يف كال حالاة تادابري املكافحاة الايت
حتول دون انتشار األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة .
[ ]21يتعني على املنممة الوقنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر أن تقوم مبا يلي:

[]21

 تسجيل املنشأة

[]22

 قلب وضع تدابري مكافحة للحيول دون داول األنواع املستهدفة من ذباب الفاكهة إىل املنشاأة أو اهلاروب
منها ،كما هو مال م.

[]22

 قلب وضع أساليب للفصل املادإ بني خمتل جمموعات الفاكهة القابلة لإلصابة (من قبيل استخدام حزم
مانعة للحشرات) لتاليف التلوث املتبادل بينها ،واملوافقة على هذه األساليب.

[]22

 قلب وضع تدابري مال مة للحفاظ على الفصل بني الفاكهة القابلة لإلصابة واآلتية من منااقق ذات حااالت
خمتلفة لآلفات (مال إقامة مواقع منفصلة لتلقّي الفاكهة ،ورهيزها ،وختزينها ،وإرساهلا).
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[]20

 قلب وضع تدابري مال مة يف ما خيصّ مناولة الفاكهة القابلة لإلصابة وحركتها عاا املنشاأة لاتاليف اخللاط
بني الفاكهة القادمة من مناقق ذات حاالت خمتلفاة لآلفاات (ماال املخللاات االنسايابية ،وا ياارات،
وتدريب املوظفني)

[]22

 قلب وضع أساليب للتخلّص من الفاكهة القابلة لإلصابة القادماة مان منلقاة استةصاال اآلفاة واملرفوضاة،
واملوافقة على هذه األساليب.

[]20

 رصد األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة يف املنشأة ،وعند الضرورة ،يف املنلقة املتامخاة اخلالياة مان
آفات ذباب مثار الفاكهة.

[]20

 التحقق من أن مواد التعليب مانعة للحشرات ونميفة.

[]22

 قلب وضع تدابري مكافحة مال مة الستةصال أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة يف املنشأة عند اكتشافها.

[]21

 تدقيق املنشأة

[ 4-6 ]21الصخزي ومنشآت الصخزي
[ ]22ميكن أن تتواجد منشآت التخزين يف مواقع داال منلقة استةصال اآلفة واارجها .وجيب أن تكاون هاذه املنشاآت
مسجلة لدى املنممة الوقنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر ،وأن تتلابق مع تادابري املكافحاة للحايول دون انتشاار
األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة؛ ويتعني عليها على سبيل املاال أن تقوم مبا يلي:

[]22

 اافاظ على التمييز والفصل بني الفاكهة القابلة لإلصابة والقادمة من منلقة استةصال اآلفة ،ومان املنلقاة
اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة.

[]22

 استخدام أسلوب موافَق عليه للتخلّص من الفاكهة القابلة لإلصاابة والقادماة مان منلقاة استةصاال اآلفاة،
واليت رُفضت نتيجة عملية تفتيش أو أنشلة ملراقبة اجلودة.

[]20

 رصد األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة يف املنشأة ،وعند الضرورة ،يف املنلقة املتامخاة اخلالياة مان
آفات ذباب مثار الفاكهة.

[]22

 اختاذ تدابري مكافحة مال مة الستةصال أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة يف املنشأة عند اكتشافها.

[ 5-6 ]20الصجهيز ومنشآت الصجهيز
[ ]20إذا كانت منشأة التجهيز واقعة داال منلقة استةصال اآلفة ،فإن الفاكهاة القابلاة لإلصاابة واملعادّة للتصانيع (مان
قبيل الفاكهة املعدة نتاج العصري ،أو للتعليب ،أو إنتاج العجينة) ال تشكل الرًا إضافي ًا علاى املنلقاة مان حيا
ذباب مثار الفاكهة.
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[ ]22إذا كانت املنشأة واقعة اارج منلقة استةصال اآلفة ،يتعيّن على املنممة الوقنية لوقاية النباتات يف البلد املصادّر أن
تللب وضع تدابري داال املنشأة للحيول دون هروب األنواع املستهدفة من ذباب الفاكهة ،من ااالل منااقق تلقّاي
وختزين ورهيز مانعة للحشرات.
[ ]01ميكن رصد األنواع املستهدفة من ذباب مثا ر الفاكهة يف املنشاأة ،وعناد الضارورة ،يف املنلقاة املتامخاة اخلالياة مان
ذباب مثار الفاكهة .وينبغي اختاذ تدابري مكافحة مال مة الستةصال أنواع مستهدفة مان ذبااب الفاكهاة يف املنشاأة
لدى اكتشافها.
[ ]01ويتعني على املنممة الوقنية لوقاية النباتات يف البلاد املصادّر أن تللاب اعتمااد أسالوب موافَاق علياه للاتخلّص مان
اللفاكهة القابلة لإلصابة ومن نفايات املصنع يف منلقة استةصال اآلفة .وينبغي التخلّص من الفاكهة القابلاة لإلصاابة
واملرفوضة حبي ال تكون األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة قابلة للحياة.
[ 2-6 ]02ار اجلة ومنشآت ار اجلة
[ ]02جيب أن تكون منشآت املعاجلة مسجّلة لدى املنممة الوقنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر.
[ ]02وميكن قلب املعاجلة بعد ااصاد (من قبيل املعاجلة بالاودة ،أو املعاجلة باارارة ،أو التبخري ،أو ا يعاع) ،أو
يف بعض اااالت املعاجلة قبل ااصاد (مال رش اللعم ،أو إحاقة الفاكهة بأكياس) لنقل الفاكهة القابلة لإلصاابة
من املنلقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة أو لدى تصديرها من البلدان حيا ختضاع األناواع املساتهدفة مان
ذباب مثار الفاكهة إىل لوا على أنها آفة حجرية.
[ ]00قد يُللَب وضع تدابري مكافحة للحيول دون هروب األنواع املستهدفة مان ذبااب مثاار الفاكهاة يف منشاآت املعاجلاة
الواقعة داال املنلقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة ،إذا كانت تقوم مبعاجلة مواد ااضعة للوا قادماة مان
منلقة استةصال اآلفة .وقد تللب املنممة الوقنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر العزل املادإ داال املنشأة.
[ ]02يتعيّن على املنممة الوقنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر أن توافق علاى أسالوب الاتخلّص مان الفاكهاة املرفوضاة
القابلة لإلصابة والقادمة من منلقة استةصال اآلفة ،من أجل تقلايص الار انتشاار األناواع املساتهدفة لاذباب مثاار
الفاكهة .وقد تضم أساليب التخلّص استخدام أكياس مزدوجة يتبعها الدفن العميق أو اارق.
[ 0-6 ]00البيع دالل منقةة اسصئيال اآلفة
[ ]00قد تكون الفاكهة القابلة لإلصابة واليت يتم بيعها داال منلقة استةصال اآلفة معرّضة خللر ا صابة قبل بيعها (قاد
تكون معروضة ماالً يف سوق يف اهلواء الللق) ،وبالتالي ينبغي محايتها مادياً ،عند ا مكاان ،لاتاليف انتشاار األناواع
املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة لدى عرضها أو ختزينها.
[ -3 ]02الصوثيع ومسك السجالت
[ ]21جيب أن تكون تدابري املكافحة ،مبا يف ذلك ا جراءات التصحيحية ،املستخدمة يف منلقة استةصاال اآلفاة موثقاة،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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ومراجعة ،وحمدَّثة بصورة مال مة (أُنمر أيضاً املعيار الدولي  .)1220 :2وجيب أن تُتااح هاذه الوثاا ق إىل املنمماة
الوقنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد عند الللب.
[ -4 ]21إنهاء تدالن اركاف ة يف منقةة اسصئيال اآلفة
[ ]22جيب أن تستجيب عملية استةصال األنواع املستهدفة من ذباب الفاكهة يف منلقة استةصال اآلفة إىل متللبات إعادة
استةناف حالة املنلقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة بعد التفشي ،اشياً مع هذا املعياار .وجياب أن يساتند
إعالن االستةصال إىل توقّ اكتشاف األنواع املستهدفة من ذباب الفاكهة لف ة حمددة بتكوينها البيولوجي والشارو
1
البيةية السا دة ،كما تيكده الرقابة املُشار إليها يف هذا املعيار.
[ ]22جيب أن تبقى تدابري املكافحة سارية إىل حني ا عالن عن اسةصال اآلفة .إذا جن االستةصال ،ميكن إنهاء تادابري
املكافحة اخلاصة يف منلقة استةصال اآلفة ،وميكن استةناف حالة املنلقة اخلالية مان آفاات ذبااب مثاار الفاكهاة.
وأمّا إذا فشل االستةصال ،فينبغي تعديل حدود املنلقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهاة وفقا ًا لاذلك ،علاى أن
تبلَّغ بذلك املنممة الوقنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد ،كما هو مال م.
[ -5 ]22ارعاجع
[ ]20ار يال الدول لصدالن الي ة النباتية لقرم  4ل را  .1225ايا اقات إنشااء منااقق االياة مان اآلفاات .روماا،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منممة األغذية والزراعة

 1تبدأ الف ة من آار حترإ .بالنسبة إىل بعض األنواع ،أن تتوق ملدة ثاالث دورات حياتياة علاى األقال ،وماع ذلاك جياب أن تساتند الفا ة إىل
معلومات علمية مبا يف ذلك ما يقدمه نمام الرقابة يف املوقع.
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