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معلومات أساسية
لجنة المعايير 

SC
2009أوصت بالموضوع في نوفمبر •

ة هيئة تدابير الصح
النباتية

CPM-5 
(2010) 

أضافت الموضوع إلى قا ئمة الموضوعات•

لجنة المعايير
SC

(  IRSS)مدخالت مراجعة اإلنفاذ ونظام الدعم •
ISPM 62012-2014على المعيار 

2014في مايو 61وافقت على المواصفات •

مجموعة عمل 
EWالخبراء
G 

نوفمبر/في سبتمبرISPMوضعت ُمسّودة المعيار •
2015

لجنة 
المعايير  

SC 

وافقت على ُمسّودة المعيار•
ألجل المشاورة األولى في مايو

2016



(تابع)معلومات أساسية 

:يصف( الخطوط التوجيهية بشأن المراقبة)ISPM-6المعيار الحالي رقم 

مكونات أنظمة المراقبة والرصد لغرض الكشف عن اآلفات وتوفير 
المعلومات الستخدامها في تحليل مخاطر اآلفات

ات، قوائم لآلفيوفر األساس إلعداد 
حيثما يكون مناسبا  

ق يستخدم في تهيئة مناط
خالية من آفات بعينها



(تابع)معلومات أساسية 

61المهام الواردة في المواصفات 1)

وحلقات ( IRSS)النتائج بشأن استبيان مراجعة اإلنفاذ ونظام الدعم 2)
العمل

(EWG)أوراق النقاش التي أتاحتها أعضاء مجموعة عمل الخبراء 3)

المعرفة األوسع لمنهجيات المراقبة الُمتاحة4)

الخبرات الخاصة بتنفيذ المعيار5)

:أخذت مجموعة عمل الخبراء في االعتبار



(تابع)اعتبارات عامة 

:تصميم المراقبة

عامة-

(محددة)خاصة -

نظم المراقبة 
الوطنية

نظم إدارة 
المعلومات

"وطنية نظم المراقبة ال" إلى "الخطوط التوجيهية بشأن المراقبة"تغير العنوان من 

ة األقسام الرئيسي

في المعيار رقم  

6-ISPM الذي

.تم تنقيحه



قضايا متعلقة بالصياغة

وطنيبنظام المراقبة التمت مناقشة العناصر األساسية الخاصة .1
وتم إيضاح بعض هذه العناصر بمزيد من . واالتفاق عليه

.التفصيل

طرية تم إضافة تفاصيل لتوفير اإلرشادات للمنظمات الق. 2
بشأن إنشاء نظم ديناميكية ( NPPOs)لوقاية النباتات 

.وفعالة لمراقبة اآلفات

لويات، استخدام لجان وطنية لتطوير برامج المراقبة، وتحديد األو. 3
.كما نوقش التخطيط غير أنه لم ُيعتبر متطلبا  



قضايا متعلقة بالصياغة

المراقبة ين ، تم إيضاح االختالفات ببتصميم المراقبةفي القسم الخاص . 4
.بمزيد من التفصيل(المحددة)العامة والخاصة 

أعطيت تفسيرات بشكل أفضل حول كيف ولماذا يكون أداء. 5
( .المحددة)المراقبة العامة والخاصة 

، حيث يشير في الغالب(المسح)surveyتقّيد استخدام المصطلح . 6
(.المحددة)إلى المسوحات التي تتم أثناء المراقبة الخاصة 

.بشأن نظم إدارة المعلومات( التوجيهات)تم تحديث اإلرشادات . 7



قضايا متعلقة بالصياغة

حتها، أضيف المزيد من التفاصيل حول جمع، وتوحيد، وإدارة البيانات والتحقق من ص. 8
.كما تم التأكيد على أهمية هذه المعلومات لكافة أنواع المراقبة

د جدا ، اتفق الخبراء على أن وجود قاعدة بيانات عالمية ُمنسقة سيكون من المفي. 9
.ذلكولكنهم ال يعتقدون أنه سيكون من الممكن حصول موافقة جميع البلدان على

توجيهات محددة حول إجراء مراقبة ( EWG)لم تقدم مجموعة عمل الخبراء . 10
.قبالة الشاطئ

ير أن تمت مناقشة بروتوكوالت المسح الُمنسق بشأن مجموعات من االفات بعينها، غ. 11
ة شعرت أن هذا قد يكون تفصيال أكثر من الالزم بالنسب( EWG)مجموعة عمل الخبراء 

.ISPMللمعيار 



المكونات-نظم المراقبة الوطنية . 1

رامج ينبغي أن تتألف النظم الوطنية من ب

الزمة المراقبة والقدرات والبنية التحتية ال
لتنفيذها

نظام المراقبة الوطني

البنية التحتية الداعمةبرنامج المراقبة

المراقبة العامة

البروتوكوالت

المراقبة الخاصة

البروتوكوالت

سياسات وتشريعات 
الصحة النباتية

تحديد األولويات

التخطيط

الموارد

التوثيق

التدريب

التدقيق والمراجعة

االتصاالت ومشاركة 

أصحاب المصلحة

تقنيات تشخيص اآلفة



تصميم نظام المراقبة. 2

(  غير فعالة)تعد المراقبة العامة أكثر سلبية -

من مختلف ( NPPOs)تستفيد المنظمات القطرية لوقاية النباتات -
مصادر المعلومات عن اآلفة وتوزيعها

بحثية، الوكاالت الوطنية أو الحكومات المحلية، المؤسسات ال: بما في ذلك
لمية الجامعات، الجمعيات العلمية، المنتجين، الجمهور العام، المجالت الع

.والتجارية وغيرها

المكونات-

حوافز لتقديم التقارير،•

,آليات لإلبالغ•

المساعدة لضمان جودة التقارير،•

إيجاد طرق للتعزيز،•

تحليل وتقديم التقارير لإلبالغ عن المعلومات تم جمعها•

المراقبة 2.1
العامة



تصميم نظام المراقبة. 2

بجمع ( NPPOs)تقوم المنظمات القطرية لوقاية النباتات 
.  منظمةالمعلومات بشكل فعال عن توزيع اآلفة باستخدام برامج

.تشمل المسوحات واستخدام بروتوكوالت المراقبة

قة أو الغرض، النطاق، الهدف، التوقيت، اختيار المنط: العناصر
وجي الموقع، التصميم االحصائي، جمع البيانات، األمن البيول

.والنظافة الصحية، والتعامل مع العينات

المراقبة  2.2
(المحددة)الخاصة 



:نظم إدارة المعلومات. 3

مستودع حفظ البيانات أو قاعدة بيانات وطنية مركزية؛•

بيانات المراقبة والمعلومات التي تم جمعها بطريقة موحدة؛•

.اقبةوضع وتجهيز مجموعات البيانات لالستخدام عبر برامج المر•



:نظم إدارة المعلومات. 3

العلميماالسوالرتبة،(العائلة)الفصيلةلآلفة،العلمياالسم:األدنىالحد
طريقة،التعريفتاريخبالجمع،القائمواسمالجمعتاريخالمكان،للعائل،

.ذلكوغيربالتعريف،القائمواسمالتعريف

سجالت 
:المراقبة

الحد األدنى من •
المعلومات

المعلومات المطلوبة•
(المرغوبة)

اإلبالغتقاريروإعدادالمراقبةبياناتإدارةفيالمستخدمةاألدوات
.المكانيةالخرائطرسمذلك،مثالبها،الخاصة

غالتحليل واإلبال



(ملالتنفيذ المحت)المسائل المتعلقة بإمكانية التنفيذ 

لة سوف يعمل التشاور على جمع المعلومات بشأن المسائل المتص

اقدةبالتنفيذ التي قد تستشعرها أو تتوقع بها األطراف المتع



!لُحْسن ُمتابعتكمشـكراً  


