
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
31–42014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 


 

31–42014 
 



March- April 2014 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 2 of 92 

 
1 3 
2 3 
3 4 
4 4 
5 4 
6 4 
7 5 
8 5 
9 7 

10 15 
11 22 
12 23 
13 24 
14            

25 
15 26 
16 26 
17 27 
18 28 
19 29 
20 29 
21 31 
22 31 
  

 
132 

2–35 
3–39 
4–83 
5–84 
6–87 
792 

 



CPM-9 Report March- April 2014 

Page 3 of 92 International Plant Protection Convention 

1  
 

1 Stephen Ashby 
 

2 Ren Wang
            

Wang


 
 

3       Nathan Guy     
               

            
 
 

4 



 

 
2  
 
21  
 

5  
 

6  
 1 123 

 



March- April 2014 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 4 of 92 

3  
 

7  
1 128

 
 
4  
 

8  
1 Rajesh Ramarathnam  
 
5  
 

9 


 
 

10125


91 
 

11  
1 4 
2 Vicioso 
 
6  
 

122 
 

 
13 

1  
 

                                                 
1CPM 2014/CRP/01 
2CPM 2014/08 



CPM-9 Report March- April 2014 

Page 5 of 92 International Plant Protection Convention 

7  
 

143
 

 
15

 
 

16 
 
1  
 
8  
 
81  
 

174

 

 
18

          
 
 

19 
1 

 
2        12 

CPM2014/21 Rev.1 
3 

            
CPM2014/21 Rev.1

 

                                                 
3CPM 2014/26 
4CPM 2014/21 Rev.1 



March- April 2014 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 6 of 92 

 
82  
 

20 5            
 

 
21 

 
 
 
 

  
  
 

 
 

             
 

  
 


 

  
 

22 
1  
2   

  2014 
 

 

                                                 
5CPM 2014/07 



CPM-9 Report March- April 2014 

Page 7 of 92 International Plant Protection Convention 

9  
 
91  
 

23


            


 
 

246
             2013

2014Bactrocera 

dorsalis  
            2014

      
              

 
 

25    shouldshallmustmay  
 

 
 

26


20167
72013 
 

27             
 

 
28 

                                                 
6CPM 2014/18 
7-01-https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140113/ippcproceduremanual_stset_2014
f3.75%20MB.pd--10_2014011312%3A12 



March- April 2014 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 8 of 92 

1 2013
 

 
92  
 

298 
 

30    14    2014  
 

 Tephritidae2006-031 
   Citrus sinensis      

Ceratitis capitata2007-206ACPM 2014/03_04 
     Citrus reticulata x Citrus sinensis  

2007-206BCeratitis capitataCPM 2014/03_05 
    Citruslimon      

Ceratitiscapitata2007-206CCPM 2014/03_06 
   Citrus sinensis     Bactrocera tryoni 

2007-206ECPM 2014/03_07 
 Citrus reticulata x Citrus sinensis

Bactrocera tryoni2007-206FCPM 2014/03_08 
   Citrus limon   Bactrocera tryoni2007-

206GCPM 2014/03_09 
    Citrus paradisi      

Ceratitiscapitata2007-210CPM 2014/03_10 
 

31
9 

 
32       AaMcAlpinePhyllosticta citricarpa  

  2004-023     15  2013– 

                                                 
8CPM 2014/03CPM 2014/03_01CPM 2014/03_02CPM 2014/03_03 
9CPM 2014/INF/05 
X472013– 



CPM-9 Report March- April 2014 

Page 9 of 92 International Plant Protection Convention 

30  2014           
10 
 

33
            

 2015   1 2015  
12015 
 

34 
1 1201112

       2006-003    
7 

2 2200626Tephritidae
           

2009-0077 
3  Cucumis melo var. Reticulatus   

 Bactrocera cucurbitae2006-110  
2007287 

4 Tilletia indica Mitra2004-

014272006
 

 
93         

2013 
 

35  11     
             

2013 
 

36
       2014   

                                                 
10objection-formal-citricarpa-phyllosticta-023-https://www.ippc.int/publications/2004 
11CPM 2014/19 Rev. 1 



March- April 2014 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 10 of 92 


 

 
37 

 
38 

 
1 201311200915


 

2              2013 
 

3  
4 

          
 

5   18 CPM 2014/19 Rev. 1
     201311 200915   

2013 
 
94  
 
941  
 

3912
2013 

 
402013

            
 

 
41     

2008004

                                                 
12CPM 2014/04CPM 2014/INF/11 



CPM-9 Report March- April 2014 

Page 11 of 92 International Plant Protection Convention 


 

 
42


 

 
43 

1  
 1 

            3
 

 3
 

 1
 

      1 
 

       2
 

         18  2
 

2  
  

  
3  

 Xanthomonas axonopodis pv. citri2002 -001 

 Xanthomonas axonopodis pv. citri2003-001 
  
 2006014 
 2006015 
 2006024 
 2009006 



March- April 2014 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 12 of 92 

4 1 
 619972009004 
 819982009005 

5 
 

6  
7       

 
8             

 
 
942 2008007 
 

44 13       
1

    2         
3 

   
4514 

 
46

 
 

47
               

 
 

48
 
 

49 
 

                                                 
13CPM 2014/06 
14 CPM 2014/INF/10 Rev.1  CPM 2014/CRP/04 



CPM-9 Report March- April 2014 

Page 13 of 92 International Plant Protection Convention 

1   
 

 
2 15

 
 
943 2008001 
 

5016
2008001 
 

51
 

 
52

 
  

 
 

532008001
 
 

54 
1 

2008001
 

2 
           





 

                                                 
152013814https://www.ippc.int/cpm 
16CPM 2014/11 CPM 2014/23 CPM 2014/INF/10 Rev.1 



March- April 2014 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 14 of 92 

3 


 
4               


 

5 
             

 
6          

2015 
7 

 
8  
9                

 
 

95  
 

5517
   2013    

 
 

56
2014 

 
57

941 
 

582014
 

 
59 

                                                 
17CPM 2014/05 Rev. 1 



CPM-9 Report March- April 2014 

Page 15 of 92 International Plant Protection Convention 

1 
 

2  
3 

 
 
10  
 
101  
 

60
 18

8112013 
 

61    
 

 
102  
 
1021 
 

62  19          
    2013           

          
 

 
63           

 
 

6420 
 

65 

                                                 
182013-june-report-meeting-group-planning-strategic-https://www.ippc.int/publications/link 
19CPM 2014/20 Rev.1 
20CPM 2014/CRP/09–CPM/2014/20 



March- April 2014 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 16 of 92 

1 2013


           
 

2 
CPM 2014/20 Rev 1 

3    
 

4 
 

5               
 

6 
2015 

7     
619972009004
2015 

8 
 

 
1022 
 

66 21     
22 
 

67 
1  
2  
3            2014

 
 

                                                 
21CPM 2014/09 CPM 2014/INF14 
22mobilisation-https://www.ippc.int/resource 



CPM-9 Report March- April 2014 

Page 17 of 92 International Plant Protection Convention 

1023 
 

6823
         




             
 

 
 

69
 

 
7024

 
 

71 
1  
2 2014 
3  
4  
5    5       

2015 
 
103 201320142015 
 
10312013 
 

722013252013
316
2012 
 

                                                 
23CPM 2014/INF/09 Rev.01 
24CPM 2014/CRP/08 
25CPM 2014/25Rev.1 



March- April 2014 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 18 of 92 

73
             


 

 
74 

1 2013 
2 

 
3  
 
103220142015 
 

7520142015262013
2014–201559295

282012–2013 
 

76      2014     
20142015     2014

2015
 
 

7720142015
566232
3116
 
 

78 
 
1  

201420151CPM 2014/15 Rev.1 
2 20142015

 

                                                 
26CPM 2014/15Rev.1 



CPM-9 Report March- April 2014 

Page 19 of 92 International Plant Protection Convention 

3        
 

4             
 

 
104  
 
104115 
 

792715
20132015

 
 

80 
1 15 
2 15

 
3  
 
1042        

 
 

8128 
 

8229
 

 
83       

             
       

 
 
                                                 

27CPM 2014/13 
28CPM 2014/30 
29CPM 2014/INF/13 



March- April 2014 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 20 of 92 

 
84


 
 

85
 

 
86 

1  
2          

CPM 2014/INF/13 
3        

CPM 2014/INF/13 
4           

 
5            

 
  
  
  
  
        


CPM 2014/INF/13 

6  2015


 
 
105  
 

87 30      
 

                                                 
30CPM 2014/24 



CPM-9 Report March- April 2014 

Page 21 of 92 International Plant Protection Convention 

            
 

 
88 

 
1  
2  
3  
4 

 
5  
6  
7  
 
106  
 

89 
 

 
9031




  
32 

 
91

 
 

                                                 
31CPM 2014/CRP/02 
32_notice.pdfhttp://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/gypsy_moth/downloads/agm_industry 



March- April 2014 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 22 of 92 

11  
 
111  
 

92332013



 

 
 

93         
 

 
94 

1 
 

2 
            

 
3         


 

4           
 

5  
6           

34 
 

                                                 
33CPM 2014/16 
342CPM 2014/16 



CPM-9 Report March- April 2014 

Page 23 of 92 International Plant Protection Convention 

112  
 

95 35      
2015
2014

             
 
 

96 
1 

20152014 
2 2014

2014
2014 

3      
 

4            
              

 
 
12  
 

9736  





 
 

98        


             
 

                                                 
35CPM 2014/17 
36CPM 2014/27 



March- April 2014 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 24 of 92 

 
99 

 
1  
2 

           
 

3          
           

 
4          

 
 
13  
 
131  
 

10037
Green Ink 
 

101  
      

 
 

102       
 

 
103 

 
132  
 

104
 

 

                                                 
37CPM 2014/28 



CPM-9 Report March- April 2014 

Page 25 of 92 International Plant Protection Convention 

105
 

 
106 

 
1  
2 

2015 
3  
 
14 
 
 
141  
 

107382013


25


 
 
142  
 
1421 
 

108
39

 
 

                                                 
38CPM 2014/INF/01 
39CPM2014/INF/03 



March- April 2014 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 26 of 92 

1422 
 

10940
 

110 
 

 
1423 
 

11141 
 
143   
 

11242
 

 
15   
 

11343 
 

114               
 

 
115 

1 CPM-9/2014/016 
2   CPM-9/2014/02    

6 
 

                                                 
40CPM2014/INF04  
41CPM2014/INF06 
42CPM2014/INF02, 07, 08 
43CPM 2014/14 



CPM-9 Report March- April 2014 

Page 27 of 92 International Plant Protection Convention 

16   
 
161   
 

1162013
 

 
162   
 

11744
 
 

118               
CPM2014/22 
 

1192014 
 

120 
 
1  
2 1CPM 2014/2 
 
17   
 
171    
 

121Laurene Levy
45        






 

 

                                                 
44CPM 2014/22 
459-cpm-https://www.ippc.int/publications/presentations 



March- April 2014 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 28 of 92 

172 
 

122 46    Sam Bishop   
              

Emmanuelle Soubeyran
         

Bishop
 

 
173 
 

123Walter Fabían Alessandrini47  
     

 
 

124 Maoyu Chen48     


 
 

125        
               

 
 
18  
 

12649        
 

 
127 

105Kyu-Ock Yim 

106Peter Thomson 
                                                 

469-cpm-https://www.ippc.int/publications/presentations 
479-cpm-lications/presentationshttps://www.ippc.int/pub 
489-cpm-https://www.ippc.int/publications/presentations 
49CPM 2014/12CPM 2014/CRP/11 



CPM-9 Report March- April 2014 

Page 29 of 92 International Plant Protection Convention 

107          CPM 2014/12
CPM 2014/CRP/11 

 
19   
 
191  
 

12850 
 

129 
 
1               1 

CPM 2014/10 
2               1 

CPM 2014/10 
 
192 
 

130 
1 2

CPM 2014/10 
2      2

CPM 2014/10 
 
20  
 
201  
 

13151
 

 
132

 
 

                                                 
50CPM 2014/10 
51CPM 2014/29 



March- April 2014 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 30 of 92 

133    
 

 
134 

 
135 

1 


 

2 2014 
3 

            
        

 
4      

 
 
202  
 

136     52  
            

 
 

137
 
 
203  
 

138   2013
 

 

                                                 
52CPM 2014/CRP/13 



CPM-9 Report March- April 2014 

Page 31 of 92 International Plant Protection Convention 

204  
 

139         


 
 
21  
 

14016202015 
 
22  
 

141 
116 



Appendix 1 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 32 of 92 

1 
 

 
 

3142014 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
81  
82   
9   
91  
92  
93 

2013 
94  
941   
942 2008007 
943 2008001 
95  

10  
101  
102  
1021  
1022  
103 201320142015 
104  



CPM-9 Report Appendix 1 

Page 33 of 92 International Plant Protection Convention 

1041 15 
1042 

 
105   
106  
11  
111  
112  
12  
13  
131   
132  
14 

 
141  
142  
1421  
1422   
1423  
143  
15  
16  
161  
162   
17  
171   
172  
173  
18  
19  
191  
192  



Appendix 1 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 34 of 92 

20  
21  
22 



CPM-9 Report Appendix 2 

Page 35 of 92 International Plant Protection Convention 

2– 
 

 
 

31–42014 
 

  


 

  

01  02  

02 Rev.01 02  


 

 

03 092  


 

 

04 0941 


 


 

 

05 095  


 

 

06 0942 


 


 

 

07  82 

 


 

 

08 06  


 

 

09 1022  


 

 

10  
191
192 


 


 

 

11 0943 


2008001

 


 

 



Appendix 2 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 36 of 92 

  


 

  

12 18 


 


 

 

13 1041 15 


 

 

14 15  


 

 

15 103 


20142015 


 

 

16 111 


2013 


 

 

17  112  


 

 

18 091  


 

 

19  093 




2013  


 

 

20 1021  


 

 

21 081  


 

 

22 162 

 


 

 

23  943 


2008001


 


 

 



CPM-9 Report Appendix 2 

Page 37 of 92 International Plant Protection Convention 

  


 

  

24  105  


 

 

25  103 


2013 


 

 

26 7 


2013 


 

 

27 12  


 

 

28 131 


 
 

29 20 

 

 

30 1042 







 

 

31 2  

 
 

 
  

 

  

INF 01 141 




 

 

INF 02 Rev.01 143  

INF 03 143  

INF 04 1421  

INF 05 1422 




2014 

 



Appendix 2 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 38 of 92 

INF 06 092  

INF 07 1423 


 
 

INF 08 143 


 
 

INF 09 Rev.01 143 


 
 

INF 10 Rev.01 20 


28

 

 

INF 11 

8294
2943

102115 

flash drive  

INF 12 20 



 

 

INF 13 941 







 

 

INF 14 1022  

INF 15 2 





 

 



CPM-9 Report Appendix 3 

Page 39 of 92 International Plant Protection Convention 

3– 
 

 
 

31–42014 
 

 
 

MEMBER COUNTRIES (CONTRACTING PARTIES)  
PAYS MEMBRES (PARTIES CONTRACTANTES)  
PAÍSES MIEMBROS (PARTES CONTRATANTES) 

 
AFGHANISTAN - AFGANISTÁN 
 
Alternate(s) 
Mr Abdul Razak AYAZI 
Agriculture Attache 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of the Islamic Republic of 
Afghanistan  
Via Nomentana, 120  
00161 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 8611009 
Fax: (+39) 06 86322939 
Email: arayazi@hotmail.com 
 
ALGERIA - ALGÉRIE - ARGELIA 
 
Représentant 
Mme Nadia HADJERES 
Directrice 
Protection des Végétaux et du Contrôl 
Technique 
Ministère de l'Agriculture et du 
Développement Rural 
12,  Boulevard Colonel Amirouche 
Alger 
Phone: (+213) 21 503173 
Fax: (+213) 21 503177 
Email: nadia.hadjeres@gmail.com 
 

Suppléant(s) 
Mme Karima BOUBEKEUR 
Secrétaire des Affaires Etrangères  
Ambassade de la République algérienne 
démocratique et populaire  
Via Bartolomeo Eustachio, 12  
00161 Rome - Italie 
Phone: (+39) 06 44202533 
Fax: (+39) 06 44292744 
Email: embassy@algerianemnassy.it 
 
ARGENTINA - ARGENTINE 
 
Representante 
Sr Gustavo INFANTE 
Ministro Plenipotenciario  
Encargado de Negocios a.i. 
Representante Permanente Adjunto ante la 
FAO 
Embajada de la República Argentina   
(Representación Permanente ante la FAO)  
Piazza dell'Esquilino 2  
00185 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 48073300 
Email: emfao@mrecic.gov.ar 
 



Appendix 3 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 40 of 92 

Suplente(s) 
Sr Diego QUIROGA 
Director Nacional de Protección Vegetal 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) 
Av Paseo Colón, 315 - 4 Piso 
Buenos Aires, Argentina 
Phone: (+54) 11 4121 5176 
Fax: (+54) 11 4121 5179 
Email: dquiroga@senasa.gov.ar 
 
Sr Ezequiel FERRO 
Técnico Referente de Temas 
Internacionales Bilaterales y Multilaterales 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) 
Av Paseo Colón, 315 - 4 Piso  
Buenos Aires, Argentina 
Phone: (+54) 11 4121 5350 
Email: eferro@senasa.gov.ar 
 
Sra Andrea Silvina REPETTI 
Consejera 
Representante Permanente Alterna ante la 
FAO 
Embajada de la República Argentina   
(Representación Permanente ante la FAO)  
Piazza dell'Esquilino 2  
00185 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 48073300 
Email: emfao@mrecic.gov.ar 
 
Sr Carlos Martín COLICIGNO 
Asistente Técnico de Dirección de 
Negociaciones Multilaterales 
Dirección Nacional de Relaciones 
Agroalimentarias Internacionales 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca 
Buenos Aires, Argentina 
Email: ccolicigno@minagri.gob.ar 
 

ARMENIA - ARMÉNIE 
 
Representative 
Mr Artur NIKOYAN 
Head of the Phytosanitary Inspection 
State Service for Food Safety  
Ministry of Agriculture of Armenia 
Erebuni 12 street 
0039 Yerevan, Armenia 
Phone: (+374) 10 435125 
Fax: (+374) 10 450960 
Email: nikoyanartur@rambler.ru 
 
AUSTRALIA - AUSTRALIE 
 
Representative 
Ms Vanessa FINDLAY 
Chief Plant Protection Officer 
Department of Agriculture, Fisheries and 
Forestry 
GPO Box 858 
Canberra ACT 2601, Australia 
Phone: (+61) 2 6272 5936 
Fax: (+61) 2 6272 3567 
Email: vanessa.findlay@daff.gov.au 
 
Alternate(s) 
Mr Jan Bart ROSSEL 
Director  
International Plant Health 
Department of Agriculture, Fisheries and 
Forestry 
GPO Box 858 
Canberra ACT 2601, Australia 
Phone: (+61) 2 62725056 
Fax: (+61) 2 62725835 
Email: bart.rossel@daff.gov.au 
 
BANGLADESH 
 
Representative 
Mr Mohammad Muksedur RAHMAN 
Quarantine Pathologist 
Plant Protection Wing 
Department of Agricultural Extension 
Khamarbari, Dhaka-1215, Bangladesh 
Phone: (+88) 01 816719739 
Email: maksud59@gmail.com 
 



CPM-9 Report Appendix 3 

Page 41 of 92 International Plant Protection Convention 

BELARUS - BÉLARUS - BELARÚS 
 
Representative 
Mr Leanid PLIASHKO 
Director 
Main State Inspectorate for Seed 
Production 
Quarantine and Plant Protection  
8 Krasnozvezdnaya st. 
220034 Minsk, Belarus 
Phone: (+375) 17 2844061 
Fax: (+375) 17 2845357 
Email: labqbel@tut.by 
 
BELGIUM - BELGIQUE - BÉLGICA 
 
Représentant 
M Lieven VAN HERZELE 
Ingénieur  
SPF Santé Publique 
Sécurité de la Chaîne Alimentaire et 
Environnement  
Direction générale Animaux, Végétaux et 
Alimentation 
Service de la Politique sanitaire des 
Animaux et des Plantes 
Division de la Protection des Plantes 
Eurostation II - Place Victor Horta 40 bte 
Bruxelles, Belgium 
Phone: (+32) 2 5247323 
Fax: (+32) 2 5247349 
Email: lieven.vanherzele@gezondheid.belgie.be 
 
BELIZE - BELICE 
 
Representative 
Mr Francisco GUTIERREZ 
Technical Director 
Plant Health Services 
Ministry of Natural Resources and 
Agriculture 
H.M. Queen Elizabeth II Boulevard 
Belmopan, Belize  
Phone: (+501) 802 2241 
Fax: (+501) 802 2333 
Email: frankpest@yahoo.com 
 

BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE 
OF) - BOLIVIE (ÉTAT 
PLURINATIONAL DE) - BOLIVIA 
(ESTADO PLURINACIONAL DE) 
 
Representante 
Sr Antolin AYAVIRI 
Embajador 
Representante Permanente ante la FAO 
Embajada del Estado Plurinacional de 
Bolivia  
Via Brenta 2a 
00198 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 8841001 
Fax: (+39) 06 8840740 
Email: antolinayaviri@gmail.com 
 
Observadores 
Sra Maria Eugenia GAZAUI 
Consultora 
Embajada del Estado Plurinacional de 
Bolivia  
Via Brenta 2a 
00198 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 8841001 
Fax: (+39) 06 8840740 
Email: mariaeugeniagazaui@gmail.com 
 
BOTSWANA 
 
Representative 
Ms Tlhabologang Mamane JOHNSON 
Principal Agricultural Scientific Officer 
Department of Crop Production 
Ministry of Agriculture 
Private Bag 00435   
Gaborone, Botswana 
Phone: (+267) 3928745 
Email: tjohnson@gov.bw 
 
BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL 
 
Representative 
Mr Carlos Artur FRANZ 
Deputy Director 
Plant Health Department 
Ministry of Agriculture 
Esplanada dos Ministerios 
DF 70043-900 Brasilia, Brazil 
Phone: (+55) 61 32182700 
Email: carlos.franz@agricultura.gov.br 
 



Appendix 3 CPM-9 Report 

International Plant Protection Convention Page 42 of 92 

Alternate(s) 
Mr Alexandre MOREIRA PALMA 
Chief of Phytosanitary Certification 
Division 
Ministry of Agriculture, Livestock and 
Supply 
Esplanada dos Ministérios, Bloco D 
Anexo B, Sala 310 
Brasilia DF 70043900, Brazil 
Phone: (+55) 61 3218 2898 
Email: 
alexandre.palma@agricultura.gov.br 
 
BULGARIA - BULGARIE 
 
Representative 
Ms Mariya Georgieva TOMALIEVA 
Chief Expert 
Plant Protection and Control Directorate 
Bulgarian Food Safety Agency (BFSA) 
17, Hristo Botev blvd. 
1040 Sofia, Bulgaria 
Phone: (+359) 2 9173739 
Fax: (+359) 2 9173759 
Email: m.tomalieva@nsrz.government.bg 
 
BURKINA FASO 
 
Suppléant(s) 
Mme Mariam SOME DAMOUE 
Ingénieur Agronome 
Chargée du Contrôle Phytosanitaire 
Direction de la Protection des Végétaux 
01 B.P. 5362 Ouagadougou, Burkina Faso 
Phone: (+226) 50361915 
Fax: (+226) 50375805 
Email: mariamsome@yahoo.fr 
 
BURUNDI 
 
Représentant 
M Eliakim SAKAYOYA 
Directeur 
Direction de la Protection des Végétaux 
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
B.P. 114 Gitega, Burundi 
Phone: (+257) 22402036/79976214 
Fax: (+257) 22402104 
Email: sakayoyaeliakim@yahoo.fr 
 

Suppléant(s) 
M Jean Bosco NDINDURUVUGO 
Premier Conseiller 
Representant Permanent Suppléant aupres 
de la FAO 
Ambassade de la République du Burundi  
Via Enrico Accinni, 63 
00195 Rome - Italie 
Phone: (+39) 06 36381786 
Fax: (+39) 06 36381171 
Email: ambabu.roma@yahoo.fr 
 
CAMBODIA - CAMBODGE - 
CAMBOYA 
 
Representative 
Mr Preap VISARTO 
Director 
Plant Protection Sanitary and Phytosanitary 
Department  
General Directorate of Agriculture 
Ministry of Agriculture Forestry and 
Fisheries 
Phone: (+855) 11 622916 
Fax: (+855) 23 883267 
Email: preapvisarto777@yahoo.com 
 
CAMEROON - CAMEROUN - 
CAMERÚN 
 
Représentant 
M Azenaku Francis LEKU 
Directeur de la Réglementation et du 
Contrôle de Qualité des Intrants et Produits 
Agricoles 
Ministère de l'Agriculture et du 
Développement Rural   
P.O Box 2201, Messa, Yaounde 
Phone: (+237) 22316670 
Email: francislekuazenaku@ymail.com 
 
Suppléant(s) 
M Moungui MEDI 
Conseiller 
Representant Permanent Adjoint aupres de 
la FAO 
Ambassade de la République du Cameroun  
Via Siracusa, 4-6  
00161 Rome - Italie 
Phone: (+39) 06 44232313 
Fax: (+39) 06 44291323 
Email: medimoungui@yahoo.fr 
 



CPM-9 Report Appendix 3 

Page 43 of 92 International Plant Protection Convention 

Mme Alice NDIKONTAR 
Coordonnateur de Projet 
Ministère de l'Agriculture et du 
Développement Rural  (MINADER) 
P.O Box 2201, Messa, Yaounde 
Phone: (+237) 77561240 
Email: ndikontarali@yahoo.co.uk 
 
CANADA - CANADÁ 
 
Representative 
Mr Greg WOLFF 
Chief Plant Health Officer 
Director 
Plant Biosecurity and Forestry Division 
Canadian Food Inspection Agency 
59 Camelot Drive Ottawa  
Ontario,  
Canada K1A 0Y9 
Phone: (+1) 613 773 7727 
Fax: (+1) 613 773 7204 
Email: greg.wolff@inspection.gc.ca 
 
Alternate(s) 
Ms Marie-Claude FOREST 
National Manager and International 
Standards Adviser 
Plant Biosecurity and Forestry Division 
Canadian Food Inspection Agency 
Canadian Food Inspection Agency 
59 Camelot Drive, Ottawa 
Ontario, Canada K1A 0Y9 
Phone: (+1) 613 773 7235 
Fax: (+1) 613 773 7204 
Email: marie-claude.forest@inspection.gc.ca 

 
Ms Marie-Pierre MIGNAULT 
International Senior Policy Analyst - IPPC 
Trade Policy Division 
Canadian Food Inspection Agency 
1400 Merivale Road, Tower 1  
Ottawa,  Ontario 
Canada K1A 0Y9 
Phone: (+1) 613 773 6456 
Fax: (+1) 613 773 5695 
Email: marei-pierre.mignault@inspection.gc.ca 

 

Mr Rajesh RAMARATHNAM 
Senior Specialist 
International Standards,  
Plant Biosecurity and Forestry Division 
Canadian Food Inspection Agency 
59 Camelot Drive, Ottawa 
Ontario Canada K1A 0Y9 
Phone: (+1) 613 773 7122 
Fax: (+1) 613 773 7204 
Email: rajesh.ramarathnam@inspection.gc.ca 
 
Mr Eric ROBINSON 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Canadian Embassy 
Via Zara 30 
00198 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 85444 2554 
Fax: (+39) 06 85444 2930 
Email: eric.robinson@international.gc.ca 
 
CHAD - TCHAD 
 
Représentant 
M Moussa Abderaman ABDOULAYE 
Directeur Adjoint de la Protection des 
Végétauz et du Conditionnement 
Direction de Protection des Végétaux et du 
Conditionnement (DPVC) 
Ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation 
B.P. 1551, N'Djamena 
Phone: (+235) 6632 5252 
Fax: (+235) 9932 5252 
Email: charafa2009@gmail.com 
 
CHILE - CHILI 
 
Representante 
Sr Marco Antonio MUÑOZ 
FUENZALIDA 
Ingeniero Agronomo 
Encargado Seccion Vigilancia Fitosanitaria 
Agricola y Forestal 
Subdepartamento Sanidad Vegetal 
Division Proteccion Agricola y Forestal 
Servicio Agricola y Ganadero 
Av.  Presidente Bulnes 79 
Santiago 
Phone: (+56) 2 2345 1201 
Email: marco.munoz@sag.gob.cl 
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Suplente(s) 
Sra Alejandra GUERRA 
Consejera 
Representante Permanente Alterna ante la 
FAO 
Embajada de la República de Chile  
Viale Liegi, 21  
00198 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 844091 
Fax: (+39) 06 8841452 
Email: aguerra@chileit.it 
 
CHINA - CHINE 
 
Representative 
Mr Jianqiang WANG 
Deputy Division Director 
Crop Production Department 
Ministry of Agriculture 
No.11 Nongzhanguan Nanli 
Beijing, 100125, China 
Phone: (+86) 10 59191835 
Fax: (+86) 10 59193376 
Email: wangjianqiang@agri.gov.cn 
 
Alternate(s) 
Mr Lifeng WU 
Division Director 
National Agro-Tech Extension and Service 
Centre 
Ministry of Agriculture 
No.20 Mai Zi Dian Street 
Beijing,100125, China 
Phone: (+86) 10 59194524 
Fax: (+86) 10 59194726 
Email: wulifeng@agri.gov.cn 
 
Mr Changhua FU 
First Secretary 
Ministry of Foreign Affairs 
No. 2, Chaoyangmen Nandajie 
Chaoyang District, Beijing 100701, China 
Phone: (+86) 10 65963254 
Fax: (+86) 10 65963257 
Email: fu_changhua@mfa.gov.cn 
 

Mr Handi GUO 
Counselor 
Deputy Permanent Representative to FAO 
Via degli Urali 12,  
00144 Rome, Italy 
Phone: (+39)  06 59193124 
Fax: (+39)06 59193130 
Email: guohandi@agri.gov.cn 
 
Mr Jiaqi LIU 
Section Chief 
Department for Supervision on Animal and 
Plant Quarantine 
General Administration of Quality 
Supervision, Inspection and Quarantine  
No. 9 Madiandonglu, Haidian District 
Beijing, 100088, China 
Phone: (+86) 10 82262411 
Fax: (+86) 10 82260084 
Email: 13910569804@163.com 
 
Ms Xingxia WU 
Senior Agronomist 
Research Center for International Standard 
and Technical Regulation 
Department for Supervision on Animal and 
Plant Quarantine 
General Administration of Quality 
Supervision, Inspection and Quarantine 
No.18 Xibahe Dongli, Chaoyang District 
Beijing, 100028 
Phone: (+86) 10 84603962 
Fax: (+86) 10 84603817 
Email: ciqwuxx@sina.com 
 
Ms Shuang QIU 
Section Chief 
Department of Afforestation and Greening 
State Forestry Administration 
No.18 Hepingli dongjie 
Beijing 100714, China 
Phone: (+86) 10 84238559 
Fax: (+86) 10 84238559 
Email: xiaozhuzhu0733@sina.cn 
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Mr Clive Siu-Ki LAU 
Senior Agricultural Officer 
Agriculture, Fisheries and Conservation 
Department 
The Government of the Hong Kong 
Special Administrative Region 
Rm 627, Cheung Sha Wan Government 
Offices 
303 Cheung Sha Wan Road 
Kowloon, Hong Kong 
Phone: (+852) 21507039 
Fax: (+852) 21520319 
Email: clive_sk_lau@afcd.gov.hk 
 
Mr Shaowei WU 
Division Director 
Division of Nature Studies and 
Conservation 
Department of Gardens and Green Areas 
Civic and Municipal Affairs Bureau 
Seac Pai Van Park 
Coloane, Macao 
Phone: (+853) 28827023 
Fax: (+853) 28882247 
Email: swung@iacm.gov.mo 
 
COLOMBIA - COLOMBIE 
 
Representante 
Sr Luis Humberto MARTINEZ 
LACOUTURE 
Gerente General 
Istituto Colombiano Agropecuario ICA 
Carraro 41 N 17-81 
Zona Industrial Puente Aranda 
Bogotá, Colombia 
Phone: (+571) 3323789/3323790 
Fax: (+571) 3323707 
Email: gerencia@ica.gov.co 
 

CONGO 
 
Représentant 
Mme Alphonsine LOUHOUARI 
TOKOZABA 
Chef 
Service de la Protection des Végétaux 
Direction Générale de l'Agriculture 
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
(MAE) 
6, rue Louis Tréchot  
B.P. 2453 Brazzaville, Congo 
Phone: (+242) 05 5222436 
Email: louhouari@yahoo.fr 
 
COOK ISLANDS - ÎLES COOK - 
ISLAS COOK 
 
Representative 
Mr Ngatoko NGATOKO 
Director 
Biosecurity Quarantine Service 
Ministry of Agriculture 
P.O.Box 96 
Rarotonga, Cook Islands 
Phone: (+682) 28711 
Fax: (+682) 21881 
Email: nngatoko@agriculture.gov.ck 
 
COSTA RICA 
 
Representante 
Sra Magda GONZALEZ ARROYO 
Directora  
Servicio Fitosanitario del Estado  
Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
Sabana Sur, Antiguo Edificio La Salle  
San José, Costa Rica 
Phone: (+506) 2549 3563 
Fax: (+506) 2549 3598 
Email: mgonzalez@sfe.go.cr 
 
Suplente(s) 
Sra Fanny SANCHEZ OVIEDO 
Normas y Regulaciones del SFE 
Servicio Fitosanitario del Estado  
Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
Sabana Sur, Antiguo Edificio La Salle  
San José, Costa Rica 
Phone: (+506) 2549 3563 
Fax: (+506) 2549 3598 
Email: fsanchez@sfe.go.cr 
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Sra Estela BLANCO SOLIS 
Ministra Consejera 
Representante Permanente Alterno ante la 
FAO 
Embajada de la República de Costa Rica  
Largo Ecuador 6 
00198 Roma - Italia 
Phone: (+39)  06 80660390 
Fax: (+39)  06 80660390 
Email: misfao2005@yahoo.it 
 
Sr Orlando GUZMAN VASQUEZ 
Segundo Secretario 
Representante Permanente Alterno ante la 
FAO 
Embajada de la República de Costa Rica  
Largo Ecuador 6 
00198 Roma - Italia 
Phone: (+39)  06 80660390 
Fax: (+39)  06 80660390 
Email: misfao2005@yahoo.it 
 
Sr Simone CHIARAMONTE 
Embajada de la República de Costa Rica   
Largo Ecuador 6 
00198 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 80660390 
Fax: (+39) 06 80660390 
Email: misfao@gmail.com 
 
CROATIA - CROATIE - CROACIA 
 
Representative 
Ms Sandra ANDRLIC 
Senior Adviser - Specialist 
Phytosanitary Policy Sector 
Directorate for Food Quality and 
Phytosanitary Policy 
Ministry of Agriculture 
Ulica grada Vukovara 78 
10000 Zagreb, Croatia 
Phone: (+385) 1 6109702 
Fax: (+385) 1 6109189 
Email: sandra.andrlic@mps.hr 
 

CUBA 
 
Representante 
Sra Ileana HERRERA CARRICARTE 
Especialista en Asuntos Internacionales 
Centro Nacional de Sanidad Vegetal 
(CNSV) 
Ayuntamiento No.231  
Plaza de la Revolucion, La Habana 
Phone: (+537) 8815089 
Fax: (+537) 8703277 
Email: 
r.internacionales@sanidadvegetal.cu 
 
Suplente(s) 
Sra Silvia Maria ALVAREZ ROSSELL 
Primer Secretario 
Representante Permanente Adjunto ante la 
FAO 
Embajada de la República de Cuba  
Via Licinia, 700 
00153 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 571724304 
Fax: (+39) 06 5745445 
Email: adjuntocuba@ecuitalia.it 
 
Sr Luís  Alberto MARIN LLANES 
Tercer Secretario 
Representante  Permanente Alterno ante la 
FAO 
Embajada de la República de Cuba  
Via Licinia, 13a  
00153 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 571724308 
Fax: (+39) 06 5745445 
Email: alternocuba@ecuitalia.it 
 
CZECH REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE - REPÚBLICA CHECA 
 
Alternate(s) 
Ms Dita VRBOVA 
Head 
Protection Against Harmful Organisms 
Department 
Central Institute for Supervising and 
Testing in Agriculture 
Ztracena 1099, Prague, Czech Republic 
Phone: (+420) 235 010306 
Fax: (+420) 235 010363 
Email: dita.vrbova@ukzuz.cz 
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CÔTE D'IVOIRE 
 
Représentant 
M Gnénéyéri SILUE 
Directeur 
Protection des Végétaux du Contrôle et de 
la Qualité 
Ministère de l'Agriculture 
B.P. V7 Abidjan, Cote D'Ivoire 
Phone: (+225) 20222260 
Fax: (+225) 20212032 
Email: gnesilue@yahoo.fr 
 
Suppléant(s) 
M Lucien KOUAME KONAN 
Inspecteur 
Direction de la Protection des Végétaux, du 
Contrôle et de la Qaualité 
Ministère de l'Agriculture 
B.P. V7 Abidjan, Cote D'Ivoire 
Phone: (+225) 07 903754 
Fax: (+225) 20 212032 
Email: l_kouame@yahoo.fr 
 
DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA - 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE - 
REPÚBLICA POPULAR 
DEMOCRÁTICA DE COREA 
 
Representative 
Mr Chun Guk KIM 
Ambassador 
Permanent Representative to FAO 
Embassy of the Democratic People's 
Republic of Korea  
Viale dell'Esperanto, 26  
00144 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 54220749 
Fax: (+39) 06 54210090 
Email: ekodpr@alice.it 
 

Alternate(s) 
Mr Kwang Hyok PANG 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative to FAO 
Embassy of the Democratic People's 
Republic of Korea  
Viale dell'Esperanto, 26  
00144 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 54220749 
Fax: (+39) 06 54210090 
Email: ekodpr@alice.it 
 
Mr Chol Min KIM 
Attaché 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of the Democratic People's 
Republic of Korea  
Viale dell'Esperanto, 26  
00144 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 54220749 
Fax: (+39) 06 54210090 
Email: ekodpr@alice.it 
 
DENMARK - DANEMARK - 
DINAMARCA 
 
Representative 
Mr Ebbe NORDBO 
Head of Section 
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 
Danish AgriFish Agency 
Nyropsgade 30, DK-1780 Copenhagen V, 
Denmark 
Phone: (+45) 45263891 
Email: eno@naturerhverv.dk 
 
DOMINICA - DOMINIQUE 
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Representative 
Mr Ryan ANSELM 
Head  
Plant Protection and Quarantine Services 
Ministry of Agriculture and Forestry 
Roseau 
Phone: (+767) 2663803 
Fax: (+767) 4488632 
Email: anselmpope@hotmail.com 
 
 
DOMINICAN REPUBLIC - 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - 
REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Representante 
Sr Mario ARVELO 
Embajador 
Representante Permanente ante la FAO 
Representación Permanente de la 
República Dominicana ante la FAO  
Via Aventina, 18 
00153 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 5745160 
Email: mario@marioarvelo.com 
 
Suplente(s) 
Sra Julia Antonia VICIOSO VARELAS 
Ministra Consejera 
Representante Permanente Alterno ante la 
FAO 
Representación Permanente de la 
República Dominicana ante la FAO  
Via Aventina, 18  
00153 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 5745160 
Email: juliavicioso@gmail.com 
 
Sr Rawell TAVERAS ARBAJE 
Consejero 
Representante Permanente Alterno ante la 
FAO 
Representación Permanente de la 
República Dominicana ante la FAO  
Via Aventina, 18  
00153 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 5745160 
Email: rawell_arbaje@hotmail.com 
 

Sra Maria Cristina LAUREANO PEÑA 
Primera Secretaria 
Representante Permanente Alterno ante la 
FAO 
Representación Permanente de la 
República Dominicana ante la FAO  
Via Aventina, 18  
00153 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 5745160 
Email: marialaureano313@gmail.com 
 
ECUADOR - ÉQUATEUR 
 
Representante 
Sra Mónica GALLO 
Coordinadora de Vigilancia Fitosanitaria 
Agrocalidad  
Av. Eloy Alfaro N30 350 y Amazonas 
Edif. MAGAP  
Piso 9, Quito 
Phone: (+593) 2 2567 232 ext.127 
Email: monica.gallo@agrocalidad.gob.ec 
 
Suplente(s) 
Sr Iván GARCÍA 
Analista de Vigilancia Fitosanitaria 
Agrocalidad  
Av. Eloy Alfaro N30 350 y Amazonas 
Edif. MAGAP  
Piso 9, Quito 
Phone: (+593) 2 2567 232 ext.156 
Email: ivan.garcia@agrocalidad.gob.ec 
 
EGYPT - ÉGYPTE - EGIPTO 
 
Representative 
Mr Mohamed Refaat Rasmy 
ABDELHAMID 
Chief 
Central Department of Agricultural 
Quarantine 
Ministry of Agriculture and Land 
Reclamation 
5, Nadi El Seid Street 
Dokki, Cairo 
Phone: (+20) 1 066643547 
Email: capqoffice@gmail.com 
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Alternate(s) 
Mr Abdelbaset Ahmed SHALABY 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative to FAO 
Embassy of the Arab Republic of Egypt  
Via Salaria, 267  
00199 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 8548956 
Fax: (+39) 06 8542603 
Email: egypt@agrioffegypt.it 
 
Mr Khaled EL TAWEEL 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of the Arab Republic of Egypt  
Via Salaria, 267 
00199 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 8440191 
Fax: (+39) 06 8554424 
Email: ambegitto@gmail.com 
 
EL SALVADOR 
 
Representante 
Sr Helmer Alonso ESQUIVEL 
Director 
Dirección General de Sanidad Vegetal y 
Animal 
Final 1a. Avenida Norte y 13 Calle Oriente 
Avenida Manuel Gallardo 
Santa Tecla, La Libertad, El Salvador 
Phone: (+503) 22020835 
Fax: (+503) 25349911 
Email: helmer.esquivel@mag.gob.sv 
 
Suplente(s) 
Sra Maria Eulalia JIMENEZ ZEPEDA 
Ministra Consejera 
Representante  Adjunta ante la FAO 
Embajada de la República de El Salvador  
Via Gualtiero Castellini, 13  
00197 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 8076605 
Fax: (+39) 06 8079726 
Email: embasalvaroma@tiscali.it 
 

ERITREA - ÉRYTHRÉE 
 
Representative 
Mr Tekleab MESHGENA 
Director General 
Regulatory Service Department 
Ministry of Agriculture 
P.O. Box 1048, Asmara, Eritrea 
Phone: (+291) 1 120395 
Fax: (+291) 1 181415 
Email: tekleabmsgna@ymail.com 
 
ESTONIA - ESTONIE 
 
Representative 
Ms Olga LAVRENTJEVA 
Chief Specialist of Plant Protection Bureau 
Plant Health Department 
Ministry of Agriculture 
39/41 Lai Street  
15056 Tallinn, Estonia 
Phone: (+372) 6256535 
Email: olga.lavrentjeva@agri.ee 
 
ETHIOPIA - ÉTHIOPIE - ETIOPÍA 
 
Representative 
Mr Elias SAHELEDENGLE 
Senior Plant Quarantine Expert  
Ministry of Agriculture & Rural 
Development 
P.O.BOX 62722 
Addis Ababa, Ethiopia 
Phone: (+251) 911 463388 
Email: eliass41@yahoo.com 
 
EUROPEAN UNION (MEMBER 
ORGANIZATION) - UNION 
EUROPÉENNE (ORGANISATION 
MEMBRE) - UNIÓN EUROPEA 
(ORGANIZACIÖN MIEMBRO) 
 
Representative 
M Harry ARIJS 
Chef d'Unité adjoint 
Biotechnologie et sante des vegetaux, 
organismes nuisibles 
Direction Général Santé et Consommateurs 
Commission Européenne à Brussels 
Rue de la Loi, 149 Brussels, Belgium 
Email: harry.arijs@ec.europa.eu 
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Alternate(s) 
M Roman VAGNER 
Policy Officer 
Biotechnologie et sante des vegetaux 
Direction Général Santé et Consommateurs 
Commission Européenne à Brussels 
Rue de la Loi, 149 Brussels, Belgium 
Phone: (+32) 02 2959664 
Fax: (+32) 02 2969399 
Email: roman.vagner@ec.europa.eu 
 
FINLAND - FINLANDE - FINLANDIA 
 
Representative 
Mr Ralf LOPIAN 
Senior Advisor 
International Affairs 
Ministry of Agriculture and Forestry 
Mariankatu 23, Helsinki, Finland 
Phone: (+358) 295 162329 
Fax: (+358) 9 16052443 
Email: ralf.lopian@mmm.fi 
 
Alternate(s) 
Ms Johanna NYKYRI 
Senior Specialist 
Animal and Plant Health 
Food Department 
Ministry of Agriculture and Forestry  
Mariankatu 23, Helsinki 
Phone: (+358) 503846314 
Fax: (+358) 916052779 
Email: Johanna.Nykyri@mmm.fi 
 
FRANCE - FRANCIA 
 
Représentant 
Mme Emmanuelle SOUBEYRAN 
Chef du service de la prévention des 
risques sanitaires en production primaire 
Direction générale de l'alimentation 
Ministère de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire et de la Forêt  
251, rue de Vaugirard 
75732 Paris Cedex 15, France 
Phone: (+33) 1 4955812 
Email: emmanuelle.soubeyran@agriculture.gouv.fr 

 

Suppléant(s) 
Mme Laurence BOUHOT-DELDUC 
Chargée des affaires internationales en 
santé des végétaux 
Bureau des semences et de la santé des 
végétaux 
Direction générale de l'alimentation 
Ministère de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire et de la Forêt  
251 rue de Vaugirard 
75732 Paris Cedex 15, France 
Phone: (+33) 1 49558437 
Fax: (+33) 1 49555949 
Email: laurence.bouhot-delduc@agriculture.gouv.fr 

 
Mme Clara PACHECO 
Adjointe chef de bureau de l'exportation 
pays tiers 
Direction générale lde l'alimentaiton 
Ministère de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire et de la Forêt  
de la Ruralité et de l'Aménagement du 
territoire 
251, rue de Vaugirard  
75732 Paris Cedex 15 
Phone: (+33) 1 49554317 
Fax: (+33) 1 49554462 
Email: clara.pacheco@agriculture.gouv.fr 
 
M Rachid BENLAFQUIH 
Chargé d'études au bureau de l'exportation 
pays tiers, dossier phytosantiraires et pays 
du Maghreb 
Direction générale de l'alimentation 
Ministère de l'agriculture 
 
M François BLANC 
Chef du service des actions européennes et 
internationales 
Direction filières et internaitonal 
France AgriMer 
 
Mme Caroline LEMAITRE 
Chargée de mission "génétique végétale et 
produits végétaux" 
Unité d'appui aux exportateurs 
Service des actions européennes et 
internationales 
Direction filières et internaional 
France AgriMer 
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GABON - GABÓN 
 
Représentant 
M Jean René NZAMBA MOMBO 
Directeur Général  
Direction Générale de l'Agriculture 
Ministère de l'Agriculture de l'Élevage, de 
la Pêche et du Développement Rural  
B.P. 511 - Libreville, Gabon 
Phone: (+241) 01 760055 
Email: moukassemombo@gmail.com 
 
Suppléant(s) 
Mme Séraphine MINKO 
Chef Service Législation Phytosanitaire 
Direction de la Production et la Protection 
des Végétaux 
Direction Générale de l'Agriculture 
B.P. 551 Libreville, Gabon 
Phone: (+241) 06 634795 
Email: minkoseraphine@yahoo.fr 
 
GEORGIA - GÉORGIE 
 
Representative 
Mr Zurab CHEKURASHVILI 
Head 
National Food Agency 
Ministry of Agriculture 
6 Marshal Gelovani ave.   
0159 Tbilisi 
 
Alternate(s) 
Mr Ivan TSERTSVADZE 
Head of Administrative Department 
National Food Agency 
Ministry of Agriculture 
6 Marshal Gelovani ave.   
0159 Tbilisi, Georgia 
 
GERMANY - ALLEMAGNE - 
ALEMANIA 
 
Alternate(s) 
Mr Stefan HÜSCH 
Federal Ministry for Food and Agriculture  
Plant Health Department 
Rochusstr. 1 
D-53123 Bonn, Germany 
Phone: (+49) 228 995293973 
Email: 512@bmelv.bund.de 
 

GHANA 
 
Representative 
Ms Felicia ANSAH AMPROFI 
Acting Director 
Plant Protection and Regulatory Services 
Directorate 
Ministry of Food and Agriculture 
P. O. Box M37, Accra, Ghana 
Phone: (+233) 244 951212 
Fax: (+233) 302 663250 
Email: fampronge@yahoo.com 
 
Alternate(s) 
Ms Milly KYOFA-BOAMAH 
Acting Director 
Plant Protection and Regulatory Services 
Directorate 
Ministry of Food and Agriculture 
PO Box. M37, Accra, Ghana 
Phone: (+233) 208120721 
Fax: (+233) 302 663036 
Email: mkyofaboamah@yahoo.co.uk 
 
 
Ms Ruth WOODE 
Deputy Director Plant Quarantine 
Plant Protection and Regulatory Services 
Directorate 
Ministry of Food and Agriculture 
P. O. Box M37, Accra, Ghana 
Phone: (+233)  244 507687 
Fax: (+233) 302 663250 
Email: wooderuth@yahoo.com 
 
Mr Nii QUAYE-KUMAH 
Minister Counsellor 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of the Republic of Ghana 
Via Ostriana 4 
00199 Rome - Italy 
Phone: (+39) 389 0165333 
Fax: (+39) 06 86325762 
Email: nii.quaye.kumah@gmail.com 
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GREECE - GRÈCE - GRECIA 
 
Representative 
Ms Dimitra GILPATHI 
Regulatory Expert 
Department of Phytosanitary Control 
Ministry of Rural Development and Food 
150 Sygrou Avenue 
17671 Kallithea, Athens, Greece 
Phone: (+302) 10 9287209 
Fax: (+302) 10 9212090 
Email: syg054@minagric.gr 
 
Alternate(s) 
Ms Stavroula IOANNIDOU 
Regulatory Expert  
Department of Phytosanitary Control 
Ministry of Rural Development and Food 
150 Sygrou Avenue 
17671 Kallithea, Athens, Greece 
Phone: (+302) 10 9287133 
Fax: (+302) 10 9212090 
Email: syg041@minagric.gr 
 
Mr Antonio ATAZ 
General Secretariat 
Council of the European Union 
DG B II Agriculture, Bureau 40 GM 36 
Justus Lipsius building 
Rue de la Loi 175  
1048 Bruxelles, Belgium 
Phone: (+32) 2 2814964 
Fax: (+32) 2 2819425 
Email: antonio.ataz@consilium.europa.eu 
 
Mr Sarantis ANDRICOPOULOS 
Special Advisor 
Permanent Representation to FAO 
Embassy of Greece 
Viale G. Rossini, 4 
00198 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 85375525 
Fax: (+39) 06 85375503 
Email: gremb.rom@mfa.gr 
 

GUATEMALA 
 
Representante 
Sr Jorge Mario GÓMEZ CASTILLO 
Ingeniero Agronomo 
Jefe Departamento de Vigilancia 
Epidemiológica y Análisis de Riesgo  
Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Alimentación 
7ª. Avenida 12-90 zona 13 
Ciudad, Guatemala 
Phone: (+502) 58582517 
Email: magec2007@gmail.com 
 
Suplente(s) 
Sra Sylvia M.L. WOHLERS DE MEIE 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Adjunto ante la 
FAO 
Embajada de la República de Guatemala  
Via Giambattista Vico, 20  
00196 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 36381143 
Fax: (+39) 06 3291639 
Email: swohlers@minex.gob.gt 
 
GUINEA - GUINÉE 
 
Représentant 
M Koikoi KALIVOGUI 
Ingénieur Agronome 
Directeur National Adjoint du Service 
National de la Protection des Végétaux et 
des Denrées Stockées 
Phone: +224624029891 
Email: kdakakoi@gmail.com 
 
Suppléant(s) 
M Mohamed KATTY 
Ingénieur Agronome 
Chef de Division Contrôle Phytosanitaire 
du Service National de la Protection des 
Végétaux et des Denrées Stockées 
Email: katty_mohamed@yahoo.fr 
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GUINEA-BISSAU - GUINÉE-BISSAU 
 
Représentant 
M Luís António TAVARES 
Chef de la Division de Contrôle 
Phytosanitaire  
Ministère de l'Agriculture  
MADR / DSPV.Box 844   
Guinea-Bissau 
Phone: (+245) 663 82 08/5547553 
Fax: (+245) 322 1019 
Email: ltavares@yahoo.com 
 
GUYANA 
 
Representative 
Mr Brian SEARS 
Chief Plant Protection Officer 
National Plant Protection Organisation  
National Agricultural Research & 
Extension Institute  
Guyana School of Agriculture 
Compound Mon Repos 
East Coast Demerara, Guyana 
Phone: (+592) 699 0479 
Fax: (+592) 220 5858 
Email: nppogy@gmail.com 
 
HAITI - HAÏTI - HAITÍ 
 
Représentant 
Mme Marie Laurence DURAND 
Premier Secrétaire 
Représentant permanent suppléant auprès 
de la FAO 
Ambassade de la République d'Haïti  
Via di Villa Patrizi 7 - 7A  
00161 Rome - Italie  
Phone: (+39) 06 44254106/7 
Fax: (+39) 06 44254208 
Email: segreteria@ambhaiti.it 
 

Suppléant(s) 
M Jean Bony ALEXANDRE 
Ministre Conseiller 
Représentant permanent suppléant auprès 
de la FAO 
Ambassade de la République d'Haïti  
Via di Villa Patrizi 7 - 7A  
00161 Rome - Italie  
Phone: (+39) 06 44254106/7 
Fax: (+39) 06 44254208 
Email: segreteria@ambhaiti.it 
 
HONDURAS 
 
Representante 
Sr Edgar Saady SANTAMARIA 
OSEGUERA 
Subdirector Técnico de Sanidad Vegetal 
Secretaria de Agricultura y Ganadería 
Boulevard Miraflores, Ave. La FAO 
Tegucigalpa, Honduras 
Phone: (+504) 2235 8425 
Fax: (+504) 2235 8425 
Email: esantamaria@senasa-sag.gob.hn 
 
Suplente(s) 
Sr Carmelo RIZZO PERALTA 
Embajador 
Representante Permanente ante la FAO 
Representación Permanente de la   
República de Honduras ante la FAO   
Via Giambattista Vico 40, int. 8  
00196 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 3207236 
Fax: (+39) 06 3207973 
Email: melrizzo@gmail.com 
 
Sra Mayra REINA 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Adjunto ante la 
FAO 
Representación Permanente de la   
República de Honduras ante la FAO   
Via Giambattista Vico 40, int. 8  
00196 Roma - Italia 
Phone: (+39) 333 7942650 
Email: mayarareina@libero.it 
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HUNGARY - HONGRIE - HUNGRÍA 
 
Representative 
Mr Lajos SZABÓ 
Plant Protection Expert 
Department of Food Chain Control 
Ministry of Rural Development 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11 
Phone: (+36) 1 7953792 
Fax: (+36) 1 7950094 
Email: lajos.szabo@vm.gov.hu 
 
INDIA - INDE 
 
Representative 
Mr Utpal Kumar SINGH 
oint Secretary (Plant Protection) 
Department of Agriculture and 
Cooperation 
Ministry of Agriculture 
Krishi Bhavan 
New Delhi-110001 
Phone: (+91) 11 23070306 
Fax: (+91) 11 23030916 
Email: jspp-agri@nic.in 
 
Alternate(s) 
Mr Satya Nand SUSHIL 
Plant Protection Advisor 
Directorate of Plant Protection Quarantine 
and Storage 
Department of Agriculture and 
Cooperation 
Ministry of Agriculture 
NH-IV, Faridabad 121001 
Phone: (+91) 129 2410056/2413985 
Fax: (+91) 129 2412125 
Email: ppa@nic.in 
 
INDONESIA - INDONÉSIE 
 
Representative 
Ms Banun HARPINI 
Head of Quarantine Agency 
Indonesian Agricultural Quarantine 
Agency 
Ministry of Agriculture 
Jl. RM. Harsono, No3 
E Building, 1st floor, Ragunan 
Jakarta Selatan 12550 
Phone: (+62) 21 7816481 
Fax: (+62) 21 7816481 
 

Alternate(s) 
Mr Antarjo DIKIN 
Director 
Applied Research Institute of Agricultural 
Quarantine 
Indonesian Agricultural Quarantine 
Agency 
Jl. Raya Kampung Utan - Setu 
Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang 
Barat 
Phone: (+62) 21 7816482 
Fax: (+62) 21 7816482 
 
Mr Hamim HAMIM 
Agriculture Attaché 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of the Republic of Indonesia  
Via Campania, 55  
00187 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 42009101 
Fax: (+39) 06 4880280 
 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') 
- IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA 
DEL) 
 
Representative 
Mr Mohammad Ali BAGHESTANI 
MEYBODI 
Director  
National Plan Protection Organization 
No.2, Yaman (Tabnak) Ave. 
Chamran Highway, Tehran 
Phone: (+98) 21 22402712 
Fax: (+98) 21 22403197 
Email: director@ppo.ir 
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Alternate(s) 
Mr Seyed Aminollah TAGHAVI 
MOTLAGH 
Ambassador 
Permanent Representative to FAO  
Permanent Representation of the Islamic  
Republic of Iran to FAO  
Via Aventina, 8  
00153 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 5754493 
Fax: (+39) 06 5747636 
Email: missiranfao@missiranfao.191.it 
 
Mr Mohammad Reza ASGHARI 
Head 
Group of International Phytosanitary 
Affairs 
National Plant Protection Organization 
No.2, Yaman (Tabnak) Ave. 
Chamran Highway, Tehran 
Phone: (+98) 21 23091119 
Email: asghari.massoud@gmail.com 
 
Mr Alireza MOHAJER 
Attaché 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Permanent Representation of the Islamic  
Republic of Iran to FAO  
Via Aventina, 8  
00153 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 5754493 
Fax: (+39) 06 5747636 
Email: missiranfao@missiranfao.191.it 
 
IRELAND - IRLANDE - IRLANDA 
 
Representative 
Mr Gabriel ROE 
Chief Plant Health Officer 
Department of Agriculture, Food and the 
Marine  
Backweston Campus, Young's Cross 
Celbridge Co. Kildare 
Phone: (+353) 1 5058759 
Email: gabriel.roe@agriculture.gov.ie 
 

ITALY - ITALIE - ITALIA 
 
Representative 
Mr Bruno Caio FARAGLIA 
Central Phytosanitary Service 
General Directorate for Rural Development 
Ministry of Agriculture, Food and Forestry 
Policy  
Via XX Settembre, 20 - Rome 
Phone: (+39) 06 46656090 
Fax: (+39) 06 4881707 
Email: b.faraglia@mpaaf.gov.it 
 
Alternate(s) 
Mr Federico SORGONI 
Central Phytosanitary Service 
General Directorate for Rural Development 
Ministry of Agriculture, Food and Forestry 
Policy  
Via XX Settembre, 20, Rome 
Phone: (+39) 06 46651/4824702 
Fax: (+39) 06 4746178/4742314 
Email: f.sorgoni@mpaaf.gov.it 
 
Mr Carlo Francesco CESARONI 
Central Phytosanitary Service 
General Directorate for Rural Development 
Ministry of Agriculture, Food and Forestry 
Policy  
Via XX Settembre, 20, Rome 
Phone: (+39) 06 46651/4824702 
Fax: (+39) 06 4746178/4742314 
Email: cf.cesaroni@mpaaf.gov.it 
 
Mr Danilo MORELLI 
Central Phytosanitary Service 
General Directorate for Rural Development 
Ministry of Agriculture, Food and Forestry 
Policy  
Via XX Settembre, 20, Rome 
Phone: (+39) 06 46651/4824702 
Fax: (+39) 06 4746178/4742314 
 
Mr Michele GHEZZI 
Central Phytosanitary Service 
General Directorate for Rural Development 
Ministry of Agriculture, Food and Forestry 
Policy  
Via XX Settembre, 20, Rome 
Phone: (+39) 06 46651/4824702 
Fax: (+39) 06 4746178/4742314 
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JAMAICA - JAMAÏQUE 
 
Representative 
Ms Karen BARRETT CHRISTIE 
Entomologist 
Plant Quarantine/Produce Inspection 
Branch 
Ministry of Agriculture & Fisheries 
193 Old Hope Road 
Kingston 
Phone: (+876) 9248906 
Fax: (+876) 9776992 
Email: kbfox_2000@yahoo.com 
 
JAPAN - JAPON - JAPÓN 
 
Representative 
Mr Masato FUKUSHIMA 
Director 
Plant Quarantine Office 
Plant Protection Division 
Food Safety and Consumer Affairs Bureau 
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 
1-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 
Phone: (+81) 3 35028111 
Email: masato_fukushima@nm.maff.go.jp 
 
Alternate(s) 
Mr Manabu SUZUKI 
Deputy Director 
Plant Protection Division 
Food Safety and Consumer Affairs Bureau 
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 
1-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 
Phone: (+81) 3 35028111 
Email: manabu_suzuki@nm.maff.go.jp 
 
Mr Hirotoshi MAEHARA 
Deputy Director 
Food Safety and Consumer Policy Division 
Food Safety and Consumer Affairs Bureau 
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 
Email: hirotoshi_maehara@nm.maff.go.jp 
 

Mr Masahiro AOKI 
Section Chief 
Food Safety and Consumer Policy Division 
Food Safety and Consumer Affairs Bureau 
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 
Phone: (+81) 3 35028732  
Email: masahiro_aoki@nm.maff.go.jp 
 
Mr Takashi KAWAI 
Plant Protection Officer 
Research Division 
Yokohama Plant Protection Station 
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 
 
JORDAN - JORDANIE - JORDANIA 
 
Representative 
Mr Fiesal Rasheed Salamh AL ARGAN 
Agricultural Attaché 
Deputy Permanent Representative to FAO 
Embassy of the Hashemite Kingdom of 
Jordan  
Via Giuseppe Marchi, 1 B  
00161 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 86205303 
Fax: (+39) 06 8606122 
Email: embroma@jordanembassy.it 
 
KENYA 
 
Representative 
Ms Esther KIMANI 
General Manager Phytosanitary Services 
Kenya Plant Health Inspectorate Service 
(KEPHIS) 
P.O. Box 49592 
00100 Nairobi 
Phone: (+254) 020 56171 
Fax: (+254) 020 356175 
Email: ekimani@kephis.org 
 
Alternate(s) 
Ms Eunice KAGENDO LINGEERA 
Plant Inspector 
Kenya Plant Health Inspectorate Service 
P.O. Box 49592 
00100 Nairobi 
Phone: (+254) 721 787303 
Email: eringera@kephis.org 
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Mr Fabian Sumba MUYA 
Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of the Republic of Kenya  
Viale Luca Gaurico, 205  
00143 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 8082714 
Fax: (+39) 06 8082707 
Email: muyafs@yahoo.com 
 
KUWAIT - KOWEÏT 
 
Representative 
Mr Yousef JHAIL 
Deputy Permanent Representative to FAO 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO  
Via della Fonte di Fauno, 26  
00153 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 5754598 
Fax: (+39) 06 57302384 
 
Alternate(s) 
Ms Manar ALSABAH 
Attaché 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO  
Via della Fonte di Fauno, 26  
00153 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 5754598 
Fax: (+39) 06 57302384 
Email: kuwait_FAO@tiscali.it 
 
Mr Salah ALBAZZAZ 
Technical Advisor 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO  
Via della Fonte di Fauno, 26  
00153 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 5754598 
Fax: (+39) 06 57302384 
Email: kuwait_FAO@tiscali.it 
 

KYRGYZSTAN - KIRGHIZISTAN - 
KIRGUISTÁN 
 
Representative 
Mr Adyl NURBAEV 
Head 
Department of External Plant Quarantine 
State inspectorate on Veterinary and 
Phytosanitary Security  
96 "b",  Kiev Str. 
Bishkek, 720040 
Phone: (+996) 312 621821 
Fax: (+996) 312 900122 
Email: nurbaevkg@gmail.com 
 
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 
REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 
- REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
POPULAR LAO 
 
Representative 
Mr Phaydy PHIAXAYSARAKHAM 
Deputy Director-General 
Department of Agriculture 
Ministry of Agriculture and Forestry 
Lane Xang Avenue, Patuxay Square 
P.O.Box 811, Vientiane 
Phone: (+856) 21 412350 
Fax: (+856) 21 412349 
Email: doag@laotel.com; 
phaydy8@yahoo.com 
 
Alternate(s) 
Mr Siriphonh PHITHAKSOUN 
Director  
Plant Protection Center 
Department of Agriculture 
Ministry of Agriculture and Forestry 
Nahai village, Hatsaiphong District 
P.O.Box: 811 VTE, Vientiane  
Phone: (+856) 20 99960735 
Email: syriphonh@gmail.com 
 
Ms Phommasack KINNALY 
Deputy Director 
Economic Integration Division 
Department of Planning and Cooperation 
Ministry of Agriculture and Forestry 
Lane Xang Avenue, Patuxay Square 
P.O.Box 811, Vientiane 
Email: kinnalytucta@yahoo.com 
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LATVIA - LETTONIE - LETONIA 
 
Representative 
Ms Kristine KJAGO 
Director 
State Plant Protection Service 
Lielvardes iela 36/38 
Riga, LV-1981 
Phone: (+371) 6 7027098 
Fax: (+371) 6 7027302 
Email: kristine.kjago@vaad.gov.lv 
 
Alternate(s) 
Mr Ringolds ARNITIS 
State Plant Protection Service 
Lielvardes iela 36/38 
Riga, LV-1981 
Phone: (+371) 767027406 
Email: ringolds.arnitis@hotmail.com 
 
Ms Astra GARKAJE 
State Plant Protection Service 
Plant Quarantine Department 
Lielvardes str. 36/38 
LV 1010 Riga 
Phone: (+371) 67550926 
Email: astra.garkaje@vaad.gov.lv 
 
LESOTHO 
 
Representative 
Mme Lefulesele LEBESA 
Research Scientist (Plant Protection) 
Department of Agricultural Research 
Ministry of Agriculture and Food Security  
P.O. Box 829 
Maseru - 100 
Phone: (+266) 22 312395 
Fax: (+266) 22 310362 
Email: lefulesele@gmail.com 
 
Alternate(s) 
Ms Malikopo Patricia RAKOOTJE 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative toFAO 
Embassy of the Kingdom of Lesotho  
Via Serchio, 8  
00198 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 8542496 
Fax: (+39) 06 8542527 
Email: secretary@lesothoembassyrome.com 
 

LIBERIA - LIBÉRIA 
 
Representative 
Mr Mohammed S. SHERIFF 
Minister Plenipotentiary   
Permanent Representative to FAO 
Embassy of the Republic of Liberia  
Piazzale delle Medaglie d'Oro, 7  
00136 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 35453399 
Fax: (+39) 06 35344729 
Email: liberiaembassy@hotmail.com 
 
Alternate(s) 
Mr A. Haruna-Rashid KROMAH 
Secretary 
Embassy of the Republic of Liberia  
Piazzale delle Medaglie d'Oro, 7  
00136 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 35453399 
Fax: (+39) 06 35344729 
Email: Liberiaembassy@hotmail.com 
 
LIBYA - LIBYE - LIBIA 
 
Representative 
Mr Abubaker Ahmed ELGARGOTI 
Chairman of the Steering Committee 
National Center for Plant Protection and 
Plant Quarantine 
P.O. Box.2933, Tripoli 
Phone: (+21) 8924612285 
Email: aboubaker17@yahoo.com 
 
Alternate(s) 
Mr Ali Amin KAFU 
Expert in the Field of Quarantine 
National Center for Plant Protection and 
Plant Quarantine 
P.O. Box.2933, Tripoli 
Phone: (+21) 8925022980 
Email: benkafu@yahoo.com 
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Mr Salem HAROUN 
Agricultural Counsellor  
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Permanent Representation of  Libya to the 
United Nations Agencies in Rome  
Via Nomentana 13 
00161 Rome - Italy  
Phone: (+39) 06 32609854 
Fax: (+39) 06 3225438 
Email: faoprlby@yahoo.com 
 
LITHUANIA - LITUANIE - LITUANIA 
 
Representative 
Mr TARNAUSKAS KESTUTIS 
Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of the Republic of Lithuania  
Viale di Villa Grazioli, 9  
00198 Rome - Italy  
Phone: (+39) 06 8559052 
Fax: (+39) 06 8559053 
Email: kestutis.tarnauskas@zum.lt 
 
MADAGASCAR 
 
Représentant 
Mme Arlette Olga RAOELIVOLOLONA 
Chef de Service de la Quarantaine et de 
l'Inspection Frontalière 
Direction de la Protection des Végétaux 
Nanisana/BP 1042 
Antananarivo 
Phone: (+261) 340 561070 
Email: arlette.myco@gmail.com 
 
MALAWI 
 
Representative 
Mr David KAMANGIRA 
Senior Deputy Director 
Department of Agricultural Research 
Services   
P.O. Box 30779   
Lilongwe 3 
Phone: (+265) 1 707378 
Email: davidkamangira1@gmail.com 
 

MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA 
 
Representative 
Mr Yusof OTHMAN 
Deputy Director 
Crop Protection and Plant Quarantine 
Division 
Department of Agriculture 
Jalan Sultan Salahudin 
50632 Kuala Lumpur 
Phone: (+603) 20301400 
Fax: (+603) 26913530 
Email: yusofothman@doa.gov.my 
 
Alternate(s) 
Mr Arizal ARSHAD 
Assistant Director 
SPS and Plant Quarantine Standards Unit   
Crop Protection and Plant Quarantine 
Division   
Department of Agriculture    
Jalan Sultan Salahuddin   
50632 Kuala Lumpur 
Phone: (+603) 26977184 
Fax: (+603) 26977164 
Email: arizal@doa.gov.my 
 
Mr Dzulkifli ABD WAHAB 
Attaché (Agricultural Affairs) 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of Malaysia  
Via Nomentana, 297  
00162 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 8415808 
Fax: (+39) 06 8555040 
Email: agrimoa.rome@ambasciatamalaysia.it 
 
Mr Amir Hamzah HARUN 
Assistant Agriculture Attache 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of Malaysia  
Via Nomentana, 297  
00162 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 8415808 
Fax: (+39) 06 8555040 
Email: agrimoa.rome@ambasciatamalaysia.it 
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MALI - MALÍ 
 
Représentant 
M Halidou MOHOMODOU 
Ingénieur Agronome 
Master en Protection Durable des Cultures 
et de l'Environnement 
Chef Bureau Documentation Informal 
Communication Général Protection des 
Végétaux  
BP: E-281 
Phone: (+223) 20 222404 
Fax: (+223) 20 224812 
Email: halidou_maiga@yahoo.fr 
 
Suppléant(s) 
M Bah KONIPO 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint auprès de 
la FAO 
Ambassade de la République du Mali  
Via Antonio Bosio, 2  
00161 Rome - Italie 
Phone: (+39) 06 44254068 
Fax: (+39) 06 44254029 
Email: bahkonipo@gmail.com 
 
MAURITANIA - MAURITANIE 
 
Représentant 
M Moussa Mamadou SOW 
Point de Contact Officiel de la CIPV 
Editeur National du PPI 
Direction de l'Agriculture 
Service Protection des Végétaux 
BP 180 Nouakchott 
Phone: (+222) 46463939 
Fax: (+222) 5241992 
Email: sowmoussa635@yahoo.fr 
 
MEXICO - MEXIQUE - MÉXICO 
 
Representante  
Sr Francisco Javier TRUJILLO ARRIAGA 
Director General de Sanidad Vegetal 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria 
Sagarpa 
Phone: (+52) 55 59051000 
Email: trujillo@senasica.gob.mx 
 

Suplente(s) 
Sr Alan ROMERO ZAVALA 
Segundo Secretario 
Representante Permanente Alterno ante la 
FAO 
Embajada de los Estados Unidos 
Mexicanos  
Via Lazzaro Spallanzani, 16  
00161 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 4416061 
Fax: (+39) 06 44292706 
Email: ofna.fao@emexitalia.it 
 
MONGOLIA - MONGOLIE 
 
Alternate(s) 
Ms Erdenetsetseg GUNCHINJAV 
Senior Officer  
Strategic Policy and Planning Department 
Ministry of Industry and Agriculture  
Government building IX, Enkhtaivan 
Avenue 16A   
Ulaanbaatar 13381 
Phone: (+976) 51260709 
Email: erka_tsetseg@yahoo.com 
 
MOROCCO - MAROC - 
MARRUECOS 
 
Représentant  
M Amal Mohamed RAHEL 
Chef de la Division de la Protection des 
Végétaux    
Office National de Sécurité Sanitaire des 
Produits Alimentaires (ONSSA) 
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche 
Maritime 
Point focal CIPV 
B.P. 1308 Rabat 
Phone: (+212) 537 676538 
Fax: (+212) 537 682049 
Email: mohammedamal.rahel@onssa.gov.ma 
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Suppléant(s) 
Mme Khouloud BOUGHLALA 
Conseillère 
Représentant permanent adjoint auprès de 
la FAO 
Ambassade du Royaume du Maroc  
Via Brenta, 12/16  
00198 Rome - Italie 
Phone: (+39) 06 855508001 
Fax: (+39) 06 4402695 
Email: ambmaroccoroma@maec.gov.ma 
 
MOZAMBIQUE 
 
Representative 
Ms Serafina Ernesto MANGANA 
Head of Plant Protection Department 
National Directorate of Agrarian Services 
Ministry of Agriculture  
Av. das FPLM, c.postal 3658 
Maputo 
Phone: (+258) 21 460591 
Email: serafinamangana@gmail.com 
 
Alternate(s) 
Ms Antonia VAZ 
Head of Plant Protection Section 
National Directorate of Agrarian Services 
Ministry of Agriculture  
Av. das FPLM, c.postal 3658 
Maputo 
Phone: (+258) 21 462036 
Email: avaz5099@gmail.com 
 
MYANMAR 
 
Representative 
Ms Khin Mar OO 
Staff Officer 
Plant Protection Division 
Department of Agriculture 
Ministry of Agriculture and Irrigation  
Bayintnaung Road, West Gyogon 
Insein Post Office 11011, Yangon 
Phone: (+95) 1 644214 
Fax: (+95) 1 644019 
Email: ppmas.moai@mptmail.net.mm 
 

NAMIBIA - NAMIBIE 
 
Representative 
Mr Erich PETRUS 
Chief 
Agricultural Scientific Officer 
Ministry of Agriculture, Water & Forestry 
P/Bag 13184 
Windhoek 
Phone: (+264) 61 2087461 
Fax: (+264) 61 2087786 
Email: petrusE@mawf.gov.na 
 
Alternate(s) 
Ms Violet SIMATAA 
Agricultural Scientific Officer 
Phytosanitary Section 
Ministry of Agriculture, Water & Forestry 
P/Bag 13184 
Windhoek 
Phone: (+264) 61 2087465 
Fax: (+264) 61 2087786 
Email: simataaV@mawf.gov.na 
 
NETHERLANDS - PAYS-BAS - 
PAÍSES BAJOS 
 
Representative 
Mr Corne VAN ALPHEN 
Coordinating Policy Officer Phytosanitary 
Affairs 
Plant Supply Chain and Food Quality 
Department 
Ministry of Economic Affairs 
P.O. Box 20401 
2500 EK - The Hague 
Phone: (+31) 618 596867 
Email: c.a.m.vanalphen@minez.nl 
 
Alternate(s) 
Mr Nico HORN 
Senior Officer Plant Health  
Ministry of Economic Affairs  
National Plant Protection Organization of 
the Netherlands 
P.O. Box 9102 
6700 HC Wageningen 
Phone: (+31) 651998151 
Email: n.m.horn@minlnv.nl 
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Mr Meeuwes BROUWER 
Chief Plant Health Officer 
Plant Supply Chain and Food Quality 
Department  
Ministry of Economic Affairs 
P.O. Box 20401 
2500 EK - The Hague 
Phone: (+31) 703784187 
Email: m.y.brouwer@minez.nl 
 
Ms Homa ASHTARI 
Manager International Phytosanitary 
Affairs 
Plant Supply Chain and Food Quality 
Department  
Ministry of Economic Affairs 
P.O. Box 20401 
2500 EK - The Hague 
Phone: (+31) 703 786868 
Email: h.ashtari@minez.nl 
 
Ms Mennie GERRITSEN-WIELARD 
Senior Staff Officer Phytosanitary Affairs 
Plant Supply Chain and Food Quality 
Department 
Ministry of Economic Affairs 
P.O. Box 20401 
2500 EK - The Hague 
Phone: (+31) 703785782 
Email: m.j.gerritsen@minez.nl 
 
NEW ZEALAND - NOUVELLE-
ZÉLANDE - NUEVA ZELANDIA 
 
Representative 
Mr Peter THOMSON 
Director 
Plant, Food and Environment Branch 
Ministry for Primary Industries 
PO Box 2526 Wellington 
Phone: (+64) 29 894 0353 
Email: peter.thomson@mpi.govt.nz 
 
Alternate(s) 
Mr John HEDLEY 
Principal Adviser 
International Policy Branch 
Ministry for Primary Industries 
PO Box 2526 Wellington 
Phone: (+64) 29 8940428 
Email: john.hedley@mpi.govt.nz 
 

Ms Veronica E. HERRERA 
Director 
Investigation & Diagnostic Centres and 
Response 
Compliance and Response Branch 
Ministry for Primary Industries 
PO Box 2526 Wellington 
Phone: (+64) 29 894 0285 
Email: veronica.herrera@mpi.govt.nz 
 
NICARAGUA 
 
Representante 
Sr Jose Abraham MERCADO CUEVAS 
Direccion General de proteccion y Sanidad 
Agropecuaria (DGPSA-MAGFOR) 
Managua 
Phone: (+505) 86747949 
Fax: (+505) 22524583 
Email: abraham.cuevas@dgpsa.gob.ni 
 
Suplente(s) 
Sra Monica ROBELO RAFFONE 
Embajadora 
Representante Permanente ante la FAO 
Representación Permanente de la  
República de Nicaragua ante la FAO  
Via Ruffini, 2/A  
00195 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 32628655 
Fax: (+39) 06 32110020 
Email: embanicfao@cancilleria.gob.ni 
 
Sr Junior Andres ESCOBAR FONSECA 
Agregado 
Representante Permanente Alterno ante la 
FAO 
Representación Permanente de la  
República de Nicaragua ante la FAO  
Via Ruffini, 2/A  
00195 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 32628655 
Fax: (39) 06 32110020 
Email: embanicfao@cancilleria.gob.ni 
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NIGER - NÍGER 
 
Représentant 
M Mamane Sani MOUDY 
Directeur Général 
Direction Générale de la Protection des 
Végétaux 
Ministère de l'Agriculture 
B.P. 323 Niamey 
Phone: (+227) 20 742556 
Fax: (+227) 20 742556 
Email: moudymamanesani@yahoo.fr 
 
Suppléant(s) 
Mme Alimatou Douki ABDOU 
Directrice de la Réglementation 
Phytosanitaire et du Suivi Environmental 
Direction Générale de la Protection des 
Végétaux 
Ministère de l'Agriculture 
BP. 323 Niamey 
Phone: (+227) 20 742556 
Email: douki_a@yahoo.fr 
 
NIGERIA - NIGÉRIA 
 
Representative 
Mr Mike Kanayochukwu NWANERI 
Coordinating Director 
Nigeria Agricultural Quarantine Service 
Federal Ministry of Agriculture and Rural 
Development 
Enugu State Building House 
Plot 81, Ralph Shodeinde Street 
Abuja 
Phone: (+234) 80334609217 
Email: michael.nwaneri@yahoo.com 
 
Alternate(s) 
Ms Adenike Adebola FISHER 
Deputy Director 
Nigeria Agricultural Quarantine Service 
Federal Ministry of Agriculture and Rural 
Development 
Enugu State Building House 
Plot 81, Ralph Shodeinde Street 
Abuja 
Phone: (+234) 8023107690 
Email: aduniks@yahoo.com 
 

NIUE - NIOUÉ 
 
Representative 
Mr New TESTAMENT AUE 
Biosecurity Manager 
Head of the Niue Quarantine Service  
Department of Agriculture, Forestry & 
Fisheries (DAFF)  
PO Box 74 
Alofi  
Phone: (+683) 4032 
Fax: (+683) 4079 
Email: new.aue@mail.gov.nu 
 
NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA 
 
Representative 
Ms Eva Helene Ellingsen GRENDSTAD 
Deputy Director-General 
Ministry of Agriculture and Food 
Departement of Food Policy 
P.O. Box 8007 Dep 
N-0030 Oslo 
Phone: (+47) 22249417 
Email: eva.grendstad@lmd.dep.no 
 
Alternate(s) 
Ms Hilde Kristen PAULSEN 
Senior Adviser 
Food Safety Authority 
P.O. Box 383 
N-2381 Brumunddal 
Phone: (+47) 64944346 
Email: hilde.paulsen@mattilsynet.no 
 
Ms Tone Holthe SVENSEN 
Senior Adviser 
Ministry of Agriculture and Food 
Departement of Food Policy 
P.O. Box 8007 Dep 
N-0030 Oslo 
Phone: (+47) 22249415 
Email: Tone-Holthe.Svensen@lmd.dep 
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OMAN - OMÁN 
 
Representative 
Mr Sulaiman Mahfoodh AL-TOUBI 
Director of Agricultural Quarantine 
Plant Quarantine Department   
Ministry of Agriculture and Fisheries   
P.O. Box 467   
Muscat, PC 100 
Phone: (+968) 952560 
Fax: (+968) 24692659 
Email: nppo@maf.gov.om 
 
Alternate(s) 
Mr Mohammed Musallam HUBAIS 
Plant Protection Specialist  
Plant Quarantine Department   
Ministry of Agriculture and Fisheries   
P.O. Box 467   
Muscat, PC 100  
 
PAKISTAN - PAKISTÁN 
 
Representative 
Ms Tehmina JANJUA 
Ambassador 
Permanent Representative to FAO  
Embassy of the Islamic Republic of 
Pakistan  
Via della Camilluccia, 682  
00135 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 36304736 
Fax: (+39) 06 36301936 
Email: agriwing@gmail.com 
 
Alternate(s) 
Mr Khalid MEHBOOB 
Adviser 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of the Islamic Republic of 
Pakistan  
Via della Camilluccia, 682  
00135 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 36304736 
Fax: (+39) 06 36301936 
Email: agriwing@gmail.com 
 

Mr Ahmad FAROOQ 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of the Islamic Republic of 
Pakistan  
Via della Camilluccia, 682  
00135 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 36301775 
Fax: (+39) 06 36301936 
Email: agriwing@gmail.com 
 
PANAMA - PANAMÁ 
 
Representante 
Sr Emmeris QUINTERO 
Director  
Direccion National de Sanidad Vegetal 
Rio Tapia, Tocumen 
Apdo. Postal 5390 
Ciudad de Panamá, 5 
Phone: (+507) 220 0773 
Fax: (+507) 220 7979 
Email: equintero@mida.gob.pa 
 
Suplente(s) 
Sr Luis Manuel BENAVIDES 
Jefe 
Unidad de Normas de la Autoridad 
Panameña de Seguridad de los Alimentos 
(AUPSA) 
Ricardo J. Alfaro Avenue 
Sun Towers Mall, 2nd Floor, Office 70  
Panama 
Phone: (+507) 522 0003 
Fax: (+507) 522 0014 
Email: lbenavides@aupsa.gob.pa 
 
Sr Dario GORDÓN 
Coordinador Técnico 
Dirección Nacional de Sanidad Vegetal de 
la Rep. de Panamá 
Departamento de Certificación de Agro 
exportación 
Rio Tapia, Tocumen 
Apdo. Postal 5390 
Ciudad de Panamá, 5 
Phone: (+507) 266 0472 
Fax: (+507) 220 7981 
Email: dgordon@mida.gob.pa 
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Sr Gabriel BUITRAGO 
Representante de la Dirección Ejecutiva de 
Cuarentena Agropecuaria 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
 
Sr Ciro ZURITA 
Funcionario de la Dirección Ejecutiva de 
Cuarentena Agropecuaria 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
 
Sra Sofía MORÓN 
Directora Nacional de Planificación 
Sectorial 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 
 
Sra Catalina GARRIDO 
Directora de Ley 25 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
 
Sra Hidelmarta RIERA DÍAZ 
Directora Nacional de Desarrollo Rural 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
 
Sra Margarita QUIÑONES RUEDAS 
Representante Permanente Alterna ante la 
FAO 
Embajada de la República de Panamá  
Largo di Torre Argentina, 11  
00184 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 44265429 
Fax: (+39) 06 44252332 
Email: missionepermanentefao 
@embajadadepanama.it 
 
PAPUA NEW GUINEA - PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE - PAPUA 
NUEVA GUINEA 
 
Representative 
Mr Pere KOKOA 
Chief Plant Protection Officer 
National Agriculture Quarantine and 
Inspection Authority (NAQIA) 
P. O. Box 741 
Port Moresby N.C.D. 
Phone: (+675) 3112100 
Fax: (+675) 3251673 
Email: pkokoa@naqia.gov.pg 
 

PARAGUAY 
 
Representante 
Sra Natalia Lorenza TOLEDO 
Directora de Protección Vegetal 
Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de 
Semillas (SENAVE) 
Humaita 145. Edif. Planeta 
Piso 3, Asunción 
Phone: (+595) 21 441549 
Fax: (+595) 21 441549 
Email: natalia.toledo@senave.gov.py. 
 
PHILIPPINES - FILIPINAS 
 
Representative 
Mr Ariel BAYOT 
Senior Agriculturist 
Bureau of Plant Industry 
Department of Agriculture 
692 San Andres Street 
Malate,Manila 
Phone: (+632) 4040409 
Fax: (+632) 5243749 
Email: pqsbpi@yahoo.com 
 
Alternate(s) 
Mr Lupino LAZARO 
Agricultural Attaché 
Deputy Permanent Representative to FAO 
Embassy of the Republic of the Philippines  
Viale delle Medaglie d'Oro, 112-114  
00136 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 39746621 
Fax: (+39) 06 39740872 
Email: romepe2007@gmail.com 
 
Mr Esteban PAGARAN 
Assistant Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of the Republic of the Philippines  
Viale delle Medaglie d'Oro, 112-114  
00136 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 39746621 
Fax: (+39) 06 39740872 
Email: romepe2007@gmail.com 
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POLAND - POLOGNE - POLONIA 
 
Representative 
Mr Piotr WLODARCZYK 
Wojewódzki Inspektor  
Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa 
20-447 Lublin,  
ul. Diamentowa 6 
www.piorin.gov.pl/lublin 
Phone: (+48) 81 744 0326 
Email: p.wlodarczyk@piorin.gov.pl 
 
QATAR 
 
Representative 
Ms Tamader Saleh A.S. AL-KHULEIFI 
Third Secretary 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of the State of Qatar  
Via Antonio Bosio, 14  
00161 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 44249450 
Fax: (+39) 06 44245273 
Email: qatarembassy@gmail.com 
 
REPUBLIC OF KOREA - 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE - 
REPÚBLICA DE COREA 
 
Representative  
Mr Chul-Goo KANG 
Director 
Export Management Division 
Animal and Plant Quarantine Agency 
Ministry of Agriculture, Food and Rural 
Affairs 
178 Anyang-ro Manan-gu 
Anyang city, Gyunggi-do 
Phone: (+82) 31 4207665 
Fax: (+82) 31 4207605 
Email: npqs@korea.kr 
 

Alternate(s) 
Mr Sang-Han BAEK 
Assistant Director 
Export Management Division 
Department of Plant Quarantine 
Animal and Plant Quarantine Agency 
Ministry of Agriculture, Food and Rural 
Affairs 
178 Anyang-ro Manan-gu 
Anyang city, Gyunggi-do 
Email: ignis@korea.kr 
 
Ms Kyu-Ock YIM 
Senior Researcher 
Export Management Division 
Department of Plant Quarantine 
Animal and Plant Quarantine Agency 
Ministry of Agriculture, Food and Rural 
Affairs 
178 Anyang-ro Manan-gu 
Anyang city, Gyunggi-do 
Phone: (+82) 31 4207665 
Fax: (+82) 31 4207605 
Email: koyim@korea.kr 
 
RUSSIAN FEDERATION - 
FÉDÉRATION DE RUSSIE - 
FEDERACIÓN DE RUSIA 
 
Representative 
Mr Alexander ISAEV 
Head 
Phytosanitary Surveillance and Grain 
Quality Directorate 
Federal Service for Veterinary and 
Phytosanitary Surveillance 
Orlikov per. 1/11, 107139 Moscow 
Phone: (+7) 495 6076266 
Email: alexandrisaev@mail.ru 
 
Alternate(s) 
Mr Andrey YURKOV 
Division Deputy Head 
Federal State Budget Organization                      
"Federal Centre of Quality and Safety 
Assurance for Grain Products" 
Phone: (+7) 499 2673015 
Email: zernozerno@mail.ru, 
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Mr Sergey SAPOZHNIKOV 
Second Secretary  
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Permanent Mission  of the Russian 
Federation  
to FAO, Via Gaeta, 5 
00185 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 4941680 
Fax: (+39) 06 491031 
Email: vkuznetsovit@mail.ru 
 
SAMOA 
 
Representative 
Ms Talei Jacinta FIDOW 
Pricipal Quarantine Officer 
Ministry of Agirulture and Fisheries 
P.O. Box 1874 
Apia 
Phone: (+685) 20924 
Fax: (+685) 20103 
Email: tfidowmoors@yahoo.com 
 
SAO TOME AND PRINCIPE - SAO 
TOMÉ-ET-PRINCIPE - SANTO TOMÉ 
Y PRÍNCIPE 
 
Représentant 
Mme Idalina Jorge PAQUETE DE SOUSA 
Chef de Service d'Entomologie 
Centre d'Investigation Agronomique et 
Technologique  
Phone: (+239) 222 3343 
Email: idasousa@yahoo.fr 
 
SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE 
- ARABIA SAUDITA 
 
Representative 
Mr Fahad Mohammed AL SAQAN 
Director-General 
Plant Protection Department 
Ministry of Agriculture 
King Abdulaziz Rd 
11195 Riyadh 
Phone: (+966) 1 4016666 
Fax: (+966) 1 4031415 
Email: infodc@agrwat.gov.sa 
 

Alternate(s) 
Mr Abdel Hakim bin Abdel Rahman AL 
YOUSSEF 
Agricultural Expert 
Animal and Plant Quarantine Department 
Ministry of Agriculture 
King Abdulaziz Rd 
11195 Riyadh 
Phone: (+966) 1 4016666 
Fax: (+966) 1 4031415 
Email: infodc@agrwat.gov.sa 
 
SENEGAL - SÉNÉGAL 
 
Représentant 
M Abdoulaye NDIAYE 
Chef de la Division Législation 
phytosanitaire et Quarantaine des plantes 
(DLQ) 
Direction de la Protection des Végétaux 
Ministère de l'Agriculture et de 
l'Equipement Rural 
Km 15, Route de Rufisque 
BP 20054, Thiaroye, Dakar 
Phone: (+221) 77 6111175 
Email: layedpv@yahoo.fr 
 
SEYCHELLES 
 
Representative 
Mr Will George DOGLEY 
Manager 
Plant and Animal Health Services 
Seychelles Agricultural Agency 
P O Box 166, Victoria 
Mahe 
Phone: (+248) 4611479/2722607 
Email: seypro@seychelles.net 
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SINGAPORE - SINGAPOUR - 
SINGAPUR 
 
Representative 
Ms Mei Lai YAP 
Director 
Plant Health Laboratory Department 
Laboratories Group,  
Regulatory Programmes & Operations 
Animal and Plant Health Centre 
6 Perahu Road, 718827 Singapore 
Phone: (+65) 63165142 
Fax: (+65) 63161090 
Email: yap_mei_lai@ava.gov.sg 
 
Alternate(s) 
Mr Eric Casiano TULANG 
Executive Manager 
Quarantine & Inspection Group 
Agri-Food & Veterinary Authority of 
Singapore 
Sembawang Research Station 
Lorong Chencharu, Singapore 769194 
Phone: (+65) 67519816 
Email: eric_casiano_tulang@ava.gov.sg 
 
SLOVAKIA - SLOVAQUIE - 
ESLOVAQUIA 
 
Representative 
Ms Katarina BENOVSKA 
National Contact Point for IPPC 
Department of Plant Production 
Ministry of Agriculture and Rural 
Development 
Dobrovicova 12, Bratislava 
Phone: (+421) 2 59266357 
Fax: (+421) 2 52963871 
Email: katarina.benovska@land.gov.sk 
 
Alternate(s) 
Ms Marieta OKENKOVA 
Counsellor 
Permanent Representative to FAO 
Embassy of the Slovak Republic  
Via dei Colli della Farnesina, 144  
00194 Rome - Italy 
Phone: (+39) 339 3718432 
Fax: (+39) 06 36715265 
Email: marieta.okenkova@mzv.sk 
 

SLOVENIA - SLOVÉNIE - 
ESLOVENIA 
 
Representative 
Ms Vlasta KNAPIC 
Secretary 
Administration for Food Safety 
Veterinary Sector and Plant Protection 
Ministry of Agriculture and Environment  
Dunajska cesta 22 
SI-1000 Ljubljana 
Phone: (+386) 1 3001318 
Fax: (+386) 1 3001356 
Email: vlasta.knapic@gov.si 
 
SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD 
- SUDÁFRICA 
 
Representative 
Ms Moshibudi Priscilla RAMPEDI 
Counsellor (Agricultural Affairs) 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of the Republic of South Africa  
Via Tanaro, 14  
00198 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06852541 
Fax: (+39) 0685304407 
Email: ambasciata@sudafrica.it; 
agriculture@sudafrica.it 
 
SPAIN - ESPAGNE - ESPAÑA 
 
Suplente(s) 
Sra Belen MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Jefe de Área  
Subdirección de Sanidad e Higiene Vegetal 
y Forestal 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente  
C/Almagro 33 
28010 Madrid 
Phone: (+34) 91 3478256 
Fax: (+34) 91 3090154 
Email: bmartin@magrama.es 
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SRI LANKA 
 
Representative 
Mr Palitha BANDARA 
Deputy Director 
Plant Protection Service  
Department of Agriculture 
Peradeniya 
Phone: (+94) 71 8216683 
Fax: (+94) 81 2388316 
Email: ptbandara48@gmail.com 
 
Alternate(s) 
Ms Liliani Champika HEWAGE 
Research Officer  
National Plant Quarantine Service 
Canada Friendship Road 
Katunayake 
Phone: (+94) 11 225202829/28 
Fax: (+94) 11 2253709 
Email: bandaralcc@yahoo.com 
 
SUDAN - SOUDAN - SUDÁN 
 
Representative 
Mr Khidir Gebreil MUSA 
Director General  
Plant Protection Directorate 
Ministry of Agriculture and Irrigation 
Khartoum North, P.O Box 14 
Phone: (+249) 91213839 
Email: khidrigibrilmusa@yahoo.com 
 
SURINAME 
 
Representative 
Mr Radjendrekoemar DEBIE 
Coordinator  
Plant Protection and Quality Control 
Department 
Ministry of Agriculture, Animal 
Husbandry and Fisheries 
Letitia Vriesdelaan 8-10 
Paramaribo 
Phone: (+597) 402040/8720686 
Email: radabie@hotmail.com 
 

SWEDEN - SUÈDE - SUECIA 
 
Representative 
Ms Karin NORDIN 
Chief Officer of Plant Health 
Swedish Board of Agriculture 
Vallgatan 8 
551 82 Jonkoping 
Phone: (+46) 36 155000 
Email: karin.nordin@jordbruksverket.se 
 
Alternate(s) 
Mr Tobias OLSSON 
Senior Administrative Officer 
Ministry for Rural Affairs 
Fredsgatan 8 
103 33 Stockholm 
Phone: (+46) 8 4051000 
Fax: (+46) 8 206496 
Email: tobias.olsson@regeringskansliet.se 
 
SWITZERLAND - SUISSE - SUIZA 
 
Représentant 
Mr Hans DREYER 
Responsable du secteur Santé des végétaux 
et variétés 
Office fédéral de l'agriculture OFAG 
Mattenhofstrasse 5 
3003 Berne 
Phone: (+41) 584622692 
Fax: (+41) 31 3222634 
Email: hans.dreyer@blw.admin.ch 
 
THAILAND - THAÏLANDE - 
TAILANDIA 
 
Representative 
Ms Surmsuk SALAKPETCH 
Deputy Director-General 
Department of Agriculture (DOA) 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
(MOAC) 
50 Phaholyothin Rd. Ladyao, Chatuchak 
Bangkok 10900 
Phone: (+66) 2 9406868 
Fax: (+66) 2 5795788 
Email: surmsuk.s@doa.in.th 
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Alternate(s) 
Mr Yinasawapun SURAPOL 
Chief 
Plant Quarantine Research Group 
Department of Agriculture  
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
50 Phaholyothin Rd. Ladyao, Chatuchak 
Bangkok 10900 
Phone: (+662) 579 8516 
Fax: (+662) 561 0744 
Email: syinasawapun@yahoo.com 
 
Ms Tasanee PRADYABUMRUNG 
Senior Expert 
Office of Standard Development 
National Bureau of Agricultural 
Commodity and Food Standards (ACFS) 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
(MOAC) 
50 Phaholyothin Rd. Ladyao, Chatuchak 
Bangkok 10900 
Phone: (+66) 2 5612277 
Fax: (+66) 2 5612277 
Email: tasanee@acfs.go.th 
 
Ms Manita KONGCHUENSIN 
Senior Expert 
Plant Protection Research and 
Development Officer  
Department of Agriculture 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
50 Phaholyothin Rd. Ladyao, Chatuchak 
Bangkok 10900 
Phone: (+66) 2 5793053 
Email: manitathai@gmail.com 
 
Ms Ing-orn PANYAKIT 
Standards Officer 
Office of Standard Development 
National Bureau of Agricultural 
Commodity and Food Standards (ACFS) 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
(MOAC) 
50 Phaholyothin Rd. Ladyao, Chatuchak 
Bangkok 10900 
Email: ingorn2011@gmail.com 
 

TOGO 
 
Représentant 
M Yawo Sèfe GOGOVOR 
Ingénieur Agronome 
Directeur de la Protection des Végétaux 
BP 1347 Lomé 
Phone: (+228) 22 514404 
Fax: (+228) 22 510888 
Email: gogovor@yahoo.f 
 
TONGA 
 
Representative 
Mr Viliami KAMI 
Head 
Quarantine and Quality Management 
Division (QQMD) 
Ministry of Agriculture & Food, Forestry 
and Fisheries (MAFFF) 
P.O. Box 14 Nuku'alofa 
Phone: (+676) 24922/24257 
Fax: (+676) 24922 
Email: maf-ento@kalianet.to 
 
TRINIDAD AND TOBAGO - TRINITÉ-
ET-TOBAGO - TRINIDAD Y TABAGO 
 
Representative 
Mr Anthony St. HILL 
Acting Deputy Director 
Research Division 
Ministry of Food Production 
St Clair Circle, St Clair  
Port of Spain  
Phone: (+868) 6223771 
Fax: (+868) 6224246 
Email: ps@fplma.gov.tt 
 
TUNISIA - TUNISIE - TÚNEZ 
 
Représentant 
M Jamel MERHABEN 
Directeur Général 
Direction generale de la Protection et du 
Contrôle de la Qualité des Produits 
Agricoles 
30 Rue Alain Savary  
1002 Tunis 
Phone: (+71) 788 979 
Email: merhaben_j@yahoo.fr 
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TURKEY - TURQUIE - TURQUÍA 
 
Representative 
Mr Nevzat BIRISIK 
Head 
Plant Health and Quarantine Department 
Ministry of Food Agriculture and 
Livestock 
Eskisehir Yolu 9.km 
Lodumlu - Ankara 
Phone: (+90) 312 2877613 
Fax: (+90) 312 2587789 
Email: nevzatbir@yahoo.com 
 
Alternate(s) 
Mr Hilmi Ergin DEDEOGLU 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of the Republic of Turkey  
Via Palestro, 28  
00185 Rome - Italy  
Phone: (+39) 06 445941 
Fax: (+39) 06 4941526 
Email: ambasciata.roma@mfa.gov.tr 
 
UGANDA - OUGANDA 
 
Alternate(s) 
Ms Ephrance TUMUBOINE 
Principal Agricultural Inspector 
Phytosanitary Services 
Ministry of Agriculture, Animal Industry 
and Fisheries 
P.O.Box 102 Entebbe 
Phone: (+256) 414 320801 
Email: ccpmaaif@gmail.com 
 
UNITED ARAB EMIRATES - 
ÉMIRATS ARABES UNIS - 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
 
Representative 
Mr Mirghani Obeid ALI HASSAN 
Embassy of the United Arab Emirates  
Via della Camilluccia 492  
00135 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 36306100 
Email: uaeroma@tin.it 
 

UNITED KINGDOM - ROYAUME-
UNI - REINO UNIDO 
 
Representative 
Ms Julie HITCHCOCK 
Deputy Director  
Plant Health 
Bee Health & Seeds Policy 
Department for Environment, Food and 
Rural Affairs 
Email: julie.hitchcock@defra.gsi.gov.uk. 
 
Alternate(s) 
Mr Steve ASHBY 
International Plant Health Policy Adviser 
Plant and Animal Health (SPAH) 
Department for Environment, Food and 
Rural Affairs 
Room 10GA07, Sand Hutton 
York, YO41 1LZ 
Phone: (+44) 1 904445048 
Fax: (+44) 1 904455198 
Email: steve.ashby@fera.gsi.gov.uk 
 
Ms Jane CHARD 
Head of Branch 
Plant Biosecurity and Inspections 
Science and Advice for Scottish 
Agriculture (SASA) 
Roddinglaw Road, Edinburgh  
EH12 9FJ 
Phone: (+44) 131 2448863 
Email: jane.chard@sasa.gsi.gov.uk 
 
Mr Sam BISHOP 
Plant Health Consultant 
Food and Environment Research Agency 
Room 02FA01/5 
Sand Hutton, York 
YO41 1LZ 
Phone: (+44) 1 904462738 
Fax: (+44) 1 904455198 
Email: sam.bishop@defra.gsi.gov.uk 
 
Mr David ELLIOTT 
Principal Scientist 
United Kingdom Biological Engagement 
Programme 
Salisbury, Wilts.  
UK. SP4 0JQ 
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UNITED STATES OF AMERICA - 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
Representative 
Mr Osama EL-LISSY 
Deputy Administrator  
Plant Protection and Quarantine 
Animal and Plant Health Inspection 
Service 
Department of Agriculture 
14th Street and Independence Avenue 
Washington, DC 20250 
Email: osama.a.el-lissy@aphis.usda.gov 
 
Alternate(s) 
Mr John GREIFER 
Assistant Deputy Administrator 
Plant Protection and Quarantine 
Animal and Plant Health Inspection 
Service 
Department of Agriculture 
1400 Independence Ave., South Building 
Washington DC 20250 
Phone: (+1) 202 7207677 
Email: john.k.greifer@aphis.usda.gov 
 
Ms Julie ALIAGA 
Director of the International Phytosanitary 
Standards Program 
Plant Protection and Quarantine 
Animal and Plant Health Inspection 
Service 
4700 River Road, Riverdale MD 20737 
Department of Agriculture 
Phone: (+1) 301 8512032 
Email: julie.e.aliaga@aphis.usda.gov 
 
Mr Marc GILKEY 
APHIS Attaché  
U.S. Mission to the European Union 
International Services 
Animal and Plant Health Inspection 
Service 
Brussels, Belgium 
Phone: (+32) 2 811 5182 
Email: marc.c.gilkey@aphis.usda.gov 
 

Mr George DOUVELIS 
Acting Counselor for Agriculture 
United States Mission to the United 
Nations Agencies   
Via Boncompagni 2   
00187 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 46743500 
Fax: (+39) 06 46743535 
Email: george.douvelis@fas.usda.gov 
 
Ms Laura SCHWEITZER-MEINS 
Agricultural Specialist 
United States Mission to the United 
Nations Agencies   
Via Boncompagni 2   
00187 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 46743508 
Fax: (+39) 06 46743518 
Email: laura.schweitzer@fas.usda.gov 
 
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA  
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE  
REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA 
 
Representative 
Mr Ayoub J. MNDEME 
Agricultural Attaché   
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Permanent Representation of the  
United Republic of Tanzania to FAO 
Embassy of the United Republic of 
Tanzania  
Via Cortina D'ampezzo, 185  
00135 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 33485820 
Fax: (+39) 06 33485820 
Email: amndeme@yahoo.com 
 
URUGUAY 
 
Representante 
Sra Inés ARES 
Asesora Técnica 
Dirección General de Servicios Agrícolas 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca 
Millan 4703 
12300 Montevideo 
Phone: (+598) 23098410 
Fax: (+598) 2309840 
Email: mares@mgap.gub.uy 
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Suplente(s) 
Sr Oscar PIÑEYRO 
Consejero 
Representante Permanente Alterno ante la 
FAO 
Embajada de la República Oriental  
del Uruguay   
Via Vittorio Veneto, 183  
00187 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 4821776/7 
Fax: (+39) 06 4823695 
Email: uruit@ambasciatauruguay.it 
 
VENEZUELA (BOLIVARIAN 
REPUBLIC OF) - VENEZUELA 
(RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU) 
- VENEZUELA (REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE) 
 
Representante 
Sra Gladys URBANEJA DURAN 
Embajadora 
Representante Permanente ante la FAO 
Representación Permanente de la 
República  
Bolivariana de Venezuela ante la FAO  
Via G. Antonelli, 47  
00197 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 8081407 
Fax: (+39) 06 80690022 
Email: embavenefao@iol.it 
 
Suplente(s) 
Sr Raúl FERNÁNDEZ 
Director Nacional de Salud Vegetal 
Integral 
Av. Las Delicias 
sector las Delicias 
Edificio INIA P.B. 
Maracay -Edo Aragua 
Phone: (+582) 432411824 
Fax: (+582) 432428062 
Email: relacionesinternacionalesinsai@gmail.com 

 

Sr Luis ALVAREZ FERMIN 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Alterno ante la 
FAO 
Representación Permanente de la 
República  
Bolivariana de Venezuela ante la FAO  
Via G. Antonelli, 47  
00197 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 8081407 
Fax: (+39) 06 80690022 
Email: embavenefao@iol.it 
 
Mr Manuel CLAROS OVIEDO 
Segundo Secretario 
Representante Permanente Alterno ante la 
FAO 
Representación Permanente de la 
República  
Bolivariana de Venezuela ante la FAO  
Via G. Antonelli, 47  
00197 Roma - Italia 
Phone: (+39) 06 8081407 
Fax: (+39) 06 80690022 
Email: embavenefao@iol.it 
 
VIET NAM 
 
Representative 
Mr Hoang TRUNG 
Deputy Director General 
Plant Protection Department 
Ministry of Agriculture and Rural 
Development   
149 Ho Dac Di Street, Hanoi 
Phone: (+844) 38518192 
Fax: (+844) 35330043 
Email: hoangtrungppd@fpt.vn 
 
YEMEN - YÉMEN 
 
Representative 
Mr Gamil Anwar Mohammed 
RAMADHAN 
Director  
Plant Quarantine Department 
Ministry of Agriculture and Irrigation 
P.O Box 2805 Sana'a 
Phone: (+967) 1 282966 
Fax: (+967) 1 289509 
Email: anvar.gamel@mail.ru 
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Alternate(s) 
Mr Abdullah AL-NA'AMI 
Third Secretary 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of the Republic of Yemen   
Via Antonio Bosio, 10  
00161 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 44231679 
Fax: (+39) 06 44234763 
Email: segreteria@yemenembassy.it 
 
ZAMBIA - ZAMBIE 
 
Representative 
Ms Mable MUDENDA 
Senior Agricultural Research Officer 
Plant Quarantine and Phytosanitary Service 
Mount Makulu Research Station 
P/B 7 Chilanga 
Phone: (+260) 972 413204 
Email: banji.mudenda@gmail.com 
 

ZIMBABWE 
 
Representative 
Mr Mudada NHAMO 
Chief Research Officer 
Plant Quarantine Services Institute 
Department of Research & Specialist 
Services  
P. Bag 2007, Mazowe 
Phone: (+263) 716 800596 
Email: mudadan@gmail.com 
 
Alternate(s) 
Ms Placida Shuvai CHIVANDIRE 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Embassy of the Republic of Zimbabwe  
Via Virgilio, 8  
00193 Rome - Italy 
Phone: (+39) 06 68308282 
Fax: (+39) 06 68308324 
Email: zimrome-wolit@tiscali.it 
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OBSERVER COUNTRIES (NON-CONTRACTING PARTIES)  
PAYS OBSERVATEURS (PARTIES NON CONTRACTANTES)  
PAÍSES OBSERVADORES (PARTES NO CONTRATANTES) 

 
ANGOLA 
 
Représentant 
M Sidonio MATEUS 
Chef 
Département de la Direction Nationale de 
l'Agriculture et Elevage 
Ministère de l'agriculture 
Rue Comandante Gika, C.P. 527  
Luanda 
Phone: (+244) 2 322694 
Fax: (+244) 2 320553 
Email: s.mateus1@hotmail.com 
 
Suppléant(s) 
Mme Luísa Alves INÁCIO 
Dirrecion Nacional das pescas e protecçon 
das recursas pesquiras 
Departamente das áreas marinhas 
protegidas 
Ministerio das Pescas 
Avenida 4 de Feverino no 30 
Luanda 
Email: lunara.inacio7@gmail.com 
 
M Ambrosio IOANI 
Direcção Nacional de Infra-estruturas e da 
Indústria Pesqueira 
Ministerio das Pescas 
Avenida 4 de Feverino no 30 
Luanda 
Email: ambrosioioani@hotmail.com 
 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 
CONGO - RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO - 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO 
 
Représentant 
Mr Damas MAMBA MAMBA 
Point de contact CIPV  
Chef de Division chargé de la Protection 
des Végétaux à la DPPV 
Ministère de l'agriculture et développement 
rural  
Croisement Blvd du 30 Juin et Batetela  
B.P. 8722 Kinshasa-Gombe 
Phone: (+243) 812959330 
Email: damasmamba@yahoo.fr 
 
Suppléant(s) 
M Constant MOSELI EPEPISA 
Chef de Bureau en charge de l'Inspection 
Phytosanitaire 
Ministère de l'agriculture et développement 
rural  
Croisement Blvd du 30 Juin et Batetela  
B.P. 8722 Kinshasa-Gombe 
Phone: (+243) 997573559 
Email: moselie@gmail.com 
 
M Gauthier BUSHABU BOPE 
Attaché de Bureau en charge de la 
Surveillance Phytosanitaire 
Ministère de l'agriculture et développement 
rural  
Croisement Blvd du 30 Juin et Batetela  
B.P. 8722 Kinshasa-Gombe 
Phone: (+243) 898555226 
Email: gauthierbush2009@yahoo.fr 
 
M Justin CISHUGI MURHULA 
Inspecteur Semencier au SENASEM 
Ministère de l'agriculture et développement 
rural  
Croisement Blvd du 30 Juin et Batetela  
B.P. 8722 Kinshasa-Gombe 
Phone: (+243) 998264227 
Email: jcishugim@gmail.com 
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M Bernard TSHITENGE KALALA 
Secrétaire Particulier du Ministre 
Ministère de l'agriculture et développement 
rural  
Croisement Blvd du 30 Juin et Batetela  
B.P. 8722 Kinshasa-Gombe 
Phone: (+243) 816032496 
Email: pips.tsh80@gmail.com 
 
GAMBIA - GAMBIE 
 
Representative 
Mr Falalo TOURAY 
Deputy Director General 
Department of Agriculture 
The Quadrangle, Banjul 
Phone: (+220) 9916769 
Email: falalomtouray@yahoo.com, 
falalotouray@gmail.com 
 
 

Alternate(s) 
Mr Landing SONKO 
Deputy Director  
Plant Protection Services  
Department of Agriculture 
The Quadrangle, Banjul 
Phone: (+220) 9344003 
Email: sonkokebba@gmail.com 
 
Mr Abdoulie Momodou SALLAH 
Secretary to the Cabinet 
Head of the Civil Service 
Government of the Republic of the Gambia 
Stat House, Banjul 
Phone: (+220) 4202599 
Email: sallahama@outlook.com 
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REGIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATIONS  
ORGANISATIONS RÉGIONALES DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX  

ORGANIZACIONES REGIONALES DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA 
 

 
 

PLANT HEALTH COMMITTEE OF 
THE SOUTHERN CONE 
COMITÉ DE LA SANTÉ DES 
PLANTES DU CÔNE SUD 
COMITÉ REGIONAL DE SANIDAD 
VEGETAL DEL CONO SUR 

 
Ms Beatriz MELCHO 
Technical Secretary 
Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur  
Avenida Millán 4703 
Montevideo - Uruguay 
Phone: (+598) 23098410 
Email: bmelcho@cosave.org 

 
     

 
EUROPEAN AND MEDITERRANEAN 
PLANT PROTECTION 

ORGANIZATION 
ORGANISATION EUROPÉENNE 
POUR LA PROTECTION DES 

PLANTES 
ORGANIZACIÓN EUROPEA Y 
MEDITERRÁNEA DE PROTECCIÓN 

DE LAS PLANTAS 
 

Mr Martin WARD 
Director-General  
European and Mediterranean Plant 
Protection Organization 

21 boulevard Richard Lenoir 
75011 Paris - France 

Email: hq@eppo.int 
 

Mr Ringolds ARNITIS 
Chairman 
European and Mediterranean Plant 
Protection Organization 

21 boulevard Richard Lenoir 
75011 Paris - France 

Email: hq@eppo.int 

 
 

Mr Jean PERCHET 
Scientific Officer 
European and Mediterranean Plant 
Protection Organization 

21 boulevard Richard Lenoir 
75011 Paris - France 

Email: hq@eppo.int 
 

 
INTER AFRICAN PHYTOSANITARY 
COUNCIL 
CONSEIL PHYTOSANITAIRE 
INTERAFRICAIN 
CONSEJO FITOSANITARIO 
INTERAFRICANO 

 
Mr Jean-Gerard MEZUI M'ELLA 
Director 
Inter-African Phytosanitary Council of the 
African Union 
P.O. Box. 4170 Nlongkak 
Youndé - Cameroun 
Phone: (+237) 94899340 
Fax: (+237) 22211967 
Email: jeangerardmezuimella@yahoo.fr 

 
Mr Abdel Fattah AMER MABROUK 
Senior Scientific Officer 
Entomology 
Inter-African Phytosanitary Council of the 
African Union 
P.O. Box. 4170 Nlongkak 
Youndé - Cameroun 
Phone: (+237) 7765313 
Fax: (+237) 22211967 
Email: abdelfattahsalem@ymail.com 
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NEAR EAST PLANT PROTECTION 
ORGANIZATION 
ORGANISATION POUR LA 
PROTECTION DES VÉGÉTAUX AU 
PROCHE-ORIENT 
ORGANIZACIÓN DE 
PROTECCIÓNADE LAS PLANTAS 
DEL CERCANO ORIENTE 

 
Mr Mekki CHOUIBANI 
Executive Director  
Near East Plant Protection Organization 
Avenue Haj Ahmed Cherkaoui 
Agdal - Rabat 10090 
Phone: (+212) 537 676 536 
Fax: (+212) 537 682 049 

Email: hq.neppo@gmail.com 
 

 
NORTH AMERICAN PLANT 
PROTECTION ORGANIZATION 
ORGANISATION NORD 
AMÉRICAINE POUR LA 
PROTECTION DES PLANTES 
ORGANIZACIÓN 
NORTEAMERICANA DE 
PROTECCIÓN A LAS PLANTAS 

 
Mr Ian MCDONELL 
Executive Director 
North American Plant Protection 
Organization 

1431 Merivale Rd., 3rd Floor, Room 140 
Ottawa, Ontario 
K1A OY9 - Canada 
Phone: (+1) 613 773 8180 
Email: ian.mcdonell@nappo.org 

 
 

    
 

REGIONAL INTERNATIONAL 
ORGANIZATION FOR PLANT 
PROTECTION AND ANIMAL 
HEALTH 
ORGANISME INTERNATIONAL 
RÉGIONAL CONTRE LES 
AMALADIES DES PLANTES ET DES 
ANIMAUX 
ORGANISMO INTERNACIONAL 
REGIONAL DE SANIDAD 
AGROPECUARIA 

 
Mr Jimmy Gerardo RUIZ BLANCO 
Director en Sanidad Vegetal 
Organismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria- OIRSA 
Calle Ramón Belloso, Final Pje.Isolde 
Colonia Escalón 
San Salvador - El Salvador 
Phone: (+503) 2209 9223 
Fax: (+503) 2263 1128 
Email: jruiz@oirsa.org 

 
 

PACIFIC PLANT PROTECTION 
ORGANISATION 
ORGANISATION DE PROTECTION 
DES VÉGÉTAUX POUR LE 
PACIFIQUE 
ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓN 
FITOSANITARIA DEL PACIFICO 

 
Mr Josua WAINIQOLO 
Market Access Specialist 
Land Resources Division 
Secretariat of the Pacific Community 
Private Mail Bag, Suva 
Fiji Islands 
Phone: (+679) 3379310 ext 35231 
Fax: (+679) 3370021 
Email: JosuaW@spc.int 
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UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES  
NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES  

NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
 

FAO REGIONAL OFFICES 
BUREAUX RÉGIONAUX DE LA FAO 
OFICINA REGIONALES DE LA FAO
 
Ms Joyce MULILA MITTI 
Crop Production and Protection Officer 
FAO Regional Office for Africa (RAF) 
Gamel Abdul Nasser Road 
P.O. Box 1628 
Accra Ghana 
Phone: (+233) 3 02 675000 ext 3137 
Email: joyce.mulilamitti@fao.org 
 
Mr Yongfan PIAO 
Senior Plant Protection Officer 
FAO Regional Office for Asia (RAP) 
39 Phra Atit Road 
Bangkok 10200, Thailand 
Phone: (+66) 2 6974628 
Fax: (+66) 2 6974445 
Email: yongfan.piao@fao.org 
 
Mr Avetik NERSISYAN
Crop Production and Plant Protection 
Officer 
FAO Regional Office for Europe and 
Central Asia (REU) 
Benczur utca 34 
H-1068 Budapest, Hungary 
Phone: (+36) 1 461 2000 
Fax: (+36) 1 351 7029 
Email: avetik.nersisyan@fao.org 
 
Mr Shoki AL-DOBAI 
FAO Regional Office for Near East (RNE) 
P.O. Box 2223 Dokki 
Cairo, Egypt 
Phone: (+20) 2 33316007 ext. 2812 
Fax: (+20) 2 7495981/337419 
Email: shoki.aldobai@fao.org 
 
 
 
Mr Noureddine NASR 
Plant Production and Protection Officer  
FAO Sub-regional Office for North Africa 
(SNE) 
43, Av. Kheireddine Pacha 
1002 Tunis Belvédère 
BP. 300 Cité Mahrajène

1082 Tunis, Tunisia
Phone: (+216) 71 906553 (ext: 235) 
Fax: (+216) 71 901553 
Email: noureddine.nasr@fao.org 

Mr Sankung SAGNIA
Crop Production and Protection Officer 
FAO Sub-regional Office for Central 
Africa (SFC) 
P.O. Box 2643 
Libreville, Gabon 
Phone: (+241) 774 783 
Fax: (+241) 740 035 
Email: sankung.sagnia@fao.org  

Mr Descartes Larios KOUMBA 
MOUENDOU 
Junior Professional Officer 
Plant Production and Protection 
FAO Sub-regional Office for Central 
Africa (SFC) 
P.O. Box 2643 
Libreville, Gabon 
Phone: (+241) 01 774783 
Fax: (+241) 01 740035 
Email: 
descartes.koumbamouendou@fao.org 


INTER-AMERICAN INSTITUTE FOR 
COOPERATION ON AGRICULTURE 
INSTITUT INTERAMERICAIN DE 
COOPÉRATION POUR 
L'AGRICULTURE 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE 
COOPERACIÓN PARA LA 
AGRICULTURA

Mr Robert AHERN
Head 
Agricultural Health and Food Safety 
Program 
Vázquez de Coronado, San Isidro 11101, 
Costa Rica 
Phone: (+506) 2216 0184 
Fax: (+506) 2216 0221 
Email: robert.ahern@iica.int 

Ms Ana Marisa CORDERO 
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Agricultural Health and Food Safety 
Specialist 
Vázquez de Coronado, San Isidro 11101 
Costa Rica 
Phone: (+506) 2216 0184 
Fax: (+506) 2216 0221 
Email: ana.cordero@iica.int 
 

 
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 
AGENCY 
AGENCE INTERNATIONALE DE 
L'ÉNERGIE ATOMIQUE 
ORGANISMO INTERNACIONAL DE 
ENERGÍA ATÓMICA 
 
Mr Rui CARDOSO PEREIRA 

Etnomologist
Insect Pest Control Section 
Joint FAO/IAEA Division of Nuclear 
Techniques in Food and Agriculture 
Wagramerstrasse 5, PO Box 100 
A-1400 Vienna 
Phone: (+43) 1 2600/26077 
Fax: (+43) 1 26007 
Email: r.cardoso-pereira@iaea.org 
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OBSERVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  
OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES  

OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 
 

 
CAB INTERNATIONAL 

 
Mr Roger DAY 
Deputy Director, Development 
CABI Africa 
United Nations Avenue 
PO Box 633-00621 
Nairobi, Kenya 
Phone: (+254) 20 7224450 
Fax: (+254) 20 7122150 
Email: r.day@cabi.org 
 
Ms Melanie BATEMAN 
Integrated Crop Management Advisor 
CABI Switzerland Rue des Grillons 1  
CH-2800 Delémont  
Switzerland 
Phone: (+41) 0 32 4214888 
Email: m.bateman@cabi.org 
 
Ms Katherine CAMERON 
Knowledge Bank Development Manager, 
Plantwise 
CABI Head Office 
Nosworthy Way 
Wallingford 
Oxfordshire 
OX10 8DE 
United Kingdom 
Phone: 00441491829307 
Email: k.cameron@cabi.org 
 
Ms Julia Marie DENNIS 
Communications Manager 
CABI Head Office 
Nosworthy Way, Wallingford 
Oxfordshire, OX10 8DE 
United Kingdom 
Phone: 00441491829468 
Email: j.dennis@cabi.org 
 
Mr Ulrich KUHLMANN 
Regional Director 
Europe & Plantwise Programme Director  
CABI Switzerland 
Rue des Grillons 1  
CH-2800 Delémont  
Switzerland 

Phone: 0041324214882 
Email: u.kuhlmann@cabi.org 

 
 

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DES 
DOUANES 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
ADUANAS 
 
Mr Theo HESSELINK 
Technical Officer 
World Customs Organization 
Rue du Marché 30 
B-1210 Brussels 
Belgium 
Email: theo.hesselink@wcoomd.org 
 

 
WORLD TRADE ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DU 
COMMERCE 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO 
 
Ms Christiane WOLFF 
Counsellor 
Sanitary and Phytosanitary Measures 
Section 
Agriculture and Commodities Division  
World Trade Organization 
Rue de Lausanne 154 
1211 Geneva 21 
Switzerland 
Phone: (+41) 22 739 5536 
Email: christiane.wolff@wto.org 
 
Ms Kenza LE MENTEC 
Economic Affairs Officer 
World Trade Organisation 
Rue de Lausanne, 154 
CH 1211 Genève 21 
Switzerland 
Phone: (+41) 22 7396538 
Fax: (+41) 22 7395760 
Email: Kenza.LeMentec@wto.org 
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NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 
 

 
INTERNATIONAL GRAIN TRADE 
COALITION 
Mr Walter Kirk MILLER 
Acting Secretary 
International Grain Trade Coalition 
C/O North American Export Grain 
Association 
1250 Eye St., NW, Washington, DC 20005 
Phone: (+1) 202 6824030 
Email: secretariat@igtcglobal.com 
 

 
INTERNATIONAL SEED FEDERATION 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES 
SEMENCES 
 
Mr Gerard MEIJERINK 
Senior Government Relations Advocate, Seed 
Syngenta  
Avenue Louise 489 
1050 Brussels, Belgium 
Phone: (+32) 26 422714 
Fax: (+32) 26 422720 
Email: gerard.meijerink@syngenta.com 
 
Ms Radha RANGANATHAN 
Technical Director  
International Seed Federation 
Chemin du Reposoir 7  
Nyon, Switzerland 
Phone: (+41) 22 365 4420 
Fax: (+41) 22 365 4421 
Email: r.ranganathan@worldseed.org 
 

 
SEED ASSOCIATION OF THE 
AMERICAS 
 
Mr Mario PUENTE RAYA 
CEO of the Mexican Seed Association  
Avenida  Nuevo León 209 Despacho 601-602 
Colonia Hipódromo Condesa  
Código Postal 06100  
México 
Phone: (+52) 55 5516 0957 
Email: m.puente@amsac.org.mx 
 
Mr David CAREY 
Manager 
Policy Initiatives  
Canadian Seed Trade Association (CSTA) 
2039 Robertson Road Suite 505 Ottawa 
Ontario K2H 8R2 
Phone: (+1) 613 8785770 
Email: dcarey@cdnseed.org 
 
Mr Richard DUNKLE 
Senior Director 
Seed Health and Trade 
1701 Duke Street, Suite 275 
Alexandria, VA 22314, USA 
Phone: (+1) 703 2269275 
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 ملطبوعتاريخ ا

 املعيارمن  رمسيًاهذا ليس جزءًا 

 ( يف اجتماعاا الثالث.000 -6991، أإاف  جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الدحة النباتية موإوع شاادات الدحة النباتية )6991مايو/ أّيار 

 ، وإع  جمموعة عم  اخلرباء مسوّدة النص.6991آب/أغسطس 

 اخلرباء املعنية بتدابري الدحة النباتية املناقشة، يف اجتماعاا ال ابع.، أرجأت جلنة 6991أكتوب /تش ين األّول 

 ، ناقش  جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الدحة النباتية مسوّدة النص، يف اجتماعاا اخلامس.6991مايو/ أّيار 

   على إاالتاا إىل األعضاء للمشاورة، يف اجتماعاا السادس.راجع  جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الدحة النباتية مسوّدة النص ووافق، 6999يونيو/ازي ان 

 الثان .يف اجتماعاا  العتمادها،سوّدة ، راجع  اللجنة املؤقتة لوإع املعايري امل0000نوفمرب/تش ين الثان  

 . دورتاا الثالثة، اعتمدت اهليئة املؤقتة املعنية بتدابري الدحة النباتية املعيار، يف 0006أب ي /نيسان 

 . اخلطوط التوجياية لشاادات الدحة النباتية، روما، االتفاقية الدولية للدحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة.0006: 21املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 

 (. 000 -0001) 60الدحة النباتية  يئة تدابري الدحة النباتية موإوع م اجعة املعيار الدول  لتدابريالدورة األوىل هل، أإاف  0001أب ي /نيسان 

 (60و 1رقم  )م اجعة املعيارين الدوليني 01وافق  جلنة املعايري على املواصفة ، 0001نوفمرب/تش ين الثان ، 

 ، راجع  جمموعة عم  اخلرباء املسودة.0001فرباي /شباط 

 األعضاء للمشاورة.، راجع  جلنة املعايري املسودة ووافق  علياا ل فعاا إىل 0009مايو/ أّيار 

 ، مشاورة األعضاء.0009يونيو/ازي ان 

 .تعليقات األعضاء باالستناد إىلراجع املتعّاد املسوّدة ، 0060فرباي /شباط 

 السابع.يف اجتماعاا ، راجع  جلنة املعايري املسوّدة 0060مايو/ أّيار 

 غري مكتملة. 6ا لالعتماد، م اجعة امل فق ، وافق  جلنة املعايري على املسوّدة لع إا0060نوفمرب/تش ين الثان  

 السادس. يف اجتماعاا، 60:0066، اعتمدت هيئة تدابري الدحة النباتية املعيار الدول  لتدابري الدحة النباتية 0066مارس/آذار 

  ة النباتية، الفاو.. شاادات الدحة النباتية. روما، االتفاقية الدولية للدح0066. 21املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 

 .إنشاء جمموعة عم  مفتواة العضوية معنية بإصدار الشاادات االلك ونية، 0066يونيو/ازي ان 

 .مسوّدة النصواللجنة التوجياية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات املعنية بإصدار شاادات الدحة النباتية االلك ونية  املتعادوإع ، 0060فرباي /شباط 

 .إىل مشاورة األعضاء اووافق  على رفعا املسودةراجع  جلنة املعايري ، 0060/نيسان أب ي 

 ، مشاورة األعضاء.0060يونيو/ازي ان 

 .تعليقات األعضاء باالستناد إىلراجع املتعّاد املسوّدة ، 0060نوفمرب/تش ين الثان  

 بع.السا يف اجتماعاا ، راجع  جلنة املعايري املسوّدة،0060مايو/أّيار 

 ف ة إبداء التعليقات بشأن الشواغ  اجلوه ية، 0060يونيو/ازي ان 

 .تعليقات األعضاء باالستناد إىلراجع املتعّاد املسوّدة ، 0060أكتوب /تش ين األّول 

 العتمادهااملسوّدة على رفع جلنة املعايري  وافق ، 0060نوفمرب/تش ين الثان  

 .0066:60املعيار الدول  لتدابري الدحة النباتية امل اجع من  6امل فق  يف دورتاا التاسعة لدحة النباتيةاعتمدت هيئة تدابري ا 0064أب ي /نيسان 

لوقايخة  ة االتفاقيخة الدوليخ  (، رومخا،  0064) املوّادة وآليخات التبخادل   XMLلك ونيًا، معلومات عن خطط إإصدار الشاادات  2املرفق : 0066. 21املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 ، الفاو.النباتات

 0064 نيسان/أب ي يف  أخ  تعدي النش :  تاريخ

http://www.fao.org/contact-us/licence-request
http://www.fao.org/publications
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 احملتويات

 0............................................................................................................ االعتماد

 0 .................................................................................................................. مقدمة

 0 ................................................................................................................. النطاق

 0 ................................................................................................................ امل اجع

 1 ................................................................................................................ تعاريف

 1 ......................................................................................................... بيان املتطلبات

 1 ................................................................................................................ اخللفية

 1 .............................................................................. متطلبات إصدار شاادات الدحة النباتية

 1 ......................................................................................... شاادات الدحة النباتية .6

 1  ..................................................................... الغ ض من شاادات الدحة النباتية 6.6

 9 ............................................................... أمناط وأشكال شاادات الدحة النباتية 0.6

 60 ................................................................. امل فقات لشاادات الدحة النباتية 0.6

 60 ............................................................... شاادات الدحة النباتية اإللك ونية 4.6

 60 ........................................................................................ ريقة النق  0.6

 66 .................................................................................... ف ة الدالاية 1.6

 66 ....................................................... األعمال املتخذة مع شاادات الدحة النباتية املددرة .0

 66 ........................................................ النسخ املددقة عن شاادات الدحة النباتية 6.0

 66 .................................................................... دي  شاادات الدحة النباتيةتب 0.0

 60 ............................................................ تعديالت على شاادات الدحة النباتية 0.0

 60 ........... باتات اليت تددر شاادات الدحة النباتيةاعتبارات للبلدان املستوردة واملنظمات القط ية لوقاية الن .0

 60 ............................................................... شاادات الدحة النباتية غري املقبولة 6.0

 60 ............................................................. شاادات الدحة النباتية غري الداحلة 6.6.0

 60 .................................................................... شاادات الدحة النباتية املزيفة 0.6.0

 64 ...................................... اش اطات االسترياد إلعداد شاادات الدحة النباتية وإصدارها 0.0

 64 ................................................ اعتبارات حمددة إلعداد شاادات الدحة النباتية وإصدارها .4

 61 ....................... اخلطوط التوجياية واملتطلبات/االش اطات إلكمال أقسام شاادة صحة نباتية للتددي  .0

 00 .................................................................. اعتبارات حلاالت إعادة التددي  والعبور .1

 00 ............................................... اعتبارات إلصدار شاادة صحة نباتية إلعادة التددي  6.1

 04 ............................................................................................ العبور 0.1

 00 ................................................................ : منوذج شاادة صحة نباتية6امللحق

 01 ...................................... :منوذج لشاادة الدحة النباتية ألغ اض إعادة التددي 0امللحق 
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 09 ..... (0064املوادة وآليات التبادل ) XML: إصدار الشاادات إلك ونيًا، معلومات عن خطط  6امل فق

 09 ........................................................................................... مقّدمة

 XML .................................................................. 09هيكلية رسالة لغة ال ميز املوّادة   6

 XML ............................................................................. 09حمتويات خمطط نظام   0

 00 ..................................................................................... أمساء البلدان 6.0

 00 ................................................................... األمساء العلمية للنباتات واآلفات 0.0

 00 .................................................................................... وصف الشحنة 0.0

 06 ........................................................................................ العالجات 4.0

 06 ................................................................................... إق ارات إإافية 0.0

 06 ............................................................................... اسم املسؤول املفَوض 1.0

 06 ............................................................................. آليات التبادل اآلمن للبيانات  0

 00 .......................................................... شاادة الدحة النباتية اإللك ونية إلعادة التددي   4

 ادة التدخخدي  مخخع شخخاادة الدخخحة النباتيخخة األصخخلية للتدخخدي   شخخاادة الدخخحة النباتيخخة اإللك ونيخخة إلعخخ   6.4

 00 ................................................................................. بنسخة إلك ونية

 00 ... بنسخة ورقية شاادة الدحة النباتية اإللك ونية إلعادة التددي  مع شاادة الدحة النباتية األصلية 0.4

 00 ....شاادة الدحة النباتية الورقية إلعادة التددي  مع شاادة الدحة النباتية األصلية بنسخة إلك ونية 0.4

 00 ..................... عن املنظمات الوطنية لوقاية النباتاتإدارة شاادات الدحة النباتية اإللك ونية الدادرة   0

 00 ........................................................................ املسائ  املتعلقة باالس جاع 6.0

 00 ............................................................................... التعدي  واالستبدال 0.0

 00 ..................................................................................... إلغاء اإلرسال 0.0

 00 ...................................................................................... نسخة موّثقة 4.0

 04 .................................................................. اسم امل َس  إليه وعنوانه اسب البيانات  1

 00 ................................................... : الدياغة املوصى باا لإلق ارات اإلإافية0امل فق 
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 االعتماد

باعتباره  0006للايئة املؤقتة لتدابري الدحة النباتية باعتماد هذا املعيار للم ة األوىل يف أب ي /نيسان  ةالثالث الدورة  قام

هليئة تدابري الدحة النباتية التعدي  األول على  ةالسادس الدورة ت. وأق اخلطوط التوجياية لشاادات الدحة النباتية

واعتمدت هيئة تدابري الدحة النباتية يف دورتاا  .0066:60باعتباره املعيار الدول  احلال   0066املعيار يف مارس/آذار 

 .0064يف أب ي /نيسان  امل اجع 6السادسة امل فق 

 مقدمة

 النطاق

.)شاادات 1يؤّمن هذا املعيار املتطلبات/االش اطات واخلطوط التوجياية إلعداد شاادات الدحة النباتية وإصدارها

 الدحة النباتية للتددي  وشاادات الدحة النباتية إلعادة التددي (.

ياات حمددة عن متطلبات/اش اطات ومكونات نظام إصدار توج 0066:1ُيتيح املعيار الدول  لتدابري الدحة النباتية 

 (.NPPOsشاادات الدحة النباتية اليت جيب أن تنشئاا املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات )

 املراجع

ظمة ، مناالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 األغذية والزراعة.

 مبادئ الدحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابري الدحة النباتية. 1002. 2املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 . روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.يف التجارة الدولية

. روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، مس د مدطلحات الدحة النباتية. 5ة املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتي

 منظمة األغذية والزراعة.

، روما، االتفاقية الدولية لوقاية نظام إصدار شاادات الدحة النباتية. 1022. 7املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

خطوط توجياية لإلبالغ عن ااالت عدم التقّيد باش اطات الدحة . 1002. 21ولي لتدابري الصحة النباتية املعيار الد

 . روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.النباتية واإلج اءات الطارئة

. روما، ام اإلشعاع يف الدحة النباتيةخطوط توجياية الستخد. 0000. 21املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

                                                           

 إعادة ألغ اض" التددي  إلعادة النباتية الدحة شاادة" و التددي  ألغ اض" النباتية الدحة شاادة" لخ النباتات لوقاية الدولية االتفاقية تشري  1

 الدحة شاادة"و" للتددي  النباتية الدحة شاادة" استخدام سيتم املعيار، هذا يف وواإحًا سااًل اتاملدطلح هذه استخدام على اإلبقاء وبغية. التددي 

 .الشاادة منط  لتغطية( اجلمع بديغة" )النباتية الدحة شاادات" املدطلح ويستخدم". التددي  إلعادة النباتية
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. روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة الشحنات العاب ة. 1002. 15املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 األغذية والزراعة.

. روما، علياا تنطوي اليت اآلفات ملخاط  تبعًا السلع تدنيف. 1002. 11نباتية املعيار الدولي لتدابري الصحة ال

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. 

 تعاريف 

 0ميكن االطالع على تعاريف مدطلحات الدحة النباتية الواردة يف هذا املعيار يف املعيار الدول  لتدابري الدحة النباتية 

 .(س د مدطلحات الدحة النباتيةم)

 بيان املتطلبات

الدحة النباتية لالسترياد وتقوم بإنفاذه  باش اطاتيستخدم إصدار شاادات الدحة النباتية لإلشااد أن الشحنات تف  

فقط املنظمة القط ية لوقاية النباتات. وميكن إصدار شاادة صحة نباتية للتددي  أو إعادة التددي  بوساطة موظف عموم  

 من قب  املنظمة القط ية لوقاية النبات. اليكون مؤه  فنيًا وخمّو

البلد الذي كان  النباتات،  املنظمة القط ية لوقاية النباتات يف يتم إصدار شاادة صحية نباتية للتددي  عادة من قب 

قب   لدحة النباتية إلعادة التددي  منْدُدر شاادة ااملنتجات النباتية أو البنود اخلاإعة للوائح تنمو أو تدّنع فيه. كما َت

إذا مل تكن الشحنة قد تع إ  بلد إعادة التددي  )بلد مل تنُم فيه السلعة أو تدّنع(  املنظمة القط ية لوقاية النباتات يف

متطلبات/اش اطات الدحة النباتية للبلد املستورد، مع وجود شاادة الدحة خلط  تفش  اآلفات وعندما تكون مستوفية 

 .أو نسخة مددقة مناا لنباتية األصليةا

تقوم املنظمات القط ية لوقاية النباتات باستخدام الديغة النموذجية لشاادات الدحة النباتية امللحقة باالتفاقية الدولية 

 لوقاية النباتات.

 ة، ميكن إإافة م فقويف االة إذا ما كان  معلومات الدحة النباتية أكرب من احلّيز امُلتاح يف شاادة الدحة النباتي

 اذه املعلومة.ب

يتعّين أن تكون شاادات الدحة النباتية م افقة للشحنة، أو ميكن إرساهلا بالربيد أو بوسائ  أخ ى، أو يف اال االتفاق 

ما بني البلدان، ميكن للمنظمات القط ية لوقاية النباتات استخدام شاادات الدحة النباتية اإللك ونية باستخدام لغة 

 دة، هيكلية لل سالة وب وتوكوالت التبادل.موا

لشاادات الدحة النباتية مدة صالاية حمدودة، على اعتبار أن وإع الدحة النباتية للشحنة قد يتغّي  بعد إصدار 

 شاادة الدحة النباتية. وقد تعم  املنظمة القط ية لوقاية النباتات، إما يف البلد املدّدر أو البلد املستورد، اش اطات

 ات صلة.ذ

يتعّين إتباع إج اءات حمددة يف اال تبدي  شاادات الدحة النباتية، النسخ املددقة عن شاادات الدحة النباتية، 

 وعم  تعدي  على شاادات الدحة النباتية. ويتعّين عدم قبول شاادات الدحة النباتية غري الداحلة أو املزورة.
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خاصة عندما ال يقتض  بلد إعادة التددي ، إصدار شاادة صحة نباتية ينبغ  إيالء توىل عناية خاصة حلاالت التددي ، 

 للدادرات وعندما يكون من الالزم اختاذ تدابري حمددة للدحة النباتية يف بلد املنشأ.
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 اخللفية

يستخدم إصدار شاادات الدحة النباتية لإلشااد بأن الشحنات تف  مبتطلبات/اش اطات الدحة النباتية لالسترياد 

باا دوليًا. وُيسام إصدار  االجتارق على معظم النباتات، املنتجات النباتية وبنود أخ ى خاإعة للوائح يتم ّبوتط

شاادات الدحة النباتية يف وقاية النباتات، مبا يف ذلك النباتات املزروعة وغري املزروعة/غري امُلدارة والنب /الفلورا الربّي 

ائ  والنظم البيئية )اإليكولوجية( يف البلدان املستوردة. كما ييس  إصدار شاادات و)مبا يف ذلك النباتات املائية(، امل

الدحة النباتية التجارة الدولية يف النباتات، املنتجات النباتية، والبنود األخ ى اخلاإعة للوائح بتأمني وثيقة وإج اءات 

 أخ ى متفق علياا دوليًا.

 ة لوقاية النباتات الكيفية اليت يتعّين فياا إصدار شاادات الدحة النباتية:)أ( من االتفاقية الدولي 0.0تش ط املادة 

يقتد  القيام بالتفتيش، وما ي تبط به من األنشطة األخ ى اليت تؤدي إىل إصدار شاادات الدحة النباتية على 

موميني مؤهلني املنظمة القط ية لوقاية النباتات. أو حت  إش افاا. ويتم إصدار الشاادات بوساطة موظفني ع

فنيًا، وخمولني )م خص هلم( من املنظمة القط ية لوقاية النباتات بالعم  نيابة عناا وحت  إش افاا، على أن 

تتواف  لديام املعارف واملعلومات مبا ميّكن سلطات األط اف املتعاقدة املستوردة من قبول هذه الشاادات باطمئنان 

 كوثائق يعتّد باا.

  ]0066: 1ار الدول  لتدابري الدحة النباتية انظ  أيضًا املعي [

فام أن :" ُي6991تبّن  النّص املعّدل لالتفاقية لعام  لدى 6991وقد مت توإيح ذلك يف مؤمت  منظمة األغذية والزراعة يف 

موظفني من  املوظفني العموميني املؤهلني فنيًا واملخولني )امل ّخص هلم( من قب  املنظمة القط ية لوقاية النباتات يشم 

املنظمة القط ية لوقاية النباتات". " عموم " يف هذا اجملال تعين موظف من مستوى اكوم ، وليس من ش كة خاصة. 

أنه جيوز أن يكون املوظف من العاملني امُلعينني مباش ة لدى املنظمة "تشم  موظفني من منظمة قط ية لوقاية النباتات" 

فإنه ال يتعّين وجوبًا أن يكون من العاملني امُلستخدمني مباش ة من املنظمة القط ية القط ية لوقاية النباتات، ومع ذلك 

 لوقاية النباتات.

 (0.0كما تنّص االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على متطلبات الستخدام منوذج شاادات الدحة النباتية )املادة 

أو املنتجات النباتية أو أية بنود أخ ى خاإعة  يتعّاد ك  ط ف متعاقد بأاّل يطلب أن تكون شحنات النباتات

للوائح، واملستوردة على أراإيه مدحوبة بشاادات صحة نباتية غري مطابقة للنماذج الواردة مبلحق هذه 

 االتفاقية. ويقتد  طلب أية بيانات إإافية على ما يكون له ما يربره من النااية الفنية.

 متطلبات إصدار شهادات الصحة النباتية

 الصحة النباتية  شهادات .2

 الصحة النباتية شهاداتلغرض من ا 2.2

يتم إصدار شاادات الدحة النباتية ك  تشاد أن النباتات، املنتجات النباتية أو أية بنود أخ ى خاإعة للوائح تلّب  

. كما ميكن أيضًا إصدار لالسترياد للبلدان املستوردة وأناا مطابقة للبيان املّددق النباتيةمتطلبات/اش اطات الدحة 



 21رقم  الدول  املعيار لنباتيةا الدحة شاادات

 2 -21املعيار رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

يتّعني إصدار شاادات الدحة النباتية وشاادات صحة نباتية لدعم إصدار شاادات إعادة التددي  إىل بلدان أخ ى. 

 هلذه األغ اض فقط.

 شهادات الصحة النباتية أمناط وأشكال 1.2

من هذا  6 امللحقنباتية" )أنظ  "شاادة صحة  لوقاية النباتات، منطان للشاادات الدوليةيوجد يف ملحق االتفاقية 

 .2من هذا املعيار( ألغ اض إعادة التددي  0املعيار( ألغ اض التددي ."شاادة صحة نباتية إلعادة التددي " )أنظ  امللحق 

يتم عادة إصدار شاادة الدحة النباتية للتددي  من قب  املنظمة القط ية لوقاية النباتات لبلد املنشأ. وتدف شاادة صحة 

تية للتددي  الشحنة من خالل بيان مدّدق، إق ارات إإافية وسجالت املعاجلات/املعامالت، كما تّد ح أن وإع نبا

النباتية لالسترياد. ميكن أيضا إصدار شاادة صحة نباتية للتددي  يف  الدحةالدحة النباتية للشحنة يف  باش اطات 

إذا كان إعادة التددي  نود أخ ى يف بلدان أخ ى غري بلد بعض ااالت إعادة التددي  لنباتات، منتجات نباتية أو ب

 باإلمكان حتديد وإع الدحة النباتية للشحنة من قب  بلد إعادة التددي  )بوساطة التفتيش مثاًل(.

شاادة الدحة النباتية إلعادة التددي  من قب  املنظمة القط ية لوقاية النباتات لبلد إعادة التددي  يف اال  ميكن إصدار

تكون  وفقط يف االة تواف  شاادة صحة نباتية للتددي  البلدن السلعة يف الشحنة مل تكن نامية أو ُمدنعة يف ذلك أ

. وتؤمن شاادة الدحة النباتية إلعادة التددي  العالقة بشاادة الدحة النباتية الدادرة يف بلد التددي  وت اع  أية أصلية

 دث يف بلد إعادة التددي .تغيريات يف وإع الدحة النباتية اليت قد حت

 النباتية والنظم اليت تضمن ش عيتاا متماثلة. الدحةتكون إج اءات إدارة إصدار منط  شاادات 

، يؤمن منوذج شاادات الدحة النباتية لالتفاقية من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )ب( 0.0وانسجامًا مع املادة 

إلعداد شاادات الدحة النباتية. ويعّد توايد شاادات الدحة  اتباعاايتعّين  الدولية لوقاية النباتات صيغًا موادة

التعّ ف علياا بساولة، وأنه مت اإلبالغ عن املعلومات األساسية. وُتشّجع املنظمات والنباتية إ وريًا لضمان تناسقاا، 

تددي  وصيغة واادة لشااداتاا للدحة القط ية لوقاية النباتات على استعمال صيغة واادة لشااداتاا للدحة النباتية لل

لدحة النباتية على البوابة الدولية للدحة النباتية االنباتية إلعادة التددي ، وأن تضع منوذجًا عن صيغة شاادات 

(IPP( )https://www.ippc.int) . بأسلوب مينع التزوي 

بشك  ورق ، أو بشك  إلك ون  ايثما يتم قبول الشك  اإللك ون  من املنظمة  تيةالنباميكن أن تكون شاادات الدحة 

 القط ية لوقاية النباتات للبلد املستورد.

تعّد شاادات الدحة النباتية اإللك ونية املكافئ اإللك ون  لديغة وبيانات شاادات الدحة النباتية بالشك  الورق ، 

تنق  بوسائ  إلك ونية مددقة وآمنة من املنظمة القط ية لوقاية النباتات يف البلد  اليتمبا يف ذلك البيان املدّدق، و

امُلدّدر إىل املنظمة القط ية لوقاية النباتات يف البلد املستورد. وال يشك  إصدار شاادات الدحة النباتية اإللك ونية 

توزيعه الاقًا بط يقة غري إلك ونية. كما أنه ال يعّد  معاجلة للنص أو توليدًا الك ونيًا آخ  لألشكال الورقية، والذي يتم

 نقاًل للنسخة اإللك ونية للشاادة الورقية )مث  عرب الربيد اإللك ون (.

                                                           

2
 ، اخلاصة باملدطلحات.6 . انظ  النطاق، احلاشية 

https://www.ippc.int/
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، كاستعمال الورقيةمحاية إزاء تزييف شاادات الدحة النباتية  وسائ يتعّين أن تطّبق املنظمة القط ية لوقاية النباتات 

ملائية أو الطباعة اخلاصة، على سبي  املثال. وعند استخدام اإلصدار اإللك ون  للشاادات، أوراق خاصة، العالمات ا

 يتعّين أيضًا تطبيق وسائ  محاية مناسبة.

ال تكون شاادات الدحة النباتية صاحلة إاّل بعد أن تف  بكافة املتطلبات وأن تكون الشاادة مؤرخة، موقعة وخمتومة أو 

 مملوءة إلك ونيًا.

 املرفقات لشهادات الصحة النباتية  1.2

إذا جتاوزت املعلومات املطلوبة مل ء شاادات الدحة النباتية احلّيز احملدد على النموذج، ميكن إإافة م فق. ويتعّين 

على شاادات الدحة النباتية فقط. ويتعّين أن حتم  كافة صفحات  إدراجه هو مطلوب ماأن تشم  املعلومات يف امل فق 

رقم شاادة الدحة النباتية وينبغ  أن تكون مؤرخة، موقعة وخمتومة بالط يقة ذاتاا املطلوبة لشاادة الدحة امل فقات 

النباتية . وإذا كان امُل فق ميتد على أكث  من صفحة واادة، يتوجب ت قيم الدفحات واإلشارة إىل عددها على شاادات 

ة التجارة الدولية يف األنواع املاددة باالنق اض من احليوانات اتفاقيشاادات  أخ ى مث  لوثائق الدحة النباتية. وميكن

هذه الوثائق  الدحة النباتية، على أنه يتّعني عدم اعتبار شااداتأن ت افق الشحنة مع  (CITES) الربية والنباتات

 شاادات الدحة النباتية.لم فقات رمسية 

 شهادات الصحة النباتية اإللكرتونية 4.2

 ت الدحة النباتية إذا كان  املنظمة القط ية للبلد املستورد املعين تقب  الديغة اإللك ونية.ميكن إصدار شاادا

وعند استخدام شاادات الدحة النباتية اإللك ونية، يتعّين أن تطّور املنظمات القط ية لوقاية النباتات نظمًا إلصدار 

 حت  التطوي ]6تبادل. ميّد امل فق رقم التوكوالت وب و وشك  مواد هليك  ال سالة الشاادات باستخدام لغة موادة،

 وب وتوكوالت التبادل. وهيك  ال سالةلغة املوادة، توجياات عن ال [عّدل وإع امل فق اسب املناسب

 ش يطة الوفاء باألاكام التالية: ةميكن استخدام شاادات الدحة النباتية اإللك وني

قبولني من املنظمة القط ية لوقاية النباتات للبلد املستورد أن يكون شك  اإلصدار، النق  ومستوى األمن م -

 وللمنظمات القط ية لوقاية النباتات للبلدان األخ ى املشمولة إذا كان  هلا عالقة.

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.شاادات الدحة النباتية  منوذجأن تكون املعلومات املقدمة متسقة مع  -

 ادات الدحة النباتية يف ظ  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.حتقيق الغ ض من إصدار شا -

 يتم حتديد هوية املنظمة القط ية لوقاية النباتات امُلْدِدرة على حنو كاف وموثوق. -

 ريقة النقل 5.2

. كما ميكن نق  شاادات الدحة النباتية اليت أصدرت هلا يتعّين أن تكون شاادات الدحة النباتية م افقة للشحنة

بشك  منفد  بالربيد أو بوسائ  أخ ى إذا قبلتاا املنظمة القط ية لوقاية النباتات للبلد املستورد. ويف االة شاادات 

الدحة النباتية اإللك ونية، يتعّين أن تكون متااة مباش ة ملسؤول  املنظمة القط ية لوقاية النباتات ذوي العالقة. ويف 
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الدحة النباتية متواف ة للمنظمة القط ية لوقاية النباتات للبلد املستورد اني ك  احلاالت، يتعّين أن تكون شاادات 

 وصول الشحنة.

 فرتة الصالحية 2.2

ما بعد إصدار شاادات الدحة النباتية وعليه، قد تقّ ر املنظمة القط ية لوقاية  للشحنقد يتغّي  وإع الدحة النباتية 

 حتّدد ف ة صالاية شاادات الدحة النباتية بعد إصدارها وقب  التددي .أن  لبلد التددي  أو إعادة التددي  النباتات

أن تقّوم الوإع وحتّدد ف ة صالاية مناسبة قب   لبلد التددي  أو إعادة التددي قد تقّ ر املنظمة القط ية لوقاية النباتات 

. وقد يتأث  هذا أو إعادة التددي  ادوث التددي ، م اعيًة إمكانية أن ُتضح  الشحنة ُمدابة أو ملوثة قب  التددي 

االاتمال بالتعبئة )الك اتني امُلْغلقة أو التغليف السائب( وبيئة التخزين )اهلواء الطلق أو املغلق(، منط الشحنة ووسيلة 

النق ، الزمن أثناء العام ومنط اآلفات احلج ية. وميكن استخدام شاادة صحة نباتية للتددي  بعد هذه الف ة إلصدار 

ش يطة أال تكون الشحنة قد تع إ  خلط  تفش  اآلفات وأن نظ  السلعة  ادة صحة نباتية إلعادة التددي ،شا

 .مستوفية ملتطلبات الدحة النباتية للواردات البلد املستورد 

للدحة اش اطاتاا كما ميكن للمنظمات القط ية لوقاية النباتات للبلدان املستوردة أيضًا أن تنّص، كجزء من متطلباتاا/

 النباتية لالسترياد، على الف ة الزمنية اليت تبقى فياا شاادات الدحة النباتية صاحلة.

 األعمال املتخذة مع شهادات الصحة النباتية املصدرة .1

  النسخ املصدقة عن شهادات الصحة النباتية 2.1

املنظمة  ع ومؤرخة وموثقة( من ِقب مددق علياا )مطبوالنسخة املددقة ه  نسخة عن شاادة الدحة النباتية األصلية 

إصدارها  وجيوز .القط ية لوقاية النباتات ووقعتاا مشرية إىل أناا نسخة ممثلة اقيقية لشاادة الدحة النباتية األصلية

بناء على طلب من املدّدر. على أناا ال حتً  مكان الشاادة األصلية. ويتم استخدام مث  هذه النسخ ألغ اض إعادة 

 شك  رئيس. التددي  ب

 تبديل شهادات الصحة النباتية 1.1

ميكن تبدي  شاادات الدحة النباتية بناء على طلب من مدّدر لشحنة ما صدرت هلا بالفع  شاادة صحة نباتية. 

الوجاة بلد ويتعّين عم  ذلك يف مناسبات استثنائية فقط )مث  إ ر لشاادات الدحة النباتية املددرة، تغيري العنوان، 

الذي أصدر  الدخول، معلومات مفقودة أو خاطئة( ويتعّين إنفاذها من املنظمة القط ية لوقاية النباتات للبلد أو نقاط

 .شاادات الدحة النباتية األصلية اجلاري إصدار بدي  هلا

إلعادة  ويف ك  احلاالت، يتعّين على املنظمة القط ية لوقاية النباتات للبلد الذي أصدر الشاادة الطلب من امُلدّدرين

 و أية ُنسخ مددقة عناا كان قد مت إصدارها بالفع  للشحنة. األصلية شاادات الدحة النباتية
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 لتبدي  شاادات الدحة النباتية ما يل : األخ ىوتشم  املتطلبات 

يتعني على املنظمة القط ية لوقاية النباتات للبلد املددر االاتفاظ بشاادات الدحة النباتية املعادة من أج   -

ستبداهلا وإلغاءها. يتعني أال حتم  شاادات الدحة النباتية اجلديدة ال قم نفسه للشاادة اليت مت تبديلاا. ا

 .ويتعني عدم إعادة استخدام رقم الشاادة األصلية

ت ومل تعد هذه الشاادات يف رعاية املنظمة القط ية لوقاية النباتا إعادة شاادات الدحة النباتية إذا مل يعد من املمكن 

يف بلد آخ (، قد تقّ ر املنظمة القط ية لوقاية ألناا فقدت أو توجد املددرة سابقًا )كما يف االة فقداناا  وحت  سيط تاا

النباتات أنه من املناسب إصدار شاادة بديلة. يتعّين أال يكون لشاادات الدحة النباتية اجلديدة ال قم نفسه كذاك 

أن " هذه الشاادة بإدراج إعالن جديد ينص على  لة ولكن يتعّين العزو إلياااخلاص بشاادة الدحة النباتية املستبد

 ( الدادرة بتاريخ )أدخ  التاريخ( وتلغياا.أدخ  ال قمحتّ  مكان شاادة الدحة النباتية رقم )

 تعديالت على شهادات الصحة النباتية 1.1

ية شاادات الدحة النباتية. على أنه إذا كان يتعّين اجتناب إج اء التعديالت كوناا قد ختلق عدم يقني اول صالا

من الض وري عم  تعديالت، فإنه يتعّين القيام بذلك فقط على شاادات الدحة النباتية األصلية من قب  املنظمة القط ية 

قب  مؤرخة وموقعة من مطبوعة،  لوقاية النباتات اليت أصدرتاا. ويتعّين أن تكون التعديالت باحلدود الدنيا وأن تكون 

 املنظمة القط ية لوقاية النباتات اليت أصدرتاا.

 واملنظمات القطرية لوقاية النباتات اليت تصدر شهادات الصحة النباتيةاعتبارات للبلدان املستوردة  .1

قد تطلب املنظمات القط ية لوقاية النباتات للبلدان املستوردة شاادات صحة نباتية للبنود اخلاإعة للوائح فقط. وهذه 

كون عادة نباتات أو منتجات نباتية ولكناا قد تشم  بنودًا مث  احلاويات الفارغة، امل كبات والكائنات احلية غري ت

 النباتات عندما يكون لتدابري الدحة النباتية ما يربرها من النااية الفنية.

ة نباتية للمنتجات النباتية اليت مت ويتعّين أاّل تطلب املنظمات القط ية لوقاية النباتات للبلدان املستوردة شاادات صح

تدنيعاا إىل نقطٍة مل تعد متتلك عندها املقدرة على إدخال آفات خاإعة للوائح، أو لبنود أخ ى ال تتطلب تدابري صحة 

 (.0009: 00واملعيار الدول  لتدابري الدحة النباتية من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  0.1نباتية )انظ  املادة 

عّين أن تتشاور املنظمات القط ية لوقاية النباتات على حنو ثنائ  عند وجود اختالفات بني وجاات نظ هم فيما يت

 م متطلبات/اش اطات شاادات الدحة النباتية الفين لطلب شاادات صحة نباتية. ويتعّين أن حت  خيص التربي

 (.0001: 6أيضًا املعيار الدول  لتدابري الدحة النباتية  مبادئ الشفافية، عدم التمييز، الض ورة والتربي  الفين )انظ 

 شهادات الصحة النباتية غري املقبولة 2.1

يتعّين أاّل تقب  املنظمات القط ية لوقاية النباتات للبلدان املستوردة شاادات الدحة النباتية اليت حتّددها على أناا غري 

لوقاية النباتات للبلد املعين بإصدار الشاادة بالس عة املمكنة فيما خيص صاحلة أو مزيفة. ويتعّين إعالم املنظمة القط ية 

: 60شاادات الدحة النباتية غري املقبولة أو امل تاب بأم ها كما جاء وصفه يف املعيار الدول  لتدابري الدحة النباتية 

د تكون غري مقبولة، فإناا قد تطلب . وعندما تشك املنظمة القط ية لوقاية النباتات بأن شاادات الدحة النباتية ق0006
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يف حتديد صالاية أو عدم صالاية أو إعادة التددي   التددي  لبلدالتعاون الفوري من املنظمة القط ية لوقاية النباتات 

عماًل تدحيحيًا اسب  لبلد التددي  أو إعادة التددي شاادات الدحة النباتية. ويتعّين أن تتخذ املنظمة القط ية 

أن تعّدل ُنُظم إصدار شاادات الدحة النباتية لضمان أن تكون شاادات الدحة النباتية م افقة مع مستوى الض ورة و

 عال من الثقة.

 شهادات الصحة النباتية غري الصاحلة 2.2.1

 ، على سبي  املثال، عندما متتلك أو تكون:صاحلةتكون شاادات الدحة النباتية غري 

 حيحةغري كاملة أو ذات معلومات غري ص -

 ذات معلومات كاذبة أو مضللة -

 ذات معلومات متضاربة أو غري متسقة -

 ذات صياغة أو معلومات غري متسقة مع شاادات الدحة النباتبة النموذجية -

 املعلومات مضافة من أشخاص غري خمولني -

   تعدي  أو اذف غري م خص به )أو غري مطبوع أو مؤرخ أو موقع على سبي  التدديق(ت -

 نتاية إال عند استخداماا كنسخة مددقة إلعادة التددي ف ة صالاية م -

 غري مق وءة )مث  مكتوبة بط يقة سيئة، متض رة( -

 نسخًا غري مددقة -

منقولة عرب ط يقة نق  غري م خدة من قب  املنظمة القط ية لوقاية النباتات )إلصدار شاادات الدحة النباتية  -

 اإللك ونية(

اتات، املنتجات النباتية وغريها من البنود اخلاإعة للوائح وغري املسموح إصدار شاادات الدحة النباتية للنب -

 باستريادها.

 هناك أيضًا أسباب ل فض شاادات الدحة النباتية أو لطلب معلومات إإافية.

 شهادات الصحة النباتية املزيفة 1.2.1

 تشم  شاادات الدحة النباتية املزيفة منطيًا تلك:

 م خدةامُلْدَدَرة على صيغ غري  -

 غري املوقعة من قب  املنظمة القط ية لوقاية النباتات اليت أصدرتاا واملختومة  املعلمة أو غري املؤرخة، غري -

 صادرة عن أشخاص ليسوا موظفني عموميني مدّ ح هلم. -

دات الدحة تكون شاادات الدحة النباتية املزورة غري صاحلة. وعلى املنظمة القط ية لوقاية النباتات اليت ُتْدِدْر شاا

النباتية أن متتلك وسائ  محاية إزاء التزييف. ويف االة إصدار شاادات الدحة النباتية إلك ونيًا، تكون وسائ  
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احلماية إزاء التزييف عند ًا من آلية إصدار الشاادات إلك ونيًا. ويتعّين على املنظمة القط ية لوقاية النباتات للبلد 

 عند إعالماا بعدم االمتثال. املددر أن تتخذ عماًل تدحيحيًا

 السترياد إلعداد شهادات الصحة النباتية وإصدارهاااشرتاطات  1.1

الواجب حلظاا عند إعداد شاادات الدحة النباتية  االسترياد ش اطاتاكثريًا متطلبات/ املستوردةحتّدد البلدان 

 وإصدارها، وكمثال عّما قد يطلبه بلد ما مستورد:

الدحة النباتية بلغة حمددة أو بأاد اللغات اليت ُتْدرجاا )ومع ذلك، تشجع البلدان على أن يتم م ء شاادات  -

 (اإلنكليزيةقبول واادة من اللغات ال مسية ملنظمة األغذية والزراعة، ويفّض  أن تكون 

لدحة النباتية الف ة الزمنية املسمواة لإلصدار بعد التفتيش أو املعاجلة والف ة الزمنية ما بني إصدار شاادات ا -

 وإرسال الشحنة من البلد املدّدر

أن يتم م ء شاادات الدحة النباتية على حنو مطبوع أو إذا كان  مكتوبة باليد، أن تكون بأا ف كبرية مق وءة  -

 )اينما تسمح اللغة بذلك(

 وادات القياس الواجب استخداماا يف وصف الشحنة وغريها من الكميات املّد ح عناا. -

 وإصدارها النباتية الصحة شهادات إلعداد حمددة تاعتبارا  .4

ال يددر شاادات الدحة النباتية سوى املوظفني العموميني املؤهلني فنيًا واملفوإني على أكم  وجه من ِقب  املنظمة 

 القط ية لوقاية النباتات.

الدحة النباتية لالسترياد  اش اطاتإذا ثب  أن  إال تددر املنظمات القط ية لوقاية النباتات شاادات الدحة النباتيةال 

 مستوفاة. 

الالزمة  يتعّين أن حتتوي شاادات الدحة النباتية فقط على املعلومات املتعلقة مبسائ  الدحة النباتية ك  حتّدد بوإوح

 اليت ت تبط باا. للتحديد الواإح للشحنة

طلبات/اش اطات ذات صلة مبسائ  الدحة  تبطة مبتاملعلومات امليتعّين أن حتتوي شاادات الدحة النباتية على 

متّ  للدحة النباتية مث  مسائ  صحة  النباتية فقط. ويتعّين أال حتتوي على تد حيات متعلقة مبتطلبات/اش اطات ال

 احليوان أو اإلنسان، متبقيات املبيدات، النشاط اإلشعاع ، معلومات جتارية )مث  خطابات االئتمان(، أو النوعية.

بني شاادات الدحة النباتية والوثائق غري املتعلقة بإصدار شاادات الدحة النباتية )مث   إلشارة امل جعية ماولتساي  ا

اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املاددة باالنق اض من جمموعات  خطابات االئتمان، بوالص الشحن، شاادات

التع يف، ال مز أو  ب مز اات الدحة النباتية اليت ت بط(، ميكن أن ت افق املالاظات شاادااحليوان والنبات الربية

الوثيقة/الوثائق ذات الدلة اليت تتطلب إشارة م جعية. ويتعّين استخدام هذه املالاظات عند الض ورة فقط  رقم/أرقام

 ويتعّين عدم اعتبارها جزءًا من شاادات الدحة النباتية.
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ش ء" أو  ة .وايثما ال يتم م ء بند معّين، يتعّين إدخال مدطلح "اليتعّين إكمال كافة أقسام شاادات الدحة النباتي

 .اإلإافات غري امل خص بااجيب اظ  اخلط أو رسم خط على القسم ملنع 

وبالنسبة لشحنات إعادة التددي ، قد تكون املعلومات من بلد املنشأ إ ورية؛ ومع ذلك، قد ال تكون هذه متااة على 

دي  )مث  نقص يف معلومات حمددة لإلق ار اإلإايف على شاادة الدحة النباتية للتددي  أو شاادة الدحة النباتية للتد

أن شاادة الدحة النباتية للتددي  ذاتاا غري مطلوبة من قب  بلد إعادة التددي (. ويف هذه احلاالت، إذا مل تتم تلبية 

لد إعادة التددي ، قد ال يتم إصدار شاادة داخ  ب تتعلق بالدحة النباتية يف االسترياد متطلبات/اش اطات حمددة

 إلعادة التددي . على أنه ميكن تطبيق األمور التالية:

تكون شاادات الدحة النباتية للتددي  مطلوبة من بلد إعادة التددي ، بناء على طلب من املدّدر، قد  ايثما -

إإافية )مث  نتائج تفتيش موسم النمو(  املنشأ معلومات صحة نباتية لبلدتؤمن املنظمة القط ية لوقاية النباتات 

لتلك املطلوبة من بلد إعادة التددي . وقد تكون مث  هذه املعلومات إ ورية إلصدار شاادات صحة نباتية إلعادة 

التددي . ويتعّين أن توإع مث  هذه املعلومات يف قسم اإلق ار اإلإايف، حت  العنوان الف ع  "معلومات صحة 

 (.0ة "،)أنظ  القسم نباتية رمسية إإافي

يف احلاالت اليت تكون فياا شاادة الدحة النباتية غري مطلوبة من بلد إعادة التددي  ميكن للمنظمة القط ية  -

لوقاية النباتات لبلد املنشأ، بناء على طلب من املدّدر، إصدار شاادة صحة نباتية للتددي . وهذه قد تكون 

لتددي  لبلدان أخ ى بغية تأمني معلومات إ ورية إلصدار شاادات احلالة إذا كان  الشحنة موجاة إلعادة ا

صحية نباتية إلعادة التددي . وتددر هذه الشاادات املخددة إتااة معلومات الدحة النباتية اإلإافية 

 الض ورية.

كفالة أناا مل و لشحنةا هويةويف كلتا احلالتني السابقتني أعاله، يتعّين على بلد إعادة التددي  إمان اإلبقاء على 

 .تتع ض ملخاط  تفش  اآلفات

 إذا: كما جيوز إصدارها بعد إرسال الشحنة إرسال الشحنةقب  إصدار شاادات الدحة النباتية أيضًا بعد  ينبغ 

 ؛ كان قد مت إمان أمن الدحة النباتية للشحنة -

الض ورية  ، التفتيش، واملعاجلاتقام  املنظمة القط ية لوقاية النباتات للبلد املدّدر باإلعتيان/أخذ العيناتو -

 للوفاء مبتطلبات/اش اطات الدحة النباتية لالسترياد قب  إرسال الشحنة.

 وإذا مل يتم الوفاء باذه املعايري، يتعّين عدم إصدار شاادات صحة نباتية.

 تاريخ التفتيش يف قسم إىلينبغ  اإلشارة الشحنة،  إرسالويف احلالة اليت يتم فياا إصدار شاادات الدحة النباتية بعد 

 اإلق ار اإلإايف.
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 خلطوط التوجيهية واملتطلبات/االشرتاطات إلكمال أقسام شهادة صحة نباتية للتصديرا .5

 أقسام شاادة صحة نباتية للتددي  مبينة فيما يل :  إلكمالاملعلومات "

 [6يف امللحق ]تشري العناوين باخلط الغليظ إىل أقسام الشاادة النموذجية، انظ  النموذج 

 ------- .رقم

يتعّين أن يكون لك  شاادة صحة نباتية رقم تع يف ف يد، يسمح باقتفاء/تتّبع الشحنات، وم اجعات امل افق ويساعد يف 

 افظ السجالت.

  ________ املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف

 ملنظمة القط ية لوقاية النباتات.لشاادة صحة نباتية للتددي  مع اسم ا امُلْدِدرُيْدرج هنا اسم البلد 

 ------- إىل: منظمة )منظمات( وقاية النباتات يف

صحة نباتية  هنا. ويف احلاالت اليت يكون لبلد العبور والبلد املستورد متطلبات/اش اطات املستورديتعّين إدراج اسم البلد 

لبلدين كما تتعّين اإلشارة إىل اسم بلد العبور. حمددة تشم  احلاجة لشاادة صحة نباتية للتددي ، يتعّين إدراج اسم ا

الدحة النباتية لالسترياد أو متطلبات العبور لك  بلد مستوفاة  ويتعّين م اعاة الدقة لضمان أن تكون متطلبات/اش اطات

ميكن  تكون فياا الشحنة مستوردة وُأعيد تددي ها بعد ذلك إىل بلد آخ ، اليتومبينة على حنو مناسب. ويف احلاالت 

 الدحة النباتية لالسترياد لكال البلدين مستوفاة. إدخال اسم ك  من البلدين املستوردين، ش يطة أن تكون اش اطات

------------------------------------------ 

 وصف الشحنة .أواًل

 -------اسم وعنوان امُلصّدر

م اجعة بياناتاا من املنظمة القط ية للبلد املدّدر. ويتعّين حتّدد هذه املعلومات مددر الشحنة لتساي  تتبعاا/اقتفائاا و

أن يكون عنوان امُلدّدر موجودًا يف بلد التددي . كما يتعّين استخدام اسم وعنوان الوكي  احملل  للمدّدر أو الشاان 

 عندما تكون اجلاة املددرة ش كة دولية ذات عنوان يف اخلارج.

 -------:اناتاسم املرسل إليه وعنوانه حسب البي

يتعّين أن يكون االسم والعنوان امُلْدَخ  يف هذه اخلانة بتفاصي  كافية للسماح للمنظمة القط ية لوقاية النباتات للبلد 

ردات غري املمتثلة. وعندما اتكون قادرة على القيام بتعّقب الو أناملستورد التأّكد من هوّية امل س  إليه، واسب الض ورة، 

ه غري مع وف، ميكن استخدام عبارة "إىل الطالب" إذا كان  املنظمة القط ية لوقاية النباتات للبلد يكون امل س  إلي

املستورد تسمح باستخدام هذا املدطلح وتقب  أي خماط  م افقة. وقد يطلب البلد املستورد أن يكون العنوان مكانًا/موقعًا 

 يف البلد املستورد.
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 -------:عدد الطرود ووصفها

تضمني عدد الط ود، ووصفاا. كما يتعّين تضمني هذا القسم تفاصي  كافية لتمكني املنظمة القط ية لوقاية النباتات يتعّين 

يف البلد املستورد من ربط شاادة الدحة النباتية للتددي  مع الشحنة امل افقة. ويف بعض احلاالت )مث  احلبوب وكت  

ااويات(. ويف االة  60ط ودًا وميكن تضمني عددها؛ )مث   طارالقاألخشاب(، تعترب ااويات الشحن، و/أو ع بات 

 الشحنات الضخمة ميكن استخدام مدطلح " سائبة".

 -------العالمات املميزة:

 أرقام اإلرسالية )ال سالة/اللط(، ال قم املتسلس  أو األمساء األصلية( مث يتعّين تضمني العالمات املميزة على الط ود )

ء املتعلقة بالنق  )مث  اسم السفينة، وأرقام تع يف احلاويات وع بات السكك احلديدية يف االة واألرقام أو األمسا

 تحديد هوية الشحنة. .الزمة لإذا كان  البضائع السائبة( 

 -------:مكان  املنشأ

ابة أو التلّوث يشري مكان املنشأ إىل األماكن اليت كان  السلعة تزرع أو تنتج فياا وايث كان حمتماًل تعّ إاا لإلص

املنشأ. ويف األاوال العادية، تكتسب أو بلدان بآفات خاإعة للوائح. ويف مجيع احلاالت، جيب التد يح عن اسم بلد 

شحنة ما وإعاا للدحة النباتية من مكان املنشأ. وقد تش ط بلدان معينة أن يكون اسم أو رمز املنطقة اخلالية من 

ن اآلفات أو موقع اإلنتاج اخلال  من اآلفات حمددًا. وميكن احلدول على تفاصي  اآلفات أو مكان اإلنتاج اخلال  م

إإافية عن منطقة اإلنتاج اخلالية من اآلفات، مكان اإلنتاج اخلال  من اآلفات أو موقع اإلنتاج اخلال  من اآلفات يف 

 قسم اإلق ار اإلإايف.

للدحة النباتية قد يتغري خالل ف ة زمنية نتيجة مكاناا  إذا مت إعادة تعبئة شحنة، خزناا أو حت يكاا، فإن وإعاا

اجلديد من خالل ااتمال إصابتاا أو تلوثاا بآفات خاإعة للوائح. كما ميكن أن يتغري وإع الدحة النباتية بالتدنيع، 

ن حتد  على إزالة التلّوث أو مبعاجلٍة للشحنة تؤدي إىل إزالة اإلصابة أو التلّوث احملتم . وعليه، ميكن لسلعة أ

وإعاا للدحة النباتية من أكث  من مكان وااد. ويف مث  هذه احلاالت، يتعّين التد يح عن ك  بلد ومكان، اسب 

 (.Y )بلد املنشأأوX بلد التددي مثال أن يعلن "الض ورة، ووإع مكان املنشأ األصل  بني قوسني، 

أو بلدان خمتلفة، يتعّين اإلشارة إىل كافة األماكن  وعندما تنشأ إرساليات )لوطات( خمتلفة إمن شحنة ما يف أماكن

والبلدان اسب الض ورة. وللمساعدة يف التعّقب يف مث  هذه احلاالت، ميكن حتديد أكث  من مكان ذا عالقة للقيام 

 بالتعّقب، على سبي  املثال الش كة املددرة ايث تكون السجالت حمفوظة.

إمن بلد وكان  قد من  لف ة زمنية حمددة )تبعًا للسلعة املعنّية، ولكن عادة  إذا ما مت استرياد النباتات أو حت يكاا

ملوسم منو وااد أو أكث (، ميكن اعتبار أن هذه النباتات قد غريت بلد أو مكان منشئاا، ش يطة أن يكون وإعاا للدحة 

 النباتية قد ُاّدد من قب  البلد أو املكان لنمو إإايف.
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 -------:اتوسيلة النقل حسب البيان

يعزو هذا القسم إىل الكيفية اليت مت باا نق  السلعة أثناء مغادرتاا لبلد التدديق. وميكن استخدام مدطلحات مث  

"سفينة حميطات"، "قارب"، "طائ ة"، "ط يق"، "شاانة"، "سكة اديد"، "ب يد" و"حممول يدويًا". وميكن تضمني 

ة إذا كان ذلك مع وفًا. وتكون وسيلة النق  عادة تلك اليت يدّ ح باا اسم السفينة ورقم ال الة أو رقم رالة الطائ 

شاادات الدحة النباتية للتددي . وكثريًا  إصدارامُلدّدر. وغالبًا ما سيكون ذلك وسيلة النق  األوىل املستخدمة مباش ة بعد 

ُنقل  من سفينة إىل شاانة على ما تتح ك الشحنات بط يقة ميكن فياا أن تتغّي  فياا وسيلة النق ، كحالة ااويات 

سبي  املثال. وإذا كان  العالمات املميزة حتّدد الشحنة، عندها يكون من الكايف التد يح بالوسيلة األوىل للنق  فقط. وال 

 تدبح هذه بعد ذلك بالض ورة وسيلة النق  املستخدمة عند الوصول إىل بلد االسترياد.

 -------نقطة الدخول حسب البيانات

ّين أن تكون هذه النقطة األوىل للوصول إىل بلد الوجاة الناائية، أو اسم البلد، إذا كان مع وفًا. وايثما يتم عبور يتع

ش وط صحة نباتية لعبور الشحنات.  العبورالشحنة خالل بلد آخ ، فقد يتطلب ذلك تسجي  اسم هذا البلد إذا كان لبلد 

 إمن قوسني.أو مل يكن مع وفا فاسم بلد الوجاة  ويتعّين اإلشارة إىل نقطة دخول بلد العبور

يدة، ُيْعلن املدّدر عن نقطة الدخول أثناء إصدار شاادة الدحة النباتية للتددي . وقد تتغري نقطة الدخول ألسباب عد

ويتعّين عادة أاّل يعترب الدخول إىل البلد من مكان غري نقطة الدخول املعلنة كعدم امتثال. على أنه اينما حتّدد املنظمة 

/اش اطاتاا للدحة النباتية لالسترياد، نقاط دخول حمددة، فإنه امتطلباتاالقط ية لوقاية النباتات للبلد املستورد، يف 

 اادة من نقاط الدخول احملددة ويتوّجب أن تدخ  الشحنة من تلك النقطة.يتعّين عندها اإلعالن عن و

 -------اسم املنتج  وكميته حسب البيانات 

على حنو كاف وأن يشم  معلومات عن النبات، املنتج النبات  أو أي بند آخ  خاإع  وصفيًايتعّين أن يكون هذا القسم 

ني املنظمة القط ية لوقاية النباتات للبلد املستورد من تدقيق حمتويات للوائح ،الوادة أو الكمية بالدقة املمكنة لتمك

الشحنة. وميكن إإافة ال موز الدولية لتساي  حتديد اهلوية )مث  ال موز اجلم كية( والوادات املع ف باا دوليًا )مث  

نباتية خمتلفة لالستخدامات الدحة ال االسترياد يف جمال النظام امل ي(. ونظ ًا إلمكانية تطبيق متطلبات/اش اطات

املقدودة املختلفة، )مث  االستاالك مقارنة مع اإلكثار( أو درجة التدنيع )طازجة إزاء جمففة( فانه يتعّين حتديد 

. ويتعّين أاّل تشري امُلدخالت إىل األمساء التجارية، األاجام أو مدطلحات جتارية درجة التدنيعاالستخدام املقدود أو 

 أخ ى.

 -------:اء العلمية للنباتاتاألمس

املدرجة هنا هوية النباتات واملنتجات النباتية باستخدام األمساء العلمية املقبولة على مستوى  املعلوماتيتعّين أن حتدد 

 اجلنس على األق ، وإن كان من املفّض  أن تكون على مستوى النوع.
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ود واملنتجات ذات ال كيب املعّقد اخلاإعة للوائح مث  األعالف وقد ال يكون من املمكن تامني األمساء العلمية لبعض البن

احليوانية. ويف هذه احلاالت، قد تتفق املنظمات القط ية لوقاية النباتات للبلدان املستوردة واملددرة على اسم شائع 

 مناسب ُموّصف، أو يتعّين إدخال كلمات "ال ينطبق" يف هذا القسم.

 البيان املصّدق

املنتجات النباتية وغريها من البنود اخلاإعة للوائح املوصوفة إمنًا قد مت تفتيشاا/أو  أونباتات ،نشاد بأن ال

، واعتربت خالية من اآلفات احلج ية  اليت اددها الط ف امُلالئمةال مسية املناسبة  لإلج اءاتاختبارها طبقًا 

دى الط ف املتعاقد املستورد، مبا يف ذلك االش اطات ووفقًا ملتطلبات الدحة النباتية احلالية ل املتعاقد املستورد، 

 اخلاصة باآلفات غري احلج ية اخلاإعة للوائح.

 ]بند اختياري* [ *األخ ى اآلفاتواعتربت خالية أساسًا من 

نوعية لالسترياد أو حتديد آفات خاإعة للوائح، ويستخدم  نباتيةصحة  ويف معظم احلاالت توجد متطلبات/اش اطات

 الدحة النباتية لالسترياد. املدّدق على شاادة الدحة النباتية للتددي  لتدديق االلتزام مبتطلبات/اش اطات البيان

الدحة النباتية لالسترياد غري حمددة، ميكن للمنظمة القط ية لوقاية  ويف احلاالت اليت تكون فياا متطلبات/اش اطات

للشحنة ألي آفات خاإعة للوائح ُيعتقد بأناا تشك  مددر  العامةاتية الدحة النب بوإعالنباتات للبلد املدّدر أن تشاد 

 قلق للدحة النباتية.

وقد ت غب املنظمات القط ية لوقاية النباتات للبلدان املددرة بضم بند اختياري على شاادات الدحة النباتية للتددي . 

 تطلب أن يكون البند االختياري مضافًا.وال ميكن للمنظمات القط ية لوقاية النباتات للبلدان املستوردة أن 

تشري عبارة " اإلج اءات ال مسية املناسبة" إىل اإلج اءات اليت تنفذها املنظمات القط ية لوقاية النباتات أو األشخاص 

 املخولني )املدّ ح هلم( من قب  املنظمة ألغ اض إصدار شاادات الدحة النباتية. ويتعّين أن تكون اإلج اءات متفقة مع

املعايري الدولية لتدابري الدحة النباتية، اسب املناسب. وميكن أن حتّدد املنظمة القط ية لوقاية النباتات للبلد املستورد 

 هذه اإلج اءات م اعيًة املعايري الدولية لتدابري الدحة النباتية ذات الدلة.

أعداد أو بكميات ميكن كشفاا بتطبيق تشري عبارة "اعتربت خالية من اآلفات احلج ية" إىل اخللو من اآلفات  ب

أنه اخللو املطلق من اآلفات يف ك  احلاالت، ب  أنه يعتقد  علىإج اءات الدحة النباتية. وال جيدر تفسري هذه العبارة 

أن اآلفات احلج ية غري موجودة باالستناد إىل اإلج اءات املستخدمة يف كشفاا أو إزالتاا. وجيدر التسليم بأن إج اءات 

دحة النباتية تنطوي بطبيعتاا على قدٍر من عدم اليقني والتباين، وتشم  ااتمال أاّل يتم كشف اآلفات أو إزالتاا. ال

 ويتعّين م اعاة هذه احلاالت من عدم اليقني واالاتمال يف مواصفة اإلج اءات املناسبة.

حلية لآلفة املستادفة موجودة يف الشحنة. ويف بعض احلاالت اليت مت فياا تطبيق معامالت التشعيع، قد تكون األطوار ا

وأن املعاجلة  0000: 61املعيار الدول  لتدابري الدحة النباتية  معومع اش اط أن تكون املعاجلة قد مت  انسجامًا 

املناسبة قد طبق  للوصول إىل االستجابة املطلوبة، فإن صالاية هذا اجلزء من البيان املدّدق تكون غري ممسوسة ألن 

 آفة مستادفة ال يعترب عدم امتثال.م اا  اياة  كشف
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ال مسية  الدحة النباتية"، املقدمة من البلد املستورد، إىل املتطلبات/االش اطات تشري عبارة " متطلبات/اش اطات

 الدحة املوصوفة اليت جيب الوفاء باا ملنع دخول اآلفات و/أو انتشارها. ويتعّين أن يتم حتديد متطلبات/اش اطات

املنظمة القط ية لوقاية النباتات للبلد املستورد يف التش يع، اللوائح، أو أماكن  قب النباتية لالسترياد بشك  مسبق من 

 أخ ى )مث  أذون االسترياد واالتفاقيات الثنائية وغريها من ال تيبات(.

 الدولية لوقاية النباتات. احلكومات اليت انضم  إىل االتفاقية إىلتشري عبارة "الط ف املتعاقد املستورد" 

------------------------------------------ 

 اإلقرار اإلضايف  ثانيًا

تؤمن اإلق ارات اإلإافية معلومات إإافية حمددة عن الشحنة فيما خيص اآلفات اخلاإعة للوائح. ويتعّين اإلبقاء على 

ّين أن ُتبق  املنظمات القط ية للبلدان املستوردة قيد امل اجعة اإلق ارات اإلإافية يف احلدود الدنيا وأن تكون موجزة. ويتع

إلق ارات اإلإافية. وأاّل تطلب إق ارات إإافية بدياغة حمددة مماثلة لتلك املوجودة يف البيان املدّدق على لاحلاجة 

أذون االسترياد أو شاادة الدحة النباتية للتددي . وميكن حتديد نص اإلق ار اإلإايف يف لوائح الدحة النباتية، 

من  (III) االتفاقيات الثنائية. ويتعّين عدم اإلشارة إىل املعاجلات/املعامالت يف هذا القسم ب  يتم ذلك يف القسم الثالث

 شاادة الدحة النباتية للتددي .

النباتات للبلد يتعّين أن حتتوي اإلق ارات اإلإافية معلومات صحة نباتية حمددة فقط تطلباا املنظمة القط ية لوقاية 

املستورد أو مطلوبة من املدّدر ألغ اض صحة نباتية يف املستقب  ويتعّين عدم تك ار املعلومات امللحوظة يف البيان املددق 

الدحة النباتية لالسترياد بتدابري بديلة  أو يف قسم املعاجلة/املعاملة. ويف احلاالت اليت تسمح فياا متطلبات/اش اطات

 لى املنظمة القط ية لوقاية النباتات للبلد املدّدر أن حتّدد يف إق ارها اإلإايف اخليار الذي طبقته.عديدة، يتعّين ع

أمثلة عن النّص ألمناط خمتلفة من اإلق ارات اإلإافية اليت تطلباا املنظمات القط ية لوقاية النباتات يف  0يع ض امل فق 

ة لوقاية النباتات أنه من الض وري طلب إق ار إإايف أو تقدميه على البلدان املستوردة. وايثما تعترب املنظمات القط ي

 .0استخدام الدياغة املوادة املوجودة يف امل فق 

ويف احلالة اليت يكون فياا إذن االسترياد مطلوبًا من البلد املستورد، ميكن أن يشار إىل رقم إذن االسترياد هنا للمساعدة 

 يف اإلشارة امل جعية.

وإذا كان البلد املستورد يطلب ذلك  اليت يتم فياا إصدار شاادة صحة نباتية للتددي  بعد إرسال الشحنة،ويف احلالة 

 يفيتعّين إإافة تاريخ التفتيش هلذا القسم من شاادة الدحة النباتية للتددي  )انظ  أيضًا الش وط القابلة للتطبيق 

 .(4القسم 

قب  املستورد ألغ اض مستقبلية إلصدار شاادة الدحة النباتية، كما يف  وايثما يتم إم معلومات صحة نباتية إإافية من

(. يتعّين ع ض هذه املعلومات هنا. ويتعّين أن تكون هذه املعلومات مفدولة بشك  4االة إعادة التددي  )انظ  القسم 

 علومات صحة نباتية إإافية".واإح عن اإلق ار اإلإايف املطلوب من البلد املستورد وأن تتبع العنوان الف ع  املضاف "م

------------------------------------------ 
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 املعاجلة للتطهري من التلوث و/أو اإلصابة  ثالثًا

 يتعّين أن تكون املدخالت كالتال : 

 التاريخ

 الشا ، اليوم الشاور حبيث ال حيدث التباس بنيكتابة التاريخ الذي ُطبق  فيه املعاجلة/املعاملة على الشحنة. ويتعّين 

 والسنة.

 املعاجلة/املعاملة

 منط املعاجلة/املعاملة املطبقة على الشحنة )مث  معاجلة باحل ارة، التشعيع(. 

 الكيماويات )املادة الفعالة(

 املادة الفعالة للمادة الكيميائية املطبقة يف املعاجلة.

 مدة التعريض ودرجة احلرارة

 رة يف املعاجلة/املعاملة.مدة املعاجلة/املعاملة ودرجة احل ا

 الرتكيز

 ت كيز وج عة املعاملة/املعاجلة املطبقة.

 معلومات أخرى

 أية معلومات إإافية ذات صلة.

 يتعّين أن تكون املعاجلات/املعامالت املشار إلياا تلك املعاجلات/املعامالت املقبولة من البلد املستورد فقط وأن يتم إجنازها

يف البلد املنظمة القط ية لوقاية النباتات أو سلطتاا أو سلطة يف البلد املدّدر  حت  إش اف  (العبورأو بدأها )يف االة 

  الدحة النباتية للبلد املستورد للوفاء مبتطلبات/اش اطاتاملددر 

 .0000: 61م اعاة أاكام املعيار الدول   يتوجبويف االة املعاجلات بالتشعيع، 

-------------------------------- 

 ختم املنظمة

جيب تضمني ال خيص، اخلتم أو العالمة املميزة للمنظمة القط ية لوقاية النباتات امُلْدِدرة على شاادة صحة نباتية 

النباتات لبلد التددي  عادة ختمًا، ت صيدًا أو عالمة موادة إمن  لوقايةللتددي . ويتعّين أن تستخدم املنظمة القط ية 

من قب  املوظف العموم  بعد االنتااء من م ء االستمارة أو أن تكون مطبوعة على شاادة الدحة البلد. وأن تتم إإافتاا 

 النباتية للتددي . وجيب توّخ  احل ص لضمان أال خيفى اخلتم، ال صيص أو العالمة املميزة املعلومات األساسية.
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 اسم املوظف املخّول )املصّرح له(، التاريخ والتوقيع

العموم  مطبوعًا، خمتومًا أو مكتوبًا باليد حب وف كبرية )إذا مسح  اللغة بذلك(. كما تتم أيضًا يكون اسم املوظف 

مق وءة )إذا مسح  اللغة بذلك(. يتعّين كتابة اسم الشا   كبريةاليد حب وف  خبططباعة التاريخ، ختمه أو كتابته 

 بشك  كام  حبيث ال حيدث إلتباس بني الشا  واليوم والسنة.

نه ميكن م ء أقسام شاادة الدحة النباتية للتددي  بشك  مسبق، يتعّين أن يكون التاريخ امُلْعلن هو تاريخ ورغم أ

اإلصدار. وبناء على طلب من املنظمة القط ية لوقاية النباتات للبلد املستورد، يتعّين أن يكون بإمكان املنظمة القط ية 

توقيع شاادة املخولني ويتم   تواقيع املوظفني العموميني مدداقيةّقق من لوقاية النباتات للبلد امُلْدِدر للشاادة، التح

 الدحة النباتية للتددي  فقط بعد إكماهلا اسب األصول.

، يتعّين على املنظمة القط ية لوقاية النباتات امُلْدِدرة تدديق تاريخ ةاإللك ونيوعند إصدار شاادات الدحة النباتية 

املوظف العموم  وختمه، ال صيص أو العالمة املميزة. وتكافئ  توقيعية التدديق هذه إصدار الشاادة. وتكافئ عمل

 بيانات إصدار الشاادات اإللك ونية املددقة الوثيقة الورقية امُلْكملة من شاادة الدحة النباتية للتددي .

 تصريح املسؤولية املالية

ية النباتات على شاادة الدحة النباتية للتددي  هو أم  لوقا القط يةإن تضمني نص عن املسؤولية املالية للمنظمة 

 اختياري ُي ك تقدي ه للمنظمة القط ية لوقاية النباتات للبلد املدّدر.

 اعتبارات حلاالت إعادة التصدير والعبور .2

ي يغط  البيان تكون شاادة الدحة النباتية إلعادة التددي  مماثلة لشاادة الدحة النباتية للتددي  باستثناء النص الذ

املدّدق. ويف البيان املددق على شاادة صحة نباتية إلعادة التددي ، تشري املنظمة القط ية لوقاية النباتات لبلد إعادة 

فيما إذا كان  شاادة الدحة النباتية إلعادة التددي  م افقة بشاادة  املناسبةالتددي ، بإدخال إشارات يف اخلانات 

نسخة مددقة عناا، وفيما إذا قد اد  إعادة تعبئة للشحنة أم ال؛ وفيما إذا بللتددي  أو أناا الدحة النباتية األصلية 

 كان  احلاويات أصلية أو جديدة، وفيما إذا كان قد مت إج اء تفتيش إإايف

غيري أو إذا ما مت تدنيع السلعة لتأو إذا تع إ  خلط  اآلفات أو اإلصابة لشحنة ا هويةوإذا مل تتم احملافظة على 

لبلد طبيعتاا، فإنه يتوجب عدم إصدار شاادة صحة نباتية إلعادة التددي . وقد تنّفذ املنظمة القط ية لوقاية النباتات 

صحة نباتية مناسبة وإذا كان  املنظمة القط ية لوقاية النباتات  إج اءات، بناء على طلب من املددرين، إعادة التددي 

سترياد مستوفاة، يتعّين أن ُتددر شاادة صحة نباتية للتددي . ويتعّين اإلشارة إىل واثقة أن ش وط  الدحة النباتية لال

 مكان املنشأ بني قوسني على شاادة الدحة النباتية للتددي .

  بلد إعادة التددي  شاادة صحة نباتية السترياد سلعة ولكن كاناملنظمة القط ية لوقاية النباتات يف  طلب تإذا مل 

بالتفتيش  متطلبات االسترياد  يتطلب ذلك، وأنه ميكن إجناز الناائيةبلد الوجاة  ة لوقاية النباتات يفاملنظمة القط ي

البد ي أو باالختبار املخربي للعينات، فان بلد إعادة التددي  قد ُيْدِدر شاادة صحة نباتية للتددي  مع اإلشارة إىل بلد 

 حة النباتية للتددي .املنشأ بني قوسني يف مكان قسم املنشأ لشاادة الد
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 اعتبارات إلصدار شهادة صحة نباتية إلعادة التصدير 2.2

عندما يتم استرياد شحنة من بلد، ومن ثم تددي ها إىل بلد آخ ، ميكن للمنظمة القط ية لوقاية النباتات يف بلد إعادة 

(. ويتعّين أن 0انظ  املثال بامللحق التددي ، بناء على طلب من املددرين، إصدار شاادة صحة نباتية إلعادة التددي  )

نباتية إلعادة التددي  فقط إذا كان  واثقة أن اش اطات الدحة  صحةتددر املنظمة القط ية لوقاية النباتات شاادة 

النباتية لالسترياد مستوفاة. وميكن إصدار شاادات الدحة النباتية إلعادة التددي ، إذا مت ختزين الشحنة، جتزئتاا، 

ع شحنات أخ ى أو إعادة تعبئتاا، ش يطة أناا مل تتع ض إىل إصابة أو تلوث باآلفات. وعندما يتم مجع مجعاا م

الدحة  متااة وأن تف  باش اطاتالشحنات ذات الدلة املضافة هلذه  األجزاء الشحنات، ينبغ  أن تكون ك  اآلفات

 النباتية لالسترياد ذاتاا.

لنباتات، قب  إصدار شاادة صحة نباتية إلعادة التددي  أن تفحص أوال شاادة يتعّين على املنظمة القط ية لوقاية ا

أو نسخة مناا اليت ت افق الشحنة عند استريادها أو نسخة مددقة عناا  األصليةالدحة النباتية للتددي  لبلد املنشأ 

اائية أكث  ص امة، مشاباة أو أق  وحتديد فيما إذا كان  املتطلبات/االش اطات للبلدان التالية للوجاة النمددق علياا 

 ص امة من تلك املددقة بوساطة شاادة الدحة النباتية أو ُنسخاا امُلددقة 

وإذا ما مت إعادة تعبئة الشحنة أو إعادة حتميلاا، حبيث تتأث  هويتاا، أو مت حتديد خط  إصابة أو تلوث، يتعّين 

شحنة ومت  احملافظة على أمن الدحة النباتية للشحنة، فإن أمام القيام بتفتيش إإايف. أما إذا مل تتم إعادة تعبئة ال

 املنظمة القط ية لبلد إعادة التددي  خيارين فيما خيص تفتيش الشحنة إلعادة التددي :

ه  نفساا أو أق  ص امة، قد ال حتتاج يف جمال الدحة النباتية  دلالسترياإذا كان  املتطلبات/االش اطات  -

 اية النباتات لبلد إعادة التددي  القيام بتفتيش إإايف.املنظمة القط ية لوق

خمتلفخة أو أكثخ  صخ امة، ميكخن للمنظمخة      يف جمخال الدخحة النباتيخة     دلالستريا إذا كان  املتطلبات/االش اطات -

القط يخخة لوقايخخة النباتخخات لبلخخد إعخخادة التدخخدي  إجخخ اء تفتخخيٍش إإخخايف لضخخمان أن تكخخون الشخخحنة ممتثلخخة          

مخن خخالل    الدحة النباتية لبلد االسخترياد ايخث ميكخن تلبيخة هخذه املتطلبات/االشخ اطات       اتملتطلبات/اش اط

 التفتيش.

( ، اختبار ال بةصحة نباتية لالسترياد )مث  التفتيش يف فد  النمو قد يكون لبلد الوجاة الناائية متطلبات/اش اطات

يكون مازال مبقدرة بلد إعادة التددي  إصدار شاادة صحة  يف بلد إعادة التددي . ويف هذه احلاالت، قد إجنازهاال ميكن 

 نباتية للتددي  أو شاادة صحة نباتية إلعادة التددي  إذا:

بلد  من قب  تضمني أي من املعلومات اخلاصة عن االمتثال أو إعالناا على شاادة الدحة النباتية للتددي  مت -

 املنشأ.

االختبارات املخربية على العينات أو املعاجلات/املعامالت( اليت أو ميكن تطبيق تدبري صحة نبات  مناوب )مث   -

 يتم اعتبارها مكافئة وبانسجام مع متطلبات/اش اطات الدحة النباتية لالسترياد لبلد الوجاة الناائية.
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ية لوقاية يتعّين أن ت تكز اإلق ارات اإلإافية على شاادات الدحة النباتية إلعادة التددي  على أنشطة املنظمة القط 

أو نسخاا النباتات لبلد إعادة التددي . ويتعني عدم نق  اإلق ارات اإلإافية من شاادات الدحة النباتية األصلية 

 إىل شاادات الدحة النباتية إلعادة التددي . املددق علياا

لوفاء باذه املتطلبات وعند ادوث إعادة التددي  على حنو روتيين، أو البدء به، ميكن االتفاق على إج اءات مناسبة ل

ما بني املنظمات القط ية لوقاية النباتات يف بلدان املنشأ وإعادة التددي . وقد يشم  ذلك تباداًل للم اسالت املكتوبة بني 

ال بة"(  اختباراملنظمات القط ية املعنّية عن تدابري الدحة النباتية املطبقة يف املنشأ )مث  التفتيش أثناء موسم النمو، 

 يت تؤمن الضمان املطلوب لبلد إعادة التددي  لتدديق الشحنة كما يطلبه بلد الوجاة الناائية.وال

يتعّين أن تكون شاادة الدحة النباتية األصلية أو نسختاا املددقة م افقة للشحنة مع شاادة الدحة النباتية إلعادة 

 التددي .

نظمة القط ية لوقاية النباتات لبلد إعادة التددي  إمانًا يتعلق وعند إصدار شاادة صحة نباتية إلعادة التددي ، تؤّمن امل

 باملناولة )مث  التجزئة، اجلمع، التعبئة، التخزين( للشحنة يف بلد إعادة التددي .

تددي  الشحنات الناجتة على حنو منف د، يكون من املطلوب عندها أن تكون إعادة وإذا ما مت جتزئة الشحنة ومّت 

لكافة التددي   نباتية إلعادة التددي  م فقة بنسٍخ مددقة عن شاادة الدحة النباتية الدادرة عن بلدشاادات الدحة ال

 هذه الشحنات.

 للتددي  إال بعد استيفائاا اسب األصول. النباتيةال توقع شاادة تدابري الدحة 

 العبور 1.2

نباتات يف بلد العبور غري مسؤولة إال إذا مت حتديد ن املنظمة القط ية لوقاية الإعندما تكون شحنة يف العبور خالل بلد، ف

 (.0001: 00رقم املعيار الدول  ) خماط  لبلد العبور

جيوز أن يكون للبلدان املستوردة متطلبات صحة نباتية حمددة بالنسبة للواردات )مث  اقتضاء األختام، أو تغليف معني( 

يت تنق ، على سبي  العبور، عن ط يق بلدان أخ ى إذا مت ال الوارداتموجاة إىل البلدان املددرة خبدوص شحنات 

  حتديد خماط  معينة.

املنظمة القط ية لوقاية النباتات يف وإذا كان  سالمة الدحة النباتية للشحنة قد تع إ  للخط  خالل العبور وتسلم  

ر شاادات صحة نباتية انسجامًا مع بلد العبور طلبًا ك  تدبح ذات عالقة، ميكن للمنظمة القط ية لوقاية النباتات إصدا

 .يف هذا املعياراألاكام املوصوفة 

وال يتعّين اعتبار تغيري وسائ  النق  أثناء العبور أو نق  شحنتني أو أكث  يف واسطة نق  واادة سببًا إلصدار شاادات 

 صحة نباتية إال إذا تع ض أمن الدحة النباتية للخط .
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 املعيار هذا من االتباع واجب زءج هو امللحق هذا

 : منوذج شهادة صحة نباتية2امللحق

 ]النباتات لوقاية الدولية باالتفاقية امللحق األص  [

 رقم:خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 يف:خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ املنظمة القط ية لوقاية النباتات

 إىل منظمة )منظمات( وقاية النباتات يف:خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 وصف الشحنة - أواًل

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ: خخخخخخخخخ اسم امُلدّدر وعنوانه

 اسم امل س  إليه وعنوانه اسب البيانات: خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخعدد الط ود ووصفاا: خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 العالمات املميزة: خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخمكان املنشأ: خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 وسيلة النق  اسب البيانات: خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

نقطة الدخول اسب البيانات: 

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 اسم امُلنَتج وكميته اسب البيانات: خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاألمساء العلمية للنباتات: خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

نشاد بأن النباتات أو املنتجات النباتية  أو البنود األخ ى اخلاإخعة للخوائح الدخحة النباتيخة املوصخوفة      

 ُفتش  و/أو اختخربت طبقخًا لإلجخ اءات املعتمخدة املالئمخة، ووِجخدت خاليخة مخن آفخات احلجخ           قد  إمنًا

الدخحة النباتيخة لخدى الطخ ف املتعاقخد       الشخ اطات لط ف املتعاقد املستورد ووفقخا  الزراع  اليت اددها ا

 املستورد، مبا يف ذلك االش اطات اخلاصة باآلفات غري احَلْج ية  اخلاإعة للوائح.

 .*واعتربت خالية أساسُا من اآلفات األخ ى
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26 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -21املعيار رقم 

 إقرار إضايف –ثانيا 

 )أدخ  النص هنا(

 ن التلوث و/أو اإلصابةاملعاجلة للتطهري م –ثالثًا 

 التاريخ خخخخخخخخخخخخخخخخخاملعاجلة خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخالكيماويات )املادة الفعالة( خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 مدة التع يض ودرجة احل ارة خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخال كيز 

 معلومات أخ ى خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 مكان اإلصدار  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ       

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاسم املسؤول املفوض   )ختم املنظمة(خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 التوقيع خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ  التاريخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ       

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

ال تتحم .)اسم املنظمة القط ية لوقاية النباتات( أو أي من موظفياا أو ممثلياا أي مسؤولية مالية قد تنجم عن هذه 

 .*الشاادة

 بند اختياري. *
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27   التفاقية الدولية لوقاية النباتاتا  -21 املعيار رقم

 املعيار هذا من االتباع واجب زءج هو امللحق هذا

 :منوذج لشهادة الصحة النباتية ألغراض إعادة التصدير1امللحق 

 ]النباتات لوقاية الدولية باالتفاقية حقاملل األص  [

 رقم:خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 )الط ف املتعاقد القائم بإعادة التددي (  املنظمة القط ية لوقاية النباتات يف خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 )الط ف املتعاقد )األط اف املتعاقدة( املستورد )املستوردة( خخخخخخخخخإىل: منظمة )منظمات( وقاية النباتات يف خخخخخخخخخخخخخخخخخ

 الشحنة وصف – أواًل

 :خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ اسم امُلدّدر وعنوانه

 خخخخخخخخخخخخخخلبيانات: خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخسم امل س  إليه وعنوانه اسب اا

 خخخخخخخخخخخعدد الط ود ووصفاا: خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخالعالمات املميزة:

 خخخخخخخخخخخخخخخخمكان املنشأ:خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخوسيلة النق  اسب البيانات: خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخنقطة الدخول اسب البيانات: خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخاسم امُلنَتج وكميته اسب البيانات: خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاألمساء العلمية للنباتات: خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 إىل وردت قخد  إخمناً  املوصوفة النباتية الدحة للوائح اخلاإعة األخ ى البنود أو النباتية املنتجات أو النباتات بأن نشاد

 مشخمولة ( املنشخأ  جباخة  املتعاقخد  الطخ ف ) ________ مخن ( التددي  بإعادة القائم املتعاقد الط ف) ________

 هذه مع عناا ]  [  األص  طبق موثقة صورة]  [  *أصليخخة نسخة امل فق ، ________ رقم النباتية الدحة بشاادة

 إىل اسختناداً  وأنخه،  ،]  [ *جديخدة  عبخوات ]  [  األصخلية  عبواتاخا  يف]  [  تعبئتاخا  أعيخدت ]  [  معبأة وأناا الشاادة؛

 باخا  املعمخول  النباتيخة  الدخحة الشرتاطات  مطابقة عتربتا ،]  [ اإلإايف  والتفتيش]  [  األصلية النباتية الدحة شاادة

 تتعخ ض  مل ،(التدخدي   بإعخادة  القخائم  املتعاقد الط ف) ________ لدى ختزيناا أثناء وأنه ، املتعاقد ف الط  لدى

 .اإلصابة أو التلوث ملخاط 

 يف اخلانة املناسبة.  ][توإع عالمة  *
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28 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -21املعيار رقم 

 إقرار إضايف –ثانيًا 

 )أدخ  النص هنا(

 اإلصابة أو/و التلوث من للتطهري املعاجلة – ثًاثال

 املعاجلة خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ الكيماويات )املادة الفعالة( خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ التاريخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخمدة التع يض ودرجة احل ارة خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخال كيز خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخمعلومات أخ ى 

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاإلصدارخخخخخخخخخخخخخخخخخخ مكان

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخاسم املسؤول املفوض خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ   )ختم املنظمة( 

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخالتاريخ خخخخخخخخخخخخخخ

 التوقيع        

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 قخد  ماليخة  مسخؤولية  أي ممثلياخا  أو موظفياا من أي أو( النباتات لوقاية القط ية املنظمة اسم) ________ تتحم  ال

 .* الشاادة هذه عن تنجم

 اختياري بند *
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29   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -21 املعيار رقم

 املعيار من االتباع واجب جزءًا ليس وهو فقط م جعية ألغ اض امل فق هذا أدرج

 (1024) املوحدة وآليات التبادل XML  : إصدار الشهادات إلكرتونيًا، معلومات عن خطط2املرفق

 مقّدمة

لشاادات الدحة النباتية الورقيخة، وميكخن أن ُتسختخدم إذا     اإللك ون  املكافئه   اإللك ونيةالنباتية شاادات الدحة 

تقوم املنظمة الوطنيخة لوقايخة النباتخات يف بلخد التدخدي  أو       انيقبلتاا املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد. 

، جيخب أن تكخون هخذه الشخاادات متااخة مباشخ ة للمنظمخة        اإللك ونيةإعادة التددي  بإصدار شاادات الدحة النباتية 

 الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد. 

 .تنطبق مجيع االش اطات واإلج اءات يف هذا املعيار على شاادات الدحة النباتية االلك ونية

الوطنيخة لوقايخة النباتخات أن تضخع نظامخًا       ، يتوّجب علخى املنظمخات  اإللك ونيةلدى استخدام شاادات الدحة النباتية 

 موّادةوحمتويات للدحة النباتية يستخدم لغة ت ميز موّسعة، وهيكلية رسالة  إلك ونيةإلصدار، ونق ، وتلّق  شاادات 

 .وب وتوكوالت التبادل املوّادة

لالتفاقيخة الدوليخة لوقايخة     اإللك ونخ  ويعط  هذا امل فق توجياات على هخذه العناصخ ، ويشخري إىل صخفحة علخى املوقخع       

 اإلن نخ  الدولية لوقاية النباتات ومواقع  لالتفاقية -( توّف  روابط مبزيد من التفاصي http://ePhyto.ippc.intالنباتات )

"، 6بط يف الخنّص علخى أناخا "الخ ابط     بشأن املعلومات الواردة يف هخذا امل فخق. وُيشخار إىل هخذه الخ وا      -اخلارجية والوثائق

 "، وما إليه.0و"ال ابط 

 .اإللك ونيةشاادات الدحة النباتية  إلصداروجيب أن يتضمن النظام املكّونات املتسقة التالية 

 XMLهيكلية رسالة لغة الرتميز املوّحدة    2

( لتبخادل بيانخات عخن شخاادات     6)الخ ابط   رابطخة الشخبكة العامليخة    النباتخات جيب أن تستخدم املنظمات الوطنية لوقاية 

 .اإللك ونيةالدحة النباتية 

لتخدابري الدخحة والدخحة النباتيخة يف م كخز األمخم املتحخدة املعخين          XMLعلى خمطط  XMLتستند هيكلية رسالة نظام 

ري إىل ايث جيخب  اليت تش XML(، وعلى خ ائط بيانات نظام 0)ال ابط  اإللك ونيةبتيسري التجارة واألعمال التجارية 

 .XMLيف خمطط  اإللك ونيةالنباتية  الدحةوإع البيانات عن إصدار شاادات 

بإصدار شاادة إلك ونية للدحة النباتيخة مخن أجخ  التدخدي       XMLيسمح وإع خ ائط بيانات الدحة النباتية يف نظام 

 (.4بط من أج  إعادة التددي  )ال ا النباتية( وشاادة إلك ونية للدحة 0)ال ابط 

 XMLخمطط نظام  حمتويات   1

، ُتشجَّع املنظمخات  اإللك ونيةالتلقائ  ومعاجلة البيانات اخلاصة بإصدار الشاادات  اإللك ون من أج  تيسري التواص  

موّادة )مّتسقة(، ورمخوز وندخوص لعناصخ  البيانخات املتدخلة ب سخالة        مدطلحاتالوطنية لوقاية النباتات على استخدام 

http://ephyto.ippc.int/
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30 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -21املعيار رقم 

 .اإللك ونيةيف جمال شاادات الدحة النباتية  XMLنظام 

 وجيب أن يكون استخدام نّص اّ  )أي غري موّاد( حمدودًا اني تتوّف  رموز مالئمة

 وبالنسبة إىل التواريخ وأمساء البلدان، تتوّف  ندوص مّتسقة وال ُتلحظ مسبقًا إ ورة استخدام نّص اّ .

واآلفات، ووصف الشحنة، والعالجات، وإق ارات إإخافية ونقخاط دخخول، توإخع      وبالنسبة إىل األمساء العلمية للنباتات

قوائم مفّدلة للمدطلحات املتسقة، وال موز والندوص، وستكون هذه القوائم متااة. وميكن إدخال نخّص اخّ  إذا مل يخ د    

 املدطلح املالئم، أو النص، أو إذا مل تظا  القيمة يف القوائم

اخلخاص   اإللك ونخ  ظ على قوائم املدطلحات املتسقة وحتديثاا، وسخريد وصخفاا علخى املوقخع     وتوإع أيضًا عملية للحفا

. وسوف ُيطَلب إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات تقخديم  (http://ePhyto.ippc.int)النباتات  لوقايةباالتفاقية الدولية 

 متسقة جديدة من خالل استخدام هذه العملية.مق اات لوإع مدطلحات 

غري تلك املذكورة أعاله، فال ااجة إىل مدخطلحات وندخوص متسخقة وبالتخال ، ميكخن       البياناتوأّما بالنسبة إىل عناص  

 إدراج نّص اّ .

 جزاء الف عية ي د يف األ XMLومزيد من التفاصي  عن املعلومات الواجب إدخاهلا بشأن عناص  البيانات يف رسالة نظام 

 أمساء البلدان 2.1

بالنسبة إىل أمساء البلدان )أي بلد املنشأ، والتددي ، وإعادة التددي ، والعبور، والوجاة(، ُيشجَّع على اسختخدام رمخوز   

 (.1ال ابط البلدان املؤّلفة من ا فني اليت تعتمدها املنظمة الدولية لتوايد املقاييس )

 تات واآلفاتللنبا العلميةاألمساء  1.1

بالنسبة إىل األمساء العلمية للنباتات يف الشحنات، والنباتات اليت تتخأتى مناخا املشختقات النباتيخة، واآلفخات اخلاإخعة       

لالتفاقيخة الدوليخة    اإللك ون للوائح، ُيشجَّع على استخدام قاعدة البيانات اخلاصة باألمساء العلمية واملتااة على املوقع 

 (.1ال ابط ) (http://ePhyto.ippc.int)لوقاية النباتات 

 الشحنةوصف  1.1

جيب أن يشم  وصف الشحنة نوع السلعة ونوع التعليب. وًيشجَّع علخى أن يختم وصخف السخلعة باسختخدام مدخطلحات       

جَّع أيضًا على أن يوصخف نخوع التعليخب باسختخدام     (. وُيش1ال ابط يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) املعتمدةالسلع 

 (.9ال ابط الدادرة عن جلنة األمم املتحدة االقتدادية ألوروبا ) 06التوصية 

http://ephyto.ippc.int/
http://ephyto.ippc.int/
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 وإن عناص  أخ ى من وصف الشحنة قد تشم ، عند اإلمكان:

ملتحدة الدادرة عن جلنة األمم ا 00الوزن، واحلجم، واالرتفاع )وُيشّجع على وصفاا باستخدام التوصية  -

 (.60ال ابط االقتدادية ألوروبا( )

الدادرة عن جلنة األمم املتحدة  69وسيلة النق  اسب البيانات )وُيشّجع على وصفاا باستخدام التوصية  -

 (.61ال ابط االقتدادية ألوروبا( )

 ة والنق نقطة الدخول اسب البيانات )وُيشّجع على وصفاا باستخدام مدّونة األمم املتحدة ملواقع التجار -

 ( أو اسم البلد.60ال ابط )

 العالجات 4.1

ًيشَجع على حتديد أنواع العالج باستخدام املدطلحات املتسقة اليت تعتمخدها االتفاقيخة الدوليخة لوقايخة النباتخات ألنخواع       

ي يعتمخده  (. كذلك، ُيشجَّع على حتديد املكّونات الناشطة باسختخدام مؤشخ  مبيخدات اآلفخات الخذ     66ال ابط العالجات )

أخخ ى )مثخ  ال ّكخز، واجل عخة، واحلخ ارة، ومخدة التعخّ ض(         مل(. وًيشجَّع على وصف معا60ال ابط الدستور الغذائ  )

 (.60ال ابط الدادرة عن جلنة األمم املتحدة االقتدادية ألوروبا( ) 00باستخدام التوصية رقم 

 إضافية إقرارات 5.1

، وُيشجَّع على وصفاا باستخدام رموز االتفاقيخة الدوليخة   0ق ارات اإلإافية يف امل فق ت د الدياغة املّوادة املوصى باا لإل

النص احلّ  لتكملخة اإلقخ ارات اإلإخافية امُلشخار إلياخا       استخدام(. وميكن 64ال ابط لوقاية النباتات لإلق ارات اإلإافية )

 تّم توايدها.على املوقع الشبك  لالتفاقية أو وصف التد حيات اإلإافية اليت مل ي

 املفَوض املسؤول اسم 2.1

يف كّ  نوع مخن أنخواع شخاادات الدخحة      اإللك ونيةالنباتية  الدحةاملسؤول املفوَّض إصدار شاادات  اسمجيب أن ُيدرج 

 .اإللك ونيةالنباتية 

 من للبياناتآلا التبادلآليات    1

الخوطين لتكنولوجيخا املعلومخات املسختخدم إلصخدار شخاادات       املنظمات الوطنية لوقاية النباتات مسؤولة عخن أمخن نظاماخا    

 .اإللك ونيةالدحة النباتية 

للبيانات اخلاصخة بشخاادات الدخحة النباتيخة      اإللك ون أن يكون التبادل  لضمانوجيب أن ُتشفَّ  البيانات خالل نقلاا 

عخّين علخى املنظمخات الوطنيخة لوقايخة النباتخات أن       بني املنظمات الوطنية لوقايخة النباتخات آمنخًا ومدخّدقًا. ويت     اإللك ونية
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بي . وقب  النق ، جيوز أن ختضخع البيانخات اخلاصخة بشخاادات      601يبلغ  أدنىتستخدم ب وتوكواًل آمنًا ذات تشفري 

 ( يبقى غري ملموس بعد النق .61ال ابط إىل تشفري إإايف ) اإللك ونيةالدحة النباتية 

مخن املنظمخة الوطنيخة لوقايخة النباتخات يف البلخد املدخّدر إىل مثيلتاخا يف البلخد           اإلن نخ  رب وجيب أن يتّم نق  البيانات ع

)مثخ  ب وتوكخول املعلوماتيخة العامليخة لبلخوغ األشخياء البسخيطة         املعلومخات املستورد باستخدام اآلليات اآلمنخة لتكنولوجيخا   

(SOAP) إلن نخخ ا، والنظخخام املتعخخدد الغايخخات/اآلمن المتخخدادات الربيخخد عخخرب (S/MIME) وب وتوكخخول نقخخ  امللفخخات ،

(FTP) ونق  الدولة املمثلة ،(REST)  .باستخدام نظم مكّملة لبعضاا 

احلاليخة   اإللك ونيةوجيب أن تتيح املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املدّدر إىل املدّدر رقم شاادة الدحة النباتية 

 للشحنة.

بني املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ال سائ  املوّاخدة املوصخى باخا     ال سائ ن االة تبادل وجيب أن يتبع التواص  بشأ

 (.61ال ابط واملعتمدة يف األمم املتحدة/جلنة األمم املتحدة االقتدادية ألوروبا )

ة النباتيخة  واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات مسؤولة عن وإخع نظماخا اخلاصخة بتبخادل البيانخات عخن شخاادات الدخح        

واحلفاظ على هذه النظم. واني ُتعلَّق آلية التبادل بسبب الديانة أو تعّط  غري متوّقخع للنظخام، يتعخّين علخى      اإللك ونية

 املنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن تبّلغ املنظمات الوطنية األخ ى لوقاية النباتات بذلك يف أس ع وق  ممكن.

 إلعادة التصدير لكرتونيةاإل النباتيةشهادة الصحة    4

الدحة النباتية األصلية للتددي  أو نسخة موثقة عناخا كمسختند ملحخق     شاادةيف النظم الورقية اد يًا، جيب أن تتوف  

والورقية على السخواء،   اإللك ونيةبشاادة الدحة النباتية إلعادة التددي . ويف اال اسُتخدم  شاادت  الدحة النباتية 

 إىل االش اطات التالية. ينبغ  االستجابة

إلعادة التصدير مع شهادة الصحة النباتية األصللية للتصلدير    اإللكرتونيةشهادة الصحة النباتية  2.4

 إلكرتونية بنسخة

التدخدي  بنسخخة إلك ونيخة، ينبغخ  إرفخاق       اني تكون شاادة الدحة النباتية للتددي  وشاادة الدحة النباتيخة إلعخادة  

 إلعادة التددي  اإللك ونيةإلك ونيًا بشاادة الدحة النباتية  للتددي  اإللك ونيةتية شاادة الدحة النبا

 إلعللادة التصللدير مللع شللهادة الصللحة النباتيللة األصلللية  اإللكرتونيللة النباتيللةشللهادة الصللحة  1.4

 بنسخة ورقية

التدخدي  بنسخخة    ة النباتية إلعادةاني تكون شاادة الدحة النباتية األصلية للتددي  بنسخة ورقية وتكون شاادة الدح

أو شخك  آخخ  غخري قابخ       PDFالدحة النباتية األصخلية للتدخدي  )بشخك      لشاادةإلك ونية، ينبغ  إرفاق صورة مسح 
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 إلعادة التددي . اإللك ونيةللتعدي ( بشاادة الدحة النباتية 

لنباتيلة األصللية بنسلخة    الورقيلة إلعلادة التصلدير ملع شلهادة الصلحة ا       النباتيةشهادة الصحة  1.4

 إلكرتونية

اني تكون شاادة الدحة النباتية األصلية للتددي  بنسخة إلك ونيخة وتكخون شخاادة الدخحة النباتيخة إلعخادة التدخدي         

اإللك ونيخة واملدخادقة علياخا مخن جانخب املنظمخة الوطنيخة لوقايخة          النباتيخة بنسخة ورقية، ينبغ  طبع شخاادة الدخحة   

إعادة التددي  خبتماا، وتأرخياا، وتوقيعاا. وبالتخال ، تدخبح النسخخة املطبوعخة مخن شخاادة الدخحة        النباتات يف بلد 

 للتددي  نسخة موّثقة ثم ُت َفق، بنسخة ورقية، بشاادة الدحة النباتية إلعادة التددي . اإللك ونيةالنباتية 

 لوطنية لوقاية النباتاتالصادرة عن املنظمات ا اإللكرتونيةالنباتية  الصحةإدارة شهادات    5

 باالسرتجاع املتعلقةاملسائل  2.5

يف البلخخد املسخختورد غخخري قخخادرة علخخى اسخخ جاع شخخاادات الدخخحة النباتيخخة  النباتخخاتإذا كانخخ  املنظمخخة الوطنيخخة لوقايخخة 

حة النباتيخة  ، يتعّين على املنظمخة الوطنيخة لوقايخة النباتخات يف البلخد املدخدر أن تعيخد تقخديم شخاادات الدخ          اإللك ونية

 األصلية بناًء على طلب املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد. اإللك ونية

 التعديل واالستبدال 1.5

حباجخة إىل التعخدي  بعخد صخدور هخذه الشخاادات،        اإللك ونيخة إذا كان  أٌي من املعلومات يف شاادات الدحة النباتية 

البديلخة   اإللك ونيخة األصلية على أن تددر شخاادات الدخحة النباتيخة     اإللك ونيةتية ينبغ  إلغاء شاادات الدحة النبا

 ( مع التعديالت علياا، كما ي د وصفه يف هذا املعيار.0ال ابط )

 إلغاء اإلرسال 1.5

اادات الدخحة  يف اال علم  املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املدّدر بأنه مل يتّم إرسال الشخحنة بعخد إصخدار شخ    

، يتعني على املنظمة الوطنية لوقايخة النباتخات يف البلخد املدخّدر أن تلغخ  شخاادات الدخحة النباتيخة         اإللك ونيةالنباتية 

 امل افقة هلا. اإللك ونية

 نسخة موّثقة 4.5

ات الدخحة النباتيخة   نسخخًا مطبوعخة للبيانخات اخلاصخة بشخااد      اإللك ونيخة ُتعّد النسخ املوثقة لشاادات الدحة النباتية 

)يتّم ختماا، وتأرخياا، وتوقيعاا( من جانب منظمة وطنية لوقاية النباتخات تشخاد    علياااليت تتّم املدادقة  اإللك ونية

 على صحة البيانات.
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وجيب أن تكون النسخ املطبوعة بشك  يتبع الدياغة املوّادة اليت يوّف هخا منخوذج شخاادات الدخحة النباتيخة املعتمخد يف       

يتّم اإلق ار بأناا شخاادات صخحة نباتيخة. إمنخا جيخوز أن تكخون النسخخ املطبوعخة          وأنالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ا

 إذا قبلتاا املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد. XMLبشك   XMLبيانات 

 البيانات حسب املرَسل إليه وعنوانه اسم   2

امل َسخ  إليخه وعنوانخه اسخب البيانخات" ميكخن اسختخدام         اسخم نباتية الورقية، وبالنسبة إىل "يف اال شاادات الدحة ال

ذا أجازت املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلخد املسختورد   إاملدطلح "إىل جانب" يف اال مل يكن امل َس  إليه مع وفًا، و

 باستخدام هذا املدطلح

 ، قخد تدخ  املعلومخات عخن الشخحنة إىل البلخد املسختورد قبخ  وصخول الشخحنة،          ةاإللك وني ويف شاادات الدحة النباتية

 قب  دخول الشحنة. اإللك ونيةالدحة النباتية  شااداتما سوف يتيح التحقق من البيانات عن 

وعوإًا عن استخدام خيار "إىل جانب"، ُتشجَّع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على طلب أن تضخم شخاادات الدخحة    

 االتدال به يف البلد املستورد املسؤول عن الشحنة. ميكنوعنوان شخص  اسم اإللك ونيةالنباتية 
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 املعيار من االتباع واجب جزءًا ليس وهو فقط م جعية ألغ اض امل فق هذا أدرج

 : الصياغة املوصى بها لإلقرارات اإلضافية1املرفق 

 اسختخدام  لالسخترياد  النباتيخة  بالدحة اخلاصة الش اطاتاا تطوي ها اءنأث النباتات، لوقاية القط ية املنظمات على يتعّين

 .ااستخداما ميكن اليت التد حيات فقط وليس الديغ عن أمثلة هنا وندرج. اإلإافية لإلق ارات التالية الديغ

 اخخخخ غريه أو ال بخة  أو فخة اآل اسم) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ من خالية ووجدت *الشحنة تفتيش مت - 6

 ]التحديد يتعني[

 ((.اآلفات) اآلفة اسم)خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ من خالية ووجدت رمسيًا *الشحنة تفتيش مت .0

 اسخم ) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ  مخن  خاليخة  ووجدت الزراعة قب  النباتات فياا تنمو كان  اليت النمو أوساط اختبار مت .0

 ((.تاآلفا)اآلفة

 (املنطقة/لبلدا اسم) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ يف موجود غري(( اآلفات)اآلفة اسم) خخخخخخخخخخخخخخخخخخ التالية اآلفات .4

 يف *الشحنة إنتاج مت .0

 **((اآلفات)اآلفة اسم) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ اآلفات من خالية منطقة

 ((.اآلفات)اآلفة اسم) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ منخفض مستوى عند اآلفات فياا تنتش  منطقة

 .**((اآلفات)اآلفة اسم) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ اآلفات من خاٍل إنتاج مكان

 .**((اآلفات)اآلفة اسم) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ اآلفات من خاٍل إنتاج موقع

 خخخخخخخخخخخخخخخخخ  مخن  ةخخخخخ خاليوجخدت  أثناء موسم النمخو و  **/موقع اإلنتاج/احلق  **مت تفتيش مكان اإلنتاج .1

 ((.اآلفات)اآلفة اسم)

 مخن  خاليخة ووجخدت   ***مت اختبار النباتات/النباتات األم أثناء موسم النمو األخخري )مواسخم النمخو األخخرية(     .1

 ((.اآلفات)اآلفة اسم) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 ألوعية( ومل يعثخ  فياخا علخى خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ )اسخم اآلفخة      )حتديد تقنية اإلنتاج با األوعية يف النباتات أنتج  .1

 أو اآلفات(.

 مخخن خاليخخةاسخخُتمدت النباتخخات مخخن نباتخخات أم كخخان قخخد مت اختبارهخخا )ميكخخن حتديخخد الط يقخخة( ووجخخدت       .9

 ((.اآلفات)اآلفة اسم) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 نبخات   صخحة  الشخ اط  امل جخع /الربنخامج  اسخم ) خخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخ مخع  انسجامًا وتوإيباا *الشحنة إنتاج مت .60

 (.الط ف ثنائ  اتفاق أو حمدد لالسترياد

 (.اآلفة اسم) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ_لخ مقاوم نبات  صنف من الشحنة هذه أنتج  .66

 اش اطات اسب املنشأة التحّم  (مستويات) مستوى اّدد) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ لخ متتث  الغ س نباتات .60

 (.للوائح اخلاإعة احلج ية غري( اآلفات) اآلفة اّدد) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ لخ لالسترياد النباتية الدحة

 .مناا جزء على ينطبق ذلك كان إذا التحديد ميكن *

 ".حمليطةا الواقية املنطقة ذلك يف مبا" للتطبيق قاباًل ذلك كان إذا فيما أإف **

 .املناسب اسب حمددة ف ة أو النمو مواسم/امل ات عدد إإافة ميكن ***
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منظمة األغذية والزراعة تشّجع نسخ ونشر املواد اإلعالمية الواردة يف هذا املطبوع. وجيوز عند الطلب 
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 ابري الصحة النباتيةيف املعايري الدولية لتد 62املعيار تاريخ املطبوع: 

 ليس هذا جزءًا من املعيار

 خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة برنامج العمل: مناطق موضوع

 4002إضافة موضوع برنامج العمل: الدورة السادسة للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 

 4002. نوفمرب/تشرين الثاني مثار الفاكهة مناطق خالية من اآلفات لذباب – 42 جلنة املعايري توافق على املواصفة

 4002دراسة مشروع املعيار حبلول أبريل/نيسان 

 4002املوافقة على مشروع املعيار ملشاورة األعضاء، جلنة املعايري: أبريل/نيسان 

 4002مشاورة األعضاء: يونيو/حزيران 

 4002/تشرين الثاني املوافقة على النص املعدل إلحالته لالعتماد، جلنة املعايري: نوفمرب

 4002االعتماد: الدورة األوىل هليئة تدابري الصحة النباتية، أبريل/نيسان 

  إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة. 4002:42 لتدابري الصحة النباتية املعيار الدولي

 غذية والزراعة.. منظمة األاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. روما. (Tephritidae)فصيلة 

 4011: الدورة السادسة هليئة تدابري الصحة النباتية، مارس/آذار اصطياد ذبابة الفاكهة: 1اعتماد املرفق 

 4011التحديث األخري لتاريخ املطبوع: أبريل/نيسان 



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 3ابري الصحة النباتية/ يف املعايري الدولية لتد 42 املعيار

 بيان احملتويات

 2 االعتماد
 2 املقدمة
 2 النطاق

 2 املراجع
 2 تعاريف
 2 :املتطلبات خالصة
 2 اخللفية

 2 لباتاملتط
 2 عامة متطلبات - 1

 8 اجلماهريية التوعية 1-1

 9 السجالت حفظو التوثيق 1-4

 9 اإلشراف أنشطة 1-3

 9 اخلاصة املتطلبات -4

 9 الفاكهة مثار ذباب آفات من اخلالية املنطقة فتوصي 4-1

 10 الفاكهة مثار ذباب آفات من اخلالية املنطقة إنشاء 4-4

 10 الواقية املنطقة 4-4-1

 11 املنطقة إنشاء قبل املراقبة أنشطة 4-4-4

 11 االصطياد إجراءات 4-4-4-1

 13 الثمار عينات مجع إجراءات 4-4-4-4

 12 للوائح اخلاضعة البنود حركة على مراقبات 4-4-3

 12 الفاكهة مثار ذباب آفات من اليةخ منطقة إلنشاء إضافية فنية معلومات 4-4-2

 12 اآلفة من باخللو احمللي اإلعالن 4-4-2

 12 هةالفاك مثار ذباب آفات من اخلالية املنطقة على احلفاظ 4-3

 12 الفاكهة مثار ذباب من اخلالية املنطقة على للحفاظ املراقبة 4-3-1

 12 للوائح اخلاضعة البنود حركة على مراقبات 4-3-4

 12 (لتفشي االستجابة ذلك يف مبا) التصحيحية األعمال 4-3-3

 18 التصحيحية العمل خلطط توجيهية خطوط: 1 لحقامل
 42 (4011) الفاكهة مثار ذباب اصطياد: 1 املرفق

 42 املسح وأمناط اآلفة حاالت -1

 42 داالصطيا سيناريوهات -4

 42 االصطياد مواد -3

 42 اجلاذبات 3-1
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 2ابري الصحة النباتية/ يف املعايري الدولية لتد 42 املعيار
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  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 2يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

 االعتماد

 ومّت اعتماد مراجعة. 4002اعُتمد هذا املعيار خالل الدورة األوىل هليئة تدابري الصحة النباتية يف أبريل/نيسان  

 .4011تدابري الصحة النباتية يف مارس/آذار بشأن اصطياد ذبابة الفاكهة فقد اعتمد أثناء الدورة السادسة هليئة  1املرفق 

 . 4012خالل الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية يف أبريل/نيسان  4ومّت اعتماد امللحق 

 املقدمة

 النطاق

( Tephritidaeيقدم هذا املعيار خطوطًا توجيهية إلنشاء مناطق خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )فصيلة  

 مية االقتصادية واحلفاظ على حالتها كمناطق خالية من تلك اآلفات.ذات األه

 

 املراجع

 

. روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،منظمة األغذية والزراعة لألمم 1992 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،

 املتحدة. 

االتفاقية متطلبات إنشاء املناطق اخلالية من اآلفات،. 1992. يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 4املعيار رقم 

 [.1992]نشر عام . الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، روما

االتفاقية الدولية  ، دليل مصطلحات الصحة النباتية،4002، يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 5املعيار رقم 

 باتات، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، روما ]حيدَّث سنويا[.لوقاية الن

االتفاقية  . اخلطوط التوجيهية بشأن مراقبة اآلفات،1992.يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 2املعيار رقم 

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، روما.

االتفاقية  روما، .منطقة ما. حتديد حالة اآلفات يف 1998. يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 8 املعيار رقم

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

 ال اآلفات.خطوط توجيهية بشأن برامج استئص .1998، يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 9املعيار رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. روما،

اآلفات متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من . 1999. يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 00املعيار رقم 

 .، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية ل ،روما .ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات

االتفاقية الدولية لوقاية  ،روما. اإلبالغ عن اآلفات. 4004. يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 01املعيار رقم 

   .، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةالنباتات



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 2يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

 تعاريف
 

يف املعايري الدولية  2ت الصحة النباتية املستخدمة يف هذا املعيار حتت املعيار رقم ميكن العثور على تعاريف مصطلحا

 لتدابري الصحة النباتية )مسرد مصطلحات الصحة النباتية(

 

 خالصة املتطلبات:
 

 تشمل املتطلبات العامة إلنشاء منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة: 
 

 حتضري برنامج توعية مجاهريي -

 لتوثيق واملراجعة، حفظ السجالت(صر اإلدارة للنظام )نظم اعنا -

 .اإلشرافأنشطة  -

 

 إن العناصر الرئيسة للمنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة هي:
 

 توصيف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة -

 إنشاء املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة واحلفاظ عليها. -

 

وتشمل هذه العناصر أنشطة مراقبة االصطياد ومجع عينات الثمار، واملراقبة الرمسية على حركة البنود  

 .4و 1توجيهات مفصلة عن أنشطة املراقبة ومجع عينات الثمار يف املرفقني  وترداخلاضعة للوائح. 

 

من آفة واستئنافها )إن كان تعليق وفقد حالة اخللو ووتشمل العناصر اإلضافية: ختطيط األعمال التصحيحية،  

وصف لتخطيط األعمال  1يف امللحق رقم  ويردملنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة. بالنسبة إىل اذلك ممكنًا( 

 التصحيحية.

 

 اخللفية
 

يعد ذباب مثار الفاكهة جمموعة مهّمة من اآلفات لعديد من البلدان نظرًا إلمكانيته إحداث ضرر يف الثمار و  

قييد وصول املنتجات النباتية إىل األسواق العاملية. ويؤدي االحتمال العالي لدخول ذباب مثار الفاكهة املرتافق مع نطاق ت

تتوطن فيها هذه واسع من العوائل وتوطنه إىل قيود تضعها عديد من البلدان املستوردة على قبول الثمار من مناطق 

دولي يتيح توجيهات حمددة إلنشاء مناطق خالية من آفات ذباب مثار  . وهلذه األسباب، هناك حاجة ملعياراآلفات

 الفاكهة واحلفاظ عليها.

 



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 2يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

منطقة ال تظهر فيها آفة بعينها كما يستدل من األدلة العلمية وتعرف املنطقة اخلالية من آفة بعينها كونها "  

املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية(. وميكن يف  2 " )املعيار رقم مع احملافظة رمسيًا على خلوها على النحو املناسب

للمناطق اخلالية من ذباب مثار الفاكهة منذ البداية أن تبقى خالية طبيعيًا منه نظرًا لوجود حواجز أو شروط مناخية، 

على التوطن  و/أو احلفاظ على خلوها من خالل قيود على احلركة والتدابري املرافقة )رغم أن لذباب مثار الفاكهة إمكانية

يف املعايري الدولية لتدابري الصحة  1998:9هناك(، أو ميكن جعلها خالية من خالل برنامج استئصال )املعيار رقم 

يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية أمناطًا خمتلفة من املناطق اخلالية من  1992:2النباتية(. كما يصف املعيار رقم 

امة حول إنشاء هذه املناطق. على أنه مت االعرتاف باحلاجة لتوجيهات إضافية حول إنشاء اآلفات ويقدم توجيهات ع

املناطق اخلالية من اآلفات واحلفاظ عليها وخباصة لذباب مثار الفاكهة )مناطق خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة(. 

مثار الفاكهة واحلفاظ عليها. وتشمل اآلفات ويصف هذا املعيار املتطلبات اإلضافية إلنشاء مناطق خالية من آفات ذباب 

عائلة ذباب مثار الفاكهة /( وفصيلةDipteraهذا املعيار ألجلها حشرات تتبع رتبة ذات اجلناحني ) طًوراملستهدفة اليت 

(Tephritidaeمن أجناس ،)Anastrepha, Bactrocera ، Ceratitis،Dacus ، "Rhagoletis Toxotrypana." 

 

مناطق خالية من اآلفات واحلفاظ عليها، عدم ضرورة اختاذ تدابري خاصة للصحة النباتية  ويتضمن انشاء 

 لألنواع املستهدفة بالنسبة اىل السلع فى املناطق اخلالية من اآلفات.

 

 املتطلبات
 

 متطلبات عامة - 0
 

اء املناطق اخلالية من على إنش 1992:2تطبق مفاهيم واحتياطات املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  

باقرتان مع هذا  2اآلفات واحلفاظ عليها لكل اآلفات مبا يف ذلك ذباب مثار الفاكهة وعليه يراعى العزو. للمعيار رقم 

 املعيار.

 

ميكن أن تكون تدابري الصحة النباتية وإجراءات حمددة كما هي موصوفة الحقًا يف هذا املعيار مطلوبة إلنشاء  

إنشاء منطقة رمسية خالية من آفات بآفات ذباب مثار الفاكهة واحلفاظ عليها. وميكن أن يتخذ القرار  مناطق خالية من

ذباب مثار الفاكهة باالستناد إىل العوامل الفنية املقدمة يف هذا املعيار. وتشمل هذه العوامل بيولوجية اآلفة، مساحة 

 اإليكولوجية، العزل اجلغرايف وتوافر طرائق الستئصال اآلفات.املنطقة، مستويات عشائر اآلفة وطريق انتشارها، الشروط 

 

وميكن إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة بتوافق مع هذا املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية  

 يتطلب حتت مدى من حاالت خمتلفة. يتطلب بعضها تطبيق نطاق واسع من العناصر اليت يتيحها هذا املعيار، يف حني

 بعضها اآلخر تطبيق بعض ٍٍ من هذه العناصر فقط.

 



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 8يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

ويف املناطق اليت ال يتمكن ذباب مثار الفاكهة فيها من التوطن ألسباب مناخية أو جغرافية أو غريها ،  ُيراعى  

النباتية رقم من املعيار الدولي لتدابري الصحة  4-1-3 اإلقرار بغياب ذباب مثار الفاكهة طبقًا للفقرة األوىل من القسم

من  3الفقرة  2ويف حال كشف ذباب مثار الفاكهة وكان بإمكانه إحداث ضرر إقتصادي أثناء املوسم )املادة  .1998:8

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(، ينبغي تطبيق أعمال تصحيحية للسماح باحلفاظ على منطقة خالية من آفات ذباب 

 مثار الفاكهة.

 

غائب، فإن املراقبة العامة بتوافق  معروف أنه فيها ولكنه الفاكهة التوطنيستطيع ذباب مثار ويف املناطق اليت  

كافية عادة لغرض حتديد وإنشاء منطقة خالية من آفة بعينها. وميكن  تكون 1998:8رقم من املعيار  4-1-3قسم المع 

على احلركة الداخلية ملنع دخول األنواع املهمة أن يتطلب األمر، وحيثما كان ذلك مناسبًا، متطلبات استرياد و/أو قيود 

 اآلفة.تلك من ذبابة مثار الفاكهة إىل املنطقة بغية احلفاظ على خلًو ها من 

 

 التوعية اجلماهريية 1-1
 

. ويعًد دعم اآلفةخطر دخول  يتزايد فيهايعًد برنامج التوعية اجلماهريية عظيم األهمية يف املناطق اليت  

اجملتمع احمللي( ومشاركته يف املناطق القريبة من املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة  اجلمهور )خصوصًا

واألشخاص الذين يسافرون إىل املنطقة أو عربها، مبا يف ذلك األطراف ذات االهتمامات املباشرة أو غري املباشرة، عنصرًا 

ن على علم واحلفاظ عليها. وُيراعى أن يكون اجلمهور واملعنيمهمًا يف إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة و

بأهمية إنشاء املنطقة واحلفاظ على وضع اخللو من اآلفة فيها، وبأهمية تفادي إدخال أو إعادة إدخال مادة عائل قد 

. وميكن هلذا من خالل أشكال خمتلفة من وسائل اإلعالم )املكتوبة، املذياع، التلفزيون( ، وذلك بالتوعيةتكون مصابة

اإلعالم أن يسهم يف حتسني التقّيد بتدابري الصحة النباتية للمنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة. وُيراعى أن 

 وميكن أن يتضمن معلومات عن: ،يكون برنامج التوعية اجلماهريية والتعليم الصحي النباتي مستمرًا
 

 نقاط التفتيش الدائمة أو العشوائية -

 يف نقاط الدخول وممرات العبور /لوحاتشاخصاتوضع  -

 وضع أكياس قمامة، تستعمل ملرة واحدة، ملواد العائل -

 توزيع وريقات أو مطوًيات تضم معلومات عن اآلفة واملنطقة اخلالية من آفة بعينها -

 مطبوعات )مطبوعة أو وسائط الكرتونية( -

 نظم لتنظيم حركة الثمار -

 العوائل غري التجارية -

 أمان املصائد -

 عند االقتضاًءغرامات عدم التقّيد،  -

 

  



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 9يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

 التوثيق وحفظ السجالت 0-6
 

 ُيراعى توثيق تدابري الصحة النباتية املستخدمة إلنشاء منطقة خالية من ذباب مثار الفاكهة على حنو كاف 

ام، مبا يف ذلك األعمال . كما ُيراعى مراجعة هذه التدابري وحتديثها بانتظكجزء من اجراءات الصحة النباتية

 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية(. 1992:2املعيار رقم أنظر أيضا التصحيحية، إذا كانت مطلوبة )

 

وُيراعى اإلبقاء على سجالت املسوحات، والكشوفات، وحدوث وتفشي اآلفة ونتائج التدابري  

عى إتاحة هذه السجالت للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد شهرًا على األقل. وُيرا 42التطبيقية/التنفيذية لـ 

 املستورد عند الطلب.
 

 أنشطة اإلشراف 0-3
 

ُيراعى أن يتقّيد برنامج املنطقة اخلالية من ذباب مثار الفاكهة، مبا يف ذلك املكافحة التنظيمية، وإجراءات  

مع ختطيط العمل التصحيحي وضرورة تطابق ات الثمار( االصطياد ومجع عين ذلك على سبيل املثال، املراقبة )من

 اإلجراءات املصادق عليها.

 

 ُيراعى أن تتضمن هذه اإلجراءات تفويضًا رمسيًا باملسؤولية ملوظفني أساس، على سبيل املثال: و 
 

 شخص ذو سلطة ومسؤولية حمددة لضمان أن تكون النظم/اإلجراءات مطبقة وحمافظ عليها بشكل مناسب؛ -

إخصائي/إخصائيي حشرات تقع على عاتقهم مسئولية التحديد املوثوق/الرمسي لذباب مثار الفاكهة إىل مستوى  -

 النوع

 

، من خالل ر رصد فاعلية الربنامج بشكل دوريعلى املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصد ُيراعىو 

 إجراءات املراجعة والتوثيق.

 

 املتطلبات اخلاصة -6

 

 توصيف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة 6-0
 

 احملدّدة للمنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة: املواصفاتتشمل  
 

 األنواع املستهدفة من ذبابة مثار الفاكهة وتوزيعها ضمن املنطقة أو يف جوارها. -

 أنواع العوائل التجارية وغري التجارية -



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 10يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

الذي يظهر احلدود، واحلواجز  (GPS)ط مفصلة أو إحداثيات نظام املوقع الشامل حتديد املنطقة )خرائ -

 الطبيعية، ونقاط الدخول وأماكن منطقة العائل، واملناطق الواقية، حيثما كان ذلك ضروريًا(

 املناخ، كاهلطل املطري، الرطوبة النسبية، احلرارة، سرعة الريح السائدة واجتاهها. -

 

يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية توجيهات إضافية إلنشاء منطقة خالية من  1992:2 ويتيح املعيار رقم 

 اآلفات ووصفها.

 

 إنشاء املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة 6-6
 

 ُيراعى تطوير البنود التالية وتطبيقها: 
 

 لفاكهةأنشطة املراقبة إلنشاء املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار ا -

 حتديد املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة -

 تدابري الصحة النباتية ذات العالقة حبركة مادة العائل أو البنود اخلاضعة للوائح -

 تقاني تقليص اآلفة إذا كان مناسبًا. -

 

ون من املفيد مجع ( وقد يك1-4-4قد يكون من الضروري أيضًا إنشاء مناطق واقية )كما هي موصوفة يف الفقرة  

 معلومات فنية إضافية أثناء إنشاء املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة.

 

 املنطقة الواقية 6-6-0
 

ُيراعى إنشاء منطقة واقية يف املناطق حيث ال يعترب العزل اجلغرايف كافيًا ملنع الدخول إىل أو إعادة إصابة منطقة  

سبل أخرى ملنع حركة ذباب مثار الفاكهة إىل املنطقة اخلالية من آفة ما. وتتضمن خالية من آفة ما أو حيث ال توجد 

 العوامل اليت ُيراعى اعتبارها يف إنشاء وفاعلية املنطقة الواقية ما يلي:
 

 تقاني تقليص اآلفة اليت ميكن استعماهلا خلفض عشائر ذبابة الفاكهة، مبا يف ذلك: -
 

  مببيد حشرات معني استخدام طعم 

 لرشا 

  احلشرات العقيمة تقنية 

 تقنية إتالف الذكر 

 املكافحة البيولوجية 

 .املكافحة امليكانيكية، إخل 

 الطبيعي، الغطاء األخضرتوافر العائل، النظم احملصولية،  -



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 11يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

 الظروف املناخية -

 جغرافية املنطقة -

 حمددة مساراتاملقدرة على االنتشار الطبيعي عرب  -

 لرصد فعالية إنشاء املنطقة الواقية )مثل شبكة االصطياد(. املقدرة على تطبيق نظام -

 

  أنشطة املراقبة قبل إنشاء املنطقة 6-6-6
 

لتحديد غياب  هو اخليار املفضلوقد يكون االصطياد  وتنفيذه، واستخدام برنامج رصد نظامي إنشاء ضرورة 

لطعوم/املواد اجلاذبة. على أن أنشطة مجع العينات قد ذبابة الفاكهة أو وجودها يف منطقة ما بالنسبة لألنواع املستجيبة ل

 جلاذبات نوعية.بدرجة أقل ألنواع املستجيبة ومن ذلك مثال ا ،تكون مطلوبة أحيانًا كي تتمم برنامج االصطياد

 

وُيراعى القيام باملراقبة، قبل إنشاء منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة، لفرتة حتددها املواصفات  

شهرًا متتالياً، إذا كان ذلك مناسب فنيًا، يف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار  14خية للمنطقة، وملدة ال تقل عن املنا

وينبغي عدم الفاكهة يف كافة مناطق النباتات العائلة التجارية وغري التجارية إليضاح أن اآلفة غري موجودة يف املنطقة. 

راقبة قبل إنشاء املنطقة. وميكن أن يؤدي كشف ذبابة واحدة بالغة، تبعًا حلالة وجود عشائر كشف عنها أثناء أنشطة امل

يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية( إىل عدم استبعاد منطقة ما من تعينيها  1998:8رقم  للمعياراملنطقة )وفقًا 

لية من آفة ما، ينبغي أاًل يكشف فيها وجود الحقًا كمنطقة خالية من ذباب مثار الفاكهة. ولتأهيل املنطقة كمنطقة خا

منوذج غري بالغ، بالغتني خصبتني أو أكثر، أو أنثى ملقحة من النوع املستهدف أثناء فرتة املسح. وتوجد نظم خمتلفة 

ُيراعى القيام باملسوحات باستعمال اخلطوط  لالصطياد ومجع عينات الثمار لألنواع املختلفة من ذبابة الفاكهة. و

. وميكن مراجعة هذه اخلطوط التوجيهية عند حتسن فاعليات املصيدة، واجلاذب 4و 1جيهية احملددة يف املرفقني التو

 ومجع عينات الثمار.

 

 إجراءات االصطياد   6-6-6-0
 

وقد تتباين االصطياد لألنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة.  إجراءاتيتضمن هذا القسم معلومات عامة عن  

 1وتوجد يف املرفق رقم صطياد اعتمادا على عوامل منها مثال الذبابة املستهدفة والظروف البيئية السائدة. ظروف اال

معلومات أكثر تفصياًل، مبا يف ذلك توصيات اصطياد خاصة باآلفة. وعند التخطيط للقيام بعمليات االصطياد، ُيراعى 

 اعتبار األمور التالية:

 

 املصيدة واملواد اجلاذبة منط
 

على مدى عقود، تطوير عدة أمناط من املصائد واملواد اجلاذبة ملسح عشائر ذباب مثار الفاكهة. وخيتلف  ،مت 

عدد احلشرات املمسوكة تبعًا ألمناط املادة اجلاذبة املستعملة. ويتوقف منط املصيدة املختارة للمسح على النوع/األنواع 



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 14يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

 ، Jackson ، McPhailب. وتشمل املصائد األكثر استعمااًل مصائد املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة وطبيعة اجلاذ

Steiner ( واملصيدة اجلافة املفتوحة القعرOBDT)  واملصائد ذات الصفيحة الصفراء، واليت ميكن أن تستعمل مواد جاذبة

سائل أو مصنع جاف(  نوعية )جاذبات بارافريمونية أو فريمونية خاصة بالذكور(، أو روائح الغذاء أو العائل ) بروتني

ويستخدم الربوتني السائل ملسك مدى واسع من أنواع ذباب مثار الفاكهة وميسك الذكور واإلناث على حد سواء، مع 

 نسبة مئوية أعلى لإلناث املمسوكة. 
 

على أن حتديد هوية ذباب مثار الفاكهة قد يكون صعبًا نظرًا للتحلل يف الطعم السائل. ويف مصائد كمصيدة  

McPhail ميكن إضافة غليكول اإليثيلني لتأخري التحلل. وتكون الطعوم املكونة من بروتني مصّنع متحيزة إلناث ،

احلشرة، ومتسك عددًا أقل من الكائنات غري املستهدفة، وعند استخدام هذه الطعوم يف مصائد جافة، ميكن أن متنع 

 التحلل املبكر للنماذج املمسوكة.

 

 كثافة املصائد
 

ُيراعى أن  كثافة املصائد )عدد املصائد يف وحدة املساحة( عاماًل مهمًا يف املسوحات الفًعالة لذبابة الفاكهة و تعًد 

تصمم باالستناد إىل النوع املستهدف من ذبابة الفاكهة، فاعلية املصيدة، ممارسات الزراعة والعوامل األحيائية 

الربنامج.مع كثافات خمتلفة مطلوبة أثناء إنشاء منطقة خالية من آفات  والالأحيائية، وميكن أن تتغري الكثافة تبعًا لطور

، ذباب مثار الفاكهة وطور احلفاظ عليها. كما تتوقف كثافة املصائد أيضًا على املخاطر املرتافقة مع نقاط الدخول املمكنة

 .اىل املناطق احملددة اخلالية من الذبابة

 

 مصائد(ترتيب املصائد )حتديد املكان اخلاص لل
 

ُيراعى، يف برنامج إنشاء منطقة خالية من ذباب مثار الفاكهة، ترتيب شبكة اصطياد يف كامل املنطقة. ويتوقف  

خمطط شبكة االصطياد على مواصفات املنطقة، وتوزيع العائل، وبيولوجية ذبابة الفاكهة موضع االهتمام. إن اختيار 

العائل هو إحدى أبرز السمات املهمة لوضع املصائد. ويعّد استخدام  مكان مناسب للمصيدة وموقع املصيدة ضمن النبات

 مفيدًا إلدارة شبكة االصطياد.( GIS( ونظم املعلومات اجلغرايف )GPSنظام املوقع الشامل )

 

وُيراعى أن يأخذ املكان بعني االعتبار وجود العوائل املفضلة )عوائل أولية، عوائل ثانوية وعوائل َعَرضية(  

ع املستهدفة. ونظرًا ألن اآلفة تكون مرتافقة مع الثمرة أثناء نضجها، ُيراعى أن يتبع املكان مبا يف ذلك تبديل لألنوا

املصائد تتالي نضج الثمار يف النباتات العائلة. وُيراعى إعطاء االعتبار ملمارسات اإلدارة التجارية يف املنطقة اليت يتم فيها 

لتطبيق النظامي ملبيدات احلشرة )و/ أو غريها من املواد الكيميائية( على أشجار العائل اختيار أشجار العائل. فقد يكون ل

 املختارة، على سبيل املثال، تأثري سليب كاذب يف برنامج االصطياد.

 

 خدمة املصائد
 



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 13يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

 :ُيراعى أن يعتمد تكرار خدمة املصائد )احملافظة على املصائد وإعادة جتهيزها( خالل فرتة االصطياد على 
 

 طول عمر الطعوم )مثابرة اجلاذب( -

 طاقة االحتجاز -

 معدل املسك -

 موسم نشاط ذبابة الفاكهة -

 وضع املصائد -

 بيولوجية النوع -

 الظروف البيئية. -

 

 د )فحص املصائد حبثًا عن ذباب مثار الفاكهة(يتفتيش املصا
 

 على:ُيراعى أن يعتمد تكرار التفتيش النظامي أثناء فرتة االصطياد  
 

 ؛النشاط املتوقع لذبابة مثار الفاكهة )بيولوجية النوع( -

 ؛استجابة ذبابة مثار الفاكهة املستهدفة فيما خيص حالة العائل يف أوقات خمتلفة من العام -

 العدد النسيب لذباب مثار الفاكهة املستهدف وغري املستهدف املتوقع مسكه يف مصيدة ما؛ -

 منط املصيدة املستعمل؛ -

 الظرف الفيزيائي للذباب يف املصيدة )وفيما إذا كان ميكن حتديد هويته(. -

 

ويف مصائد معينة، ميكن أن تتلف النماذج بسرعة على حنو جيعل عملية حتديد هويتها صعبة أو مستحيلة إال  

 إذا فحصت املصائد على حنو متكرر.
 

 حتديد املقدرة:
 

لنباتات بنية حتتية سابقة التجهيز، أو بنية يسهل الوصول إليها،  ُيراعى أن متتلك املنظمة القطرية لوقاية ا 

ساعة.  28وموظفني مدربني لتحديد النماذج املمسوكة من النوع/األنواع املستهدفة على حنو سريع، يفضل أن يكون ضمن 

 حية.وقد يكون الوصول املستمر إىل اخلربة ضروريًا أثناء طور اإلنشاء أو عند تطبيق األعمال التصحي
 

 عينات الثمار إجراءات مجع   6-6-6-6
 

ميكن استخدام طريقة مجع عينات الثمار كنهج فى الرقابة اىل جانب االصطياد وحيثما يكون األخري أقل  

ملسوحات تعيني احلدودد على مستو صغري يف منطقة تفّشي.  العينات طريقة فاعلة . وُيراعى مالحظة أن مجعاستجابة

اًل مكثفًا، ووقتًا طوليًا وهي مكلفة نظرًا إلتالف الثمار. ومن املهم حفظ عينات الثمار يف ظرف على أنها تتطلب عم

 .هويتها ذبابة الفاكهة يف مثرة مصابة لغرض حتديدمناسب للحفاظ على حيوية كافة األطوار غري الناضجة من 
 

  



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )
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 يالتفضيل العائل
 

ود عوائل أولية وثانوية وَعَرضية للنوع املستهدف. كما عليه يف االعتبار وج الثمارعينات ذ مجع ُيراعى أن يأخ 

الظاهرة لإلصابة فيها، واملمارسات التجارية )كاستخدام مبيدات  العالماتذ باحلسبان نضوج الثمرة، وأن يأخ

 .احلشرات( يف املنطقة

 

 الرتكيز على مناطق عالية املخاطر
 

 ذباب مثار الفاكهة مثل:جود مجع العينات مناطق حمتملة لوُيراعى أن يستهدف  
 

 املناطق املدنية -

 البساتني املهجورة -

 الثمار املرفوضة يف أماكن التعبئة -

 أسولق الثمار -

 املواقع اليت توجد فيها العوائل األولية برتكيزات عالية -

 ذلك مناسبًا.الفاكهة، حيثما كان  مثار ذبابنقاط الدخول إىل منطقة خالية من آفات  -

 

ذ ذبابة الفاكهة كمناطق ألخراعى استعمال تتالي العوائل اليت من احملتمل أن تصاب باألنواع املستهدفة من ُي 

 عينات الثمار.

 

 حجم العينة واالنتخاب
 

 :وتتضمن العوامل الواجب اعتبارها 
 

 مستوى الثقة املطلوب -

 توافر مادة العائل األولي يف احلقل -

لى األشجار أو، الثمرة الساقطة أو املستبعدة )يف أماكن التعبئة مثاًل(، وحيثما كان الثمار اليت تبدي أعراضًا ع -

 ذلك مناسبًا.

 

 ذة كعينات للتفتيشإجراءات معاملة الثمار املأخو
 

ُيراعى جلب عينات الثمار اجملموعة يف احلقل إىل منطقة من أجل حفظها وتقطيع الثمرة إىل شرائح، واسرتداد  

ُيراعى وضع لصاقة على الثمرة، ونقلها وحفظها بأسلوب مضمون الجتناب خلط الثمار من  ويتها. وحتديد ه اآلفة و

 عينات خمتلفة.
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 حتديد املقدرة
 

 سابقة التجهيز، أو بنية يسهل الوصول إليها، بنية حتتية تات،ُيراعى أن متتلك املنظمة القطرية لوقاية النبا 

 ذبابة الفاكهة والبالغات املنبثقة للنوع املستهدف بطريقة سريعة.الناضجة لوموظفني مدربني لتحديد األطوار غري 

 

 مراقبات على حركة البنود اخلاضعة للوائح    6-6-3
 

ُيراعى تطبيق مراقبات على حركة البنود اخلاضعة للوائح ملنع دخول اآلفات املستهدفة إىل داخل املنطقة  

)بعد حتديد الطرق املمكنة والبنود  امُلقيَّمةعلى املخاطر  ذه املراقباتوقف هوتتالفاكهة.  مثار ذباباخلالية من آفات 

 اخلاضعة للوائح( وميكن أن تشمل:
 

 ذبابة الفاكهة على قائمة آفة حجريةتسجيل النوع املستهدف من  -

 كهة الفا مثار ذبابالطرق والبنود اليت تتطلب مراقبة للحفاظ على املنطقة اخلالية من آفات  تنظيم  -

 الفاكهة مثار ذبابالقيود احمللية ملراقبة حركة البنود اخلاضعة للوائح إىل داخل املنطقة اخلالية من آفات  -

تفتيش البنود اخلاضعة للوائح، وفحص التوثيق املناسب، على حنو سليم، وحيثما كان ضروريًا حلاالت عدم  -

 ة، أو الرفض أو اإلتالف(.التقّيد، وتطبيق إجراءات صحة نباتية مناسبة )كاملعاجل

 

 الفاكهة مثار ذبابمعلومات فنية إضافية إلنشاء منطقة خالية من آفات  6-6-4
 

 تشمل:ذه وهالفاكهة.  مثار ذبابقد تكون املعلومات اإلضافية مفيدة أثناء طور إنشاء املناطق اخلالية من آفات  

اآلفة/اآلفات املستهدفة، وأنشطة املسح السجالت التارخيية للكشف، بيولوجيا وديناميكيات عشائر  -

 الفاكهة مثار ذبابلآلفة/اآلفات املستهدفة املعنية يف املنطقة اخلالية من آفات 

 ذباب مثار الفاكهة يف املنطقة اخلالية منهاذة كجزء من أعمال عقب كشوف نتائج تدابري الصحة النباتية املتخ -

 بري ليف املنطقة، وتقديرًا لإلنتاج غري التجاري ووجود مادة عائ سجالت اإلنتاج التجاري للمحاصيل العائلة -

ذباب واليت ميكن أن توجد يف املنطقة اخلالية من آفات  اقتصاديًاالفاكهة األخرى املهمة  مثار ذبابقوائم أنواع  -

 مثار الفاكهة.

 

 اإلعالن احمللي باخللو من اآلفة  6-6-5
 

)وفق املعيار رقم  الفاكهة ةذبابة النباتات أن تتأكد من حالة خلو املنطقة من ُيراعى على املنظمة القطرية لوقاي 

ذا يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية( على حنو حمًدد بتأكيد التقّيد مع اإلجراءات املوضوعة وفق ه 1998:8

النباتات وأن تعلم بإنشاء املنطقة اخلالية من  املنظمة اإلقليمية لوقايةح أن تصًر ُيراعىاملعيار ) املراقبة واملكافحات( و

 . الفاكهة، كما هو مناسب مثار ذبابآفات 
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ُيراعى فحص  اإلدارة الداخلية، راض غذبابة الفاكهة ألمن  املنطقةوبغية التمًكن من تأكيد حالة خلو  

 من آفة ما قد أنشئت ووضعت أيةاملنطقة اخلالية تكون الفاكهة بعد أن  مثار ذباباستمرارية حالة اخللًو من آفات 

 الفاكهة. مثار ذبابذ للحفاظ على املنطقة اخلالية من آفات صحية نباتية قيد التنفي تدابري

 

 الفاكهة مثار ذباباحلفاظ على املنطقة اخلالية من آفات  6-3

 

رية لوقاية النباتات أن على املنظمة القط ُيراعي الفاكهة، مثار ذباببغية احلفاظ على املنطقة اخلالية من آفات  

 باستمرار حالة اخللو من اآلفة. مؤكدة املراقبة واملكافحة، عمليات تستمر يف رصد 

 

  الفاكهة مثار ذباباملراقبة للحفاظ على املنطقة اخلالية من  6-3-0
 

الرمسي للمراقبة ُيراعى أن يستمر الربنامج  ،الفاكهة مثار ذباببعد التأكد والتصريح باملنطقة اخلالية من آفات  

ُيراعى إصدار التقارير الفنية  عند مستو مقّدر بأنه ضروري للحفاظ على املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة. و

ألنشطة املسح بشكل منتظم )شهريًا على سبيل املثال(. وتكون متطلبات ذلك مماثلة أساسًا ملتطلبات إنشاء املنطقة 

( ولكن مع اختالفات يف كثافة املصائد وأماكنها تبعًا ملستوى 4-4قسم ال)انظر  ةر الفاكهاخلالية من آفات ذباب مثا

 يم  لدخول النوع املستهدف. امُلقاخلطر 

 

 مراقبات على حركة البنود اخلاضعة للوائح 6-3-6

 

 إلنشاء منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة. 3-4-4وهذه مماثلة لتلك املذكورة يف الفقرة  

 

 األعمال التصحيحية )مبا يف ذلك االستجابة لتفشي( 6-3-3

 
ُيراعى على املنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تكون قد أعدت خططًا لألعمال التصحيحية اليت ميكن وضعها  

لعائل من تلك حيز التنفيذ عند كشف اآلفة/اآلفات املستهدفة يف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة أو يف مادة ا

خطوطًا توجيهية مفصلة( وُيراعى أن تتضمن هذه اخلطة عناصر  1املنطقة، أو عند وجود إجراءات خاطئة )ويتيح امللحق 

 أو نظمًا لتغطي:
 

 واإلعالم عنه 1998:8التصريح بالتفشي وفقًا للمعايري املوجودة يف املعيار رقم  -

 الثمار( لتحديد املنطقة املوجودة حتت األعمال التصحيحة إجراء مراقبة حتديديه )االصطياد ومجع عينات -

 تدابري املكافحة تطبيق -

 إجراء مراقبة إضافية -

 معايري الستئناف خلو املنطقة ااملتأثرة بالتفشي -

 االستجابات العرتاضات اآلفة. -
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اكتشاف ذبابة بالغة ساعة )من  24وُيراعى البدء خبطة عمل تصحيحية بالسرعة املمكنة ويف أي حالة خالل  

 واحدة أو أطوار غري ناضجة لآلفة املستهدفة(.

 

 تعليق أو استئناف حالة منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة أو فقدها 6-4
 

 التعليق 6-4-0

 
ُيراعى أن يتم تعليق حالة املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة عند حدوث تفشي باآلفة املستهدفة أو  

من األسباب التالية: كشف منوذج غري ناضج، أو بالغتني بالدليل العلمى باالستناد إىل واحد أو أكثر زء املتضرر منها اجل

خمصبتني أو أكثر أو أنثى ملقحة ضمن فرتة حمددة. كما ميكن أن يطبق تعليق احلالة إذا ما وجد أن اإلجراءات كانت 

 اقبات حركة العائل أو معامالت(.خاطئة )على سبيل املثال اصطياد غري كاف، مر

 

لك إىل تطبيق خطة العمل التصحيحية كما هي حمددة يف ذتفشي، ُيراعى أن يؤدي ملواجهة وعند توافر املعايري  

رقم  املعيارذا املعيار واإلعالم املباشر للمنظمات القطرية لوقاية النباتات صاحبة الشأن يف البلدان املستوردة املعنية )انظر ه

 مثار ذباب. وميكن أن يتم تعليق كل أو جزء من املنطقة اخلالية من آفات (يف املعايري الدولية للصحة النباتية 4004:12

وفى معظم احلاالت سيؤدى التعليق اىل حصر اجلزء املصاب من املنطقة اخلالية. ويعتمد ذلك على غائها. الفاكهة أو إل

وُيراعى أن يتم إعالم املنظمات القطرية تكون املعايري لرفع التعليق واضحة.  أنبيولوجية وايكولوجية الذبابة املستهدفة و

 .ةالفاكه مثار ذبابلوقاية النباتات يف البلدان املعنية املستوردة بأي تغيري يف حالة املنطقة اخلالية من آفات 

 

 االستئناف 6-4-6

 
 التالية:ضرورة أن يستند االستئناف اىل مستلزمات االنشاء وفقا للظروف  

 
عدم ظهور دالئل جديدة عن األنواع املستهدفة من اآلفات لفرتة تتقرر وفقا لبيولوجية األنواع ومنط الظروف  -

 وذلك استنادا اىل التأكيدات الرقابية أو فى حالة مثل االجراءات ما مل يتسنى تصحيحها؛ 1املناخية السائدة

 يتم تصحيح اخلطأ.يف حال حدوث خطأ ما يف اإلجراءات، فقط عندما  -

 

 ةالفاكه مثار ذبابحالة املنطقة اخلالية من آفات  فقد 6-4-3
 

تدابري املكافحة فاعلة وأصبحت اآلفة متوطنة يف املنطقة بأكملها )املنطقة املعروفة كمنطقة خالية من  مل تكن ذا إ 

الفاكهة،  مثار ذباباخلالية من آفات آفة(، فإن وضع املنطقة ينبغي أن يفقد. وبغية الوصول ثانية إىل وضع املنطقة 

 ذا املعيار.يف ه املبينةاحملددة  إجراءات اإلنشاء واحلفاظ إتباعينبغي 

                                                      
 تبدأ الفرتة من آخر حترى بالنسبة اىل بعض األنواع، وأن تتوقف ملدة ثالث دورات حياتية على األقل، ومع ذلك ينبغى أن تستند الفرتة اىل  1

 دمه نظام الرقابة فى املوقع.معلومات علمية مبا ذلك ما يق
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 هذا امللحق هو جزء واجب االتباع من املعيار

 

 خطوط توجيهية خلطط العمل التصحيحية: 1لحق امل

 

ذباب يف املنطقة اخلالية من آفات  ذبابة فاكهة واحدة )بالغة أو غري ناضجة( من النوع املستهدفكشف إن  

 ذ.وضع خطة العمل التصحيحية حيز التنفيينبغي أن يكون منطلقا مثار الفاكهة، 

 

ويف حالة حدوث تفشي، فإن الغاية من خطة العمل التصحيحية هو ضمان استئصال اآلفة بغية السماح  

 الفاكهة. مثار ذبابمن آفات باستئناف حالة اآلفة يف املساحة املتأثرة داخل املنطقة اخلالية 

 

املستهدف من ذبابة الفاكهة نوع الذ يف اعتبارها بيولوجية خطة العمل التصحيحية حبيث تأخ تعدأن  وينبغي 

 الظروف املناخية وتوزيع العائل ضمن املنطقة.و، الفاكهة مثار ذبابجغرافية املنطقة اخلالية من آفات و

 

 العمل التصحيحية: وتشمل العناصر املطلوبة لتطبيق خطة
 

 تطبيق خطة العمل التصحيحية مبوجبهذي ميكن اإلطار القانوني ال -

 معايري إعالن تفشي اآلفة -

 لالستجابة املبدئية اجلدول الزمين -

 تنظيمية تدابريتطبيق أعمال االستئصال وإنشاء وذ عينات الثمار، املعايري الفنية لالصطياد التحديدي، وأخ -

 /تطبيقية كافيةةتنفيذي توافر مصادر -

 حتديد املقدرة -

االتصال الفاعل ضمن املنظمة القطرية لوقاية النباتات واملنظمة/املنظمات القطرية يف البلد/البلدان املستوردة، مبا  -

 األطراف املعنية. لذلك توفري تفصيالت االتصال لكيف 

 

 لتطبيق خطة العمل التصحيحية التدابري املعتمدة
 
 حالة الكشف من منظور الصحة النباتية )ميكن االستناد إليه يف العمل أم ال(حتديد  - 1

 
يف املعايري  1998:8)املعيار رقم  عارضا ال ميكن االستناد إليه كمنطلق للعملإذا كان الكشف حدثًا وقتيًا  1-1

 الصحية لتدابري الصحة النباتية(، فال توجد حاجة ألي عمل إضايف.
 
، ينبغي تنفيذ مسح لتعيني احلدود، يتضمن وضع ميكن أن يكون منطلقا للعملة ما مستهدفة إذا كان كشف آف 1-4

مصائد إضافية، وعادة مجع عينات مثار، وزيادة يف معدل تفتيش املصائد، وتطبيق ذلك مباشرة بعد الكشف لتقدير فيما 
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 التدابري، ميكن أيضًا استخدام هذه ي اآلفةتفشحيدد أعمال االستجابة الضرورية. وعند وإذا كان الكشف ميثل تفشً  ما، 

 أيضًا لتحديد حجم املنطقة املتأثرة.
 
 تعليق حالة املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة - 4

 
 إذا ما مت بعد الكشف حتديد أن تفش ما قد حدث أو مت الوصول إىل أي من األسباب احملددة يف الفقرة 

لية من آفات ذباب مثار الفاكهة يف املنطقة املتأثرة ينبغي أن تعّلق. وميكن أن تكون ، فإن حالة املساحة اخلا4-2-1

 املساحة املتأثرة حمدودة يف أجزاء من املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة وميكن أن تكون كل هذه املنطقة.

 

 تطبيق تدابري املكافحة يف املنطقة املتأثرة - 3

 

يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ُيراعى تطبيق أعمال  1998:9يف املعيار رقم طبقًا ملا هو مذكور  

مباشرة يف املنطقة/املناطق املتأثرة وأن يتم إيصال ذلك إىل ساكين/قاطين اجملتمع يف  لتصحيحية حمددة أو أعمال استئصا

 املنطقة بشكل كاف. وميكن أن تشمل أعمال االستئصال:
 

 بطعوم تستخدم مبيد حشرات انتخابيمعامالت  -

 إطالق حشرات عقيمة -

 قطف مجيع الثمار من األشجار -

 روالذك تقنية إتالف  -

 إتالف الثمرة املصابة -

 معاجلة الرتبة )كيماويا( أو فيزيائيا( -

 .استخدام املبيدات -

 

ى قد تعيل ذباب الفاكهة. وقد تشمل ملراقبة حركات السلع التتدابري الصحة النباتية بصرامة،  و ُيراعى تنفيذ  

إلغاء شحنات سلع الفاكهة من املنطقة املصابة، وإقامة حواجز الطرق ملنع حركة الثمار املصابة من هذه االجراءات 

املساحة املتأثرة إىل بقية املنطقة اخلالية من اآلفات، على حنو مناسب. كما ميكن تبين تدابري أخرى، إذا وافق البلد 

 ة عليها، مثل املعاملة، وزيادة املسوحات، واالصطياد اإلضايف.املستورد

 

 معايري الستئناف حتديد منطقة خالية من اآلفات بعد التفشي، واألعمال الواجب اختاذها - 2

 

، وينبغى أن تشمل خطة االجراءات التصحيحية ملعاجلة ذباب 4-2-4فى القسم معايري جناح االستئصالً ترد  

وتتوقف الفرتة الزمنية على بيولوجية النوع والظروف البيئية السائدة. وعندما يتم الوفاء بهذه  ف.الفاكهة املستهد

 املعايري، ُيراعى األخذ باألعمال التالية:
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 إعالم املنظمات القطرية لوقاية النباتات يف البلدان املستوردة -

 استئناف املستويات الطبيعية للمراقبة -

 لية من آفات ذباب مثار الفاكهة.استئناف املنطقة اخلا -
 
 إعالم اهليئات املعنية - 2

 
بأية تغيريات ُيراعى أن تبقى املنظمات القطرية لوقاية النباتات وغريها من اهليئات ذات الصلة على علم دائم  

تفاقية الدولية التزامات اإلبالغ عن اآلفات اليت نصت عليها اال كما ينبغي أن تراعى، تطرأ على حالة املناطق اخلالية

 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية(. 4004:12املعيار رقم  لوقاية النباتات )
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 .4012التاسعة يف أبريل/نيسان  يف دورتها تدابري الصحة النباتية هذا امللحقاعتمدت هيئة 

 هذا امللحق جزء ملزم هلذا املعيار

 

 (6004) من منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهةتدابري مكافحة تفشي األمراض ض: 6امللحق 

 

 معلومات أساسية

من ذباب مثار الفاكهة قد تشّكل خطرًا  ( اليت مّت اكتشافها يف منطقة خاليةTephritidaeإن حالة تفشي ذباب مثار الفاكهة )

ف هذا امللحـق تـدابري املكافحـة الواجـب     على البلدان املستوردة اليت تعترب فيها  أنواع ذباب مثار الفاكهة آفة حجرية. ويص

 اختاذها يف منطقة الستئصال ذباب مثار الفاكهة ُأقيمت ضمن منطقة خالية من ذباب مثار الفاكهة يف حال التفشي.

ويغطي هذا املعيار التدابري التصحيحية وغريها من تدابري الصحة النباتية اليت ميكـن اسـتخدامها يف منطقـة استئصـال اآلفـة      

 منطقة خالية من ذباب مثار الفاكهة.ضمن 

األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة، وإعـادة حـال    استئصالُتقام منطقة االستئصال وتدابري املكافحة ذات الصلة بهدف 

ابة إىل املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة، ومحاية املنطقة احمليطة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة، واالستج

متطلبات االسترياد اليت يضعها البلـد املسـتورد يف جمـال الصـحة النباتيـة، حيثمـا تنطبـق. وخباصـة، إن تـدابري املكافحـة           

ضرورية ألن حركة البنود اخلاضعة للوائح اليت تدخل إىل منطقة استئصال اآلفة وخترج منها تطرح خطرًا حمتماًل على انتشار 

 ار الفاكهة.األنواع املستهدفة من ذباب مث

 

 منطقة استئصال اآلفات نشاءإ -0

يتعّين على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصّدر أن تصّرح عن التفشي وفقًا هلذا املعيار وملعايري دوليـة أخـرى ذات   

الفاكهة ضـمن منطقـة خاليـة    الصلة بتدابري الصحة النباتية. وحني يتّم اكتشاف حالة تفشي لألنواع املستهدفة من ذباب مثار 

من آفات ذباب مثار الفاكهة، ينبغي إقامة منطقة الستئصال اآلفات استنادًا إىل تقييم فين. وُتعلَّق حالة املنطقـة اخلاليـة مـن    

ة آفات ذباب الثمار. ويف حال عدم التمكن من تطبيق تدابري مكافحة إلقامة منطقة الستئصال اآلفة، ُتلغى حالة املنطقة اخلالي

 من آفات ذباب مثار الفاكهة وفقًا هلذا املعيار.

وجيب أن تضم منطقة استئصال اآلفة املنطقة املصابة. وإضافًة إىل ذلك، ينبغي إقامة منطقـة واقيـة متاشـيًا مـع هـذا املعيـار،       

واع املسـتهدفة مـن ذبـاب    ووفقًا ملا يرد يف مسوحات حتديد مناطق اآلفات، مع األخذ يف االعتبار قدرة االنتشار الطبيعية لألنـ 

 مثار الفاكهة، وخصائصه البيولوجية ذات الصلة، وغريها من العوامل اجلغرافية والبيئية. 

وجيب رسم دائرة حتّدد املساحة الدنيا ملنطقة استئصال اآلفة، على أن ترّكز علـى اكتشـاف األنـواع احلاليـة املسـتهدفة مـن       

الكفاية ليتطابق مع االعتبارات أعاله، وفقًا ملـا حتـّدده املنظمـة الوطنيـة لوقايـة       ذباب مثار الفاكهة وضمن قطر واسع مبا فيه

 .1 الشكلالنباتات يف البلد املصّدر. ويف حال اكتشاف عدة آفات، جيب أن ُترَسم عدة دوائر )قد تكون متداخلة(، كما يبينه 
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نظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلـد املصـّدر تعـديل هـذه     وإذا اقتضى ذلك التنفيذ العملي ملنطقة استئصال اآلفة، قد تقرر امل

 املنطقة لتتطابق مع احلدود اإلدارية أو  مع التوبوغرافيا، أو مقاربة الدائرة مبضّلع

وميكن استخدام جهاز لإلسناد اجلغرايف )مثل النظام العاملي لتحديد املواقع( أو خريطة تتضمن إحـداثيات جغرافيـة لتحديـد    

على طول احلدود والطرقات لتحـذير العامـة،    عالمات إرشادية. كما ميكن وضع عليهاستئصال اآلفة ومتكني التعّرف منطقة ا

 ونشر إشعارات لتسهيل توعية الناس.

 

 تدابري املكافحة -6

ر األنـواع  كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلنتاج )مثل الزراعة، والفـرز، والتعليـب، والنقـل، واإلرسـال( قـد تـؤدي إىل انتشـا       

املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة من منطقة استئصال اآلفة إىل املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهـة. وال ينطبـق هـذا    

على أي منشآت موجودة يف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة ومناولة الفاكهة القابلة لإلصابة فقط يف هذه املنطقـة.  

ق تدابري مكافحة مالئمة إلدارة خطر اآلفات يف املنطقة احمليطة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهـة والبلـد   كما ينبغي تطبي

 املستورد. 

 ميكن تنفيذ تدابري املكافحة املستخدمة يف املناطق املصابة بذباب مثار الفاكهة يف منطقة استئصال اآلفة.

ات يف البلد املستورد يف تـدابري املكافحـة، متاشـيًا مـع متطلبـات املنظمـة الوطنيـة        ميكن أن تدّقق املنظمة الوطنية لوقاية النبات

 لوقاية النباتات يف البلد املصّدر.

 يرد وصف تدابري املكافحة املطبَّقة يف كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلنتاج يف  األجزاء التالية.

 

 اإلنتاج 6-0

 حركة املواد اخلاضعة للوائح 6-6

املواد اخلاضعة للوائح )مثل الرتبة، النباتات القابلة لإلصابة، والفاكهة القابلة لإلصابة( إىل منطقة استئصال اآلفة، إن حركة 

أو منها، أو عربها، أو داخلها جيب أن تتطابق مع تدابري املكافحة للحؤول دون انتشار األنـواع املسـتهدفة مـن ذبـاب مثـار      

الضرورية لإلشارة إىل منشأ املواد ووجهتها. وهذا يتعلق أيضًا بنقل املواد اخلاضعة للـوائح  الفاكهة، وجيب أن ترتافق بالوثائق 

 من أجل إصدار شهادات الصحة النباتية. 

 التعليب ومنشآت التعليب 6-3

ة ميكن أن تتواجد منشآت تعليب الفاكهة داخل منطقة استئصال اآلفات وخارجها، وميكـن تعليـب الفاكهـة القابلـة لإلصـاب     

املزروعة داخل هذه املنطقة أو خارجها. وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار يف كل حالة تـدابري املكافحـة الـيت حتـول دون انتشـار      

 األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة .
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 يتعني على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصّدر أن تقوم مبا يلي:

 تسجيل املنشأة -

 

تدابري مكافحة للحؤول دون دخول األنـواع املسـتهدفة مـن ذبـاب الفاكهـة إىل املنشـأة أو اهلـروب         طلب وضع -

 منها، كما هو مالئم.

طلب وضع أساليب للفصل املادي بني خمتلف جمموعات الفاكهة القابلة لإلصـابة )مـن قبيـل اسـتخدام حـزم       -

 ى هذه األساليب.مانعة للحشرات( لتاليف التلوث املتبادل بينها، واملوافقة عل

طلب وضع تدابري مالئمة للحفاظ على الفصل بني الفاكهـة القابلـة لإلصـابة واآلتيـة مـن منـاطق ذات حـاالت         -

 خمتلفة لآلفات )مثل إقامة مواقع منفصلة لتلّقي الفاكهة، وجتهيزها، وختزينها، وإرساهلا(.

صابة وحركتها عرب املنشـأة لـتاليف اخللـط بـني     طلب وضع تدابري مالئمة يف ما خيّص مناولة الفاكهة القابلة لإل -

الفاكهة القادمة من مناطق ذات حاالت خمتلفة لآلفـات )مثـل املخططـات االنسـيابية، واإلشـارات، وتـدريب       

 املوظفني(

طلب وضع أساليب للتخّلص من الفاكهة القابلة لإلصابة القادمة من منطقة استئصال اآلفة واملرفوضة، واملوافقـة   -

 األساليب.على هذه 

رصد األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة يف املنشأة، وعند الضرورة، يف املنطقة املتامخة اخلالية من آفـات   -

 ذباب مثار الفاكهة.

 التحقق من أن مواد التعليب مانعة للحشرات ونظيفة. -

 املنشأة عند اكتشافها.طلب وضع تدابري مكافحة مالئمة الستئصال أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة يف  -

 

 التخزين ومنشآت التخزين 6-4

ميكن أن تتواجد منشآت التخزين يف مواقع داخل منطقة استئصال اآلفة وخارجها. وجيـب أن تكـون هـذه املنشـآت مسـجلة      

األنـواع املسـتهدفة    لدى املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصّدر، وأن تتطابق مع تدابري املكافحة للحؤول دون انتشـار 

 من ذباب مثار الفاكهة؛ ويتعني عليها على سبيل املثال أن تقوم مبا يلي:

احلفاظ على التمييز والفصل بني الفاكهة القابلة لإلصـابة والقادمـة مـن منطقـة استئصـال اآلفـة، ومـن املنطقـة          -

 اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة.

من الفاكهة القابلة لإلصابة والقادمة من منطقـة استئصـال اآلفـة، والـيت      استخدام أسلوب مواَفق عليه للتخّلص -

 ُرفضت نتيجة عملية تفتيش أو أنشطة ملراقبة اجلودة.
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رصد األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة يف املنشأة، وعند الضرورة، يف املنطقة املتامخة اخلالية من آفـات   -

 ذباب مثار الفاكهة.

 كافحة مالئمة الستئصال أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة يف املنشأة عند اكتشافها.اختاذ تدابري م -

 

 التجهيز ومنشآت التجهيز 6-5

إذا كانت منشأة التجهيز واقعة داخل منطقة استئصال اآلفة، فإن الفاكهة القابلة لإلصابة واملعّدة للتصنيع )من قبيل الفاكهـة  

 ، أو إنتاج العجينة( ال تشكل خطرًا إضافيًا على املنطقة من حيث ذباب مثار الفاكهة.املعدة إلنتاج العصري، أو للتعليب

إذا كانت املنشأة واقعة خارج منطقة استئصال اآلفة، يتعّين على املنظمة الوطنية لوقاية النباتـات يف البلـد املصـّدر أن تطلـب     

من ذباب الفاكهة، من خالل مناطق تلّقي وختـزين وجتهيـز   وضع تدابري داخل املنشأة للحؤول دون هروب األنواع املستهدفة 

 مانعة للحشرات.

ميكن رصد األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة يف املنشأة، وعند الضرورة، يف املنطقة املتامخة اخلالية مـن ذبـاب  مثـار    

 الفاكهة يف املنشأة لدى اكتشافها. الفاكهة. وينبغي اختاذ تدابري مكافحة مالئمة الستئصال أنواع مستهدفة من ذباب

ويتعني على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصّدر أن تطلب اعتماد أسلوب مواَفق عليه للتخّلص من اللفاكهة القابلـة  

ة حبيث ال تكون لإلصابة ومن نفايات املصنع يف منطقة استئصال اآلفة. وينبغي التخّلص من الفاكهة القابلة لإلصابة واملرفوض

 األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة قابلة للحياة.  

 

 املعاجلة ومنشآت املعاجلة 6-2

 جيب أن تكون منشآت املعاجلة مسّجلة لدى املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصّدر.

جلة باحلرارة، أو التبخري، أو  اإلشعاع(، أو يف بعـض  ، أو املعابالربودةوميكن طلب املعاجلة بعد احلصاد )من قبيل املعاجلة 

احلاالت املعاجلة قبل احلصاد )مثل رش الطعم، أو إحاطة الفاكهة بأكياس( لنقل الفاكهة القابلة لإلصابة من املنطقة اخلالية 

ر الفاكهـة إىل لـوائح   من آفات ذباب مثار الفاكهة أو لدى تصديرها من البلدان حيث ختضع األنواع املستهدفة من ذبـاب مثـا  

 على أنها آفة حجرية.

قد ُيطَلب وضع تدابري مكافحة للحؤول دون هروب األنواع املستهدفة مـن ذبـاب مثـار الفاكهـة يف منشـآت املعاجلـة الواقعـة        

ئصـال  داخل املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة، إذا كانت تقوم مبعاجلة مواد خاضعة للوائح قادمة من منطقـة است 

 اآلفة. وقد تطلب املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصّدر العزل املادي داخل املنشأة.

يتعّين على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصـّدر أن توافـق علـى أسـلوب الـتخّلص مـن الفاكهـة املرفوضـة القابلـة          

أجل تقليص خطر انتشار األنواع املستهدفة لذباب مثـار الفاكهـة. وقـد تضـم      لإلصابة والقادمة من منطقة استئصال اآلفة، من

 أساليب التخّلص استخدام أكياس مزدوجة يتبعها الدفن العميق أو احلرق.
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 البيع داخل منطقة استئصال اآلفة 6-1

اإلصابة قبـل بيعهـا )قـد تكـون      قد تكون الفاكهة القابلة لإلصابة واليت يتم بيعها داخل منطقة استئصال اآلفة معّرضة خلطر

معروضة مثاًل يف سوق يف اهلواء الطلق(، وبالتالي ينبغي محايتها ماديًا، عند اإلمكان، لـتاليف انتشـار األنـواع املسـتهدفة مـن      

 ذباب مثار الفاكهة لدى عرضها أو ختزينها.

 

 التوثيق ومسك السجالت -3

راءات التصحيحية، املستخدمة يف منطقة استئصال اآلفة موثقة، ومراجعـة،  جيب أن تكون تدابري املكافحة، مبا يف ذلك اإلج

(. وجيب أن ُتتاح هذه الوثائق إىل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات 1992: 2وحمدَّثة بصورة مالئمة )ُأنظر أيضًا املعيار الدولي 

 يف البلد املستورد عند الطلب.

 

 ئصال اآلفةإنهاء تدابري املكافحة يف منطقة است -4

جيب أن تستجيب عملية استئصال األنواع املستهدفة من ذباب الفاكهة يف منطقة استئصال اآلفة إىل متطلبات إعادة استئناف 

حالة املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة بعد التفشي، متشيًا مع هذا املعيار. وجيب أن يستند إعالن االستئصال إىل 

واع املستهدفة من ذباب الفاكهة لفرتة حمددة بتكوينها البيولوجي والشروط البيئيـة السـائدة، كمـا تؤكـده     توّقف اكتشاف األن

 2الرقابة امُلشار إليها يف هذا املعيار.

جيب أن تبقى تدابري املكافحة سارية إىل حني اإلعالن عن اسئصال اآلفة. إذا جنح االستئصال، ميكن إنهاء تدابري املكافحـة  

يف منطقة استئصال اآلفة، وميكن اسـتئناف حالـة املنطقـة اخلاليـة مـن آفـات ذبـاب مثـار الفاكهـة. وأّمـا إذا فشـل            اخلاصة 

االستئصال، فينبغي تعديل حدود املنطقة اخلالية من آفات ذبـاب مثـار الفاكهـة وفقـًا لـذلك، علـى أن تبلَّـغ بـذلك املنظمـة          

 هو مالئم.  ، كمااملستوردالوطنية لوقاية النباتات يف البلد 

                                                      
معلومات علمية مبـا يف ذلـك مـا يقدمـه نظـام الرقابـة يف       تبدأ الفرتة من آخر حتري. بالنسبة إىل بعض األنواع، أن تتوقف ملدة ثالث دورات حياتية على األقل، ومع ذلك جيب أن تستند الفرتة إىل   2

 املوقع. 
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 .4011اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية هذا املرفق يف دورتها السادسة يف مارس/آذار 
 

 .إن هذا املرفق هو لغايات مرجعية فقط وليس جزءًا ملزمًا هلذا املعيار

 

 (6000الفاكهة ) مثار: اصطياد ذباب 0املرفق 

 

( ذي األهمية االقتصادية Tephritidaeار الفاكهة )فصيلة يؤّمن هذا املرفق معلومات تفصيلية الصطياد ذباب مث 

حتت حاالت خمتلفة لآلفة. يتعّين استخدام نظم اصطياد حمددة تبعًا إلمكانية تطبيقها، نوع ذبابة مثار الفاكهة وحالة 

اكهة مبستوى الصحة النباتية للمناطق احملددة، اليت قد تكون إما منطقة مصابة، منطقة تنتشر فيها ذبابة مثار الف

. يصف املرفق نظم االصطياد األوسع (FF-PFA، أو منطقة خالية من ذبابة مثار الفاكهة )(FF-ALPPمنخفض )

استعمااًل، مبا يف ذلك املواد كاملصائد واجلاذبات، كثافات االصطياد ومسوحات التحديد، إضافة إلجراءات تشمل 

 التقويم، تسجيل البيانات وحتليلها.

 

 فة وأمناط املسححاالت اآل -0

 

 هناك مخسة أمناط حلاالت اآلفة ميكن فيها تطبيق املسوحات:
 

 اآلفة موجودة بدون مكافحة. جمتمع اآلفة موجود لكنه غري خاضع ألية تدابري مكافحة )أ(

اآلفة موجودة حتت التقليص. جمتمع اآلفة موجود وخيضع لتدابري مكافحة، تشـمل منطقـة تنتشـر فيهـا ذبابـة       )ب(

 الفاكهة مبستوى منخفض. مثار

 اآلفة موجودة حتت االستئصال. جمتمع اآلفة موجود وخيضع لتدابري مكافحة )ج(

اآلفـة غائبـة    األفة غري موجودة وتتم احملافظة على املنطقة اليت تنتشر فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستوى منخفض )د(

  للمحافظة على غياب اآلفة مطبقة.)مثل مستأصلة، ال تسجيالت لآلفة، مل تعد موجودة( والتدابري

 قابلة للعمل، حتت املراقبة وقابلة للعمل، حتت االستئصال. اآلفة عابرة )هـ(

 

 األمناط الثالث ملسوحات االصطياد، واألهداف املوافقة هلا هي:
 

 لتدقيق املواصفات املميزة جملتمع اآلفة. مسوحات رصدية -

 طقة معتربة مصابة أو خالية من اآلفة.إلرساء حدود من مسوحات تعيني احلدود -

 لتحديد فيما إذا كانت اآلفة موجودة يف منطقة ما. مسوحات كشفية -

 
تكون املسوحات الرصدية ضرورية يف احلاالت الثالثة األوىل )أ، ب وجـ( للتحّقق من مواصفات جمتمع اآلفة قبل الشروع 

مـن مسـتويات اجملتمـع ولتقـويم فاعليـة تـدابري املكافحـة. تطّبـق         أو أثناء تطبيق تدابري التقلـيص واالستئصـال للتحّقـق    

مسوحات تعيني احلدود لتحديد حدود منطقة منشأة تنتشر فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستوى منخفض وكجـزء مـن خطـة    
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نطقـة  ( أو يف م4008: 30عمل تصحيحي عندما تتجاوز اآلفة مستويات االنتشار املنخفض )احلالة ب( )املعيـار الـدولي   

: 42عندما حيدث كشف ما )احلالة هــ( )املعيـار الـدولي     خالية من ذبابة مثار الفاكهة كجزء من خطة عمل تصحيحي

(. املسوحات الكشفية ضرورية لبيان غياب اآلفة )احلالة د( ولكشف دخول  حمنمل  لآلفة إىل املنطقة اخلاليـة مـن   4002

 (1998: 8ل( )املعيار ذبابة مثار الفاكهة ) اآلفة عابرة قابلة للعم

 

ميكن العثور على معلومات إضافية عن كيف ومتى ميكن تطبيق أمناط حمددة من املسوحات يف معايري دولية أخـرى ذات  

صلة تتناول موضوعات حمددة مثل حالة اآلفة، االستئصال، املناطق اخلاليـة مـن اآلفـات أو املنـاطق الـيت تنتشـر فيهـا        

 اآلفات مبستو منخفض.

 اريوهات االصطيادسين -6

 
 تبعًا حلالة اآلفة املستهدفة، هناك سيناريوهني ميكن أن يتقدما تدرجييًا باجتاه السيناريوهات التالية:

 
بدءًا من جمتمع متوّطن بدون مكافحة )احلالة أ(، ميكن تطبيق تـدابري الصـحة النباتيـة، ومـن      -اآلفة موجودة -

بابة متار الفاكهة مبستوى منخفض )احلالـة ب وجــ( أو منطقـة    احملتمل أن تقود باجتاه منطقة تنتشر فيها ذ

  خالية من ذبابة مثار الفاكهة )احلالة د(.

اآلفة غري موجودة/غائبة. بدءًا من منطقة خالية من ذابة مثار الفاكهة )احلالة د(، حالة اآلفة إما حمافظ عليها  -

ري بهدف استعادة املنطقة اخلالية من ذبابة مثار أو حدث كشٌف هلا )احلالة هـ(، أو عندما قد يتم تطبيق تداب

 الفاكهة.

 

  االصطياد مواد -3
 

 اجلاذبات 3-0
 

يتوقف االستخدام الفاعل للمصائد يف فهم مسوحات ذباب مثار الفاكهة على املقدرة على اجلمع بني املصائد، اجلاذبـات  

ها ومن ثّم قتلها وحفظها لتحديد هوياتها علـى حنـو   وعوامل القتل جلذب األنوع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة ومسك

 اب مثار الفاكهة املواد التالية:فاعل، مجع بيانات العّد وحتليلها. تستخدم نظم االصطياد ملسوحات ذب
 
 أجهزة لالصطياد   -

 جاذبات )فرمونات، بارافرمونات أو جاذبات غذائية( -

 زيائي أو كيميائي(عوامل قتل يف املصائد الرطبة واجلافة )بفعل في -

 مواد احلفظ )رطبة أو جافة( -

 



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  1املرفق  (Tephritidae فصيلة) إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة

 48يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

األنواع الرئيسة لذباب مثار الفاكهة ذات األهمية االقتصادية واجلاذبات املستخدمة عادة جلـذبها.   1يعرض اجلدول رقم 

للحالـة  إن وجود أو غياب نوع ما يف هذا اجلدول ال يشري إىل إجناز حتليل خطر اآلفة كما أنه ليس مؤشرًا، بأي حـال،  

 .التنظيمية لنوع ما من ذبابة مثار الفاكهة
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   األنواع الرئيسة لذباب مثار الفاكهة ذات األهمية االقتصادية واجلاذبات الشائع استخدامها :0دول رقم اجل

 اجلاذب (1) االسم العلمي

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) 
Anastrepha grandis (Macquart) 
Anastrepha ludens (Loew) 
Anastrepha obliqua (Macquart) 
Anastrepha sepentina (Wiedemann) 
Anastrepha striata (Schiner) 
Anastrepha suspensa (Loew) 

 
Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) 
Bactrocera caryeae (Kapoor) 

Bactrocera correcta (Bezzi) 
Bactrocera dorsalis

 
(Hendel)

4
 

Bactrocera invadens (Drew, Tsuruta, & 
White) 
Bactrocera kandiensis (Drew & Hancock) 
Bactrocera occipitalis (Bezzi)  
Bactrocera papayae (Drew & Hancock)  
Bactrocera philippinensis (Drew & Hancock) 
Bactrocera umbrosa (Fabricius) 
Bactrocera zonata (Saunders) 
Bactrocera cucurbitae (Croquillet) 
Bactrocera tryoni (Froggatt) 
Bactrocera neotumeralis (Hardy) 
Bactrocera tau (Walker) 

 
Bactrocera citri (Chen) (B. minax, Endertein)  
Bactrocera cucumis (French) 
Bactrocera jarvis (Tryon) 
Bactrocera latifrons (Hendel)  
Bactrocera oleae (Gmelin) 
Bactrocera tsuneonis (Miyake) 

 
Ceratitis capitata (Wiedemann) 
Ceratitis cosyra (Walker) 
Ceratitis rosa (Karsh) 

 
Dacus ciliatus (Loew) 

 
Myopardalis pardalina (Bigot) 
 
Rhagoletis cerasi (Linnaeus) 
Rhagoletis cingulat (Loew) 
Rhagoletis pomonella (Walsh) 

 
Toxotrypana curvicauda (Gerstaecker) 

 (PAجاذب بروتيين )

 (PAجاذب بروتيين )

4C-1جاذب بروتيين 
1 (PA) 

4C-1جاذب بروتيين 
1 (PA) 

 جاذب بروتيين

 جاذب بروتيين 

4C-1جاذب بروتيين 
1 (PA) 

 

 (MEميثيل يوجينول )

ME 
ME 
ME 

ME, 3C
2 

ME 
ME 
ME 
ME 
ME 

ME, 3C
2
 (AAمونيوم )خالت األ،  

Cuelure (CUE), 3C-
2
, AA 

CUE  
CUE 
CUE 

 
PA 
PA 
PA 
PA 

PA ،بيكربونات األمونيوم ، Spiroketal 

PA 
 

Trimedlure (TML), Capilure, PA, 3C
2
, 

2C-2
3
  

PA, 3C
2
, 2C-2

3
 

TML, PA, 3C
2
, 2C-2

3
 

 
PA, 3C

2
, AA 

 
PA 

 
 ASِِ ،)AA  ِ،AC( أمالح أمونيوم )

AS, AA, AC 

BuH هسكانوي( ت البوتيلBuH, AS   ،)AS 
 
 (MVPبريازين ) –فينيل  -ميثيل -4

1
 ( جاذب غذائي مرّكب من خالت األمونيوم والبوتريسني، ملسك اإلناث بشكل رئيس.4C-1مكونني ) 
 ب، ملسك اإلناث بشكل رئيس )خالت األمونيوم، بوتريسني، تراي ميثيل أمني(.جاذب غذائي مرّك (3Cثالثة مكونات ) 4
 ( جاذب غذائي مركب من خالت األمونيوم والرتاي ميثيل أمني، ملسك اإلناث بشكل رئيس.4C-2ونني )مك 3
 غري مؤّكد. Bactrocera dorsalisإن الوضع التصنيفي لبعض األعضاء املدرجة يف معقد  2
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 للذكوراجلاذبات املتخصصة  3-0-0

 

أو بارافرمونيـة متخصصـة للـذكور. وميسـك      حتتوي معظم املصـائد املسـتعملة بشـكل واسـع جاذبـات فرمونيـة       

(. وميســك C. rosa و C. capitata)مبــا يف ذلــك  Ceratitis( أنــواع مــن اجلــنس TMLالبــارافرمون تــراي ميــدلور )

 .B. dorsalis, B. zonata,B)مبا يف ذلك  Bactrocera( عددًا كبريًا من أنواع اجلنس MEالبارافرمون ميثيل يوجينول )

invadens, B. carambolae, B. philippinensis و B. musae ميسك البارافرمون .)cuelure (CUE  عددًا كبريًا مـن )

. تكـون البارافرمونـات عامـة عاليـة     B. tryoni و B. cucurbitaeمبـا يف ذلـك    Bactroceraاألنـواع األخـرى للجـنس    

 ,TML, CUEراتُ حمكمـة اإلطـالق لــ    أ(. وتوجـد مستحضـ   4التطاير، وميكن استعماهلا يف عديد من املصائد )جدول 

MEلفرتة أطول لالستعمال احلقلي. ومن املهم احلذر بأن بعض الظروف البيئية األصـيلة قـد    دوم مفعوله، مؤمنة جاذبًا ي

 تؤثر يف طول عمر اجلاذبات الفرمونية والبارافرمونية

 

 لإلناث املتحّيزة 3-0-6

 

-4ة باإلناث على حنو جتاري عادة )باستثناء، على سبيل املثـال،  التتوافر الفرمونات/البارافرمونات املتخصص 

فينيل بريازيـن(. وعليـه فـإن اجلاذبـات املتحّيـزة لإلنـاث )طبيعيـة، تركيبيـة، سـائلة أو جافـة( الـيت يشـيع              -ميثيل

هـة نظـر   ب(. ومـن وج  4استخدامها ترتكز على الغذاء، أو روائح العائل )طبيعية، تركيبية، سـائلة أو جافـة( )جـدول    

تارخيية، مت استخدام اجلاذبات الربوتينية السائلة ملسك مدى واسع من أنواع ذبـاب مثـار الفاكهـة. متسـك اجلاذبـات      

الربوتينيــة الســائلة الــذكور واإلنــاث علــى حــد ســواء. علــى أن اجلاذبــات الســائلة تكــون عمومــًا أقــل حساســية مــن   

 ذبات السائلة إىل مسك أعداد عالية من احلشرات غري املستهدفة. البارافرمونات. وباإلضافة لذلك، يؤدي استخدام اجلا

 

مت تطوير عدة جاذبات مصنعة مرتكزة علـى الغـذاء باسـتخدام األمونيـا ومشـتقاتها. وهـذا قـد يقلـل مـن عـدد            

من ، على سبيل املثال، يتم استعمال جاذب تركييب مؤلف C. capitataاحلشرات غري املستهدفة املمسوكة. فبغية مسك 

ثــالث مكونــات )خــالت األمونيــوم، بوتريســني وتــراي ميثيــل أمــني(. وميكــن إزالــة تــراي ميثيــل أمــني ملســك أنــواع  

Anastrepha أسابيع حسب الظروف املناخية. وميسـك اجلـاذب عـددًا     10-2. يستمر مفعول اجلاذب الرتكييب حوالي

الـذباب، وهـذا جيعـل اسـتخدام هـذا اجلـاذب مناسـبًا        قلياًل من احلشرات غري املستهدفة وعددًا أقل معنويًا مـن ذكـور   

لالستخدام يف برامج إطالق ذباب مثار الفاكهة العقيم. وتتوافر تقنيات جديدة للجاذبات الغذائية الرتكيبيـة لالسـتخدام،   

افة إىل اخلالئـط  مبا يف ذلك اخلالئط ثالثية املكونات املديدة واخلالئط ثنائية املكونات احملتواة يف البطاقة نفسها، باإلضـ 

 ( 3و 1دول اجلثالثية املكونات املضمنة يف سدادة مفردة خمروطية الشكل )

 

وإضافة ملا تقدم، ونظرًا ألن ذكور وإناث ذباب مثار الفاكهة الباحثة عـن غـذاء تسـتجيب للجاذبـات الغذائيـة       

بات املقدرة على كشـف إنـاث ذبـاب مثـار     الرتكيبية يف مرحلة البالغة غري الناضجة جنسيًا، فإن هلذه األمناط من اجلاذ

 الفاكهة بشكل مبكر وعند مستويات أخفض للمجتمع مقارنة باجلاذبات الربوتينية السائلة.



 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 31يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

 . جاذبات ومصائد ملسوحات ذكور ذباب مثار الفاكهة)أ( 6دول اجل

(أنظر أدناه للمختصرات)   أنواع ذباب مثار الفاكهة   املصائد واجلاذبات

 TML/CE ME CUE 

 CC CH ET JT LT MM ST SE TP YP VARs CH ET JT LT MM ST TP YP CH ET JT LT MM ST TP YP 

Anastrepha fraterculus                            

Anastrepha ludens                            

Anastrepha obliqua                            

Anastrepha striata                             

Anastrepha suspensa                            

Bactrocera carambolae            x x x x x x x x         

Bactrocera caryeae            x x x x x x x x         

Bactrocera citri (B. minax)                            

Bactrocera correcta            x x x x x x x x         

Bactrocera cucumis                             

Bactrocera cucurbitae                    x x x x x x x x 

Bactrocera dorsalis            x x x x x x x x         

Bactrocera invadens             x x x x x x x x         

Bactrocera kandiensis             x x x x x x x x         

Bactrocera latifrons                             

Bactrocera occipitalis            x x x x x x x x         

Bactrocera oleae                             

Bactrocera papayae            x x x x x x x x         

Bactrocera philippinensis             x x x x x x x x         

Bactrocera tau                     x x x x x x x x 

Bactrocera tryoni                    x x x x x x x x 

Bactrocera tsuneonis                             

Bactrocera umbrosa             x x x x x x x x         

Bactrocera zonata             x x x x x x x x         

Ceratitis capitata   x x x x x x x x x x                 

Ceratitis cosyra                             

Ceratitis rosa   x x x x x x x x x x                 

Dacus ciliatus                             

Myiopardalis pardalina                             

Rhagoletis cerasi                             

 



 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 34يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

 

 . جاذبات ومصائد ملسوحات ذكور ذباب مثار الفاكهة)أ( 6 اجلدول تابع

(أنظر أدناه للمختصرات)   أنواع ذباب مثار الفاكهة   ئد واجلاذباتاملصا

 TML/CE ME CUE 

 CC CH ET JT LT MM ST SE TP YP VARs CH ET JT LT MM ST TP YP CH ET JT LT MM ST TP YP 

Rhagoletis cingulata                            

Rhagoletis pomonella                             

Toxotrypana curvicauda                            

 

 خمتصرات املصائد خمتصرات اجلاذبات

TML ترامييدلور CC مصيدة كوك وكوننغهام LT مصيدة لينقيلد TP مصيدة تفري 

CE كابيلور CH مصيدة شام ب MM  املصيدة املغربية املتوسطية VARs مصيدة القمع املعدل 

ME ميثيل يوجينول ET املصيدة السهلة ST مصيدة ستاينر YP اللوحة الصفراء مصيدة  

CUE كيولور JT مصيدة جاكسون SE مصيدة سنسوس  

 



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 33يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

 زة إلناث ذباب مثار الفاكهة . اجلاذبات واملصائد للمسوحات املتحّي(ب) 6دول اجل

 (املصائد واجلاذبات) أنظر أدناه للمختصرات  أنواع ذباب مثار الفاكهة

 3C 2C-1 2C-2 PA SK+AC AS (AA, AC) BuH MVP 

 ET SE MLT OBDT LT MM TP ET MLT LT MM TP MLT ET McP MLT CH YP RB RS YP PALz RS YP PALz GS 

Anastrepha 
fraterculus 

              x x           

Anastrepha grandis                x x           

Anastrepha ludens             x  x x           

Anastrepha obliqua             x  x x           

Anastrepha striata                x x           

Anastrepha suspensa             x  x x           

Bactrocera 
carambolae 

              x x           

Bactrocera caryeae               x x           

Bactrocera citri (B. 
minax) 

              x x           

Bactrocera correcta               x x           

Bactrocera cucumis                x x           

Bactrocera cucurbitae   x            x x           

Bactrocera dorsalis               x x           

Bactrocera invadens    x            x x           

Bactrocera kandiensis                x x           

Bactrocera latifrons                x x           

Bactrocera occipitalis               x x           

Bactrocera oleae               x x x x x   x x     

Bactrocera papayae               x x           

Bactrocera 
philippinensis  

              x x           

Bactrocera tau                x x           

Bactrocera tryoni               x x           

Bactrocera tsuneonis                x x           

Bactrocera umbrosa                x x           

Bactrocera zonata    x            x x           

Ceratitis capitata  x x x x x x x x x x x x  x x x           

Ceratitis cosyra    x      x      x x           

Ceratitis rosa   x x      x      x x           



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 32يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

 

 زة إلناث ذباب مثار الفاكهة. اجلاذبات واملصائد للمسوحات املتحّي)ب( 6دول اجلتابع 

(أنظر أدناه للمختصرات)   أنواع ذباب مثار الفاكهة   املصائد واجلاذبات

 3C 2C-1 2C-2 PA SK+AC AS (AA, AC) BuH MVP 

 ET SE MLT OBDT LT MM TP ET MLT LT MM TP MLT ET McP MLT CH YP RB RS YP PALz RS YP PALz GS 

Dacus ciliatus    x            x x           

Myiopardalis 
pardalina  

              x x           

Rhagoletis cerasi                    x x x x x x x  

Rhagoletis cingulata                     x x  x x  

Rhagoletis pomonella                    x  x x x    

Toxotrypana 
curvicauda 

                         x 

 

 خمتصرات املصائد خمتصرات اجلاذبات

3C  (AA+Pt+TMA) AS  أمالح أمونيوم CH مصيدة شام ب McP  مصيدة ماكفيل RS Red sphere trap 

2C-1 (AA+TMA) AA  خالت أمونيوم ET املصيدة السهلة MLT  املصيدة متعددة الطعوم  SE Sensus trap 

2C-2 (AA+Pt) BuH هكسانوين بيوتيل GS  اخلضراءالكرة  OBDT  املصيدة اجلافة املفتوحة من األسفل TP Tephri trap 

PA جاذب بروتيين MVP فرمون ذبابة مثار الباباظ LT مصيدة لينفيلد PALz املصيدة الالصقة الصفراء املومضة YP Yellow panel trap 

 (2 ميثيل فينيل بريازين  ) MM املصيدة املغربية املتوسطية RB مصيدة روبل  

SK  سبيوكيتالl Pt بوتريسني    

AC بيكربونات األمونيوم TMA تراي ميثيل أمني    



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )إنش

 32يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

 قائمة باجلاذبات :3دول اجل

 املستحضر خمتصر اجلاذب االسم الشائع
املّدة العمرية يف احلقل

0 

 (باألسابيع)

    

    بارافرمونات

 10-2 سدادة بوليمريية TML ترامييدلور

 2-3 يقةصفيحة رق

 سائل

 كيس بالستيكي

1-2 

2-2 

 10-2 سدادة بوليمريية l MEميثيل يوجينول

 8-2 سائل

 10-2 سدادة بوليمريية CUE كيولور

 8-2 سائل

  32-14 سائل CE وممدد( TMLكابيلور )

    فرمونات

 (T. curvicauda) من ذابابة مثار الباباظ

 ميثيل فينيل بريازين( 4)

 

MVP 2-2 تبطاقا 

 2-2 بوليمري SK (spiroketal)ذبابة الزيتون من 

    جاذبات مرتكزة على الغذاء

 4-1 أقراص PA مخرية توروال/بوراكس

 4-1 سائل PA مشتقات بروتينية

 2-2 بطاقات AA خالت أمونيوم

 1 سائل

 2-4 بوليمري

 2-2 بطاقات AC )بيـ( كربونات األمونيوم

 1 سائل

 2-1 بوليمري

 1 ملح AS أمالح أمونيوم

 10-2 بطاقات Pt بوتريسني

 10-2 بطاقات TMA تراي ميثيل أمني

 4 قارورة صغرية BuH هكسانويت البوتيل

 10-2 بطاقات/خمروط 3C تراي ميثيل أمني

 خالت أمونيوم

 بوتريسني 

 تراي ميثيل أمني

3C 42-18 بطاقات مديدة البقاء 

 خالت أمونيوم 

 أمني تراي ميثيل

4C-1 10-2 بطاقات 

  خالت أمونيوم

 بوتريسني

4C-2 10-2 بطاقات 

كيس بالستيكي مع غطاء  AA/AC خالت أمونيوم + بيكربونات األمونيوم

 الومينيوم

3-2 

 باالرتكاز على نصف العمر. إن طول عمر اجلاذب مؤشر فقط. يتعّين دعم العمر الفعلي باختبار وتصديق حقليني   1
 



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )إنش

 32يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

 القتل عوامل  3-6

 

يتم احتجاز الذباب املنجذب يف عدد من املصائد من خالل استخدام عوامل قتل وحفظ. وتكون عوامل القتـل يف   

بعض املصائد اجلافة مادة الصقة أو سامة. وميكن لبعض مركبات الفوسفور العضوية أن تعمل كمادة طاردة عنـد جرعـات   

 ىل تسجيل امُلنتج واعتماده يف التشريع القطري املوافق.أعلى. خيضع استخدام مبيدات احلشرات يف املصائد إ

 

ويف مصائد أخرى، يعّد السائل هو عامل القتل. وعنـد اسـتخدام جاذبـات بروتينيـة سـائلة، أخلـط البـوراكس         

% حلفظ ذباب مثار الفاكهة املمسوك. وتوجد جاذبات بروتينية حمّضرة مع البوراكس، وبالتالي ال يطلب وضـع  3برتكيز 

وحلفظ % ملنع تبّخر اجلاذب 10اكس إضايف. وعند استخدام املاء يف املناخات احلارة، يضاف بروبلني غليكول برتكيز بور

 الذباب املمسوك.

 

 باب مثار الفاكهة شائعة االستخداممصائد ذ  3-3

 

وقـد تـتمكن أمنـاط    يصف هذا القسم مصائد ذباب مثار الفاكهة شائعة االستخدام. على أن قائمة املصائد ليسـت شـاملة؛   

 أخرى حتقيق نتائج معادلة وميكن استخدامها الصطياد ذباب مثار الفاكهة  

 

 هناك ثالثة أمناط من املصائد املستعملة عادة، باالرتكاز على عوامل القتل:
 

:ُ ميسك الذباب على لوحة من مواد الصقة أو يقتل بعامل كيميائي. وبعض مـن املصـائد اجلافـة    املصائد اجلافة -

(، شـام ب، جاكسـون/دلتا، لينفيلـد، املصـيدة اجلافـة      C & Cكثر استعمااًل هي مصيدة كـوك وكوننغهـام )  األ

 .Rebelle، الكرة احلمراء، ستاينر واللوحة الصفراء/مصيدة الطور الرابع( أو OBDTاملفتوحة من األسفل )

: متسك الذبابة وتغطس يف حملول اجلاذب أو يف املاء املضاف إليه خافض تـوتر سـطحي. وتعـّد    املصائد الرطبة -

مصيدة ماكفيل واحدة من املصائد األوسع استخدامًا. كما تعّد مصيدة هاريس مصـيدة رطبـة أيضـًا مـع اسـتخدام      

 أكثر حتديدًا.

رطبة. وبعض من املصائد األكثـر اسـتخدامًا    : ميكن استخدام هذه املصائد إما جافة أواملصائد اجلافة أو الرطبة -

 املصيدة السهلة، املصيدة متعددة الطعوم ومصيدة تفري.

 

  



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )إنش

 32يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

 

 .مصيدة كوك وكوننغهام. 0شكل ال

 (C&Cمصيدة كوك وكوننغهام )

 

 الوصف العام 

تتكون مصيدة كوك وكوننغهام من ثالثة صفائح قابلـة  

لإلزالة كرميية بيضاء، تبعد كل واحدة عـن األخـرى   

ان اخلارجيتان مـن  سم. وتصّنع الصفيحت 4.2حوالي 

سـم.   12.0×44.8ورق مقّوى مستطيل الشكل بأبعاد 

تغطى إحدى الصفائح أو كلتيهما مبادة الصقة )شـكل  

(. ولصــفيحة الالصــق ثقــب واحــد أو أكثــر يســمح  1

مبرور اهلواء من خالله. تسـتعمل املصـيدة مـع ألـواح      

بوليمرييــة حتتــوي علــى جــاذب ذي رائحــة )تــراي 

عه ما بني الصفيحتني اخلارجيتني. وتأتي الصفائح البوليمرييـة حبجمـني قياسـي ونصـف حجـم.      ميدلور عادة(، يتم وض

غ مـن الـرتاي ميـدلور. يف حـني حتتـوي الصـفيحة ذات احلجـم         40سم(على  12.4×12.4حتوي الصفيحة القياسية )

قـط، وتعّلـق يف ظلـة    غرامات. ومتسك الوحدة الكاملة مع بعضها البعض بوسـاطة مال  10سم( على  12.4×2.2النصفي )

 الشجرة بوساطة عاّلقة من السلك.

 

 االستعمال

، مت تطـوير الصـفائح البوليمرييـة    C. copitataنتيجة احلاجة الصطياد تعيني  للحـدود اقتصـادي وعـالي احلساسـية لــ      

خافضـًا بـذلك العمـل    لإلطالق احملكوم لكميات أعظم من الرتاي ميدلور.وهذا ُيبقي معدل اإلطالق ثابتًا ملدة زمنيـة أطـول   

 اليدوي مع زيادة احلساسية. وملصيدة كوك وكوننغهام مع هيكلها متعدد الصفائح سطح الصق كبري ملسك الذباب.

 أ ملعرفة األنواع اليت ُتستخدم املصيدة ملسكها  4ميكن العودة إىل اجلدول  -

ع الطعم.)املـدة العمريـة يف   فيمـا خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـ       3و  4يرجى العودة إىل اجلـدولني   -

 احلقل(

 د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2كما يرجى العودة إىل اجلدول  -
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. مصيدة شام ب.6شكل   

 

 املصيدة السهلة. .3شكل ال

 (CHمصيدة شام ب )

 

 الوصف العام

ــة، ذات    ــيدة جموف ــي مص ــام ب ه ــيدة ش مص

لوحة صفراء مع لوحتني مثقبتني والصقتني من 

املصـيدة  الوجهني. وعند فرد اللوحتني، تبـدو  

سـم(، مـع حجـرة     12×18مستطيلة الشكل )

(. 4داخلية خمصصة لوضـع اجلـاذب )شـكل    

توضــع عاًلقــة مــن الســلك علــى قمــة املصــيدة 

 لوضعها على األغصان.

 

 االستعمال

ميكن ملصـيدة شـام ب اسـتخدام بطاقـات، صـفائح بوليمرييـة وسـدادات. وهـي مكافئـة يف حساسـيتها ملصـيدة اللوحـة             

 .Rebellالصفراء/مصيدة 

 ب ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها  4أ و  4ميكن العودة إىل اجلدول  -

فيمـا خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف          3و  4يرجى العودة إىل اجلـدولني   -

 احلقل(

 لكثافات املوصى بها.جـ لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة وا 2د و 2كما يرجى العودة إىل اجلدولني  -

 

 (ETاملصيدة السهلة )

 الوصف العام 

تتألف املصيدة السهلة من وعاء بالستيكي مستطيل الشـكل ذي جـزأين مـع    

سـم،   9.2سـم، وعرضـها    12.2عاّلقة مبنّية داخليًا. يبلغ ارتفـاع املصـيدة   

(. 3مل مـن السـائل )شـكل     200سنتيمرتات وميكن أن تتسع لـ  2وعمقها 

ء األمـامي للمصـيدة شـفافًا واجلـزء اخللفـي أصـفرّا معـّززًا مقـدرة         يكون اجلز

املصيدة على مسك ذباب مثار الفاكهة. وهي جتمع ما بـني تـأثريات الرةيـة    

 مع البارافرمونات واجلاذبات املرتكزة على الغذاء.

 االستعمال 

املصيدة متعددة األغراض. إذ ميكن استعماهلا جافة بعد وضع طعم فيهـا مـن   

( أو جاذبات غذائية تركيبيـة )مثـل   ME, TML, CUEرافرمونات )مثل البا

( ونظــام احتجـاز مثــل داي   3Cت وثالثيــة املكونـا  4Cاجلاذبـات ثنائيـة   

كلورفوس. كما ميكن استعماهلا أيضًا مع الطعوم الرطبة للجاذبات الربوتينية 
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 لالصقة املومضةاملصيدة الصفراء ا 4الشكل  

ء الرتكيبية، فإن واحدًا من املوّزعات )ذاك مل من اخلليط. وعند استخدام جاذبات الغذا 200السائلة حيث تتسع حتى 

 الذي حيتوي البوتريسني( يكون موصواًل من الداخل مع اجلزء األصفر من املصيدة يف حني تبقى املوزعات األخرى حّرة. 

 

ة تعد املصيدة واحدة من املصائد املتاحة جتاريًا األكثر اقتصـادية. فهـي سـهلة احلمـل، سـهلة املناولـة واخلدمـة، مؤمنـ        

 رجل مقارنة مع بعض املصائد األخرى.-الفرصة خلدمة عدد أعظم من املصائد لكل ساعة عمل
 
 ب ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها  4أ و  4ميكن العودة إىل اجلدولني  -

فيمـا خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف          3و  4يرجى العودة إىل اجلـدولني   -

 حلقل(ا

 د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2كما يرجى العودة إىل اجلدول  -

 

   cloak( "PALz)ملصيدة الصفراء الالصقة املومضة مصيدة "ا

 الوصف العام 

املصيدة الصـفراء الالصـقة املومضـة مـن صـفائح صـفراء       يتم إعداد 

وانبهـا مبـادة   سـم(. يغطـى أحـد ج    x 43سـم   32بالستيكية  )

الصقة، وعند وضعها بشكل قائم، توضع الصفيحة الالصقة حـول  

(، مع اجلانب الالصق مبواجهـة  2غصن عمودي أو عمود )شكل 

 اخلارج، يف حني تربط الزوايا اخللفية معًا بوساطة ملقط

 االستعمال

تستخدم املصيدة التوليفة الفضلى من اجلاذبات البصـرية  )أصـفر   

 ة )طعم مركب مومض( والكيميائي

من ذبابة مثار الكرز(. ميكن اإلبقاء على املصيدة يف مكانها بقطعة 

 سلك متصلة مع غصن أو  

عمود  يتم تثبيت موزع الطعم يف حافة القمـة األماميـة للمصـيدة،    

 ويكون الطعم  معلقًا أمام الصفيحة

 200-200الالصقة. للسطح الالصق املقـدرة علـى مسـك حـوالي     

 ة. تنجذب ذبابة مثار فاكه

احلشرات من العمل املتحد هلذين احلاثني ومتسـك علـى السـطح    

 الالصق.

ــدول   - ــودة إىل اجل ــن الع ــيت   4ميك ــواع ال ــة األن ب ملعرف

 تستخدم املصيدة ملسكها (

ــدولني   - ــودة إىل اجلـ ــى العـ ــص   3و  4يرجـ ــا خيـ فيمـ

 اجلاذبات املستخدمة وإعادة وضع الطعم

 .)املدة العمرية يف احلقل(
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 مصيدة جاكسون أو دلتا. 5شكل ال

 هـ لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2عودة إىل اجلدول كما يرجى ال -

 

 ( أو مصيدة دلتاJTمصيدة جاكسون )

 الوصف العام 

 تكون مصيدة جاكسون جموفة بشكل دلتا ومصنوعة من الورق املقّوى املشّمع األبيض. يبلغ 

 (. وتتضمن األجزاء 2)شكل  سنتيمرتات 9سم وعرضها  14.2سنتيمرتات، طوهلا  8ارتفاعها 

األخرى اإلضافية إدخااًل أبيض أو أصفر اللون من الورق املقّوى املستطيل املشّمع املغطى بطبقة رقيقـة مـن الصـق معـروف     

باسم "املادة الالصقة" تستعمل ملسك الـذباب عنـد هبوطـه    

يف داخل جسـم املصـيدة؛ وتسـتخدم سـدادة بوليمرييـة أو      

ستيكية أو على حامل سـلكي، مـع   فتيل قطين يف سّلة بال

 عاّلقة من السلك موضوعة على قمة جسم املصيدة.

 

 االستعمال

تستخدم هذه املصيدة أساسـًا مـع اجلاذبـات البارفرمونيـة     

ملسك ذكور ذباب مثار الفاكهـة. واجلاذبـات املسـتعملة يف    

. وعنــد CUEأو  TML ،MEمصــيدة جاكســون/دلتا هــي 

 ة مادة سامة.ينبغي إضاف CUE وME استعمال 

استخدمت هذه املصيدة لعدة سنوات يف برامج االستبعاد واالستئصال ألغراض متعددة، مبا يف ذلك دراسة بيئـة اجملتمـع   

)الوفرة املومسية، التوزيع، تتالي العوائل، اخل.(؛ يف االصطياد الكشفي واصطياد تعيني احلدود؛ مسح جمتمعات ذبـاب  

ضع إلطالقات كتلية لـذباب مثـار الفاكهـة العقـيم. قـد ال تكـون مصـيدة جاكسـون/دلتا         مثار الفاكهة العقيم يف مناطق خت

 مالئمة لبعض الظروف املناخية )مثل املطر والغبار(.

تعد مصائد جاكسون/دلتا واحدة من أكثر املصائد املتاحة جتاريًا اقتصادية. فهي سهلة احلمل، املناولة واخلدمة، مؤمنـة  

 رجل مقارنة مع بعض املصائد األخرى.  -املصائد بالنسبة لساعةفرصة خدمة عدد أعظم من 

 أ ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها  4ميكن العودة إىل اجلدول  -

فيما خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف         3أ و  4يرجى العودة إىل اجلدولني  -

 احلقل(

 د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2ب و 2لني كما يرجى العودة إىل اجلدو -
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 (LTمصيدة لينفيلد )
 

 الوصف العام 

ــد   ــيدة لينفيلــ ــألف مصــ تتــ
ــان    ــن مرطبــ ــة مــ التقليديــ
بالستيكي يستعمل ملرة واحدة 

ــاع   ــط، بارتف ســم،  11.2فق
سم عنـد القاعـدة و    10وقطر 

سم عنـد القمـة احللزونيـة     9
يف جســــم  للغطـــاء. يوجــــد 

ــة   ــتيكي أربع ــان البالس املرطب
ثقوب دخول موزعة بتجـانس  

شـكل  الحول جدران املصيدة )
 (.2شكل ال(. وتعّد املصيدة املغربية املتوسطية نسخة أخرى ملصيدة لينفيلد )2

 
 االستعمال 

يرّمز الغطاء احللزونـي   تستخدم املصيدة جاذبًا ونظامًا ملبيد حشري جلذب وقتل ذباب مثار الفاكهة املستهدف. وغالبًا ما

(. وملسـك اجلـاذب، يسـتعمل خطـاف     CUEوأصـفر   ME؛ أبـيض  CAP/TMLلونيًا لنمط اجلاذب املستعمل )أمحـر،  

سـم)الفتحة مغلقـة بشـدة( يشـّد خـالل الغطـاء مـن األعلـى. تسـتعمل املصـيدة جاذبـات مـن              4.2حلزوني القمـة ببعـد   

 .MEو  TML(، CE) ، كابيلورCUEالبارافرمونات املتخصصة على الذكور 

 TMLو  CEاللذان تبتلعهما ذكور ذباب مثار الفاكهة مع املاالثيون. علـى أنـه ونظـرًا ألن     MEو  CUEخيلط اجلاذبان 

، توضع مصفوفة مشبعة بالدايكلوروفوس داخل املصـيدة لقتـل حشـرات    C. rosae و C. capitataال يبتلعان من أي من 

 الذباب الداخلة. 

 أ ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها  4اجلدول ميكن العودة إىل  -

فيمـا خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف          3و  4يرجى العودة إىل اجلـدولني   -

 احلقل(

 د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2ب و 2كما يرجى العودة إىل اجلدولني  -
 

 (MCPدة ماكفيل )منط مصي

 الوصف العام 

( مـن وعـاءٍٍ ُمحتـوى علـى     McPتتألف مصيدة ماكفيل التقليديـة ) 
شكل كأس زجاجي أو بالستيكي شفاف، إجاصي الشـكل، يبلـغ   

سم عند القاعـدة وتتسـع    12.2سم وعرضها  12.4ارتفاع املصيدة 
( وتضـم أجـزاء املصـيدة سـدادة     8مل من احمللول )شـكل   200لـ 

اء بالستيكيا ُيغلق اجلزء العلوي من املصيدة وخطافًا مطاطية أو غط
مــن الســلك لتعليــق املصــائد علــى أفــرع الشــجرة. توجــد نســخة  

سم عنـد   12سم وعرض  18بالستيكية من مصيدة ماكفيل بارتفاع 
(. يكـون اجلـزء   9مل من احمللول )شـكل   200القاعدة وتتسع لـ 

 القمي شفافًا والقاعدي أصفر اللون.

 

 مصيدة لينفيلد. 2شكل ال

 

 املتوسطية مصيدة املغرب .1 شكلال

 

 مصيدة ماكفيل. 8شكل ال
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  االستعمال

كي تعمل املصيدة بشكل مناسب، من الضروري أن يبقى جسم املصيدة نظيفًا. ولبعض التصاميم جزأين ميكن فيهـا فصـل   

اجلزء العلوي عن قاعدة املصيدة للسماح خبدمة أيسر )إعـادة وضـع الطعـم(    

 وتفتيش املمسوكات من ذباب مثار الفاكهة.

ى الربوتني املمـاه أو حبـوب   تستعمل املصيدة جاذبًا غذائيًا سائاًل، يرتكز عل

مخرية توروال/بوراكس. وتعّد حبوب توروال أكثر كفـاءة مـن الـربوتني املمـاه     

. ُويسهم مسـتوى  9.4مع مرور الوقت ألن درجة احلموضة تكون ثابتة عند 

درجة احلموضة يف اخلليط بدور مهم يف جذب ذباب مثـار الفاكهـة. حيـث    

 تضـحي درجـة احلموضـة     تنجذب حشرات الذباب أقـل للخلـيط عنـدما   

(pH).أكثر حامضية 

لوضع طعم من حبـوب اخلمـرية، أخلـط ثالثـة إىل مخسـة حبـوب مخـرية        

مل مـن املـاء. حـّرك لتـذويب احلبـوب. ولوضـع طعـم مـن          200توروال يف 

ملـاء لتصـل إىل   الربوتني املماه، إخلط هيدروزيالت الربوتني مع البوراكس )إذا كان مل يكن مضافًا مسبقًا إىل الـربوتني( يف ا 

 % للبوراكس.3% بالنسبة هليدروليزات الربوتني و 9-2تركيز 

إن طبيعة اجلاذب املستخدم يف هذه املصيدة يعـين أنهـا أكثـر كفـاءة يف مسـك اإلنـاث. فاجلاذبـات الغذائيـة عامـة/غري          

تـابع لفصـيلة   متخصصة بطبيعتها، وعليه متيـل مصـيدة ماكفيـل إىل مسـك مـدى واسـع مـن الـذباب غـري املسـتهدف ال          

Tephritidae .وغري التابع هلا باإلضافة لألنواع املستهدفة 

تستخدم مصائد منط ماكفيل يف برامج إدارة ذباب مثار الفاكهة بتوليفة مـع مصـائد أخـرى. وتسـتخدم هـذه املصـائد، يف       

اث حامسـًا يف تقـدير   املناطق اخلاضعة ألعمال تقليص واستئصال، لرصد جمتمعات اإلناث بشكل رئيس. ويعّد مسك اإلنـ 

كمية العقم املدخلة إىل جمتمع بّري باستخدام برنامج تقنية احلشرات العقيمة. ويف الربامج اليت تطلق ذكورًا عقيمـة فقـط   

او يف برنامج تقنية إبادة الذكر، تستخدم مصائد ماكفيل كأداة لكشـف جمتمـع مـا باسـتهدافها عـددًا قلـياًل مـن اإلنـاث         

صائد أخرى )مثل مصائد جاكسون(، اليتُ تستعمل مع جاذبـات متخّصصـة علـى الـذكور، متسـك      الربية، يف حني ان م

الذكور العقيمة املطلقة، وجيدر حتديد استخدامها يف الربامج اليت يدخل فيها مكّون تقنية احلشرات العقيمة. وإضافة ملـا  

من شبكة اصطياد ذباب مثار الفاكهة الغريب نظرًا  تقّدم، تعّد مصائد ماكفيل، يف املناطق اخلالية من اآلفات، جزءًا مهمًا

 ملقدرتها على مسك أنواع ذباب مثار الفاكهة ذي األهمية احلجرية واليت ال يوجد هلا جاذبات حمددة.

 

 مصيدة ماكفيل البالستيكية. 9شكل ال
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 املصيدة متعددة الطعوم .00شكل ال

 . مصيدة القمع املعدل00الشكل 

تتطلب مصائد ماكفيـل مـع جـاذب بـروتيين سـائل عمالـة       

مكثفة. إذ أن عملية اخلدمـة وإعـادة وضـع الطعـم تسـتغرق      

ــًا، وعــدد املصــائد ــوم عمــل   وقت الــيت ميكــن خــدمتها يف ي

ــرى     ــائد األخ ــبعض املص ــدد ل ــف الع ــادل نص ــادي يع اعتي

 املوصوفة يف هذا امللحق.

ب ملعرفة األنواع الـيت   4ميكن العودة إىل اجلدول  -

 تستخدم املصيدة 

 ملسكها

فيمــا خيــص  3و  4يرجــى العــودة إىل اجلــدولني  -

 اجلاذبات املستخدمة 

 ية يف احلقل(وإعادة وضع الطعم.)املدة العمر -

د  2ب، 2أ،  2كما يرجى العـودة إىل اجلـدولني    - 2و

 هـ لالستعمال حتت  

 سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.

 (VARsمصيدة القمع املعدل )

 الوصف العام
تتألف مصيدة القمع املعدل من قمع بالستيكي ووعـاء مسـك   

 يوضع فوقه وعاء مسك علوي )من البالستيك الشفاف(سم(،  2( للسطح يف القمة ثقب واسع )بقطر 10أخفض )شكل 

 االستعمال
 نظرًا لكونها تصميم مصيدة غري الصقة، فهي متتلك مقدرة غري حمددة على 

 املسك وعمر طويل جدًا يف احلقل. يتصل الطعم بالسقف، حبيث يكون موزع 

 فوفة مشبعة الطعم متوضعًا يف وسط الثقب الواسع على السطح. وتوضع قطعة صغرية من مص

 بعامل القتل داخل وعاءي املسك العلوي والسفلي لقتل ذباب مثار الفاكهة الذي يدخل 

 املصيدة

 أ ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها 4ميكن العودة إىل اجلدول  -

فيمـا خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة      3و  4يرجى العودة إىل اجلـدولني   -

 وإعادة

  ية يف احلقل(وضع الطعم.)املدة العمر

د لالســتعمال حتــت ســيناريوهات  2كمــا يرجــى العــودة إىل اجلــدول   -

 خمتلفة والكثافات املوصى بها.

 (MLTاملصيدة متعددة الطعوم )

 الوصف العام 

( هي نسخة من مصـيدة ماكفيـل املوصـوفة سـابقًا.     MLTاملصيدة متعددة الطعوم )

 220سـم، وتتسـع حتـى     12سم، وعرضها عند القاعدة  18يبلغ ارتفاع املصيدة 

ــم     ــكل رق ــائل )ش ــن الس ــل م ــتني    11م ــاء ذي قطع ــن وع ــيدة م ــألف املص (. تت
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ة اجلافــة مفتوحــة املصــيد. 06شكككل ال
 األسفل أو مصيدة )الطور الرابع(

 

بالستيكيتني اسطوانييت الشكل حمتواتني. يكون اجلزء القمي شفافًا والقاعدي أصفر اللـون. اجلـزء العلـوي مفصـول عـن      

وي الشفاف مع القاعدة الصـفراء ممـا يزيـد    قاعدة املصيدة، للسماح خبدمة املصيدة وإعادة وضع الطعم. ويتباين اجلزء العل

من مقدرة املصيدة على مسك ذباب مثار الفاكهة. وتستخدم عاّلقة من السلك، موضوعة على قمة جسم املصـيدة، لتعليـق   

 املصيدة على أغصان الشجرة.

 

 االستعمال  

عـوم املسـتعمل مـع جـاذب تـركييب      تتبع هذه املصيدة املبادئ ذاتها ملصائد ماكفيل، على أن جاذب املصيدة متعـددة الط 

جاف أكثر كفاءة وانتخابية من املصيدة متعددة الطعوم أو مصيدة ماكفيل املستعملتني مع جاذب بروتيين سـائل. والفـارق   

املهم اآلخر هو أن املصيدة متعددة الطعوم مع جاذب تركييب جاف تسمح خبدمة أنظف وتتطلب عمالـة أقـل بكـثري مـن     

استخدام جاذبات غذائية، تربط املوّزعـات إىل اجلـدران الداخليـة للجـزء األسـطواني األعلـى مـن        مصيدة ماكفيل. وعند 

املصيدة أو تعّلق بوساطة ملقط من القّمة. وحتى تؤدي هذه املصيدة وظيفتها بشكل مناسب، من الضروري أن يبقى اجلـزء  

 العلوي شفافًا.

يتعني إضـافة خـافض تـوتر    عندما تستخدم املصيدة متعددة الطعوم كمصيدة رطبة، 

% 10سطحي للماء. ويف املناخات احلارة ميكن اسـتعمال بـروبلني غليكـول برتكيـز     

 لتقليل تبّخر املاء وحتّلل الذباب املمسوك.

عندما تستخدم املصيدة متعددة الطعـوم كمصـيدة جافـة، يـتم وضـع مبيـد حشـري        

و شريط دلتـا مثـرين   مناسب )غري طارد عند الرتكيز املستخدم( مثل دايكلوروفوس أ

داخل املصيدة لقتل ذباب مثار الفاكهة. ويطبق الدلتا مثرين على شريط من البـولي  

إثيلني موضوع على املنّصة البالستيكية العليا داخل املصيدة. وعلـى حنـو منـاوب،    

قد يستعمل الدلتا مثـرين يف دائـرة مـن شـبكة للبعـوض مشـبعة وسـيحتفظ بتـأثريه         

على األقل يف الظروف احلقلية. ويتعّين تثبيت الشـبكة علـى    القاتل ملدة ستة أشهر

 السقف ضمن املصيدة باستعمال مادة الصقة.

ب ملعرفــة األنــواع الــيت تســتخدم املصــيدة  4ميكــن العــودة إىل اجلــدول  -

 ملسكها

 فيمـا خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف         3و  4يرجى العودة إىل اجلـدولني   -

 احلقل(

 د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2ب و 2أ،  2كما يرجى العودة إىل اجلدولني  -

 

 أو مصيدة )الطور الرابع( (OBDTاملصيدة اجلافة مفتوحة األسفل )

 الوصف العام

ورق مقـّوى أخضـر مطلـي     هي مصيدة جافة اسطوانية مفتوحة من األسفل ميكن أنُ تصّنع مـن بالسـتيك أخضـر معـتم أو    

(. للمصيدة قمـة  14سم عند القاعدة )شكل رقم  10سم عند القمة و  9سم وقطرها  12.4بالشمع. يبلغ ارتفاع األسطوانة 

سم( متجانسة التباعد حول جدار األسطوانة عند منتصـف املسـافة بـني النهـايتني،      4.2شفافة، ثالثة ثقوب )كل بقطر 
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مدخل الصق. وتستخدم عاّلقة من السلك موضوعة على قمة جسم املصيدة لتعليق املصـيدة  وقاعدة مفتوحة، وتستخدم مع 

 على أغصان الشجرة. 

 

 االستعمال 

. علـى أنـه ميكـن    C. capitataميكن اسـتعمال جـاذب كيميـائي تـركييب غـذائي األسـاس متحيـز للإلنـاث ملسـك          

اب مثـار الفاكهـة إىل اجلـدران الداخليـة لألسـطوانة. إن      استخدامها أيضًا ملسك الذكور. وتربط اجلاذبات الرتكيبيـة لـذب  

خدمة املصيدة سهلة ألن اإلدخال الالصق يسمح بإزالةٍٍ وتبديل  سهلني، بطريقة مشابهة لإلدخاالت املسـتعملة يف مصـيدة   

 جاكسون. كما أن هذه املصيدة أقل تكلفة من مصائد منط ماكفيل البالستيكية أو الزجاجية.

 ب ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها 4اجلدول  ميكن العودة إىل -

 فيما خيص اجلاذبات املستخدمة وإعادة 3ب و  4يرجى العودة إىل اجلدولني  -

 وضع الطعم.)املدة العمرية يف احلقل(

د لالستعمال حتت سـيناريوهات خمتلفـة    2كما يرجى العودة إىل اجلدول  -

 والكثافات املوصى بها.

 

 (RSاحلمراء )مصيدة الكرة 

 الوصف العام

(. حتـاكي املصـيدة حجـم وشـكل     13سـم )شـكل    8املصيدة هي كرة محراء قطرهـا  

تفاحة ناضجة. كما قد تستخدم أيضًا نسخة من املصيدة بلون أخضر. تغّطى املصـيدة  

مبادة الصقة وتطّعم مبادة هكسانوات البوتيل اليت متتلك رائحة تشبه رائحـة الثمـرة   

مع قمة الكرة عآلقة من السلك تستخدم لتعليق الكرة على أغصـان  الناضجة. ويتصل 

 الشجرة.

 االستعمال

ميكن استعمال مصيدة الكرة احلمراء بدون ُطعم، ولكنها أكثـر كفـاءة يف مسـك الـذباب عنـد وضـع ُطعـم فيهـا. تنجـذب          

 حشرات الذباب الناضجة جنسيًا واجلاهزة لوضع البيض عادة هلذه املصيدة.

ط عديدة من احلشرات بهذه املصائد. ومن الضروري حتديد هوية الذبابة املستهدفة إجيابيـًا مـن احلشـرات    يتم مسك أمنا

 غري املستهدفة اليت حيتمل وجودها يف املصائد.

 ب ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها 4ميكن العودة إىل اجلدول  -

املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف       فيما خيص اجلاذبـات  3ب و 4يرجى العودة إىل اجلدولني  -

 احلقل(

 هـ لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2كما يرجى العودة إىل اجلدولني  -

 

 (SEمصيدة سنسوس )

 الوصف العام 

 

 . مصيدة الكرة احلمراء03شكلال
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سـم   14.2تتألف مصيدة سنسوس من جردل بالستيكي عامودي ارتفاعه 

متتلـك جسـمًا شـفافًا وغطـاًء أزرق معلـق      (. و12سم )شكل  11.2وقطره 

فوقه مزّود بثقب يف أسفله. ويستعمل سلك معّلق يوضع علـى قمـة جسـم    

 املصيدة لتعليق املصيدة على اغصان األشجار. 

 االستعمال

املصــيدة جافــة وتســتخدم بارافرمونــات متخصصــة للــذكور أو، بالنســبة 

ــة. و   ــة تركيبي ــات غذائي ــاث، جاذب ــز لإلن ــك املتحّي ــة للمس ــع قطع توض

 دايكلوروفوس يف املشط على الغطاء لقتل الذباب.

أ ملعرفــة األنــواع الــيت تســتخدم  4ميكــن العــودة إىل اجلــدول  -

 املصيدة ملسكها

فيمـا خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف          3و  4يرجى العودة إىل اجلـدولني   -

 احلقل(

 لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.د  2كما يرجى العودة إىل اجلدول  -
 

 (STمصيدة ستاينر )

 الوصف العام 

هي مصيدة اسطوانية الشكل أفقية من البالستيك الشفاف مع فتحات 

سم طواًل  12.2عند كل نهاية. وتبلغ أبعاد مصيدة ستاينر التقليدية 

تاينر يبلغ (. والنسخ األخرى من مصائد س12سم )شكل  11وقطرها 

 8.2سم طول وقطر  12( و 12سم )شكل  10سم وقطرها  14طوهلا 

(. تيستعمل عاّلقة من السلك موضوعة يف قمة جسم 12سم )شكل 

  املصيدة لتعليق املصيدة على أغصان الشجرة.

 االستعمال 

مـن مركـز داخـل     . ويعّلـق اجلـاذب  CUEو   TML ،MEتستخدم هذه املصيدة جاذبات بارافرمونية منخصصة للذكور 

مـل مـن خلـيط     3-4املصيدة. قد يكون اجلاذب فتياًل قطنيًا منقوعـًا يف  

من البارافرمونات أو موزع مع جاذب ومبيد حشرات )عـادة مـاالثيون،   

 داي بروم أو ديلتا مثرين( كعامل قتل.

أ ملعرفـة األنـواع الـيت تسـتخدم      4ميكن العـودة إىل اجلـدول    -

 املصيدة ملسكها

فيمـا خيـص اجلاذبـات     3أ و  4إىل اجلـدولني  يرجى العودة  -

 املستخدمة وإعادة وضع الطعم.)املدة العمرية يف احلقل(

د لالسـتعمال حتـت    2ب و 2كما يرجى العودة إىل اجلدولني  -

 سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.
 
 
 

 

 مصيدة سنسوس. 04شكل ال

 

 مصيدة ستاينر التقليدية. 05شكل ال

 

 

 مصيدة ستاينر. 02شكل ال
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  Tephri (TP)مصيدة 

 الوصف العام 

سـم   12طوانة عاموديـة ارتفاعهـا   تشبه مصيدة تفري مصيدة ماكفيل. وهـي أسـ  

(. 18مـل مـن السـائل )شـكل      220سم عند القاعدة وتتسع حتـى   14وقطرها 

متتلك قاعدة صفراء وغطاء فاحتًا، ميكن فصـله لتيسـري اخلدمـة. توجـد ثقـوب      

دخول حول قمة حميط القاعدة الصفراء، وفتحات حماطة القعر. وتوجـد داخـل   

ل عاّلقة من السلك، توضع على قمة جسم القمة منصة ملسك اجلاذبات. وتستعم

 املصيدة لتعليقها على أغصان الشجرة. 

 االستعمال

%. على أنه ميكـن اسـتعماهلا   9يوضع يف املصيدة طعم من الربوتني املماه برتكيز 

مع جاذبـات بروتينيـة أخـرى كمـا جـاء وصـفه يف مصـيدة ماكفيـل الزجاجيـة          

يف ســدادة أو ســائل كمــا جــاء وصــفه يف مصــيدة  TMLإلنــاث ومــع التقليديــة أو مــع جــاذب غــذائي تــركييب جــاف ل

جاكسون/دلتا ذات اللوحة الصفراء. وعند استعمال املصيدة مع اجلاذبـات الربوتينيـة السـائلة أو مـع جاذبـات تركيبيـة       

مها جافة مع نظام احتجاز السائل بدون الثقوب. اجلانبية، لن يكون مبيد احلشـرات ضـروريًا. علـى أنـه عنـد اسـتخدا      

كمصيدة جافة وبوجود ثقوب جانبية، فهناك حاجـة حمللـول مبيـد حشـرات )مثـل      

ماالثيون( منقوع يف فتيل قطين أو أي عوامل قتل أخـرى الجتنـاب هـرب احلشـرات     

املمسوكة. ومن مبيدات احلشرات املناسـبة األخـرى شـرائط داي كلـوروفس أو الـدلتا      

فاكهـة. ويسـتخدم الـدلتامثرين يف    مثرين موضوعة داخل املصيدة لقتـل ذبـاب مثـار ال   

شريط من البولي إيثيلني يوضع على منصة بالستيكية داخل قمة املصيدة. وعلى حنـو  

مناوب، ميكن استعمال الدلتا مثرين يف دائرة شبكة للبعوض مشـبعة حتـتفظ بالتـأثري    

القاتل ملدة ستة أشهر على األقل حتت الظروف احلقلية. وينبغي تثبيت الشبكة على 

 سقف داخل جسم املصيدة باستعمال مادة الصقة.ال

ب ملعرفـة األنـواع الـيت تسـتخدم املصـيدة       4أ و 4ميكن العودة إىل اجلدول  -

 ملسكها

فيما خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف         3أ و  4يرجى العودة إىل اجلدولني  -

 احلقل(

 د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2ب و  2كما يرجى العودة إىل اجلدولني  -

 

  

 

 مصيدة تفري. 08شكل ال

 

 مصيدة ستاينر. 01شكل ال
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 Rebell (RB)/مصيدة (YTاملصيدة ذات اللوحة الصفراء )

 الوصف العام 

 
تتألف املصيدة ذات اللوحة الصفراء مـن لوحـة صـفراء اسـطوانية مـن      

(. ويغطـي  19سم( مغطـاة بالبالسـتيك )شـكل     12×43الورق املقّوى )

 Rebellنبيه بطبقة رقيقة من مـادة الصـقة. ومصـيدة    املستطيل من جا

سـم( مـن منـط اللوحـة الصـفراء       40×12هي مصيدة ثالثيـة األبعـاد )  

مصنوعة من البالستيك )بولي بروبلني( الذي جيعلها شديدة الدميومـة  

(. تغطى املصيدة أيضًا بطبقة رقيقة من مادة لزجة مـن كـال   40)شكل 

مل عاّلقة من السلك، توضع على قمة اجلانبني لكلتا اللوحتني. وتستع

 جسم املصيدة لتعليق املصيدة على أغصان الشجرة. 

 
 

 االستعمال 

تستخدم هذه املصائد كمصائد رةية مبفردهـا أو بوضـع طعـم مـن الـرتاي      

ميدلور، سبريوكيتا أو أمالح األمونيوم )خالت األمونيوم(. ميكـن احتـواء   

ل سـدادة بوليمرييـة. تـربط    اجلاذبـات يف موّزعـات حمكمـة اإلطـالق مثـ     

اجلاذبات إىل وجه املصيدة. كما ميكـن خلـط اجلاذبـات يف طبقـة غطـاء      

الورق املقّوى. وجيعل التصميم ثنـائي األبعـاد والسـطح األعظـم لالتصـال      

هذه املصائد أكثر كفاءًة، فيما خيص مسك الـذباب، مقارنـة مـع مصـائد     

ة أن هـذه املصـائد   جاكسون ومصائد من منـط ماكفيـل. ومـن املهـم مراعـا     

تتطلب إجراءات خاصة للنقل، التقديم وطرائق غربلة احلشـرات كونهـا   

الصقة إىل درجة ميكن فيها تلف العينات أثناء املناولة. ورغم أنه ميكن استعمال هذه املصائد يف معظم أمناط اسـتخدامات  

للمنـاطق اخلاليـة مـن اآلفـات، حيـث تكـون       باستخدامها يف طور مـا بعـد االستئصـال و   برنامج املكافحة، إال أنه يوصى 

احلاجة إىل مصائد عالية احلساسية مطلوبة. وجيدر عدم استعمال هذه املصائد يف مناطق خاضعة إىل إطالق كتلـي لـذباب   

مثار الفاكهة العقيم نظرًا للعدد الكبري من ذباب مثار الفاكهة الذي قد يتم مسكه. ومـن املهـم مالحظـة أن لونهـا األصـفر      

ميمها املفتوح يسمح هلا مبسك حشرات غري مستهدفة أخـرى مبـا يف ذلـك األعـداء الطبيعيـة لـذباب مثـار الفاكهـة         وتص

 واحلشرات امللقحة.

 ب ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها 4أ و  4ميكن العودة إىل اجلدول  -

وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف     فيمـا خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة      3و  4يرجى العودة إىل اجلـدولني   -

 احلقل(

 هـ لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2د و 2ب، 2كما يرجى العودة إىل اجلداول  -

 

  

 

 ءالصفرا اللوحةاملصيدة ذات . 09شكلال

 

 Rebellمصيدة . 60شكل ال
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 إجراءات االصطياد  -4
 

 التوزيع املكاني للمصائد  4-0

 

املواصفات البيولوجية لذبابة مثار الفاكهـة   ُيوّجه ختطيط شبكة االصطياد بالغاية من املسح، الصفات اجلوهرية للمنطقة،

وتآثرها مع عوائلها، إضافة إىل كفاءة اجلاذب واملصيدة. ويف املناطق اليت توجد فيها قطع مرتاّصة من البساتني التجاريـة  

 ويف مناطق املدن والضواحي حيث توجد العوائل، ُتنشر املصائد عادة يف نظام شبكة قد يكون هلا توزع متجانس.

 

تكون مصفوفات شبكة املصائد، يف املناطق حيث تكون البساتني التجارية متفرقة، املناطق الريفيـة مـع عوائـل مثريـة ويف     

 املناطق اهلامشية حيث توجد عوائل، موزعة عادة على طول الطرقات اليت تؤمن وصواًل إىل مادة العائل.

 

لذباب مثار الفاكهـة املسـتهدف. ويف هـذه احلالـة، توضـع       توضع شبكات االصطياد أيضًا كجزء من برامج الكشف املبّكر

املصائد يف املناطق العالية اخلطر مثل نقاط الدخول، أسواق الفاكهـة ومكّبـات قمامـة املنـاطق املدنيـة، حسـب املناسـب.        

اورة وميكن دعم هذه أكثر مبصائد توضع على طول جوانب الطرقات لتشكل مقـاطع ويف منـاطق اإلنتـاج القريبـة أو اجملـ     

 لتخوم األرض، بوابات الدخول والطرق القطرية.

 

 املصائد )وضعها يف املكان( نشر 4-6

 

يشمل نشر املصائد الوضع الفعلي للمصائد يف احلقل. ويعّد اختيار املوقع املناسب واحدأ من العوامل اآلكثر أهمية يف نشـر  

الثانويـــة والعرضــية لـــذباب مثـــار الفاكهـــة،  املصــائد. ومـــن األهميـــة مبكــان امـــتالك قائمـــة بالعوائــل األوليـــة،    

مظهريتها/فينولوجيتها، توّزعها ووفرتها. ومن املمكن، مع هذه املعلومات األساسية، وضع املصـائد وتوزيعهـا يف احلقـل    

بشكل مناسب، كما يسمح هذا أيضًا بتخطيط فاعل لربنامج إعادة وضع املصائد. ويتعّين تبديل وضع املصائد انسجامًا مع 

 هرية/فينولوجية العوائل.مظ

 

وحيثما أمكن، يتعّين وضع املصائد الفرمونية يف مناطق التزاوج، حيث حيدث تزاوج ذبـاب مثـار الفاكهـة عـادة يف تـاج      

النباتات العائلة أو بالقرب منه، اختيار بقع شبه مظللة ويف اجلانب مـن التـاج عكـس الـريح. وتعـّد منـاطق االسـرتاحة        

اليت تؤمن مأوى من الرياح القوية واملفرتسات وحتمي حشرات لذباب مثـار الفاكهـة مواقـع مالئمـة      والتغذية يف النباتات

أخرى للمصائد. ويف حاالت حمددة قد تدعو احلاجة إىل تغليف عاّلقات املصائد مببيد حشرات مناسب ملنـع النمـل مـن    

 أكل ذباب متار الفاكهة املمسوك

 

املناطق الظليلة من النباتات العائلة. يراعى، يف مثـل هـذه احلالـة، نشـر املصـائد يف       جيدر أن تنشر املصائد الربوتينية يف

نباتات العائل األولي أثناء فرتة نضج مثارها. يف حالة غيـاب نباتـات العائـل األولـي، يتعـّين اسـتخدام نباتـات العائـل         



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )إنش

 20يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

ملصائد يف النباتات اليت تـوفر املـأوى، احلمايـة    الثانوي. ويف املناطق اليت مل يتم فيها حتديد عوائل نباتية، يراعى نشر ا

 والغذاء لذباب مثار الفكهة البالغ.

 

يتعّين أن تنشر املصائد يف اجلزء املتوسط إىل القمي من ظّلة النبات العائل، تبعًا الرتفـاع النبـات العائـل، وموجّهـة حنـو      

باشـرة، الريـاح العاتيـة أو الغبـار. ومـن األهميـة       اجلانب عكس الريح. ويتعّين عدم تعريض املصائد إىل أشـعة الشـمس امل  

مبكان أن تكون بوابة املصيدة خالية من األغصان، األوراق والساّدات األخرى مثل شبكات العنكبـوت للسـماح بانسـياب    

 هوائي مناسب ووصول ذباب مثار الفاكهة إليها بشكل سهل.

 

اذبـات خمتلفـة ألن ذلـك يسـبب تـداخاًل بـني اجلاذبـات        يتعّين اجتناب وضع املصائد يف شجرة واحدة بها طعوم من ج

املتخّصص للذكور وجـاذب بـروتيين    TMLمع جاذب تراميدلور  C. capitataونقصًا يف كفاءة املصيدة. فوضع مصيدة لـ 

 اث.يف الشجرة ذاتها، يسبب نقصًا يف مسك اإلناث يف املصائد ذات اجلاذبات الربوتينية ألن تراميدلور يعمل كطارد لإلن

 

ينبغي إعادة وضع املصائد بعـد النضـج املظهري/الفينولـوجي للعوائـل األوليـة لـذباب مثـار الفاكهـة املوجـود يف املنطقـة           

وبيولوجية نوع ذبابة مثار الفاكهة. ومن املمكن، بإعادة وضع املصائد، متابعة جمتمع ذبابة مثـار الفاكهـة خـالل كامـل     

 صها لذباب مثار الفاكهة.العام وزيادة عدد املواقع اليت يتم فح
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بعد وضع املصائد يف مواقع خمتارة حبرص وعند الكثافة والتوزيـع املناسـبني يف مصـفوفة كافيـة، ينبغـي تسـجيل موقـع        

أو (. وجيـدر حتضـري خريطـة    GPSاملصائد. ويوصى بالعزو إىل املواقع جغرافيًا باستعمال جهاز نظـام املوقـع اجلغـرايف )   

 خمطط ملوقع املصيدة واملنطقة احمليطة باملصائد.

 

أنهمــا أداتـان قويتـان يف إدارة شــبكة    (GIS)وقـد أثبـت اسـتعمال نظــامي املوقـع اجلغـرايف ونظــم املعلومـات اجلغـرايف        

ا االصطياد. إذ يسمح نظام املوقع اجلغرايف بالعزو جغرافيًا لكل مصيدة من خـالل إحـداثيات جغرافيـة، ميكـن اسـتعماهل     

 فيما بعد كمدخالت يف نظام املعلومات اجلغرايف.

 

باإلضافة إىل بيانات املوقع اجلغرايف أو إذا مل تتوافر بيانات املوقع اجلغرايف ملواقع املصـائد، يتعـّين أن يتضـمن العـزو إىل     

 مناطق الضواحي واملـدن،  موقع املصيدة عالمات أرضية مرئية، ويف حالة املصائد املوضوعة يف النباتات العائلة املوجودة يف

يتعّين أن يضم العزو العنوان الكامل للملكية اليت وضعت فيها املصيدة. وجيدر أن يكون العـزو للمصـيدة واضـحًا بدرجـة     

 كافية للسماح للعمال الذين يقومون خبدمة املصائد، فرق املكافحة واملشرفني بالعثور على املصيدة بسهولة.

 

كتاب االصطياد جلميع املصائد مع إحداثياتها املوافقة، مع سجالت خدمات املصـيدة، إعـادة   يتم حفظ قاعدة بيانات أو 

وضع الطعم، وما متسكه املصيدة من ذباب اخل. ويؤمن نظام املعلومات اجلغرايف خرائط بدقة عاليـة ُتظهـر املوقـع الـدقيق     
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الفاكهة، حملات تارخيية عـن أمنـاط التـوّزع     لكل مصيدة ومعلومات قّيمة أخرى مثل املوقع الدقيق لكشوفات ذباب مثار

اجلغرايف لآلفة احلجم النسيب للمجتمع يف مناطق معينة،  وانتشار جمتمع ذبـاب ذبابـة مثـار الفاكهـة يف حالـة حـدوث       

فاشية وتعّد هذه املعلومات مفيدة جدًا يف ختطيط أنشطة املكافحة، ضمان أن تكون رشات الطعوم وإطالقـات ذبـاب مثـار    

 هة العقيم موضوعة بدقة واستخدامها جمدي التكلفة.الفاك

 

 خدمة املصائد وتفتيشها  4-4

 

(. ويتوقـف  3تكون الفواصل الزمنية للخدمة حمددة لكل نظام اصطياد وترتكز على نصـف عمـر اجلـاذب )أنظـر جـدول      

ع الطعـم واحملافظـة علـى    مسك الذباب، جزئيًا، على اجلودة اليت ُتخدم بها املصيدة. وتشمل خدمة املصائد إعادة وضـ 

املصيدة يف حالة نظيفة وظرف تشغيل جيد. كما يتعّين أن تكون املصائد يف ظرف للقتل املستمر واحملافظة علـى أي نـوع   

 مستهدف من ذباب مثار الفاكهة الذي مّت مسكه يف ظرف جيد.

 

املوصـى بهـا. وختتلـف معـدالت إطـالق       ينبغي استعمال اجلاذبات باحلجوم والرتكيزات املناسبة واستبداهلا يف الفرتات

اجلاذبات بشدة مع الظروف املناخية. يكون معّدل اإلطـالق عـال  بشـكل عـام يف املنـاطق احلـارة اجلافـة، ومنخفضـًا يف         

املناطق الباردة الرطبة. وعليه، قد يكون إعادة وضع الطعوم يف املصائد يف املناخات البـاردة أقـل غالبـًا مقارنـة بـالظروف      

 ة.احلار

 

يتعّين تعديل الفواصل الزمنية للتفتيش )مثل فحص املمسوك مـن ذبـاب مثـار الفاكهـة( تبعـًا للظـروف البيئيـة السـائدة         

يومًا. مع أن فرتة التفتيش  30وحاالت اآلفة  وبيولوجية ذباب مثار الفاكهة. وميكن أن يرتاوح الفاصل من يوم واحد إىل 

يومـًا يف املنـاطق اخلاليـة مـن      12ق اليت توجد فيها جمتمعات ذباب مثار الفاكهة واألكثر شيوعًا هي سبعة أيام يف املناط

الذباب. وقد يكون فاصل التفتيش أكثر ترددًا يف حالة مسوحات تعيني احلدود، ويف هذه احلالة يعـد الفاصـل يـومني إىل    

 أيام الفاصل األكثر شيوعًا. 3

 

وقت ذاته عندما يتم اسـتخدام أكثـر مـن منـط واحـد. ذلـك أن التلـوث        يتعني اجتناب مناولة أكثر من منط للجاذب يف ال

( يقلل كفاءة املصيدة وجيعـل التحديـد املختـربي    MEو Cueاملتبادل بني مصائد ذات أمناط خمتلفة من اجلاذبات )مثل 

ملصـيدة أو  ومن املهم أثناء تغيري اجلاذبات اجتناب انسـكابها أو تلويـث السـطح اخلـارجي جلسـم ا     صعبًا بدون موجب. 

األرض بها. إذ قد يقلل انسكاب اجلاذب أو تلّوث املصيدة من فرص دخول ذبـاب مثـار الفاكهـة إىل املصـيدة. وبالنسـبة      

للمصائد اليت تستخدم إدخااًل الصقًا ملسك ذبـاب مثـار الفاكهـة ، مـن املهـم اجتنـاب املنـاطق امللوثـة مـن املصـيدة غـري            

ادة الالصقة. وهذا ينطبق أيضًا على األوراق واألغصان املوجودة يف جـدار املصـيدة.   املخصصة ملسك ذباب مثار الفاكهة بامل

فاجلاذبات، بطبيعتها، عالية التطاير ويتعني بذل العناية أثنـاء خزنهـا، تعبئتهـا، مناولتهـا والـتخلص مـن اجلاذبـات        

 الجتناب مساومة اجلاذب او أمان العامل

 

 م/شخص حسب منط املسح، والظروف البيئية والطوبوغرافية وخربة العاملني.خيتلف عدد املصائد اُلمخّدمة يف اليو



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 42املعيار  (Tephritidae فصيلةاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )إنش

 24يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  42 املعيار

 

 االصطياد سجالت 4-5

 

ينبغي تضمني املعلومات التالية بغية حفظ سجالت اصطياد مناسبة كونها تتيح ثقة يف نتائج املسوحات: موقع املصـيدة،  

خلدمـة والتفتـيش، ومسـك ذبابـة مثـار الفاكهـة       النبات الذي مت فيه وضع املصيدة، منـط املصـيدة واجلـاذب، تـواريخ ا    

املستهدفة. وميكن إضافة أية معلومات أخرى معتربة ضرورية إىل سجالت االصـطياد. ويـتعني حفـظ سـجالت االصـطياد      

 شهرًا على األقل وإتاحتها للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املستورد عند الطلب. 42ملدة 

 

 صيدة يف اليومعدد الذباب يف امل 4-2

 

( مؤشرًا للمجتمع يشري إىل متوسط عـدد ذبـاب النـوع املسـتهدف املمسـوك يف      FTDيعّد عدد الذباب يف املصيدة يف اليوم )

 املصيدة يف اليوم خالل فرتة حمددة كانت خالهلا املصيدة معّرضة يف احلقل.

 

 ع بالغات اآلفة يف مكان وزمان حمددين.إّن وظيفة هذا املؤشر اجملتمعي هو احلصول على قياس نسيب حلجم جمتم

وهو يستخدم كمعلومات أساسية ملقارنة حجم اجملتمع قبل، أثناء وبعـد تطبيـق برنـامج مكافحـة ذبابـة مثـار الفاكهـة.        

 يف كل تقارير مسوحات االصطياد. FTDويتعّين استعمال قيمة 

 

نات معنوية مـا بـني الـربامج، يتعـّين أن ترتكـز هـذه       قابلة للمقارنة ضمن الربنامج؛ على أنه إلجراء مقار FTDإن قيمة 

 القيمة على نوع ذبابة مثار الفاكهة ذاته، نظام االصطياد وكثافة املصيدة ذاتها.

 

ويف املناطق اليت يتم فيها إطالق ذباب مثار الفاكهة العقـيم، تسـتعمل هـذه القيمـة لقيـاس الـوفرة النسـبية لـذباب مثـار          

 الفاكهة العقيم والرّبي.

 

بقسمة العدد الكلي للذباب املمسوك على الناتج املتحصل عليه مـن حاصـل جـداء العـدد      FTDميكن احلصول على قيمة 

 الكلي للمصائد املفتشة مبتوسط عدد األيام اليت كانت فيها املصائد معّرضة. واملعادلة هي كالتالي:  

 

 F 

FTD =  

 T × D 

 حيث 

Fالعدد الكلي للذباب = 

Tاملفتشة = عدد املصائد 

D .متوسط عدد األيام اليت كانت فيها املصائد معرضة = 
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 كثافات املصيدة  -5

 

إن إنشاء  كثافة اصطياد مناسبة للغاية من املسح أمر بالغ األهمية ويدعم الثقة يف نتائج املسح وحتتاج كثافات املصيدة إىل 

ــاءة املصــ    ــح، كف ــط املس ــمل من ــدة تش ــل عدي ــتناد إىل عوام ــديل باالس ــاخ،   تع ــوده، املن ــل ووج ــط العائ ــع )من يدة، املوق

والطوبوغرافية(، حالة اآلفة ومنط اجلاذب. وفيما خيّص منط العوائل ووجودها، باإلضافة للخطر املشـمول، فـإن األمنـاط    

 التالية من املواقع هي موضع اهتمام:
 
 مناطق اإلنتاج -

 املناطق اهلامشية -

 املناطق احلضرية -

 ها من املناطق عالية اخلطورة كأسواق مثار الفاكهة(.نقاط الدخول )وغري -

 

وجيب ان ختتلف كثافات املصائد حسب تدريج ما من منـاطق اإلنتـاج إىل املنـاطق اهلامشـية، املنـاطق احلضـرية ونقـاط        

دخول الدخولل. ففي منطقة خالية من اآلفات، على سبيل املثال، تكون الكثافة األعلى من املصائد مطلوبة عنـد نقـاط الـ   

عالية اخلطورة والكثافة األخفض يف البساتني التجارية. أو، يف منطقة يتم فيها التقليص، كما هو احلالة يف منطقة تنتشـر  

فيها اآلفة مبستو منخفض أو منطقة حتت منهج النظم حيث يكون النوع املستهدف موجودًا، حيـدث العكـس، ويـتعني    

يف حقل اإلنتاج وتنخفض باجتاه نقاط الدخول. كما يتعّين مراعـاة حـاالت    أن تكون كثافات االصطياد، لتلك اآلفة أعلى

 أخرى مثل املناطق احلضرية عالية اخلطورة عند تقدير كثافة املصائد.

 

و كثافات املصائد املوصى بها لألنواع املختلفة من ذباب مثار الفاكهـة اسـتنادًا إىل ممارسـة     2آ إىل  2تظهر اجلداول من  

مت حتديد هذه الكثافات مبراعاة نتائج البحوث، قابلية التطبيق وجدوى التكلفة. كما تتوقف كثافات املصائد شائعة. وقد 

أيضًا على أنشطة املسح املرافقة، مثل منط وشـدة مجـع عينـات الثمـار لكشـف األطـوار غـري الناضـجة مـن ذبـاب مثـار            

د بأنشطة مجع مكافئة جلمـع عينـات الثمـار، ميكـن ان     الفاكهة. يف تلك احلاالت حيثما يتم إكمال برامج مسح االصطيا

 تكون كثافات املصائد أخفض من الكثافات املوصى بها املعروضة. 

 

 و مع مراعاة العوامل الفنية التالية: 2 –أ  2مت عمل توصيات الكثافة املعروضة يف اجلداول من 
 
 األهداف املختلفة للمسح وأوضاع اآلفة -

 (1كهة املستهدف )جدول نوع ذبابة مثار الفا -

 خطر اآلفة املرتبط مبناطق العمل )مناطق اإلنتاج وغريها من املناطق(. -
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وضمن املنطقة احملددة، يتعّين تطبيق الكثافة املوصى بها مع فرصة مهمة ملسك ذبـاب مثـار الفاكهـة كمنـاطق العوائـل      

 األولية والطرق احملتملة )مثل مناطق إنتاج إزاء مناطق صناعية.

 
 .Anastrepha spp كثافات املصيدة ألنواع. )أ( 4دول اجل

 

منط املصيدة  االصطياد
0

كثافة املصيدة/كم اجلاذب 
6 (6) 

نقاط دخول  حضرية هامشية منطقة إنتاج
3

 

 MLT/McP 4C/PA 1-0.25 1-0.25 0.42 – 0.2 0.42 – 0.2 مسح رصدي، بدون مكافحة

 MLT/McP 4C/PA 4-2 1-4 0.42 – 0.2 0.42 – 0.2 مسح رصدي للتقليص

يف منطقة تنتشر  تعيني احلدودمسح 

فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستو منخفض 

 بعد زيادة متوقعة يف اجملتمع 

MLT/McP 4C/PA 3-2 3-2 3-2 3-2 

 MLT/McP 4C/PA 3-2 3-2 3-2 3-2 مسح رصدي لالستئصال

مسح كشفي يف منطقة خالية من ذبابة 

ق من غياب اآلفة مثار الفاكهة للتحق

 ولالستبعاد

MLT/McP 4C/PA 1-4 4-3 3-2 2-14 

مسح تعيني احلدود يف منطقة تنتشر 

فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستو منخفض 

 بعد كشف باإلضافة للمسح الكشفي

MLT/McP 4C/PA 
2
20–20 20–20 20–20 20–20 

1
  ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إىل العدد اإلمجالي. 

 و إىل العدد الكلي للمصائد.تعز (4)
3

 أيضًا مواقع أخرى عالية اخلطورة. 
2

 يشمل هذا املدى االصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف )منطقة القلب( ويتناقص باجتاه مناطق االصطياد احمليطة. 

 

 اجلاذب منط املصيدة

McP 4 مصيدة ماكفيلC (AA+Pt)  

MLT املصيدة متعددة الطعوم  PA جاذب بروتيين  
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( واجلاذبـات الغذائيـة  CUE) Cuelure(، MEاملسـتجيبة ملثيـل يوجينـول )    .Bactrocera sppكثافـات املصـيدة ألنـواع     (ب) 4دول اجل
1

 (PA  جاذبـات =

 بروتينية(

منط املصيدة  االصطياد
6

كثافة املصيدة/كم اجلاذب 
6 (6) 

نقاط دخول  حضرية هامشية منطقة إنتاج
4

 

 JT/ST/TP/LT/MLT/McP/TP ME/CUE/PA 0.2-1 0.4-0.2 0.4-0.2 0.4-0.2 رصدي، بدون مكافحةمسح 

JT/ST/TP/LT/MM/MLT/McP مسح رصدي للتقليص
/TP 

ME/CUE/PA 4-2 1-4 0.42-0.2 0.42-0.2 

يف منطقة تنتشر  تعيني احلدودمسح 

فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستو 

منخفض بعد زيادة متوقعة يف 

 ع اجملتم

JT/ST/TP/MLT/LT/MM//Mc
P/YP 

ME/CUE/PA 3-2 3-2 3-2 3-2 

JT/ST/TP/MLT/LT/MM/McP مسح رصدي لالستئصال
//YP 

ME/CUE/PA 3-2 3-2 3-2 3-2 

مسح كشفي يف منطقة خالية من ذبابة 

مثار الفاكهة للتحقق من غياب اآلفة 

 ولالستبعاد

CH/ST/LT/MM/MLT/McP//T
P/YP 

ME/CUE/PA 1 1 1-2 3-14 

مسح تعيني احلدود يف منطقة تنتشر 

فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستو 

منخفض بعد كشف باإلضافة للمسح 

 2الكشفي

JT/ST/TP/MLT/LT/MM/McP
/TP 

ME/CUE/PA 40-220 40-20 40-20 40-20 

1
 ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إىل العدد اإلمجالي. 
4

 تعزو إىل العدد الكلي للمصائد. 
3

 واقع أخرى عالية اخلطورة.أيضًا م 
2

 يشمل هذا املدى االصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف )منطقة القلب( ويتناقص باجتاه مناطق االصطياد احمليطة. 

 منط املصيدة

CH مصيدة شام ب McP مصيدة ماكفيل ST مصيدة ستاينر 

JT مصيدة جاكسون MLT املصيدة متعددة الطعوم  TP تفري مصيدة 

LT مصيدة لينفيلد MM       املصيدة املغربية املتوسطية YP مصيدة اللوحة الصفراء 
 
 

 Bactrocera oleaeكثافات املصيدة لـ  (جك) 4دول اجل

منط املصيدة  االصطياد
0

كثافة املصيدة/كم اجلاذب 
6 (6) 

نقاط دخول  حضرية هامشية منطقة إنتاج
3

 

 مسح رصدي، بدون مكافحة
MLT/CH/YP AC+SK/PA 0.2-1 0.42-0.2 0.42-0.2 0.42-0.2 

 مسح رصدي للتقليص
MLT/CH/YP AC+SK/PA 4-2 1-4 0.42-0.2 0.42-0.2 

يف منطقة تنتشر فيها  تعيني احلدودمسح 

ذبابة مثار الفاكهة مبستو منخفض بعد 

 زيادة متوقعة يف اجملتمع 

MLT/CH/YP AC+SK/PA 3-2 3-2 3-2 3-2 

 ستئصالمسح رصدي لال
MLT/CH/YP AC+SK/PA 3-2 3-2 3-2 3-2 

مسح كشفي يف منطقة خالية من ذبابة مثار 

 الفاكهة للتحقق من غياب اآلفة ولالستبعاد
MLT/CH/YP AC+SK/PA 1 1 4-2 3-14 

مسح تعيني احلدود يف منطقة تنتشر فيها 

ذبابة مثار الفاكهة مبستو منخفض بعد 

 2كشف باإلضافة للمسح الكشفي

MLT/CH/YP AC+SK/PA 40-220 40-20 40-20 40-20 
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 تعزو إىل العدد الكلي للمصائد. ( 4) ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إىل العدد اإلمجالي.  1
 يضًا مواقع أخرى عالية اخلطورة. أ 3
2

 يشمل هذا املدى االصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف )منطقة القلب( ويتناقص باجتاه مناطق االصطياد احمليطة.

 اجلاذب منط املصيدة

CH مصيدة شام ب AC بيكربونات األمونيوم 

MLT صيدة متعددة الطعومامل  PA جاذبات بروتينية 

YP مصيدة اللوحة الصفراء SK Spiroketal 

 ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إىل العدد اإلمجالي.  1
 تعزو إىل العدد الكلي للمصائد. (4) 
 يضًا مواقع أخرى عالية اخلطورة. أ 3 

 )مصيدة إناث لكل مصيدة ذكور(. 1:1نسبة  2
 صيدة إناث لكل مصيدة ذكور()م 1.3نسبة  2
 مصائد إناث لكل مصيدة ذكور(.2، 1:2)نسبة   يشمل هذا املدى االصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف )منطقة القلب( ويتناقص باجتاه مناطق االصطياد احمليطة 2

 اجلاذب منط املصيدة

CC  CC     4  ( كورمصيدة كوك وكوننغهام )مع ترميدلور ملسك الذC (AA+TMA) 

ET ET      مع طعوم( 4 املصيدة السهلةC   3وC للمسك املتحّيز لإلناث ) 3C (AA+Pt+TMA) 

LT JT       )مصيدة جاكسون ) مع طعم تراميدلور ملسك الذكور AA خالت أمونيوم 

JT LT        لينفيلد ) مع طعم تراميدلور ملسك الذكور(مصيدة CE كابيلور 

MLT McP    مصيدة ماكفيل PA جاذب بروتيين 

MLT    مع طعوم املصيدة متعددة الطعوم(4C   3وC للمسك املتحّيز لإلناث ) Pt بوتريسني 

MM    املصيدة املغربية املتوسطية TMA تراي ميثيل أمني 

ST OBDT  مع طعوماملصيدة اجلافة مفتوحة األسفل( 4C   3وC للمسك املتحّيز لإلناث )  TML ميدلورتر 

SE SE    مع طعوم( مصيدة سنسوس CE   3و ملسك الذكورC للمسك املتحّيز لإلناث )  

TP ST      مع( مصيدة ستينر TML ملسك الذكور )  

YP TP      مع طعوم  مصيدة تفري(4C   3وC للمسك املتحّيز لإلناث )  

VARs+ مصيدة القمع املعدل  

YP      مصيدة اللوحة الصفراء  

 Ceratitis sppكثافة املصائد ألنواع .(د) 4دول اجل

 

منط املصيدة  االصطياد
6

كثافة املصيدة/كم اجلاذب 
6 (3) 

نقاط دخول  حضرية هامشية منطقة إنتاج
4

 

 /JT مسح رصدي، بدون مكافحة
JT/MLT/McP/OBDT/ST/SE/E

T/LT/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

0.2-1 0.4-0.2 0.4-0.2 0.4-0.2 

JT/MLT/McP/OBDT/ST/SE/E مسح رصدي للتقليص
T/LT/MM/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

4-2 1-4 0.42-0.2 0.42-0.2 

يف منطقة  تعيني احلدودمسح 

نتشر فيها ذبابة مثار الفاكهة ت

مبستو منخفض بعد زيادة 

 متوقعة يف اجملتمع 

JT/YP/McP/OBDT/ST/ET/LT/
MM/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

3-2 3-2 3-2 3-2 

JT/MLT/McP/OBDT/ST/ET/L 2مسح رصدي لالستئصال
T/MM/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

3-2 3-2 3-2 3-2 

مسح كشفي يف منطقة خالية من 

ذبابة مثار الفاكهة للتحقق من 

 غياب اآلفة ولالستبعاد

JT/MLT/McP/ 
ST/ET/LT/MM/CC/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

1 1 1-2 3-14 

مسح تعيني احلدود يف منطقة 

تنتشر فيها ذبابة مثار الفاكهة 

مبستو منخفض بعد كشف 

 2باإلضافة للمسح الكشفي

JT/YP/MLT/McP/OBDT/ST/E
T/LT/MM/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

40-220 40-20 40-20 40-20 
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 .Rhagoletis sppكثافات املصيدة ألنواع  (هك) 4دول اجل

 
منط املصيدة  االصطياد

0
كثافة املصيدة/كم اجلاذب 

6 (6) 

نقاط دخول  حضرية هامشية منطقة إنتاج
3

 

 RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 0.2-1 0.42-0.2 0.42-0.2 0.42-0.2 مسح رصدي، بدون مكافحة

 RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 4-2 1-4 0.42-0.2 0.42-0.2 مسح رصدي للتقليص

يف منطقة تنتشـر فيهـا    تعيني احلدودمسح 

ذبابة مثـار الفاكهـة مبسـتو مـنخفض بعـد      

 زيادة متوقعة يف اجملتمع  
RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 3-2 3-2 3-2 3-2 

 مسح رصدي لالستئصال
RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 3-2 3-2 3-2 3-2 

قة خالية من ذبابة مثار مسح كشفي يف منط

 الفاكهة للتحقق من غياب اآلفة ولالستبعاد
RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 1 0.2-3 3-2 2-14 

مسح تعيني احلدود يف منطقة تنتشـر فيهـا   

ذبابة مثـار الفاكهـة مبسـتو مـنخفض بعـد      

 2كشف باإلضافة للمسح الكشفي
RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 40-220 40-20 40-20 40-20 

1
  ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إىل العدد اإلمجالي. 

 تعزو إىل العدد الكلي للمصائد. (4)
3

 أيضًا مواقع أخرى عالية اخلطورة. 
2

 يشمل هذا املدى االصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف )منطقة القلب( ويتناقص باجتاه مناطق االصطياد احمليطة 

 اجلاذب منط املصيدة

McP  مصيدة ماكفيل AS   ملح أمونيوم 

RB     مصيدةRebell BuH هكسانويت بوتيل 

RS     مصيدة الكرة احلمراء CE   كابيلور 

PALz املصيدة الصفراء الالصقة املومضة AA  خالت األمونيوم 

YP     املصيدة ذات اللوحة الصفراء  
 
 

 Toxotrypana curvicaudaكثافات املصيدة لـ . (و) 4دول اجل

 

منط املصيدة  االصطياد
0

كثافة املصيدة/كم اجلاذب 
6 (6) 

نقاط دخول  حضرية هامشية منطقة إنتاج
3

 

 GS MVP 0.2-1 0.42-0.2 0.42-0.2 0.42-0.2 مسح رصدي، بدون مكافحة

 GS MVP 4-2 1 0.42-0.2 0.42-0.2 مسح رصدي للتقليص

يف منطقة تنتشـر فيهـا    تعيني احلدودمسح 

بابة مثـار الفاكهـة مبسـتو مـنخفض بعـد      ذ

 زيادة متوقعة يف اجملتمع  

GS MVP 3-2 3-2 3-2 3-2 

 مسح رصدي لالستئصال
GS MVP 3-2 3-2 3-2 3-2 

مسح كشفي يف منطقة خالية من ذبابة مثار 

 الفاكهة للتحقق من غياب اآلفة ولالستبعاد
GS MVP 4 4-3 3-2 2-14 

شـر فيهـا   مسح تعيني احلدود يف منطقة تنت

ذبابة مثـار الفاكهـة مبسـتو مـنخفض بعـد      

 2كشف باإلضافة للمسح الكشفي

GS MVP 40-220 40-20 40-20 40-20 

1
  ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إىل العدد اإلمجالي. 

 تعزو إىل العدد الكلي للمصائد. (4)
3

 أيضًا مواقع أخرى عالية اخلطورة. 
2

 كثافة يف املنطقة املباشرة للكشف )منطقة القلب( ويتناقص باجتاه مناطق االصطياد احمليطيشمل هذا املدى االصطياد عالي ال 

 

 اجلاذب منط املصيدة

GS الكرة اخلضراء MVP MVP    ( 4فرمون ذبابة مثار الباباظ--)ميثيل فينيل بريازين 
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 أنشطة اإلشراف -2

 

سـتعملة ومراجعـة كفـاءة اسـتعمال هـذه املـواد وإجـراءات        يشمل اإلشراف على أنشطة االصـطياد تقـدير نوعيـة املـواد امل    

 االصطياد.

 

يتعّين أن تؤدي املواد املستعملة دورها بفاعلية ومصداقية عنـد مسـتوى مقبـول مـن الفـرتة الزمنيـة املوصـوفة. ويتعـّين أن         

أن تكـون اجلاذبـات مصـدقة    حتافظ املصائد بذاتهاعلى تكاملها لكامل الفرتة اليت يتوقع أن تبقى فيها يف احلقل. وجيدر 

 وخمتربة حيويًا ملستوى مقبول من األداء باالستناد إىل استعماهلا املتوّقع.

 

يتعّين عمل تقويم فين بشكل دوري من قبل أشخاص غري مشـاركني مباشـرة بتطبيـق الربنـامج. يتوقـف توقيـت التقـويم        

الربامج اليت تستمر ملدة ستة أشهر أو أكثـر. ويتعـّين   حسب الربنامج، ولكن يوصى بإجنازه مرتني على األقل يف العام يف 

أن يعاجل التقويم كافة النواحي املتعلقة مبقدرة برنامج االصطياد علـى كشـف اآلفـات املسـتهدفة يف إطـار الفـرتة الزمنيـة        

وعيـة مـواد   احملددة للوفاء مبخرجات الربنامج مثل الكشف املبكر لدخول ذبابة مثار فاكهة ما. تشـمل نـواحي التقـويم ن   

االصطياد، حفظ السجالت، ختطيط شبكة االصطياد، رسم اخلرائط للمصائد، وضـع املصـائد، ظـروف املصـيدة، خدمـة      

 املصيدة، ترّدد تفتيش املصيدة واملقدرة على حتديد هوية ذباب مثار الفاكهة.

 
عة يف املكـان. ويـتم الوصـول إىل    جيدر تقويم نشر املصائد لضـمان أن تكـون األمنـاط املوصـوفة للمصـائد وكثافاتهـا موضـو       

 اإلثباتات احلقلية من خالل تفتيش الدروب الفردية. 

يتعّين تقويم وضع املصائد لضمان أن تكون األمناط والكثافات املوصوفة من املصـائد يف املكـان. ويـتم الوصـول إىل اإلثبـات      

 احلقلي من خالل تفتيش الدروب الفردية.

 
ختيار العائل املناسب، توقيت إعادة وضـع املصـائد، االرتفـاع، التـوازن ضـوء/ظل، وصـول       يتعّين تقويم وضع املصائد ال

ذبابة مثار الفاكهة إىل املصيدة، والقرب من مصائد أخرى. وميكن تقويم اختيار العائل، إعادة وضع املصائد والقـرب مـن   

لعائل، التوّضع والقرب إضافيا بفحص مصائد أخرى من السجالت اخلاصة بكل درب للمصيدة. كما ميكن تقويم اختيار ا

 حقليً .

 

يعّد احلفظ املناسب للسجالت أساسيًا لعمل برنامج االصطياد بشكل مناسب. ويتعّين تفتيش السجالت لكل درب مصيدة 

 لضمان أنها كاملة وحمدثة. ميكن بعدئذ استعمال اإلثبات احلقلي للمصادقة على دقة السجالت. 

 
رف اإلمجالي، اجلاذب الصحيح، اخلدمة املناسبة للمصائد، الفواصل الزمنية املناسبة للتفتـيش،  جيدر تقويم املصائد للظ

عالمات التحديد الصحيحة )مثل حتديد املصائد وتاريخ وضعها(، الدليل عن التلّوث ولصاقات التحـذير املناسـبة. ويـتم    

 إجناز ذلك يف احلقل يف كل موقع يتم فيه وضع املصيدة. 
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التقويم والقابلية على حتديد اهلوية من خالل ذباب مثار الفاكهة املستهدف الذي مت تعليمه ببعض الطـرق  ميكن حدوث 

بغية متييزه عن ذباب مثار الفاكهة الرّبي املمسوك. يوضع ذباب مثار الفاكهة املعّلم يف املصائد بغية تقويم مقـدرة الصـّياد   

واع املسـتهدفة مـن ذبـاب مثـار الفاكهـة، ومعرفتـه بـإجراءات اإلبـالغ         على خدمة املصائد، كفاءته يف التعّرف على األنـ 

 املناسبة عند العثور على ذبابة مثار فاكهة. ومن نظم التعليم الشائعة األصبغة املومضة و/أو قص األجنحة. 

 
يم الـذباب أيضـًا   ويف بعض الربامج اليت يتم فيها املسح لالستئصال للمحافظة على املناطق اخلالية من اآلفات، ميكن تعلـ 

باستعمال ذباب مثار فاكهة عقيم مشّعع بغية تقليل فرص اخلطأ يف حتديد هوية ذبابة مثـار الفاكهـة املعّلمـة علـى أنهـا      

ذبابة مثار فاكهة برّية وما يرتتب على ذلك من أعمال غري ضرورية من قبل الربنامج. وهناك ضرورة لطريقة خمتلفة قلياًل 

لذباب مثار الفاكهة العقيم لتقويم مقدرة املوظفني على متييز ذباب مثار الفاكهة الرّبي عـن ذبـاب   يف شروط برنامج إطالق 

مثار الفاكهة العقيم الذي مت إطالقه بدقة. حيث يكون ذباب مثار الفاكهة املعّلم عقيمًا ولكنه يفتقر إىل الصـبغة املومضـة،   

وضع هذا الذباب يف عينات املصائد بعد مجعها من احلقـل ولكـن   لكنه معلم فيزيائيًا بقص األجنحة أو بطريقة أخرى. وي

 قبل تفتيشها من قبل املشغلني.

 
يتعني تلخيص التقويم يف تقرير يفّصل عدد املصائد املفتشة يف كل درب اليت وجد أنها متتثل للمعايري املقبولة مثل، رسم 

للتفتـيش. ويتعـّين حتديـد النـواحي الـيت وجـدت       اخلرائط للمصائد، مكان وضعها، الظرف، اخلدمة والفاصـل الـزمين   

 ناقصة، كما جيدر عمل توصيات حمددة إلصالح هذه النواقص. 

 
املصائد. وينبغي إجراء تفتيش لسـجالت كـل مسـار مصـيد     عمل سن ومسك السجالت على حنو مالئم حاسم األهمية حل

ني للمصادقة على دقة السجالت. كما يوصى باحلفاظ لضمان أن تكون كاملة وحمّدثة. وميكن أيضًا استخدام التأكيد امليدا

 على مناذج لقسائم خاصة باألنواع اجملمعة من أنواع ذباب الفاكهة اخلاضعة للوائح. 
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 4102 يف عام النباتيةيةة تداي ر الصحة هل التاسعةالدورة  قبل منهذه  النباتية الصحة معاملة اعُتمدت

 4112: 42 الدولي لتداي ر الصحة النباتية رقم من املعيار واجب االتباعجزء هو  امللحق هذا

 

 5-51 معاملة الصحة النباتية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 82 املعيار الدولي رقم

 51 امللحق
 

 
 
 
 

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

 معامالت الصحة النباتية 82املعيار الدولي 

 :01 نباتيةالصحة المعاملة 

 Cucumis melo var. reticulatusالكنتالوب  معاجلة

 Bactocera cucurbitae البطيخ ذبابة للتخلص منحبرارة البخار  (الشمام املشبك)

(8152) 

 
 
 
 
 
 
 

 املعاجلةنطاق 

 

لكي تسفر عن نفوق ( الشمام املشبك) Cucumis melo var. reticulatusالكنتالوب  معاجلةمن  املعاجلةهذه  تتألف

 .1يالفعالية احملدَّدة Bactrocera cucurbitae البطيخويرقات ذياية  ييوض

 

 املعاجلةوصف 

 

حبرارة البخار للتخلص من ذياية البطيخ ( الشمام املشبك) Cucumis melo var. reticulatusالكنتالوب  معاجلة املعاجلةاسم 
Bactocera cucurbitae  

 غ ر متاح املكون الفعال

                                                      
 مبوافقةة األرةراا املتعاقةدة   احمللية األخرى اخلاصةة   املتطلباتيتسجيل املبيدات أو  ذات الصلةالقضايا الصحة النباتية  معاجلاتيتضمن نطاق  ال  1

لصحة البشرية أو املرتتبة على ااآلثار احملددة  يشأنمعلومات  وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقبل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. املعاجلاتعلى 

 اآلثارُينظر يف إىل ذلك، وياإلضافة . معاجلة ماعلى موافقة األرراا املتعاقدة إلجراءات احمللية قبل ا معاجلته ياستخدامينبغي  وهو ماسالمة األغذية، 

إال أن تقييم آثار معاجلة ما على نوعية السلع قد يقتضي دراسةة  . ها دولياقبل اعتمادعلى نوعية املنتجات يالنسبة لبعض السلع للمعاجلات  احملتملة

 .خدام يف أراضيه، أو تسجيلها أو اعتمادها لالستاملعاجلاتررا متعاقد ياملوافقة على  أي ُيلزموال . إضافية
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 2-51معاملة الصحة النباتية 

 (حرارة البخار) فيزيائية املعاجلةمنط 

 Bactrocera cucurbitae( Diptera: Tephritidae( )Coquillett) البطيخذياية  املستهدفة اآلفة

السلع املستهدفة 

 اخلاضعة للوائح

 (Cucumis melo var. reticulatus) الكنتالوبمثار 

 

 املعاجلةجدول 

 
 :التعريض يف غرفة حرارة خبار

 
 يف املائة 51عن  لرروية نسبية ال تقل- 

 درجة مةوية 24أكثر من لتصل إىل  عن درجة حرارة الغرفة هواء تزيد حرارةلدرجة - 

 درجة مةوية 21ملدة ترتاوح يني ثالث ومخس ساعات إىل أن تصل درجة حرارة قلب الثمرة إىل - 

ة درجة مةوي 24يف املائة وتبلغ درجة حرارة اهلواء  51دقيقة يف رروية نسبية ال تقل عن  01ترتك يعد ذلك ملدة - 

 .درجة مةوية 21وال تقل درجة حرارة ُلب الثمرة عن 

 

حرارة قلب  يهبوط درجةيف درجة حرارة اهلواء احمليط للسماح  الكنتالوب، ينبغي تربيد مثار املعاجلةوحاملا تكتمل 

 .درجة مةوية 01الثمرة إىل ما دون 

 . يف املائة 51 ينسبةثقة عند مستوى   ED99.9889 املعاجلةويبلغ مستوى الفعالية والثقة يف 

 ،املعاجلةياستمرار على فرتات تقل عن دقيقة واحدة يف أثناء  وررويتها النسبية ةوينبغي رصد درجة حرارة السلع

 . تقل عن املستوى احملدد أالوينبغي 

 

 معلومات أخرى ذات صلة

 

احلرارة  املسائل املتصلة يأنظمة درجات املعاجلةتناول الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية يف تقييمه هلذه 

 Mangan (0552.)و Hallmanآخذًا يعني االعتبار عمل  والتكييف احلراري

  "Earl’s Favourite"الصنف األصلي ومت وضعه ياستخدام ( 0551)وآخرين  Iwata عملواستند هذا اجلدول إىل 

   .درجة مةوية 22 لبهاإذا جتاوزت درجة حرارة  الثمرةوميكن أن تعطب 
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 3-51معاملة الصحة النباتية  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 املراجع

 
Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In 

G.L. Obenauf, ed. Proceedings of the 1997 Annual International Research Conference on 
Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reduction, San Diego, CA, USA, Nov. 3–5. pp. 
79-1–79-4. Available at http://www.mbao.org/mbrpro97.html (accessed September 2010). 

 
Iwata, M., Sunagawa, K., Kume, K. & Ishikawa, A. 1990. Efficacy of vapour heat treatment on 

netted melon infested with melon fly, Dacus cucurbitae Coquillett (Diptera: Tephritidae). 
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 التسلسل التارخيي للمطبوع

 
 هذا جزءًا رمسيًا من املعيار ال يعد 

 .الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية الفريق إىل املعاجلة قدمت 4114

 متوز / يوليويف تنقيح املسودة 4101-12

 .مشاورة البلدان على قراراها اإللكرتوني على عرضها جلنة املعاي ر يفموافقة  4100-11

 .4100حزيران /يونيومشاورة البلدان  4100-12

 جلنة املعاي ر  إىل تعليقاتالالصحة النباتية على  مبعاجلاترد الفريق الفين املعين  4100-04

 الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية  يإعادتها إىل املعاي رمن جلنة  4104-11

 الصحة النباتية  مبعاجلاتالفريق الفين املعين من  املسودة استعراض 4104-04

 .املقدمةرسالة إىل اجلهة  4100-14

الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية املقدِّمة من جانب  اجلهةرد  استعراض 4100-12

 .العتماده هيةة تداي ر الصحة النباتية على يعرض النصجلنة املعاي ر  وتوصية

القرار اإللكرتوني للجنة املعاي ر ياملوافقة على املسودة العتمادها من قبل هيةة تداي ر  4100-01

 الصحة النباتية

للمعيار الدولي  01اعتمدت هيةة تداي ر الصحة النباتية يف دورتها التاسعة امللحق  4102-12

42 :4112 

الكنتالوب  معاجلة 51 امللحق: 4112. 82رقم  الدولي لتدابري الصحة النباتية املعيار

Cucumis melo var. reticulatus (الشمام املشبك ) حبرارة البخار للتخلص من ذياية البطيخ

Bactocera cucurbitae (4102) روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية ،

 .والزراعة

 .4102 نيسان/أيريلآخر تعديل يف : املطبوعتاريخ 



 4102اعتمدت لجنة المعايير بروتوكول التشخيص هذا بالنيابة عن هيئة تدابير الصحة النباتية في يناير/كانون الثاني 

 4112: 42هذا الملحق جزء ملزم من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
 

 29 من 1 الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 72المعيار الدولي 
 4الملحق 

 المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

 
 لتدابير الصحة النباتية 72المعيار الدولي بروتوكوالت تشخيص 

 

 :4البروتوكول التشخيصي 
 

 Tilletia indica Mitraفطر النخر الهندي 

(7024) 
 المحتويات 

 3 ..................................................................................... معلومات عن اآلفة -0 
 2 ................................................................................... التصنيفية المعلومات -4
 2 .................................................................................................... الكشف -3

 5 ............................................................................ البذور/الحبوب فحص 3-0
 علتت  القتتائ  بالمنختت  الغستت  اختبتتار البتتذور/الحبوب  متتن النهائيتتة البوغتتات استتتخرا  3-4

 5 ................................................................................................. الحج 
 2 ...................................................................................... الفطر هوية تحديد -2

 2 .......................................................................... النهائية البوغات مظهر 2-0
 8 ..................................................................... المظهر عل  بناء التحديد 2-0-0
 8 ........................ القمح لنخريات األخرى األنواع مع المظهر حيث من المقارنة 2-0-4
 9 .................................................................. النهائية البوغات وإنبات عزل 2-4
 9 ........................................................................ النهائية البوغات إنبات 2-4-0
 03 .................................................... النخريات من المشابهة األنواع إنبات 2-4-4
 03 ....................................................... فرادى النهائية البوغات استخالص 2-4-3
 03 ................................................................. النخر لهوية الجزيئي التحديد 2-3
 1ITS .......................................................................... 02 لمنطقة القطع أنزي  تحلي  2-3-0

 بتتتاألنواع المرتبطتتتة البادئتتتات باستتتتخدام التقليتتتد  المتسلستتت  البلمتتتر  تفاعتتت  تحليتتت  2-3-4
 02 ............................................................................................. المحدد 

 ومستتبار محتتدد  بتتونواع خاصتتة بادئتتات باستتتخدام المتسلستت  البلمتتر  تفاعتت  فحتتص 2-3-3
 02 .............................................................................................. فلور 

 08 ...................... النهائية البوغات عل  الحقيقي بالوقت المتسلس  البلمر  تفاع  2-3-2
 المتسلست  البلمر  تفاع  تنفيذ إل  االنتقال قب  للنخريات النوو  الحمض تضخي  2-3-2-0

 09 .................................................................................... الحقيقي بالوقت
 الحقيقتتي بالوقتتت الطبقتتات الخماستتي الفلتتور  المتسلستت  البلمتتر  تفاعتت  اختبتتار 2-3-2-4

 لغايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات
 09 ........................................................................................ النوع تحديد

 40 ............................................................................................... السجالت -5
 40 ............................................................ المعلومات من للمزيد االتصال جهات -2



 بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  4102: 2البروتوكول التشخيصي 

  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 29 من 2 الصفحة

 44 ........................................................................................... وتقدير شكر -2
 44 ................................................................................................ المراجع -8
 45 ................................................................................................ شكالاأل -9
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات عن اآلفة -1 

 باس  أيضا يعرف الذ  "كارنال "نخر بمرض Mitra indica Tilletia الهند  النخر فطر يتسبب 
 عتام بالهنتد كارنتال فتي األولت  للمتر  كارنتال نخر وصف ت  وقد القمح. ألنواع الجزئي النخر
 آستيا غترب وجنتوب آسيا جنوب من مناطق في واسع نطاق عل  الممرض هذا وينتشر .0930
 منتتتاطق بعتتتض فتتتي رصتتتد  تتتت  قتتتد كمتتتا (.Wiese  0982 ؛4112 األمريكيتتتة  الزراعتتتة )وزار 
 (.Davila-Fuentes  0992 ؛4110  وآخرون Crous) أفريقيا وجنوب والمكسيك المتحد  الواليات

 الستجالت إن   والشيل . الشائع القمح وهجين القاسي والقمح الشائع القمح من كال عوائله وتشم  
 من تكون نأل قابليتها أثبتت قد الشيل  أنواع أن غير قليلة  والشيل  الشائع القمح بهجين المتعلقة

 يصتيب .indica T الهند  النخر فطر أن ثبت وقد (.4118 وآخرون  Sansford) اآلفة تلك وائ ع
 فتتي قتت  يكتشتتف لتت  أنتته إال الزجاجيتتة  البيتتوت ظتتروف تحتتت األعشتتاب متتن أختترى أنواعتتا

 (.4113 وآخرون  Inman) البديلة العوائ  تلك لدى الحقلية الظروف

ت  ممرض عن عبار  .indica T الهند  النخر فطر إن   البتذور تصتابو الزهيترات. يصتيب مفح 
 متن التفتيتت ستهلة كتلتة ينتت  حيتث القشتر  داخت  الفطتر وينمو للب الجنيني الطرف خالل من

 نضتر   البوغتات كتت  تكتون وحتين البنتي. إلت  الضتارب األستود اللون ذات النهائية البوغات
 المفحمتات عكت  وعلت  )التتريمثيالمين(. لستمكا برائحتة شتبيهة فاستد  نتنتة رائحة منها تفوح
 تكتون أن العائت  آذان إحتدى علت  الموجتود  البتذور كت  تكتون أن االعتياد  من فلي  العامة 
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 عتن مظهرهتا حيتث متن تختلتف ال المصتابة البتذور ذات التروو  أن كمتا  .indica Tبـ مصابة
 عليهتا فتظهتر فقت  جزئتي ك بشت البتذور استتعمار يتت  متا وعتاد  (.0 )الشتك  السليمة الروو 
 فتي المترض اكتشتاف جتدا الصتعب من فإنه وبالتالي (.4 )الشك  اإلصابة من متفاوتة درجات
 مستتتويات كانتتت إذا إال الحصتتاد  بعتتد إال المجتترد  للعتتين عتتاد  األعتتراض تظهتتر وال الحقتت .
 عالية. اإلصابة

 لونهتا إفستاد ختالل متن لحبتةا نوعيتة تراجتع إلت  أيضتا .indica T الهنتد  النختر فطتر ويتدد   
 فتي طفيفتا انخفاضتا يستبب أنته كمتا منهتا. المصتنوعة وللمنتجتات للحبة كريهة رائحة وإكساب

 اللتب متن المائتة فتي 3 عتن يزيتد متا علت  يحتتو  التذ  الشتائع القمتح فإن وعموما المحصول.
 البشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  لالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهال  مدهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  غيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر يعتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر المفحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

(Davila-Fuentes  0992). 

.T  الهنتد  النختر فطتر وبتين بينهتا التبتا  يحصت  قتد التتي نخريتاتال متن أخترى أنواع هنا  

indica  نختر تشتم  وهتي المحصتود   البتذور أو الحبتوب فتي عاد  توجد وهي Walkeri وهتو( 
 أنتواع يصتيب ممترض )وهتو .Horrida Tو اإليطتالي( والزوان المعم ر الزوان يصيب ممرض
 (.calycina Ehrharta لعشتتتتتتتتتتتتتبة ممتتتتتتتتتتتتترض هتتتتتتتتتتتتتو)و .ehrhartae Tو األرز(
 المحصتتود  البتتذور تلوثتتان .ehrhartae Tو .walkeri T نخريتتتي متتن كتتال أن ُوجتتد أستتتراليا وفتتي

 ويوجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائع. للقمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح
walkeri T. وHorrida T. المحصتود  البتذور فتي رصتدهما ويتت  األمريكيتة المتحد  الواليات في 
 القمح مع مداور  الزوان وأنواع األرز أنواع فيها تزرع التي المواقع في سيما ال الشائع للقمح

 وبستتتتتبب (.4115 وآختتتتترون  Pascoe ؛Carris  0999و Castlebury ؛Castlebury  0998) الشتتتتتائع
 بدقة. تحديدها بمكان األهمية فمن المظهرية السمات حيث من الممرضات هذ  تشابه

  التصنيفية المعلومات -2 

 Mitra indica Tilletia  0930 الهند  النخر فطر االسم: 

 Mundkur (Mitra) indica Neovossia  0920 المرادفات: 

  Basidiomycota فطريتتتتتات   Eukaryota :التصعععععنيفي الموقععععع  
Ustilaginomycotina  Exobasidiomycetes  

Exobasidiomycetidae  Tilletiales Tilletiaceae 

 الجزئي النخر أو كارنال نخر الشائ : االسم 

 MycoBank 267835 الفطريات بنك المرجعية: 

  الكشف -3 

 إجراءات  3 الشك  في مبين هو كما .indica T الهند  النخر لفطر التشخيصي المخط  يصف 
 الحبتوب أو البذور عن عينات فحص ويت  العوائ . حبوب أو بذور في النهائية البوغات رصد
 لتتب عتتن الكشتتف تتت  متتا وإذا (.0-3 )القستت  اللتتب فتتي موجتتودا يكتتون قتتد نختتر أ    لتفقتتد بصتتريا
 علت  بنتاء .indica T الهنتد  النختر فطتر وجتود وتحديتد النهائيتة البوغتات إزالتة يمكن منخور 
 (.0-2 )القس  مظهر 

 استتخدام عبتر فيهتا نهائيتة بوغات عن البحث يمكن العينة  في منخور لب أ  يكتشف ل  بحال 
 هتذا مثت  أن غيتر (.4-3 )القست  فرعيتة عينتات 3 علت  الحجت  عل  بناء بالمنخ  الغس  اختبار
 علت  النهائيتة بالبوغتات الملوثتة الحبتوب وبتين فعتال المصابة الحبوب بين يميز ال قد االختبار
 نتيجتة فتإن بالمنخت   الغست  اختبتار دبعت النهائية بوغات أ  تكتشف ل  حال وفي البذر . سطح
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 البوغتتات عتتدد فتتإن النهائيتتة  البوغتتات عتتن الكشتتف تتت  إذا أمتتا ستتلبية. تعتبتتر العينتتة تشتتخيص
 ماهيتها: لتحديد تستخدم أن يمكن طريقة أية يحدد سوف المكتشف النهائية

 
 نتوع بتحديد األول  الخطو  تقضي أكثر  أو نهائية بوغات 01 عن الكشف ت  حال ففي 

 التوكتد  متن مزيتد إل  الحاجة دعت وإذا مظهرها. عل  بناء (0-2 )القس  البوغات تلك
 ذلتك وتلتي (0-4-2 )القست  وإنباتهتا النهائيتة البوغتات بعتزل إمعا التاليتة الخطتو  تقضي

 نتتزع وإمععا  3-3-2 إلتت  0-3-2 متتن األقستتام فتتي الموصتتوفة الجزيئيتتة البروتوكتتوالت
 علت  المباشر المتسلس  البلمر  أنزي  تفاع  ذلك ويلي (3-4-2 )القس  النهائية البوغات

   و ب و أ األقستتتتتتتتام )راجتتتتتتتتع (.2-3-2 )القستتتتتتتت  الفرديتتتتتتتتة النهائيتتتتتتتتة البوغتتتتتتتتات
  (.3 الشك  في

 النختر فطتر بتين التدقيق التمييتز أجت  متن نهائيتة  بوغتات 01 من أق  اكتشفت حال في 
 هنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ال

indica T. علت  بنتاء بالمنخت  الغست  اختبتار تكترار يستحستن لته  المشتابهة واألصناف 
 ال أن أو يكتتون أن للكشتتف المعتمتتد للحتتد ويمكتتن جديتتد . فرعيتتة عينتتات علتت  الحجتت  
 النظامي. الحد نفسه هو يكون

 متا بحستب التجارية( األسماء ذلك في )بما الطرق وصف ت  التشخيصي  البروتوكول هذا في 
 التناس . لقابلية أو الخصوصية أو للحساسية األصلي المستوى تحدد كونها نشرت

   البذور/الحبوب فحص 3-1 

 البتذور سطح تلوث التي النهائية للبوغات أو المنخور للب   المباشر  البصرية المعاينة تعتبر ال 
 بتالعين المنختور اللتب كشف يت  قد أنه إال النباتية. الصحة لغايات به موثوقا أسلوبا الحبوب أو

 هذا ويستند مر (. 21 إل  01 من )تكبير الطاقة المنخفض المجهر استعمال جانب إل  المجرد 
 التحقتق يجتب حيث الحبوب؛ أو البذور من واحد كيلوغرام زنتها عينة دراسة إل  البروتوكول

 أنتواع المثتال سبي  عل ) النجيليات بذور أو (4 )الشك  المنخور اللب عن بحثا كلها العينة من
 األخرى. نجيلياتال بذور ووجود المكتشفة األعراض تسجي  يت و الزوان(.

 للبوغات الخارجي المظهر أسا  عل  إيجابي تشخيص إجراء يمكن منخور  لب وجود بحال 
 النهائيتة. البوغتات تلتك شتك  ووصف النهائية للبوغات مجهرية شرائح وضع ويجب النهائية.
 القست  )راجع .indica T الهند  النخر بفطر اإلصابة مع النهائية البوغات مظهر ابقتط ما وإذا
 إيجابي. تشخيص إل  التوص  يمكن (8-2 واألشكال 2-0

 الصتوديوم هيدروكستيد فتي اللتب نقتع يمكتن أوضتح  بصتور  األعتراض رويتة عل  للمساعد  
 بتبيتتيض كفيتت  ذلتتك أن إذ مئويتتة درجتتة 41 حتترار  علتت  ستتاعة 42 لمتتد  المائتتة فتتي 4.1 بنستتبة

 بشتك  مفيتد  العمليتة وهتذ  جتدا. واضتح بشتك  تبترز المستود   اإلصابة وجع  بلطف السويداء
 Agarwal) األعراض تخفي أن الملونة لألصباغ يمكن حيث كيميائيا المعالجة البذور مع خاص

 رويتة يمكتن والتلتوث  د الشتدي اإلصتابة حالة وفي (.Cunfer  0993و Mathur ؛Mathur  0994و
 (.Cunfer 0993و Mathur) البذور سطح عل  النهائية البوغات

 )القست  الحجت  علت  القتائ  بالمنخ  الغس  باختبار االستعانة يمكن منخور لب أ  يوجد ال حين 
 فتتي موجتتود غيتتر أو موجتتودا .indica T الهنتتد  النختتر فطتتر كتتان إذا متتا تحديتتد أجتت  متتن (3-4

 غيتر .indica T الهنتد  النختر فطتر أن االعتبتار يمكتن منختور  لب وجود عدم حال في العينة.
.T  باكتشتاف كبيتر احتمتال فهنتا  العينة تلوث الزوان أنواع من بذورا أن تبين إذا أما موجود.

walkeri العينة. هذ  في 
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 الحجم على

 النهائيتة البوغتات عتن للكشتف موثوقتة طريقتة الحجت  علت  القائ  بالمنخ  الغس  اختبار يعتبر 
 الهنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  النختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر لفطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

indica T. القاستتي القمتتح أو القاستتي القمتتح أو الشتتائع القمتتح أنتتواع متتن معالجتتة غيتتر عينتتة فتتي 
نالمه  تتزن مكترر  فرعيتة عينتات 3 من مكونة األدن  بالحد كمية اختبار المه  منو بالشيل . ج 

 فتتي موجتتود  كانتتت حتتال فتتي النهائيتتة  البوغتتات عتتن الكشتتف لضتتمان غرامتتا 51 منهتتا الواحتتد 
 متتن المختلفتتة األعتتداد لكشتتف المطلوبتتة العينتتات عتتدد علتت  لالطتتالع 0 الجتتدول )راجتتع العينتتة

 حيتتتث متتتن بالمتوستتت  المائتتتة فتتتي 84 بنستتتبة فعتتتاال األستتتلوب هتتتذا يعتبتتتر النهائيتتتة(. البوغتتتات
 زنتة عينتة لكت  فقت  شترائح بضتع عتاد  يتطلب المجهر  الفحص أن كما البوغات استخالص

 غرامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا. 51
 Inman قبت  متن المتاحتة التفاصتي  متن المزيتد وهنتا  األستلوب لهتذا وصتف يلتي متا فتي ويرد

 الحتتتد يكتتتون وقتتتد (.4113) وآختتترين Wrightو (4111) وآختتترين Petersonو ( 4113) وآختتترين
 النظامي. الحد نفسه هو يكون ال أو للكشف المعتمد

 المائتة فتي 2.0) للتبيتيض محلول في دقيقة 05 لمد  استخدامها قب  المعدات جميع نقع المه  من 
 ذبتةالكا اإليجابيتات احتمال عل  القضاء أج  من الصوديوم( لهيبوكلوريت النش  العنصر من

 تبتدو ويجعلهتا النهائيتة البوغات التبييض محلول يقت  السابقة. العينات من التلوث انتقال جراء
 بمتتاء المعتتدات جميتتع شتتطف يتتت و والمصتتطب . التتداكن االعتيتتاد  بمظهرهتتا مقارنتتة شتتفافة

 نقعها. بعد الصنبور

 إيرلنمتاير حوجلتة فتي المعالجتة  غيتر البتذور من غراما 51 عن عبار  وهي العينة  وضع يت  
 العينة توضع ث  ومن المائة. في 10.1 بنسبة المائي 41 توين محلول من م  011 مع م ( 451)

 النهائية البوغات تحرير أج  من الدقيقة في دور  411 بسرعة دقائق 3 لمد  الهزاز  اآللة عل 
 علت  موضتوع قمتع داخت  ميكرونتا 41 قيتا  منخت  علت  ميكرونا 53 قيا  منخ  في فتسكب
 51  بواستطة مترتين العينتة علت  تحتو  التي الحوجلة شطف يت  ث  م (. 511) أخرى حوجلة
 العينتة علت  الشتطف متاء ستكب متع المترتين متن كت  فتي المعقت  الصتنبور متاء متن تقريبا م 

 باستتخدام مت ( 311-411) المعقمتة الصتنبور ميا  بواسطة العينة غس  ويت  المنخ . في القابعة
 والمنخت  عينتةال إزالتة وتت  البذور. عن النهائية للبوغات الجيد  اإلزالة لضمان شافطة زجاجة
 باستتتخدام وذلتتك درجتتة  25 بزاويتتة ميكرونتتا 41 قيتتا  المنختت  إمالتتة وتتتت  ميكرونتتا. 53 قيتتا 
 أعلت  من المنخ  عل  وجود الم الفلذ غس  ويت  المعق   الصنبور بماء مملوء  شافطة زجاجة
 كتت  غستت  إلت  العمليتتة هتذ  تتتدد  األمتتام. وإلت  التتوراء إلت  كاستتحة جانبيتتة بحركتة أستتف  إلت 

 غستت  يتتت  ثتت  ومتتن المنختت . متتن الستتفلي الجتتزء فتتي العينتتة متتن المستخلصتتة النهائيتتة البوغتتات
 يتت  أن هت الم ومتن مت . 05 سعة المركز  للطرد مخروطي أنبوب في والفلذ النهائية البوغات
 البوليكربونتات أنابيتب بجوانتب تلتصق النهائية البوغات أن بما لينيالبوليبروب أنابيب استخدام

 ميكرونتا 41التـ منخت  يبتدو أن إلت  الخطتوات هتذ  تكترار ويجتب مغلوطتة. نتائ  إل  يدد  ما
 يمكتن األمتر  لتزم وإذا مت . 8 متن قريبتة األنبوب في الموجود  النهائية الكمية وستكون نظيفا.
 البوغتتتات متتتن للتحقتتتق الطاقتتتة متتتنخفض مجهتتتر تحتتتت ميكرونتتتا 41 قيتتتا  المنختتت  فحتتتص
 المترسبة. النهائية

 

 متن دقائق لثالث g 0111 بقو  المركز  الطرد إل  العملية عن النات  المستعلق المزي  يخضع 
 المستخلصتة ذالفلت معظت  متن كثافتة أكثتر هتي األخيتر  تلتك أن بما النهائية  البوغات جمع أج 
 النستبية المركزيتة الطتارد  القتو  لحستاب المستتخدمة المعادلة أما بالغس .  االختبار عملية من

 ق.أقصتتتتت  04.0 ق.ط.ن.= هتتتتتي الدقيقتتتتتة فتتتتتي التتتتتدورات عتتتتتدد علتتتتت  بنتتتتتاء (g) )ق.ط.ن.(
 الدوران مركز من )بالمليمترات( األقص  القطر يعني ق.أقص " " أن حيث ²(011)ق.ط.ن./
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 المتتاد  تعكيتتر دون متتن بعنايتتة الطافيتتة المتتاد  إزالتتة تتتت  المركتتز . الطتترد أنبتتوب أستتف  إلتت 
 الترستبات فحتص ذلتك بعد ويمكن للرمي. قابلة جديد  باستير ماصة باستخدام وذلك المترسبة 

 المستتتعلق  لتخفيتتف المتتاء إضتتافة يمكتتن جتتدا  ستتميكة الترستتبات كانتتت وإذا المجهتتر. تحتتت
 قبتت  متجتتان  مستتتعلق علتت  الحصتتول لضتتمان الماصتتة فطتتر بواستتطة المستتتعلق وتحريتتك
 المجهر. تحت الفحص

 

 علت  الواحتد   للكميتة ميكرولترا 41 بحج  منفصلة بكميات المستعلق ترسبات كام  وضع يت  
 بقتدر  المضتيء المجتال مجهتر باستتخدام الشترائح فحتص يتت  بستاتر . وتغطت  مجهر شريحة
 علتت  المستتتعلق متتن مربتتع مليمتتتر كتت  دراستتة مهتت ال ومتتن متتر . 21و 41 بتتين تتتتراوح تكبيتتر

 تستجي  يتت  النهائيتة  البوغتات علت  العثتور تت  وإذا نهائيتة. بوغتات وجتود عتن بحثا الشريحة
 كت  علت  الموجتود  النهائيتة البوغتات وعتدد والزخرفة( واللون الحج  )مث  المظهرية سماتها
 شريحة.

 

 المختلفتة المستتويات لكشتف المطلوبة غراما 51 زنة المكرر  الفرعية العينات عدد -1 الجدول 
 النهائيتة للبوغتات متستاو   توزيتع افتتراض متع الموثوقيتة  متن محتدد  مستتويات مع التلوث من
(Peterson 4111  وآخرون.) 

النهائية بناء عل   عدد العينات المكرر  المطلوبة لكشف البوغات  
 مستوى الثقة )نسبة مئوية(

 )عتتتتدد التلتتتتوث مستتتتتوى
 لكتتتت  النهائيتتتتة البوغتتتتات

 زنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة عينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 غراما( 51

 في المائة 99.99 في المائة 99.9 في المائة 99

1 3 5 6 

2 2 3 4 

5 1 1 1 
 

 الفطر هوية تحديد -4 

 وعلت  اللتب علت  الظتاهر  األعتراض )أ( علت  إمتا .indica T الهنتد  النختر فطتر تحديد يستند 
 عتتن والكشتتف النهائيتتة للبوغتتات الختتارجي المظهتتر )ب( علتت  وإمتتا النهائيتتة  البوغتتات مظهتتر
 الشتك  )أنظتر المتسلست  البلمتر  تفاع  تقنيات إحدى بواسطة النوو  للحمض الفريد التسلس 

3.) 

   النهائية البوغات مظهر 4-1 

 فحتص إعتاد  يمكتن بالمنخت   الغست  اختبار في مشبوهة نهائية بوغات ل ع العثور يت  عندما 
 عتتن بحثتتا األم العينتتة ومتتن المغستتولة الفرعيتتة( العينتتات )أو الفرعيتتة العينتتة متتن كتت  فتتي اللتتب

 المجهتر  الفحتص طريتق عتن منهتا التثبتت ينبغتي أعراض  عل  العثور ت  ما وإذا أعراض.
 إلت  إشتارات عتن بحثا العينة في توجد عشبية بذور أ  فحص أيضا وينبغي النهائية. للبوغات
 مجهتر.ال تحتت بهتا المرتبطتة النهائيتة البوغتات فحتص فيجتب وجدت ما وإذا بالنخر  اإلصابة
 فتتيمكن بالمنختت   الغستت  اختبتتار لتتدى المنختتور اللتتب فتتي نفستتها النهائيتتة بوغتتاتال وجتتدت وإذا

 ممارستة فيستحسن األكبر  العينة في منخور لب أ  عل  العثور ت ي ل  وإذا التشخيص. إجراء
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 التحديد. أج  من (2-3-2 إل  0-3-2 )األقسام الجزيئية االختبارات أحد

 وكتذلك .indica T الهنتد  النختر لفطتر النهائيتة للبوغات المظهرية الخصائص 4 الجدول يسرد 
 أو البتتذور شتتحنات فتتي عليهتتا العثتتور يمكتتن التتتي شتتائعةال النخريتتات ألنتتواع النهائيتتة البوغتتات
 ..indica T الهند  النخر فطر أنها خطو يظن قد والتي الحبوب

   المظهر على بناء التحديد 4-1-1 

 المستتتدير وشتتبه المستتتدير بتين .indica T الهنتتد  النختتر لفطتتر النهائيتة البوغتتات شتتك  يتتراوح 
 ولكنته الناضجة  غير النهائية البوغات عل  عاد  )يوجد صغير خوطي جزء له يكون وأحيانا
 22و 44 بتتين معظمهتتا قطتر يبلتت  الناضتجة(؛ النهائيتتة البوغتتات علت  األحيتتان بعتض فتتي يوجتد

 بتين متا هتو )المتوست  ميكرونتا 22 إلت  يصت  إذ أحيانا ذلك من أكبر يكون قد ولكنه ميكرونا 
 المحمر البني وبين الشاحب البني إل  الضارب البرتقالي بين لونها يتراوح (؛ميكرونا 20و 35

 وهتتي (؛5 و 2 )الشتتكالن اللتتون وكامتتد  ستتوداء الناضتتجة النهائيتتة البوغتتات وتكتتون التتداكن؛
 أطتراف متع وأحيانتا المبتتور  وبتين والحتاد  المروستة بتين تتفتاوت أشوا  مع بكثافة مزخرفة
 فرديتة كوشتوا  إما السطح من تبدو وهي ميكرونا  (1.2-) 1.5و 2.0 بين ارتفاعها يبل  منحنية
  األشوا ويكسو (؛5 و 2 )الشكالن الشك ( )مخية متقاربة ضيقة كنتدات وإما بكثافة( )شوكاء
 . (CMI 0983 ؛4112  وآخرون Carris) رقيق شفاف غشاء

 المستتتدير وشتتبه المستتتدير بتتين .indica T الهنتتد  النختتر لفطتتر العقيمتتة الخاليتتا شتتك  يتتتراوح 
 متع وتكتون ميكرونتا  28 × ميكرونتا 48و 01 بين حجمها ويتفاوت مصفر بني لونها والدمعي.

 صتفائح. ذات وهتي ميكرونتات 2 إلت  ستماكتها تصت  ملستاء وجوانبهتا قصتير   ساق بدون أو
  وآخترون sCarri) بالمنخت  الغست  عمليتات فتي شتيوعا أقت  تكتون أن إل  العقيمة الخاليا تمي 
 (.CMI 0983؛4112

 متتن التثبتتت حينتتذا  يمكتتن بالمنختت   الغستت  اختبتتار فتتي أكثتتر أو نهائيتتة بوغتتات 01 وجتتدت إذا 
ل فتال نهائيتة  بوغتات 01 عتن يقت  متا اكتشتف إذا أمتا تحديدها. ت  التي المظهرية السمات  يعتو 
 والبحتر أوروبتا فتي النباتتات وقايتة )منظمتة الموثتوق للتحديتد بالكامت  المظهرية السمات عل 

 جديتد  فرعيتة عينتات إعتداد عبتر العينة تقسي  المستحسن من الحالة هذ  في (.4112 المتوس  
 واختبارها. واحدا كيلوغراما زنتها البالغة األصلية الكمية من انطالقا

  القمح لنخريات األخرى األنواع م  المظهر حيث من المقارنة 4-1-2 

 .T و T. horrida و T. walkeri و T. indica نخريتتات تميتتز التتتي المظهريتتة الستتمات أهتت  متتن 

ehrhartae ؛4 )الجتتدول واللتتون والزخرفتتة وكمتوستت ( )كمجموعتتة النهائيتتة البوغتتة حجتت  هتتو 
 حجتت  ويتتتوثر البوغتتات. حجتت  بشتتون المنشتتور  التقتتارير تختلتتف متتا غالبتتاو (.8 إلتت  2 األشتتكال
 فتتي أنتته (4115) وآختترون Pascoe أظهتتر فقتتد التستتخين. وبعالجتتات المستتتخدم بالوستتي  البوغتتة
 المحصود. الشائع للقمح الشائعة الملوثات من .ehrhartae T و .walkeri T من ك  تعتبر  أستراليا
 المظهتتر حيتتث متتن المتشتتابهين .horrida Tو .walkeri T فطتتر  فتتإن المتحتتد   الواليتتات وفتتي

  Carrisو Castlebury) المحصتتود الشتتائع للقمتتح المعروفتتة الملوثتتات متتن همتتا الجينيتتة والتركيبتتة
 النخريتتات أنتتواع إلتت  باإلضتتافةو (.0992  وآختترون Smith ؛Castlebury 0999و Cunfer ؛0999

 فطتر وبتين المزدوجتة البوغتات ذات النخريات بين التبا  يحص  قد  4 الجدول في المذكور 
 .(0998  وآختترون Pimentel ؛Fischer  0920و Durán ؛Durán  0982) .indica T الهنتتد  النختتر
Barclayana  نختر تشتم  وهي الشائع القمح من ملوثات من تكون ألن عرضة أق  األنواع هذ 

latu sensu (التتدخن مثتت  النجيليتتات  متتن ةمختلفتت أنتتواع تفحتت  يستتبب )عشتتبة ونختتر  والعشتتب 
 ونخر (Paspalum )عل  rugispora ونخر (Lachnagrostis filiformis )عل  inolens ونخر  الحب

boutelouae   عل( Bouteloua gracilis).  حيتث متن المتشتابهة األنتواع هتذ  متن أيتا أن يتبين ول 
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 الشائع. القمح طبيعي بشك  تصيب الشك  

 فتتي البوغتتات تلتتك تبيتتيض عبتتر النهائيتتة البوغتتات لتتـ"سبين" الوستتط  الستتمات تعزيتتز ويمكتتن 
 ذلتك بعتد يمكتن األمر  لزم وإذا دقيقة. 41-05 لمد  المائة في 01 بنسبة الصوديوم هيبوكلوريت

  فتي القطتن زرقتة أو الرتيبتان زرقة بواسطة وصبغها الماء في مرتين النهائية البوغات شطف
 (.8 )الشك  مثال الالكتوغليسرول

   النهائية البوغات وإنبات عزل 4-2 

 الغست  اختبتار فتي المكتشتفة النهائيتة البوغتات هويتة متن للتوكتد متاحتتان طريقتتان حاليا توجد 
 الشتتريحة عتتن النهائيتتة البوغتتات الستتتخالص القياستتي اإلجتتراء فهنتتا  (.4-3 )القستت  بالمنختت 
 يتتيح التذ و (4119) وآخرون Tan وضعه الذ  الجديد واإلجراء ( 0-4-2 )القس  إنباتها وحفز
-4-2 )القست  الشتريحة عن مرفوع واحد نهائي بوغ عل  مباشر  المتسلس  البلمر  تفاع  تنفيذ
3.) 

   النهائية البوغات إنبات 4-2-1 

 في النهائية البوغات نقع يت  استنباته أج  من اختيار . طفيلي .indica T الهند  النخر فطر إن 
 المائي. األجار من شرائح عل  إنباتها ث  ومن بسرعة سطحيا وتعقيمها الماء
 علتت  المقطتتر بالمتتاء غستتلها عبتتر الستتاترات وعتتن الشتترائح عتتن النهائيتتة البوغتتات رفتتع يمكتتن
 المركتز  للطرد ومعق  نظيف مخروطي أنبوب في وضعها ث  ومن ميكرونا 41 قيا  المنخ 
 علت  لتيال األنابيب تحضين يت  م . 5-3 من قريبا الحج  يكون أن ويجب .(4-3 القس  في )كما

 أكثتر والبكتيريتة الفطريتة الملوثتات وجعت  النهائيتة البوغتات لترطيتب مئوية درجة 40 حرار 
 النهائيتتة البوغتتات ترستتيب يتتت  الليتت  ختالل التحضتتين وبعتتد الالحتتق. الستتطحي للتعقتتي  عرضتة
 دقائق. 3 لمد  g 1041 بقو  المركز  الطرد بواسطة

 مت  5 فتي الترسب استعالق خالل من النهائية البوغات وتعق   السطح عل  الطافية المواد ترفع 
 التبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيض متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن

 بسترعة األنبتوب ويقلب الصوديوم(  لهيبوكلوريت النش  العنصر من المائة في 5.1 إل  3.1)
 البوغتات بعتض تقتت  قتد .واحد  دقيقة لمد  g 0411 بقو  المركز  للطرد ويخضع مرات ثالث
 عتن وكبتدي  التدقيقتين. التبيتيض  متاد  فتي تمضتيه التذ  اإلجمتالي الوقت تعدى ما إذا النهائية
 متتن 01-5 فتتي دقيقتتة 31 لمتتد  ستتطحيا النهائيتتة البوغتتات تعقتتي  يمكتتن التبيتتيض  بمتتاد  المعالجتتة
 الستتطحي التعقتتي  فتتي ةفعالتت والمكهربتتة المحمضتتة الميتتا  تعتبتتر والمكهربتتة. المحمضتتة الميتتا 

 الواحتتد  الدقيقتتة بتتين تتتتراوح لمتتد  المبيضتتة بالمتتاد  المعالجتتة متتع بالمقارنتتة ولكتتن للبوغتتات 
 ثت  (.0999  وآخترون Bonde) تخففته أن من بدال النهائية البوغات إنبات تحفز فهي والدقيقتين 

 في الترسب استعالق وإعاد  الطافية المواد إزالة طريق عن مرتين النهائية البوغات غس  يت 
 دقائق. 5 لمد  g 0411 بقو  المركز  الطرد وإجراء المعق  المقطر الماء من م  0

 متن مطهتر  ميكرولتتر 411 وتوضتع المعقت  المقطتر الماء من م  0 في الترسب استعالق يعاد 
 الحيويتة المضتادات من صفائح مع الماء جارأ من المائة في  4 عل  النهائية البوغات مستعلق

(A + WA) المستتخدمة الحيويتة المضتادات أمتا للمتد. معقمتة أدا  بواسطة عليها وتنشر لوحات 
 متن لتتر لكت  الستربتوميستين ستلفات متن ملت  411و الطعام( )ملح G-البنسلين من مل  21 فهي

 التـ صتفائح تحضتين يتت  (. 2007 المتوست   والبحتر أوروبتا فتي النباتتات وقاية )منظمة األجار
A + WA  الصتفائح تتتر  ثت  ومن ساعة. 04 مد  للضوء وتعرض مئوية درجة 40 حرار  عل 

 إثيلين. البولي من شفافة أكيا  داخ  توضع أو تخت  أن قب  أيام لمد 

 أو 048 إلت  34 تحمت  أفطتور  النائمتة غيتر النهائيتة اتالبوغ تنت  يوما  02 إل  2 انقضاء بعد 
 نتوعين متن ثانويتة بوغتات المستتعمرات هتذ  وتنتت  طرفهتا. علت  البدائيتة البوغتات من  أكثر
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 وستائ  علت  مباشتر  ث  من إنباتها ويمكن الشك . السجقية والنوع الشك  الخيطي النوع عاد :
 كت  تقتطع البطاطا. دكستروز مرق مث  ائلةالس المغذيات من وسي  عل  أو (9 )الشك  صلبة

 عنتتد وتعلتتق منبتتتة مستتتعمرات أو نهائيتتة بوغتتات تحمتت  ستت ( 0 × ستت  0) األجتتار متتن صتتغير 
 يتتيح إذ المترق  ستطح المنب تت  النهتائي البوغ يواجه بحيث بيتر  طبق لغطاء السفلي الجانب
 مئويتة درجة 40 حرار   عل األطباق تحضين ويت  المرق. سطح عل  تنتشر أن للبوغات ذلك
 علت  الراقد  البدائية البوغات تنت  أيام 3 إل  يومين وبعد ساعة. 04 لمد  للضوء تعريضها مع

 أفطتتور  كتت  ترفتتع ستتنتمترا. 1.0و 5.1 بتتين متتا قطرهتتا يبلتت  صتتغير  أفطوريتتات المتترق ستتطح
 توضتتع ثتت  المتترق. فتتائض إلزالتتة معقتت  ترشتتيح ورق وتالمتت  معقمتتة  تشتتريح إبتتر  بواستتطة

 متت ( 1.4 إلتت  5.0 ستتعة األصتتغر المركتتز  للطتترد )أنابيتتب مناستتبة قتتوارير فتتي األفطتتورات
 الصتتفر تحتتت مئويتتة درجتتة 81 حتترار  علتت  تختتزن أو مباشتتر   النتتوو  الحمتتض الستتتخرا 
 الحق. وقت في منها النوو  الحمض الستخرا 

 كمتا م االتدو علت  الممكن باألمر الجزيئي  االختبار لغايات النهائية البوغات إنبات يكون ال قد 
 بواستتطة المعالجتتة الحبتتوب حالتتة فتتي كمتا الصتتوديوم هيدروكستتيد بواستتطة البتتذور تعتتال  حتين

 غتاتالبو عتدد زيتاد  إلت  تدد  قد المنخولة المكرر  العينات عدد زياد  إن الفطريات. مبيدات
 في النهائية البوغات تمر قد لإلنبات. القابلة النهائية البوغات عدد وبالتالي المستخلصة النهائية
 هتذ  حت  ويمكتن (.4112 وآخترون  Carris) اإلنبتات علت  يتدثر أن يمكتن ما السكون  من فتر 

 )أنظتر ةالفرديت النهائيتة البوغات عل  مباشر  المتسلس  البلمر  تفاع  تنفيذ خالل من المشكلة
 (.2-3-2 القس 
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29 10 من   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  الصفحة

 يرتب  وما ehrhartae Tilletiaو horrida Tilletiaو walkeri Tilletiaو indica Tilletia لنخريات النهائية للبوغات المظهرية السمات -2 لجدولا 
 عوائ  من األربعة األنواع بهذ 

 

 النوع
حجم البوغ 
 النهائي

 )ميكرومتر(

حجم البوغ 
 النهائي
 )المتوسط(
 )ميكرومتر(

 لون البوغ النهائي
شك  البوغ 
 النهائي

غالف البوغ 
 النهائي

 العائ  أشواك البوغ النهائي

T. indica ()أ   44-22 35-20 برتقتتالي بنتتي شتتاحب  
إلتتتتتت  بنتتتتتتي محمتتتتتتر 
داكتتتتتتن  أمتتتتتتا لتتتتتتون 
البوغتتتتات الناضتتتتجة 
 فبين األسود والكامد

متتتتن مستتتتتدير 
إلتتتتتتتت  شتتتتتتتتبه 

 مستدير

 ( ميكرومتر2-) 5-0.2 موجود
حتتتين ينظتتتر إليهتتتا متتتن الستتتطح تظهتتتر 
نتتتدات شتتائكة كثيفتتة أو ضتتيقة متقاربتتة 

 )ذات أشكال مخية دقيقة(
حتتتين ينظتتتر إليهتتتا متتتن الوستتت   يظهتتتر 

وأكثتتتتر اكتمتتتتاال بمتتتتا أن  كفتتتتاف أملتتتت 
األشتتتوا  مرتبتتتة بكثافتتتة متتتع أطتتتراف 

 منحنية أحيانا.

أنتتتتتتتتتواع القمتتتتتتتتتح 
 المختلفة

T. walker (ب)   28–35 31-30 أصتتتفر شتتتاحب إلتتت   
بنتتتتي محمتتتتر داكتتتتن 
)وال يكون أبدا أستود 

 أو كامدا(

موجتتتتتتتتتتتتتتود  مستدير
ويمتتتتتد إلتتتت  
األطتتتتتتراف  
شتتتفاف إلتتت  
 بني مصفر

 ميكرومترات 3-2
 تقريبا.خشنة ومخية الشك  

نتدات عريضة مخية الشك  ولكتن لتي  
بصتتتور  كاملتتتة حتتتين ينظتتتر إليهتتتا متتتن 

 السطح.
وحتتتين ينظتتتر إليهتتتا متتتن الوستتت  يظهتتتر 
جانبهتتتا غيتتتر ستتتو  متتتع ثغتتترات بتتتين 

  الشوكة واألخرى.

 الزوان المعمر
 الزوان اإليطاليو

T. horrida) (   ناض  أق(
 (45من 

بنتتتتي كستتتتتنائي متتتتن  42-48
فتتاتح إلتت  داكتتن وقتتد 

 يكون شبه كامد

مستتتتتدير إلتتتت  
 شبه مستدير

موجتتتتتتتتتتتتتتود 
ويمتتتتتد إلتتتت  
أطتتتتتتتتتتتتتراف 
األشوا   متا 
بتتين الشتتفاف 

ن  والملو 

 ميكرومتر 3إل   0.5
يكتتون عتتاد  منحنيتتا ويظهتتر علتت  شتتك  
صتتتفائح متعتتتدد  األضتتتالع حتتتين ينظتتتر 

 إليها من السطح.

مختلتتتتتتتف أنتتتتتتتواع 
 األرز

بنتتتي زيتتتتوني داكتتتن  ال بيانات T. ehrhartae 02-45)د(
جتتتتتدا حتتتتتين يكتتتتتون 
ناضتتتتجا. قتتتتد يكتتتتون 
كامتتدا بستتبب استتوداد 

 الصفائح.

مستتتتتدير إلتتتت  
 شبه مستدير

موجتتتتتتتتتتتود  
يمتد إل  قمة 
األشتتتتوا  أو 
حتتتتتتتت  متتتتتتتا 
 بعدها بقلي 

 ميكرومتر 4.5 -0
أشتتتوا  أستتتطوانية الشتتتك  أو مخرزيتتتة 

 نوعا ما.
حتتين ينظتتر إليهتتا متتن الستتطح نتتادرا متتا 

صتتتفائح  تكتتتون مخيتتتة الشتتتك . ولتتتديها
 عريضة وحاد  متعدد  األضالع.

Ehrharta calycina  
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حتتتين ينظتتتر إليهتتتا متتتن الوستتت  يتتتتراوح 
الشتتك  بتتين المبتتتور بشتتك  عتتريض أو 

 المدور بشك  طفيف عند القمة.
 

  Carrisو Castlebury ؛0998  ينوآختتتر Milbrath ؛Castlebury  0998 علتتت  بنتتتاء )ب( (.4113) وآختتترين Inman علتتت  بنتتتاء )أ( الحواشتتتي: 
 Castlebury؛ Durán  0982؛ CMI  0925؛ Fischer  0920و barclayana T. :Durán إلتتتتتت  بالنستتتتتتبة ) ( .Castlebury  0999و Cunfer ؛0999
 .Carris  0999و

 .4115وآخرون   Pascoe)د( . 0998ن  يوآخر Aggarwal؛ Payak  0928 و T. horrida :Khanna إل  بالنسبة
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 النخريات من المشابهة األنواع إنبات 4-2-2 

 دكستتتروز أجتتار علتت  جتتدا. متشتتابهة مستتتعمرات .indica Tو .walkeri T نختترا  ينتتت استتتنبات  لتتدى 
 النوعتان ينتت  ستاعة  04 للضتوء والتعترض مئويتة درجتة 09 حترار  علت  يومتا 02 وبعتد البطاطا 
 قطرهتا ويبلت  والقشتد  األبيض بين لونها يتراوح النمو ةئبطي منتظمة غير قشرية مستعمرات عاد 
  .horrida T لنختر المشتابهة االستتنباتات تنمتو ذلتك  مقابت  فتي (.9 )الشك  مليمترات 2و 2 بين تقريبا
 األعلت  المثلت  الحترار  بستبب مليمتترات( 3 إل  4 الـ المستعمر  قطر يتعدى )ال بكثير أبطو بوتير 
 الحمتتتر  إلتتت  ضتتتاربا أرجوانيتتا صتتتبغا أيضتتتا تنتتتت  أن .horrida T لعتتزالت ويمكتتتن تهصتتتعا. التتتي

 .ومرقه. البطاطا دكستروز أجار من ك  عل  ( 9 )الشك 

 فرادى النهائية البوغات استخالص 4-2-3 

 الستاتر  مع جيدا  تجف لكي الشريحة تتر  المظهرية سماتها وتسجي  النهائية البوغات تفحص بعد 
 متن التحقتق يمكتن كتي عقتب علت  رأستا الشريحة عل  توضع عنها  الساتر  تزال وحين بدونها. أو

 بها. الملتصقة النهائية البوغات وجود

 أجتزاء إلت  تقطيعهتا عبتر عليهتا الحصتول ت  الساتر   من واحد  قطعة توضع أخرى  شريحة عل  
درجة مئوية لمد   040بعد أن يكون قد ت  تعقيمها )التعقي  الموصد عل  حرار  (  4مل  0 ×0) صغير 

درجتتة مئويتتة لمتتدى ستتاعتين(. توضتتع قطتتر  متتن  021دقيقتتة أو وضتتعها فتتي فتترن علتت  حتترار   05
عل  تلك القطعة من الساتر .  ميكرولتر 0الحمض الدارئ التري  إثيلين ديامين تترا أسيتيك بمقدرا 

وتحتت إمتا مركتب أو مجهتر للتشتريح  يتت  رفتع بتوغ نهتائي فترد  واحتد بواستطة إبتر  رفيعتة جتدا 
ووضعه في القطر  الصغير  للحمض التدارئ. وهكتذا يتفشت  البتوغ النهتائي فتي القطتر . وبواستطة 

يشتبه الشتطير . يتت   الكال ب  توضع قطعة صغير  معقمة أخترى متن الستاتر فوقهتا بحيتث تكتون متا
سحق البوغ النهائي بواسطة الكال ب من أج  الضغ  عل  الساتر ومتن ثت  تنقت  الشتطير  الزجاجيتة 

بواستطة طترف  أخترىمت . ويتت  ستحق الستاتر متر   1.4إل  أنبوب لتفاع  البلمتر  المتسلست  ستعة 
ة )  ..(.4119وآخرون   Tanالماص 

 .0-2-3-2القس   أما اإلجراءات التي تعقب ذلك فموصوفة تحت

  النخر لهوية الجزيئي التحديد 4-3 

 يمكتن ..indica T الهنتد  النختر فطتر هويتة لتحديتد المتاحتة الجزيئتي الفحتص أستاليب من عدد هنا  
 مرجعيتتة متتواد علتت  الحصتتول الضتترور  متتن ولكتتن أدنتتا   الموصتتوفة األستتاليب متتن أ  استتتخدام
 .(.2 القس  )راجع المجال هذا في خبراء من إيجابية( )ضواب 

 البوغتات إنبتات علت  تعتمتد أنهتا غيتر ناجعتة يلتي فيمتا الموصتوفة األولت  الثالثة البروتوكوالت إن
 إنبتات يستتغرق قتد المنتجتة. األفطتور  متن النتوو  الحمتض متن كفيي ما استخرا  يت  لكي النهائية
 معتدل متوست  أن (4111) وآخترون Peterson وجتد وقتد الوقتت. متن أستابيع 3 حت  النهائية البوغات
 النهائيتتة البوغتتات تحديتتد احتمتتال متتن بشتتد  يخفتتض متتا المائتتة فتتي 55 يبلتت  النهائيتتة البوغتتات إنبتتات
 ال كتذلك رابتع جزيئتي بروتوكتول وصتف تت  وقتد الجزيئتي. للفحتص الثالثتة األستاليب تلك بواسطة
 النهائية. البوغات إنبات عل  يعتمد
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علتت  مستتتوى   .horrida Tو  .walkeri Tو .indica T متتن كتت  بتتين ملحوظتتة تشخيصتتية فتتوارق توجتتد 
بين األنواع المختلفة بواستطة أستاليب تفاعت    متعددحمضها النوو  المتقدر . فقد ت  تحديد أشكال 

البلمتتر  المتسلستت  المختلفتتة  بمتتا فيهتتا ذلتتك التضتتخي  العشتتوائي للحمتتض النتتوو  المتعتتدد األشتتكال  
؛ 0998وآخرون   Larocheوتعدد األشكال لطول جزء القطع  وتعدد األشكال لطول الجزء المضخ  )

Pimentel  لمباعتد النستا التداخلي فتي الحمتض النتوو  الريبتي  4و 0(. فتي المنطقتتين 0998وآخرون
 وآخترون  T. indica (Levy و  T. walkeriفتي المائتة متن التشتابه بتين تسلستلي  98يوجد متا يزيتد عتن 

علتت  موقتع مهتت    T. walkeri  ينطتتو  ITS1غيتر أنته ضتتمن المنطقتة لمباعتتد النستا التداخلي (. 4110
أو غيرهما متن األنتواع  T. horridaأو  T. indicaير موجود في ( وهو غSca1تشخيصيا لقطع األنزي  )

(. ولقد أتاحت الفوارق 0998وآخرون   Pimentel؛ 4110وآخرون   Levyالمرتبطة بها ارتباطا وثيقا )
 T. indicaفي تسلس  الحمض النوو  المتقدر  تصمي  البادئات المرتبطة باألنواع المحدد  لكت  متن 

(. يمكن استخدام هذ  البادئتات فتي التحاليت  التقليديتة لتفاعت  4111وآخرون   Frederick) T. walkeri و
 إلتتتتتتتتتتتتتتت  جانتتتتتتتتتتتتتتتب المستتتتتتتتتتتتتتتبار TaqManالبلمتتتتتتتتتتتتتتتر  المتسلستتتتتتتتتتتتتتتلة  فتتتتتتتتتتتتتتتي نظتتتتتتتتتتتتتتتام 

(Frederick   أو االختبتتار  المتعتتدد المباشتتر بواستتطة 4111وآختترون  )مستتبارات ) 5Tan   وآختترون
4119.) 

 1ITS لمنطقة القط  أنزيم تحلي  4-3-1 

 الريبتتي النتتوو  الحمتتض لجينتتة التتداخلي النستتا مباعتتد منطقتتة هتتي المستتتخدمة الجينتتات منطقتتة إن 
(Pimentel  0998 وآخرون.) 1 منطقتي من كال المنت  المتسلس  البلمر  تفاع  أمبليكون يتضمنITS 
 ذلتك فتي بمتا أساستيا زوجتا 221 متن تقريبتا مكتون األمبليكتون وهتذا .S8.5 المحفوظ والجزء 2ITS و

 فهي: .indica T الهند  النخر لفطر المستخدمة األوليغونكليوتيدات أما البادئات. تسلسالت

 )1ITS ′)3-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G-′5 األمامية البادئة 

 (.0991وآخرون   White) )4ITS ′)3-TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-′5 العسكية البادئة 

 جترن بواسطة األفطور  طحن طريق عن إما يت  وهذا األفطور . من النوو  الحمض استخرا  يت  
 وضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع عبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر أو ومدقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 ممتلت  ثلثته األصتغر المركتز  للطترد مت  4 ستعة معقت  أنبتوب فتي األفطتور  متن تقريبا غرام  0.1
 هتذا ختت  ويتت  الجزيئيتة. للتحالي  الصالحة الميا  من م  0و مل  5.1 بحج  معقمة زجاجية بخرزات
 بربتع Tissue Lyser آلتة أو الخترزات ختالط فتي وهتز  مطاطيتة حلقتة يحتتو  لتولبي بغطاء األنبوب
 يستتتخر  ذلتتك وبعتتد ثانيتتة 31 متتد  لتستتتريح المطحونتتة العينتتة تتتتر  ثتت  ومتتن دقتتائق. 5 لمتتد  طاقتهتتا
 ال الفطريتات. متن النتوو  الحمتض الستتخرا  بتالمختبر ةخاصت عد  بواسطة منها النوو  الحمض
 ويحفت  الفتور علت  المستتخر  النتوو  الحمتض استتخدام يتت  النتوو . الحمتض تنظيتف إلت  حاجة
 الصتتفر تحتتت مئويتتة درجتتة 41 حتترار  علتت  يختتزن أو مئويتتة درجتتات 2 حتترار  علتت  الليتت  ختتالل
 األطول. للفترات
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 51 لكت  )التركيز التالي الرئيسي  المزي  يستخدم القطع أمبليكون إلنتا  المتسلس  البلمر  تفاع  إن 
 من مولر مللي 5.0 عل  )يحتو  المتسلس  البلمر  تفاع  دارئ x 0 الوحيد(: التفاع  من ميكرولترا
1((Applied Biosystems) المغنيستتتيوم كلوريتتتد

ميكرولتتتتر  dNTP  0.45مللتتتي متتتولر متتتن كتتت   1.4   
AmpliTaq (5 ( )وحتدات/ميكرولترApplied Biosystems)

0
ميكرولتتتر  0ميكرومتتتر لكت  بادئتتة و 1.5  

درجتتة  92متتن الحمتتض النتتوو  المستتتخر . أمتتا بتتارامترات تتتدوير تفاعتت  البلمتتر  المتسلستت  فهتتي: 
 52درجتتة مئويتتة لمتتد  دقيقتتة واحتتد    92دور  متتن  31مئويتتة لتغييتتر الخاصتتيات الطبيعيتتة لتتدقيقتين؛ 

 24وخطتو  تمديتد علت  حترار  درجتة مئويتة لمتد  دقيقتة واحتد   24درجة مئوية لمد  دقيقتة واحتد  و
 دقائق. 01درجة مئوية لمد  

 متن ميكرولتترا 41 لكت  )التركيتز القطتع خلتي  يلتي: كمتا المتسلست  البلمتر  تفاعت  أمبليكون قطع ت  
 دارئ متتن ميكرولتتتر 1.4 الجزيئيتتة  للتحاليتت  الصتتالحة الميتتا  متتن يكرولتتترم 3.2 الوحيتتد(: التفاعتت 
(Promega) القطتتع

 5.1 ميكروغرام/ميكرولتتتر(  01) البقتتر  المصتت  ألبتتومين متتن ميكرولتتتر 4.1 2 
(Promega)وحتتدات/ميكرولتر(  01عنتتد  1Scaوإمتتا  1Taq )إمتتا القطتتع أنتتزي  متتن ميكرولتتتر

 4
 1.01و 

 متن أكثر نوو  )حمض آنفا أنت  ما بحسب النظيف النوو  الحمض أمبليكون محلول من ميكرولتر
 مئويتتة درجتة 32 حترار  علتت  ستاعات 3 لمتد   المتزي  هتتذ  تحضتين يتت  نانوغرامتا/ميكرولتر(. 51
 2 علت  المقطوعتة المنتجتات تختزن التحضتين. ختالل االنقالب بواسطة برفق التفاع  يخل  ث  ومن

 منتت  متن ميكرولتترات 01 تحمي  يت  الحاجة  تدعو وحين الهالم. عل  تظهيرها قب  مئوية درجات
 المائة. في 4 بنسبة هالم عل  ويوضع مناسبة بعالمة ويزود التفاع 

 أنتزي  بواستطة المضتخمة الفحتص عينتات قطتع تت  بحتال .indica Tلتـ إيجابيتة  االختبتار نتيجتة تعتبر 
 هنتا  يكتون ال وحتين أساستيا( زوجا 421و 021و 001و 21و 21 )عند منتجات 5 لتعطي 1Taq القطع
 الفحتص عينتات قطتع تت  بحتال .walkeri Tلتـ إيجابية نتيجة عل  الحصول يت  .1Sca بواسطة قطع أ 

 يقطتع 1Sca ولكتن .indica T حالتة فتي كمتا نفستها الخمستة األجتزاء لتعطتي 1Taq بواستطة المضتخمة
 جتتزءا   541 بتتـ وثانيهمتتا أساستتيا زوجتتا 021 بتتـ أحتتدهما اثنتتين: جتتزئين ليعطتتي المضتتخمة المنتجتتات
 ستتتتتتينت  1Taq فتتتتتتإن .Horrida T عتتتتتتن المضتتتتتتخمة المنتجتتتتتات انبثقتتتتتتت حتتتتتال وفتتتتتتي أساستتتتتيا.

 قطتتع. أ  1Sca ينتتت  ال فيمتتا أساستتيا( زوجتتا 534و 051و 001و 21) النتتوو  الحمتتض متتن أجتتزاء 2
 األنزيمتتات أو األنتتزيمين هتتذين بواستتطة للقطتتع مختلفتتة أنماطتتا للنخريتتات األختترى األنتتواع وتعطتتي
 (.0998 وآخرون  Pimentel) األخرى

 
 
 
 
 
 

 المحددة باألنواع المرتبطة البادئات باستخدام التقليدي المتسلس  البلمرة تفاع  تحلي  4-3-2 

 إلنتتتتا  3در المتقتتت النتتتوو  الحمتتتض باستتتتخدام (4111) وآختتترون  Frederick االختبتتتار هتتتذا صتتتم   
 فهي: .indica T لـ المستخدمة األليغونكليوتيدات أما أساسيا. زوجا 202 بـ أمبليكون

__________ 
 إقصتاء بهتدف عليهتا موافقة أية يعني ال يالتشخيص البروتوكول هذا في Biosystems التجارية العالمة منتجات استخدام إن  1

 يشتك  ال ذلتك ولكتن البروتوكتول هتذا مستتخدمي إلفتاد  المعلومتة هتذ  أوردنا وقد أيضا. هي مناسبة تكون قد أخرى منتجات
 ويمكتتن ذكرهتتا. التتوارد المعتتدات و/أو الكاشتتفة و/أو الكيميائيتتة المتتواد علتت  النباتيتتة الصتتحة تتتدابير هيئتتة جانتتب متتن مصتتادقة
 نفسها. النتائ  إل  تدد  أنها أثبت حال يف لها مكافئة منتجات استعمال

 إقصتاء بهتدف عليهتا موافقتة أيتة يعنتي ال يالتشخيصت البروتوكتول هتذا في Promega التجارية العالمة منتجات استخدام إن  2
 يشتك  ال ذلتك ولكتن البروتوكتول هتذا مستتخدمي إلفتاد  المعلومتة هتذ  أوردنا وقد أيضا. هي مناسبة تكون قد أخرى منتجات
 ويمكتتن ذكرهتتا. التتوارد المعتتدات و/أو الكاشتتفة و/أو الكيميائيتتة المتتواد علتت  النباتيتتة الصتتحة تتتدابير هيئتتة جانتتب متتن مصتتادقة
 نفسها. النتائ  إل  تدد  أنها أثبت حال في لها مكافئة منتجات استعمال

ال يتماثتتت  هتتتذا التسلستتت   .AF218060و AF218059و AF218058 التتتدخول أرقتتتام الجينتتتات بنتتتك إلتتت  وزمتتتالو  Ferreira قتتتدم  3
حتوالي  BLAST: إذ تبين نتائ  DQ993184ذات رق  الدخول  indica. Tالمتقدر  كثيرا مع تسلس  الحمض النوو  المتقدر  لـ
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  29 من 15 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 Tin 3 (5′-CAA TGT TGG CGT GGC GC-3′) األمامية البادئة 

 Tin 4 (5′-CAA CTC CAG TGA TGG CTC CG-3′) العكسية البادئة 

 إلت  5.1 زنتهتا أفطتور  طحتن طريتق عتن ذلك ويجر  .األفطور  من النوو  الحمض استخرا  يت  
 متر  طحنها ث  ومن لالنحالل  دارئ مع م  5.0 سعة األصغر المركز  للطرد أنبوب في غرام 1.0

 متن ميكرولتترا 25 قتدرها ىأختر كميتة تضتاف كهربائي. بمثقاب متصلة معقمة مدقة بواسطة أخرى
 الحمتض الستتخرا  بتالمختبر خاصتة عتد   بواستطة النتوو  الحمتض استتخرا  قبت  االنحالل دارئ
 علت  المستتخر  النتوو  الحمتض يستخدم النوو . الحمض تنظيف إل  حاجة ال للفطريات. النوو 
ن أو مئويتة  درجتات 2 حترار  علت  لتيال بته فيحتف  الفور  تحتت مئويتة درجتة 41 حترار  علت  يختز 
 األطول. للفترات الصفر

 ميكرولترا 45 لك  )التركيز التالي الرئيسي بالمزي  االختبار لهذا المتسلس  البلمر  تفاع  ستعيني 
مللي  متوالر متن حمتض  01دارئ تفاع  البلمر  المتسلس  )يحتو  عل    0xالوحيد(: التفاع  من

Tris-HClمتوالر مللتي  0.5(  و8.3مللي موالر من كلوريتد البوتاستيوم )رقمته الهيتدروجيني  51  و
 و dCTP و dGTP و dATPفتي المائتة متن )كتلتة/حج ( الجيالتتين؛  1.110من كلوريد المغنيستيوم و

dTTP  وحتتتد  متتتن  1.5ميكرومتتتتر؛ و 1.0ميكرومتتتتر؛ وكتتت  بادئتتتة بتركيتتتز  1.0كتتت  منهتتتا بتركيتتتز
ميكرولتتتر متتن الحمتض النتتوو  المستتتخر  التتذ  تتت   1.0؛ وAmpliTaqبتوليمراز الحمتتض النتتوو  

 المتسلستتت  البلمتتتر  تفاعتتت  دورات بتتتارامترات أمتتتا يتتته بالطريقتتتة الموصتتتوفة آنفتتتا.الحصتتتول عل
 علت  دور  45و واحتد ؛ دقيقتة لمتد  مئويتة درجتة 92 حترار  علت  الطبيعية الخاصيات فهي:تغيير
 ثانيتتة 05لتتـ مئويتتة درجتتة 24و ثانيتتة 05لتتـ مئويتتة درجتتة 25و ثانيتتة  05لتتـ مئويتتة درجتتة 92 حتترار 
 دقائق. 2لـ مئوية درجة 24 حرار  عل  تمديد وخطو 

 عليته مناستبة عالمتة وضتع متع التفاعت  نتات  متن ميكرولتترات 01 تحميت  يت  المطلوب  النحو عل  
 األجاروز. هالم من المائة في 4 عل  واستعماله

ميكرولتتتر بالبادئتتة  0.1بتتـ  3Tin البادئتتة استتتبدال يتتت   .walkeri T عتتن للكشتتف االختبتتار إجتتراء عنتتد 
 202من  اميكرومترا(. وهذا ينت  أمبليكون 45) Tin11  (5′-TAA TGT TGG CGT GGC AT-3′) األمامية

 زوجا أساسيا.

 .indica T الهنتد  النختر فطر من لك  أساسيا زوجا 202 من واحدا أمبليكونا اإليجابية التفاعالت تنت  
.T  بتتـ الخاصتتتان البادئتتتان كانتتت إذا (.Tin11Tin/4 )البادئتتتان .walkeri Tو (  3Tin /4Tin )البادئتتتان

walkeri وindica T. المراقبتتة عينتتات كانتتت إذا )ولكتتن االختبتتار لعينتتات إيجابيتتة نتتتائ  إلتت  تدديتتان ال 
 متن أخترى أنتواع إلت  تنتمتي العينتة مستتخرجات أن يعنتي فهتذا إيجابيتة(  النوو  للحمض اإليجابية
 تلتك متن انطالقتا األنتواع متن المزيتد لتحديتد القطتع أنتزي  تحليت  يتتيح قتد ..ridahor T مثت  النخريتات
 (.0-3-2 )القس  األمر لزم إذا العينات

 
 ويمكن النوعية. السي  النوو  الحمض من انطالقا تضخي  أ  إل  التوص  يمكن ال أخرى جهة من

 فتتي الموصتتوفتين (4ITSو 1ITS) العتتامتين البتتادئتين متتع مستتتخرجات اختبتتار ختتالل ذلتتك متتن التحقتتق
 تكتن لت  إذا وبالتتالي جيتد   نوعيتة ذ  نتوو  حمتض علت  تحتتو  العينتات كانتت وإذا .0-3-2 القس 

 أو .indica T لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـ تعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود المختبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  العينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات

__________ 

 GCفتي الحمتض النتوو  المتقتدر  أعلت  متن محتتوا  متن  ATفي المائة من التماث  فق . إن التركيبتة األساستية لمحتتوى  31
في التسلستالت الثالثتة فتي بنتك الجينتات  AT(  غير أن محتوى الـKurtzman  0985في المائة ) 21و 31وح عاد  بين الذ  يترا
فتي المائتة(. ) ( ال تستتطيع البادئتتان  55.52) GCفتي المائتة وهتذا أدنت  متن محتتوى  5.23وزمالو  تبلت   Ferreiraالتي قدمها 

Tin4/TIN3  لينتتت  األمبليكتتون المرغتتوب حتتين تكتتون البادئتتات مستخلصتتة متتن الحمتتض  تضتتخي  الحمتتض النتتوو  المتقتتدر
. وبالتتتالي فتتإن التسلستتالت الثالثتتة المقدمتتة تشتتير إلتت  الحمتتض النتتوو  T. indicaالنتتوو  المتقتتدر  المستتتخر  والمنقتت  لتتـ

 الجينومي.
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  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 29 من 16 الصفحة

walkeri T.  حتوالي متن )مكونتة واحتد  مجموعتة إنتتا  عندئتذ فيمكن النخريات  من أخرى ألنواع ب 
 وإذا األجتتاروز. هتتالم علتت  المتسلستت  البلمتتر  تفاعتت  أمبليكونتتات وضتتعت عنتتدما أساستتيا( زوجتتا 221

 جديد. من واختبار  جديد نوو  حمض استخرا  فينبغي متعذرا التضخي  استمر

 فلوري ومسبار محددة بأنواع خاصة بادئات باستخدام المتسلس  البلمرة تفاع  فحص 4-3-3 

 أمبليكتون إلنتتا  الجينومي النوو  الحمض باستخدام (4111) وآخرون Frederick االختبار هذا صم  
 فهي: .indica Tلـ المستخدمة األليغونوكليوتيدات أما أساسيا. زوجا 404 من

 Tin 3′)-GC GGC CGT TGG TGT CAA-(5′ 3 األمامية البادئة 

 Tin 3′)-AGCTCCGCCTCAAGTTCCTC-(5′ 10 العسكية البادئة

CCC ATT-label) (FAM-5′  (:Biosystems Applied0) ميكرومتراتTaqMan (01 ) مسبار :RT مسبار 
3′.-quencher) (TAMRA-ACT GTC GGC TTC GGC 

 .4-3-2 القس  في موضح هو كما األفطورية األنسجة من النوو  الحمض استخرا  يت  

 التفاعت  من ميكرولترا 45 لك  )التركيز التالي المزي  االختبار لهذا المتسلس  البلمر  تفاع  يستخدم 
 متتن أل  ميكرومتتتر Mix Master Universal  2.1 العتتام الرئيستتي  المتتزي   × TaqMan 0 الوحيتتد:
 الحمتتض متتن نانوغرامتتا 5.04 المستتبار  متتن ميكرومتتترات 2و Tin11/Tin10 أو Tin3/Tin10 البادئتتات
 وفقتا عليته الحصول ت  )الذ  T.walkeriو .indica Tبـ الخاصين االختبارين من لك  الجينومي النوو 
 51 :فهتتي المتسلستت  البلمتتر  تفاعتت  دورات بتتارامترات أمتتا (.4-3-2 القستت  فتتي الموصتتوفة للطريقتتة
 مئويتة درجتة 95 حترار  عل  دور  32و دقائق  01 لمد  مئوية درجة 95و دقيقتين  لمد  مئوية درجة
 واحد . دقيقة لمد  مئوية درجة 21و ثانية  05 لمد 

 حصتتول مراقبتتة متتن التتتمكن أجتت  متتن النظتتر تتتتيح التتتي واألغطيتتة التفاعتت  أنابيتتب استتتعمال يجتتب 
 الحقيقي. الوقت في التضخي 

 األماميتة البادئتة متن ميكرولتتر 1.0 بمقتدار Tin 3 تستتبدل  .walkeri T بتـ المتعلق االختبار إجراء عند 
Tin11 

3′)-AT GGC CGT TGG TGT TAA-(5′  (45 ميكرومترا ) أساسيا. زوجا 404 من أمبليكونا ينت  ما 

 البتادئتين متع .walkeri T وكتذلك Tin Tin/3 10 البتادئتين مع تضخيما .indica T الهند  النخر فطر يولد 
10 11/Tin Tin. تتفاعت  المراقبتة عينتات أن متن الترغ  علت  تضتخيما البتادئتين من أية تول د ل  إذا أما 

  .T  مثت  النخريتات متن آختر نتوع إلت  تنتمتي العينتة مستتخرجات أن فيعتبتر متوقتع  هتو متا بحستب

horridaبـ المتعلق االختبار إجراء ولدىindica T. شتيرت  33التـ يفتوق العينتة إل  بالنسبة للدور  حد مع 
 لتدى وبالمثت   النخريتات. متن آختر بنوع يتعلق أنه جدا المحتم  من .indica Tلـ سلبي أنه إل  النتيجة
 إل  بالنسبة سلبية النتيجة وكانت 33الـ يفوق الدور  حد كان إذا  .walkeri Tبـ المتعلق االختبار إجراء

walkeri T.  من القطع أنزي  تحلي  يمكن وقد .النخريات من آخر بنوع يتعلق بونه عالية أرجحية فهنا 
 األمتتتتتتتتتر لتتتتتتتتتزم إذا العينتتتتتتتتتات تلتتتتتتتتتك متتتتتتتتتن انطالقتتتتتتتتتا األنتتتتتتتتتواع متتتتتتتتتن المزيتتتتتتتتتد تحديتتتتتتتتتد
 (.0-3-2 )القس 

 عبتتر ذلتتك متتن التحقتتق ويمكتتن النوعيتتة. الستتي  النتتوو  الحمتتض عتتن يتتنج  أن تضتتخي  أل  يمكتتن ال 
 وإذا .0-3-2 القس  في تينالموصوف (ITS4و ITS1 )أ  العامتين البادئتين بواسطة مستخرجات اختبار
 .T  أو .indica T وجود إل  االختبار عينات تشر ول  النوعية جيد نوويا حمضا تحتو  العينات كانت

walkeri زوجتتا 221 )حتتوالي واحتتد  مجموعتتة إنتتتا  يمكتتن فحينئتتذ النخريتتات متتن آختتر نتتوع إلتت  بتت 
 استتمر حتال وفتي األجتاروز. هتالم علت  المتسلست  البلمتر  تفاعت  أمبليكونتات استتعمال متع أساسيا(
 جديد. من واختبار  جديد نوو  حمض استخرا  يتوجب متعذرا  التضخ 
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  29 من 17 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 مجمت  متن بيكوغرامتات 5 تضتاهي .walkeri Tو  .indica T تحليلتي متن لكت  الحساستية حدود أن تبي ن 
 (.4111 وآخترون  Frederick) الفلتور  متن دللرصت قابلة مستويات ينت  التركيز هذا النوو . الحمض

 و .barclayana T متن مستتخر  نتوو  بحمتض مقارنتة النتوعين بهذين االختبارين صلة اختبرت وقد
tritici Tilletiaوlaevis Tilletia  وcontrovers Tilletia وfusca Tilletia .  العتزالت تلتك متن أيتة تتضخ  ول 

 المحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتددين االختبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارين متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن أ  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
 (.4111 وآخرون  Frederick) .walkeri T أو indica .Tلـ

   النهائية البوغات على الحقيقي بالوقت المتسلس  البلمرة تفاع  4-3-4 

 النوويتة الوحد  بين تطرأ التي ITS منطقة استخدام أج  من (4119) وآخرون Tan االختبار هذا صم   
 منطقتتتين تضتت  النخريتتات أنتتواع أن تبتتين وقتتد .الريبتتي النتتوو  للحمتتض والصتتغير  الكبيتتر  الفرعيتة
 Levy) الريبتتي النتتوو  للحمتتض المحفوظتتة S8.5 جينتتة بينهمتتا تفصتت  (ITS2و ITS1 )أ  متفتتاوتتين
 الحمتتتض تضتتخي  أجتت  متتن البروتوكتتول هتتذا صتتم  وقتتد (.Murray  4112و Tan ؛4110 وآختترون 
 الحقيقي بالوقت المتسلس  البلمر  تفاع  استخدام ث  ومن األول المقام في بالنخريات الخاص النوو 

 الحمتض فتي ITS1 منطقتة استتهداف تت  وقتد النخريتات. أنتواع تحديتد أجت  متن الفلوريتة والمسبارات
 لتفاعت  الطبقتات خماستي فلتور  تحليت  الطبقتات؛ المتعتدد  االختبار تصمي  أج  من الريبي النوو 
 الحبوب. في المرصود  النخريات ألنواع الوثيق التحديد أج  من  المتسلس البلمر 

 (3-4-2 القست  )متن المتسلست  البلمتر  تفاعت  أنبتوب إلت  التفاعت  خلتي  متن مستتخلص قاست  يضاف 
 متاد  تحريتر أجت  متن أجتزاء إلت  الزجاجيتة الشتطير  ستحق يتت  نفستها الماصتة بطرف وباالستعانة

 السحق. عملية خالل المتسلس  البلمر  تفاع  أنبوب جرح دمع عل  الحرص المه  ومن البوغ.

 المتسلسعع  البلمععرة تفاععع  تنفيععذ إلععى االنتقععال قبعع  للنخريععات النععووي الحمعع  تضععخيم 4-3-4-1 
 الحقيقي بالوقت

’MK56   cct gaa ggt gta-(5 البادئتين بواسطة المختلفة النخريات ألنواع النوو  الحمض تضخي  ينفذ 

3′)-tt tca gga gaa gcg (Tan  0992 وآخترون) وR-Tilletia  3′)-ttg aag caa tgt cgt atc gag caa-(5’ (Tan 
 يحتتو  وحيتد( )تفاعت  ميكرولتترا 41 فتي المتسلست  البلمر  لتفاع  عملية ك  تت  (.Murray  4112و
 أ  األربعة الديوكسينوكليوتيدات من ك  من ميكرومتر 411و المغنيسيوم كلوريد من مولر مللي 5.0

dATP وdTTP  وdCTP  وdGTP  بتوليمراز من وحد  5.1و البادئتين زو  من ك  من ميكرومتر 5.1و 
Taq (Invitrogen) النوو  الحمض

 (1.9 الهيتدروجيني )الترق  Tris متولر مللتي 51) دارئة ماد  x 0و 4 
 متتن المائتتة فتتي 0.1و x-100 التريتتتون متتن المائتتة فتتي 0و الصتتوديوم كلوريتتد متتن متتولر مللتتي 41و

 الجيالتين(.

 3 لمتتد  مئويتتة درجتتة 95 حتترار  علتت  أوليتتة دور  كالتتتالي: هتتي الحراريتتة التتدورات بتتارامترات إن 
 24و ثانيتة 31 لمتد  مئويتة درجتة 23و ثانيتة  41 لمتد  مئويتة درجتة 92 حرار  عل  دور  41و دقائق؛
 5لتـ دور  كت  عتن واحتد  مئويتة درجتة بنستبة التحميتة حترار  خفتض متع ثانيتة 31 لمد  مئوية درجة
 24 حترار  علت  تباعتا واحتد  ودقيقة دقائق 01 من تحضين فتر  وأخيرا مئوية درجة 59 إل  دورات
 مئوية. درجات 2 ث  ومن مئوية درجة

 يتت  الهتالم  علت  تظهيرهتا حتال في مئوية. درجات 2 حرار  عل  المقطوعة المنتجات تخزين يمكن 
 هتالم متن المائة في 4 عل  ووضعه مناسبة بعالمة وتزويد  التفاع  نات  من ميكرولترات 01 تحمي 

 فتي مرئيتا يكتون لتن الجتزء هتذا أن غيتر أساستيا. زوجتا 421 فهو المتوقع الجزء حج  أما األجاروز.

__________ 
 إقصتاء بهتدف عليهتا موافقتة أيتة يعني ال يالتشخيص البروتوكول هذا في Invitrogen التجارية العالمة منتجات استخدام إن  4

 يشتك  ال ذلتك ولكتن البروتوكتول هتذا مستتخدمي إلفتاد  المعلومتة هتذ  أوردنا وقد أيضا. هي مناسبة تكون قد أخرى منتجات
 ويمكتتن ذكرهتتا. التتوارد المعتتدات و/أو الكاشتتفة و/أو الكيميائيتتة المتتواد علتت  النباتيتتة الصتتحة تتتدابير هيئتتة جانتتب متتن مصتتادقة
 نفسها. النتائ  إل  تدد  أنها أثبت حال في لها مكافئة منتجات الاستعم
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 الحمتض متن كافتة كميتة هنتا  تكتون لتن إذ واحتد نهتائي وغبت علت  المتسلس  البلمر  تفاع  نفذ حال
  المتاح. النوو 

 لغايععات الحقيقععي بالوقععت الطبقععات الخماسععي الفلععوري المتسلسعع  البلمععرة تفاععع  اختبععار 4-3-4-2 
 النوع تحديد

 وبادئتات الوست  الثنائيتة المستبارات بواستطة الحقيقتي بالوقتت المتسلس  البلمر  تفاع  اختبارات تنفذ 
 0.1 ستعة المركتز  للطترد أنابيتب داخت  ميكرولتترا 41 متن للتفتاعالت (3 )الجدول األليغونوكليوتيد

 × 0ImmoBuffer متتن الطبقتتات الخماستتي المتتزي  يتكتتون .Gene-Rotor (Qiagen)5 6000 آلتتة فتتي متت 
(2Bioline  5 الديوكستينوكليوتيدات متن كت  متن ميكرومتر 411و المغنيسيوم  كلوريد من مولر مللي 

 Immolase النتوو  الحمتض بتوليمراز متن واحتد  ووحتد   dGTPو  dCTPو  dTTPو dATP األربعتة
(Bioline)6 الوستت  الثنائيتة المستبارات متن كت  متن ميكرومتتر 9.1و ميكرومتتر 2.1و ميكرومتتر 4.1و 

 النتتوو  الحمتتض أمتتا (.3 )الجتتدول تباعتتا األربتتع  العكستتية والبادئتتات األربتتع األماميتتة والبادئتتات
 البلمتتر  تفاعتت  تضتتخي  متتن المتسلستت  البلمتتر  تفاعتت  نتتات  متتن ميكرولتتتر 0 عتتن فعبتتار  النمتتوذ 

 بالنخريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات الختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوو  للحمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتض المتسلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 (.0-2-3-2 )القس 

 دقتائق 01 لمتد  مئويتة درجة 95 حرار  عل  أولية دور  عن عبار  الحرارية الدورات بارامترات إن 
 حترار  خفتض متع ثانيتة  21 لمتد  مئويتة درجتة 25و ثانيتة 05 لمد  مئوية درجة 92 من دور  21 تليها

 خيتار استتعمال يتت  مئويتة. درجتة 21 إلت  دورات 2لتـ دور   لكت  واحتد  مئويتة درجتة بنسبة التحمية
 عمليتتة ابتتتداء قبتت  فرديتتة عينتتة لكتت  المتوستتطة الخلفيتتة تحديتتد أجتت  متتن التتديناميكي األنبتتوب تطبيتتع

  وقرمز . وأحمر وبرتقالي وأصفر أخضر :قنوات 5 عل  الفلور  بيانات تسج  التضخي .

.T  بوغتات أصت  متن )أ  المائتة فتي 21و 01 بين الفردية البوغات الختبار الحساسية نسبة تراوحت 

indica  المتسلستتت ( البلمتتتر  تفاعتتت  حيتتتث متتتن إيجابيتتتة نتتتتائ  إلتتت  أدت المائتتتة فتتتي 21 إلتتت  01 فقتتت 
(TanوWright  4119.) بوغتات كت  أن ذلتك فتي بمتا األستباب متن عتدد متن الحساستية هتذ  وتنشتو  T.

indica علت  انحتالل طترأ قتد يكتون قتد ولتذا مترتين موصتد بشتك  تعقت  أن يجتب المنخور  والحبوب 
 النوو  الحمض من خلي  في .indica T بـ الخاص المسبار خاصية من تحققال ت  وقد الوراثية. الماد 
 بيكتتوغرام 0.1:0 بتتين تتتتراوح بنستتب .caries T أو .ehrhartae T أو .walkeri T أو .indica T لتتـ العائتتد

 اختبتار تت  وقتد الفرديتة(. البوغتات تحليت  متن المناستب التركيتز نطتاق إل  )يشار بيكوغرام 0:0.1و
  النخريات. من األخرى األنواع مع تتفاع  ال أنها فتبين البادئات خاصية
 فتي موصتوف هتو متا بحستب األنتواع متن نوع بك  خاص كشف لك  القياسية المنحنيات توليد يجب
 متاأ النخريتات. ألنتواع النتوو  للحمتض المعروفة التركيزات باستخدام (4119) وآخرين Tan دراسة
 فتستتخدم إليهتا التوصت  يتت  التتي الحتد( يتخطت  التضتخي  منحن  حيث الدور  )قيمة الدور  حد قيمة
 التتي التدور  حتد قيمتة فتإن عتام وبشتك  للفحص. الخاضعة النخريات أنواع بك  الخاص الحد لتحديد
  سلبية. نتيجة تعتبر الخطو   هذ  في المحدد  تلك تفوق

 الفلتور  التشتخيص اختبتار فتي المستتخدمة والمستبارات البادئتات التوتعتدي التسلستالت .3 الجدول 
 النخريات أنواع من وغيرها .indica Tبـ المتعلق المتسلس  البلمر  لتفاع 

__________ 
 إقصتاء بهتدف عليهتا موافقتة أيتة يعنتي ال يالتشخيصت البروتوكتول هتذا فتي Qiagen التجاريتة العالمتة منتجتات استخدام إن  5

 يشتك  ال ذلتك ولكتن كتولالبروتو هتذا مستتخدمي إلفتاد  المعلومتة هتذ  أوردنا وقد أيضا. هي مناسبة تكون قد أخرى منتجات
 ويمكتتن ذكرهتتا. التتوارد المعتتدات و/أو الكاشتتفة و/أو الكيميائيتتة المتتواد علتت  النباتيتتة الصتتحة تتتدابير هيئتتة جانتتب متتن مصتتادقة
 نفسها. النتائ  إل  تدد  أنها أثبت حال في لها مكافئة منتجات استعمال

 إقصتاء بهتدف عليهتا موافقتة أيتة يعنتي ال يالتشخيصت توكتولالبرو هتذا فتي Bioline التجاريتة العالمتة منتجات استخدام إن  6
 يشتك  ال ذلتك ولكتن البروتوكتول هتذا مستتخدمي إلفتاد  المعلومتة هتذ  أوردنا وقد أيضا. هي مناسبة تكون قد أخرى منتجات
 ويمكتتن كرهتتا.ذ التتوارد المعتتدات و/أو الكاشتتفة و/أو الكيميائيتتة المتتواد علتت  النباتيتتة الصتتحة تتتدابير هيئتتة جانتتب متتن مصتتادقة
 نفسها. النتائ  إل  تدد  أنها أثبت حال في لها مكافئة منتجات استعمال
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 الهدف القناة (ˈ3  ˈ5)التعديالت  (ˈ3-ˈ5أزواج البادئات )التسلس  

KB-DL-For: CTTCGGAAGAGTCTCCTT 
(nt. 64–81أ)  
KB-DL- Rev: CCGGACAGGTACTCAG (nt. 
127–142)  

ACGGAAGGAACGAGGC (nt. 105–120)  
(6-FAM, BHQ1)  

  T. indica أخضر

ACGGAAGGAACAAGGC (nt. 67–82ب)  
(JOE, BHQ1)  

  T. walkeri أصفر

Hor-DL-For: 
GGCCAATCTTCTCTACTATC (nt. 40–59 )  
Hor-DL-Rev: CCGGACAGGATCACTA (nt. 
87–102)  

CAACCCAGACTACGGAGGGTGA (nt. 
60–81)  
(CAL Fluor Red 610, BHQ2)  

 T. horrida برتقالي

 )بعتتتتتتتتتتتتتتتتض 
الستتتالالت لتتت  
 يت  رصدها(

Tri-DL-For: ATTGCCGTACTTCTCTTC (nt. 
  (د73–56
Tri-DL-Rev: 
GTAGTCTTGTGTTTGGATAATAG (nt. 
99–112)  

AGAGGTCGGCTCTAATCCCATCA (nt. 
75–97)  
(Quasar 670, BHQ2)  

 مجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال أحمر
عريض
0

  

Ehr-DL-For: CGCATTCTTATGCTTCTTG 

(nt. 72–90هـ)  
Ehr-DL-Rev: 
GTTAGGAACCAAAGCCATC (nt. 128–
146)  

CAGAGTCATTGGTTCTTCGGAGC (nt. 
104–126)  
(Quasar 705, BHQ2)  

  T. ehrhartae قرمز 

 

 AF398447ود AF310171و  AF310180وب AF398434أ هتي الجينتات بنتك دختول أرقام إن مالحظات: 
 (4119) وآختترين Tan فتتي المنشتتو ومكتتان المستتتخدمة المرجعيتتة المتتواد قائمتتة تتترد .AY770433هتتـو

 فتي األوليتة للصتناعات ويلتز ساوث نيو إدار  الزراعي  مكارثر إليزابيث معهد في موجود  والمواد
 كليوتيد(.ن  nt االتصال  جهات  2 القس  )أنظر أستراليا

 . .goloskokovii Tو .bromi Tو .fusca Tو .controversa Tو .laevis Tو  .caries T 0ذلك يشم  

   السجالت -5 

 يجتب التي المعلومات قائمة عل  االطالع أج  من 42:4112 رق  الدولي المعيار في 5-4 القس  راجع 
 بها. واالحتفاظ تسجيلها

 التتي المقتدر النهائية البوغات وعدد اإليجابية الفرعية العينات عدد التشخيص تقرير يشم  أن ينبغي 
 فإنته الجزيئتي التحليت  متن مستتزرعات علت  الحصتول تت  وإذا إيجابية. فرعية عينة ك  في اكتشفت

 المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعمر  مظهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر وصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب
 )يمكن بالمستزرعات االحتفاظ ويجب المحدد . الظروف ضمن نموها ومعدل اصطباغ أ  سيما وال

 81 حترار  عل  مجمد    تخزن أن األجار أطباق من األفطورية السدادات أو المرقات من لألفطورات
 الصفر(. تحت

   المعلومات من للمزيد االتصال جهات -6 

 من: المعلومات من المزيد عل  الحصول يمكن 

 )الستتيد  أستتتراليا  WA 6151 بيتترث  جنتتوب الغربيتتة  أستتتراليا حكومتتة واألغذيتتة  الزراعتتة وزار  
Wright Dominieاإللكترونتتي: البريتتد ؛ dominie.wright@agric.wa.gov.au  61+ 8 9368  الهتتاتف: رقتت

 ؛3875
 .(+ 61 8 474 2658 الفاك : رق 

  NSW 2570 كامتتدن  األوليتة  للصتناعات ويلتتز ستاوث نيتتو إدار  الزراعتي  مكتتارثر إليزابتث معهتد 
 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراليا

mailto:dominie.wright@agric.wa.gov.au
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  .keng.tan@idpi.nsw.gov.au-mui اإللكتروني: البريد (؛Keng-Mui )الدكتور

 شنزن  شنزن  في والصادر الوارد عل  والحجر التفتيش مكتب النباتي  والحجر التفتيش مختبر 

 اإللكتروني: البريد ؛Zhang Guiming )الدكتور الصين غوانغدون   مقاطعة 508125

zgm2001cn@yahoo.com.cn؛ 

  (.86+ 755 2558 8630 الفاك : ؛86+ 755 8211 1148 الهاتف:

 األطلستتي  شتتمال منطقتتة الزراعيتتة  البحتتوث شتتعبة األمريكيتتة  المتحتتد  للواليتتات الزراعتتة وزار  
 البريتتتتد  Peterson Gary )الستتتتيد األمريكيتتتتة المتحتتتتد  الواليتتتتات  40214 دتريك ماريالنتتتتد فتتتتورت

 (.gary.peterson@ars.usda.gov اإللكتروني:
 الواليتات ماريالنتد  ريفردايت   األمريكيتة  الزراعة وزار  لدى والنبات الحيوان صحة تفتيش شعبة

 (Mary.E.Palm@aphis.usda.gov اإللكتروني البريد ؛Palm Mary )الدكتور األمريكية المتحد 
 الواليتات ماريالنتد   بلتستفي  األمريكيتة  الزراعتة وزار  لتدى والنبتات الحيتوان صحة تفتيش شعبة

  (John.M.McKemy@aphis.usda.gov اإللكتروني البريد ؛McKemy John )الدكتور األمريكية المتحد 

 البريد (؛Hughes Kelvin )الدكتور المتحد  المملكة  1LZ YO41 يور  والبيئية  الغذائية البحوث وكالة 
 (Kelvin.Hughes@fera.gsi.gov.uk اإللكتروني:

  وتقدير شكر -7 

 البحتوث وكالتة متن .Bowyer R.Jو  .Hughes K.J.Dو .Inman A.J باألصت  البروتوكول هذا أسا  حرر 
 الحلقتي لالختبتار البروتوكتول هذا خضع وقد .4113 عام المتحد  المملكة يور   في والبيئية الغذائية

 النباتات وقاية منظمة بروتوكول أسا  شك  وقد (4114 وآخرون  Riccioni) 7أوروبية مختبرات في
 المتوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  والبحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر أوروبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

7/29(2) PM (4112) 

 الغربية  أستراليا حكومة واألغذية  الزراعة وزار   .Wright D.G قب  من البروتوكول تعزيز ت  وقد 
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 البروتوكول. هذا بمراجعة المتحد  المملكة إدنبر   االسكتلندية  للزراعة

 المراج  -8 
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 شكالاأل -9 

 

 

 كارنال نخر أعراض عليه تظهر مصاب قمح رأ  -0 الشك  
 .الغربية أستراليا حكومة واألغذية  الزراعة وزار  من مقدمة الصور 

 

 

  كارنال رنخ أعراض عليها تظهر مصابة قمح حبوب -4 الشك  
 .الغربية أستراليا حكومة واألغذية  الزراعة وزار  من مقدمة  الصور
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 عينات في indica Tilletia الهند  النخر فطر لكشف المعتمد  العملية يظهر بياني مخط  -3 الشك  
 .والحبوب البذور
RFLP  القطع جزء طول أشكال تعدد. 

                           

                        

        4-1 

                            

                4-1 

        0           0             

   2       T.indica

         0           0            

    2      T. indica 

                  0                 0                                      6                                                  

     0                        3-1 

           2                                                    50    0   

       3-2 

     2                RFLP        4-3-1    

                      2                   2  

           4-3-2                           

       TaqMan        4-3-3   

    0    *    

    2  

             

    0
 

                      

    2  T. indica

   

            

         

   2   

                                          4-2-1     2  

     2 0             2        2         

                                                      2                  

    2              0           0               2 T. indica

  0  2  10

                 2               2                  

       4-2-3               2             0 

          0         -         2          

               4-3-4 

                    

                   

             0      

    2                

             3-2 

      10  -    
                       0            

    2    0         0         

   

   

   

*         2            0             T.indica        0   



 بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  4102: 2البروتوكول التشخيصي 

  29 من 25 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 

 مع باالقتران استعمالها يجب للنخريات. النهائية البوغات لزخرفات توضيحية صور -2 الشك  

 4 الجدول

  (0-2 )القس 

 المتحد . المملكة يور   المركز   العلوم مختبر  .Inman A من مقدمة الصور



 بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  4102: 2البروتوكول التشخيصي 

  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 29 من 26 الصفحة

 

 

 مرتبة األشوا  السطحية. الزخرفية األنماط تظهر indica Tilletia لنخر النهائية البوغات -5 الشك  

 تقريبا(. الشك  )مخية متقاربة ضيقة نتدات بشك  وإما بكثافة( )شوكاء فرد  بشك  إما بكثافة

 ميكرومترا. 02مل : 01 المقيا :

 المتحد . المملكة يور   المركز   العلوم مختبر  .Inman A من مقدمة الصور 

 

 

 مرتبة األشوا  السطحية. الزخرفية أنماطها تظهر walkeri Tilletia لنخر النهائية البوغات -2 الشك  
 01 المقيا : سميكة. تكتالت أو مرجانية ونتدات مكتملة غير مخية أشكال بين وتتراوح بخشونة
  ميكرومترا. 02 مل =

 المتحد . المملكة يور   المركز   العلوم مختبر  .Inman A من مقدمة الصور
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 عل  مرتبة األشوا  زخرفية. أنماط سطحها عل  تظهر horrida Tilletiaلـ النهائية البوغات -2 الشك  
 ميكرومترا. 02 = مل  01 المقيا : مخية. نتدات ك ش عل  أحيانا أو مضلعة قشور شك 

 المتحد . المملكة يور   المركز   العلوم مختبر  .Inman A من مقدمة الصور

 

 

 ألف 



 بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  4102: 2البروتوكول التشخيصي 

  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 29 من 28 الصفحة

 

 

  باء 

 تبتين walkeri Tilletia )بتاء(و indica Tilletia )ألتف( الهنتد  النختر لفطتر النهائيتة البوغتات -8 الشتك  
 بزرقتتتة صتتتبغها ثتتت  ومتتتن تبييضتتتها بعتتتد الوستتت  متتتن إليهتتتا ينظتتتر حتتتين النهائيتتتة البوغتتتات ستتتمات

 األقت  بالكفتاف مقارنتة .indica Tلتـ النهائيتة للبوغتات الملستاء الكفاف الح  التريبان.-اللكتوغليسرول
 أشواكها. بين بروزا أكثر ثغرات تظهر حيث .walkeri Tلـ النهائية للبوغات انتظاما
 المتحد . المملكة يور   المركز   العلوم مختبر  .manIn A من مقدمة الصور
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  للمطبوع يخيالتار التسلس 
   المعيار من رسميا جزءا لي  هذا
 إطتار تحتت  )controversa T. / indica Tilletia )014-2004 عموضتو األولت  دورتهتا فتي الهيئتة تأضتاف  4112 متار /آذار في

 بالفطريات الشبيهة الحي ة والكائنات الفطريات موضوع:
  إلكتروني قرار خالل من األعضاء لمشاور  مشروع عل  المعايير لجنة وافقت  4104 األول نوفمبر/تشرين في
 األعضاء ور مشا أجريت  4104 يوليو/تموز في
 المعنتي الفنتي الخبتراء فريتق  إلت أعيتد) إلكترونتي قترار ختالل متن عتمتادالا علت  المعتايير لجنتة وافقتت  4103 مايو/أيار في

  التشخيص( ببروتوكوالت
 التشخيص ببروتوكوالت المعني الفني الخبراء فريق قب  من التنقيح عملية تمت  4103 حزيران/يونيو في
  إلكتروني قرار بواسطة اعتماد   عل للموافقة المعايير لجنة إل  أرس   4103 األول أكتوبر/تشرين في
 قترار  بواستطة يومتا 25بـ المحدد  اإلبالغ لفتر  وطرحته المشروع عل  المعايير لجنة وافقت  4103 األول تشرينأكتوبر/ في

   إلكتروني
 يوما 25بـ المحدد  اإلبالغ فتر  تمت  4103 األول ديسمبر/كانون في
  الهيئة عن نيابة التشخيص بروتوكول المعايير لجنة اعتمدت  4102 الثاني يناير/كانون في

  (4102) (Mitra indica Tilletia) الهند  النخر فطر 4 لملحقا :27:4112 رقم النباتية الصحة لتدابير الدولي المعيار
 4102 /آذارمار  للمطبوع: يخيالتار التسلس  لتحديث تاريا آخر

 


