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 االعتماد

 .1998 نيسان/أبريلهليئة تدابري الصحة النباتية املؤقتة يف  السابعةاعتمد هذا املعيار خالل الدورة 

 مقدمة

 النطاق

مناطق ينخفض فيها انتشةار اآلفةات بالنسةبة إآل اآلفةات اةا ةعة       املتعلقة بإنشاءالشروط واإلجراءات  هذا املعياريصف 

. ويشمل هذا حتديد تلك ما فقط ولتيسري التصدير بالنسبة إآل اآلفات اةا عة للوائح يف بلد مستوردما، للوائح يف منطقة 

 لتحقق منها وصيانتها واستخدامها.املناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات وا

 املراجع

شري هذا املعيار إآل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصةحة النباتيةة علةى    ي

https://www.ippc.int/en/core-يةةةةةةةةة علةةةةةةةةى البوابةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة للصةةةةةةةةحة النبات

setting/ispms-activities/standards/. 

 منظمة األغذية والزراعة، روما. .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 . منظمة التجارة العاملية، جنيف.نباتيةال والصحة تطبيق تدابري الصحة اتفاقية .1994 ،منظمة التجارة العاملية

 التعريفات

مسةرد مصةطلحات الصةحة    ) 5 رقةم  ترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتيةة الةواردة يف هةذا املعيةار يف املعيةار الةدولي      

 (.النباتية

 اإلطار العام للمتطلبات

علةى مسةتوا اآلفةة أو التقليةل منةه       إن إنشاء منطقة ينخفض فيها انتشار آفة هو خيار إلدارة اآلفة يسةتخد  للمحافظةة  

 حتت حد معني يف منطقة ما. وقد تستخد  هذه املنطقة كذلك لتيسري الصادرات، أو احلد من أثر آفة يف املنطقة.

وعند حتديد مستوا منخفض آلفة ما، جيب مراعاة النواحي التنفيذية واجلدوا االقتصادية بشكل عةا  إلنشةاء برنةام     

 املستوا، كما يفي بالغرض من إنشاء منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات. يفي أو حيافظ على هذا

وعند حتديد املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات، جيدر باملنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تصف املنطقة املعنّيةة.  

وائح أو اآلفات اةا عة للةوائح يف البلةد   وجيوز إنشاء هذا النوع من املناطق واإلبقاء عليها بالنسبة إآل اآلفات اةا عة لل

 املستورد فقط. 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/


22رقم الدولي  املعيار  شروط إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار اآلفات 

5  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -22املعيار رقم 

وكوالت املناسبة، وقد يتطلب إنشاء منطقة ينخفض فيها انتشةار آفةة أو   توجيب أيضًا مراقبة اآلفة ذات الصلة طبقًا للربو

توجيهيةة بشة ن   اةطةوط ال ) 6)املعيةار الةدولي رقةم     احلفاظ على هذه املنطقة، اختاذ إجراءات إ افية للصحة النباتيةة 

 .((املراقبة

وحاملا يتم إنشاء املنطقةة، ينبغةي اإلبقةاء عليهةا مةن خةالل مواصةلة تطبيةق اإلجةراءات املسةتخدمة إلنشةائها والوثةائق             

وإجراءات التحقق الالزمة. ويف معظم احلاالت، يتطلب األمر وجود خطة عمل رمسية تو ح إجةراءات الصةحة النباتيةة    

 حالة املنطقة، ينبغي فورًا تطبيق خّطة عمل تصحيحّية. املطلوبة. وإذا ما تغّيرت
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 اخللفية

 اعتبارات عامة .1

 مفهوم املناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات 1.1

يشار إآل مفهو  املناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات يف االتفاقية الدولية لوقايةة النباتةات ويف االتفةاق بشة ن تطبيةق      

 .)اتفاق منظمة التجارة العاملية لتدابري الصحة والصحة النباتية( حة النباتية ملنظمة التجارة العامليةتدابري الصحة والص

منطقة تشمل كل البلد أو جةزءا منةه أو كةال أو    وتعّرف االتفاقية الدولية املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات ب نها "

تظهةر فيهةا أنةواع ةةددة مةن اآلفةات علةى         املختصةة، والةيت   جزءا من جمموعة من البلدان، حسبما حتدده السلطات

)هةة(  2-" )املادة الثانية(. كما تنّص املادة الرابعةة مستوا منخفض وختضع للمراقبة الفعالة واملكافحة وتدابري االستئصال

ة ورصةد املنةاطق   وكةذلك حتديةد وصةيان    محاية املنةاطق املهةددة،  مسؤوليات املنظمة القطرية لوقاية النباتات من على أّن 

 ًا.يكون انتشار اآلفات فيها منخفض واملناطق اليت ،اةالية من اآلفات

تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية عنوان "التكّيف مةع الظةروف اإلقليميةة، يفةا يف ذلةك       اتفاقيةمن  6وحتمل املادة 

ر اآلفةات أو األمةراض". كمةا تتطةّرق املةادة      املناطق اةالية من اآلفات أو األمةراض واملنةاطق الةيت يةنخفض فيهةا انتشةا      

 بالتفصيل إآل مسؤوليات البلدان األعضاء بالنسبة إآل املناطق اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات.

 ميزات االستعانة مبناطق ينخفض فيها انتشار اآلفات 2.1

 :ما يلي من ميزات االستعانة يفناطق ينخفض فيها انتشار اآلفات

 ة إآل معاجلة )معاجلات( ما بعد احلصاد يف حال عد  ختطي املستوا احملدد من اآلفاتالقضاء على احلاج -

بالنسبة إآل بعض اآلفات، من ش ن طةرق املكافحةة البيولوجيةة الةيت تعتمةد علةى امفةاض جمموعةات اآلفةات           -

 املوجودة أن حتّد من استخدا  املبيدات

 تثناة سابقًاإآل األسواق للمنتجات من املناطق املس الوصولتيسري  -

 جيوز ختفيف التشدد يف عمليات املراقبة، يفا يف ذلك على حركة السلع األساسية من: -

         منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات إآل منطقة خاليةة مةن اآلفةات أو عربهةا، إذا كانةت السةلعة األساسةية

 خالية من اآلفات

   نتشةار اآلفةات أو عربهةا، إذا كانةت     منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات إآل منطقة أخرا يةنخفض فيهةا ا

 خماطر اآلفات املتصلة بتلك السلعة األساسية متساوية.

 التمييز بني منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات ومنطقة خالية من اآلفات 3.1

وا يكمن الفارق الرئيسي بني منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات ومنطقة خالية من اآلفات يف أّن وجةود اآلفةة دون مسةت   

مقبول يف املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات، يف حني أّن اآلفة تكون غري موجودة يف املنطقة اةالية من  أمر ةدد
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اآلفات. وعندما توجد آفة يف منطقة ما، يكون خيار إنشاء منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفةات أو ةاولةة إنشةاء منطقةة     

والعوامةل الةيت    ،رة اآلفات، رهنًا خبصائص اآلفة وتوزيعهةا يف املنطقةة املعنيةة   خالية من اآلفات كخيار من خيارات إدا

واهلدف من إنشاء منطقة ةددة ينخفض فيها  ،واجلدوا التشغيلية واالقتصادية اإلمجالية للربنام  هذا التوزيع،حتدد 

 انتشار اآلفات أو منطقة ةددة خالية من اآلفات.

 تطلباتامل

 العامة تطلباتامل .2

 حتديد املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات 1.2

يعترب إنشاء منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات خيارًا من خيارات إدارة اآلفات املستخدمة إلبقاء جتمعةات اآلفةات دون   

 مستوا ةدد يف منطقة ما أو ةفض أعدادها. وقد يستعان بهةذا اةيةار أيضةًا لتيسةري حركةة السةلع األساسةية خةارج        

النقل الداخلية أو يف التصدير إآل اةارج، ويساعد هذا على ختفيض  وذلك مثاًل يف حركة املناطق اليت توجد فيها آفات،

ت ثري اآلفات على املنطقة املعنّية أو احلد منه. وميكن إنشاء منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات يف ظةل جمموعةة واسةعة    

وخصائص املنطقة. ومّلا كان باإلمكان إنشةاء   اةصائص البيولوجية لآلفةذلك  وجيب أن تراعى يف ،من الظروف والعوائل

 مناطق ينخفض فيها انتشار اآلفات ألغراض شتى، فإّن حجم تلك املناطق ووصفها يتوّقفان على الغرض منها.

انتشار اآلفات طبقةًا  فض فيها أي منظمة قطرية لوقاية النباتات منطقة ينخ فيهاتنشئ  أناحلاالت اليت ميكن  أمثلةومن 

 :يليهلذا املعيار، ما 

 منطقة إنتاج تكون املنتجات فيها خمصصة للتصدير -

 لربنام  االستئصال أو التقليص خا عةمنطقة  -

 واقية حلماية منطقة خالية من اآلفات كمنطقةمنطقة تعمل  -

 تصحيحيةةطة عمل  وختضع مركزهامنطقة  من منطقة خالية من اآلفات فقدت  -

اآلفةات  ) 16الةدولي رقةم    املعيةار املكافحة الرمسية املتصلة باآلفات غري احلجرية اةا عة للوائح )أنظةر  يف إطار  -

 (غري احلجرية اةا عة للوائح: املفهو  والتطبيق

إآل منطقة أخةرا يةنخفض فيهةا     د ما من املقرر نقل املنتجات منهيف بل اآلفاتمنطقة إنتاج يف منطقة تنتشر فيها  -

 ت يف البلد نفسه.انتشار اآلفا

هةذه املةواد   فيها خمصصة للتصدير، قد ختضةع  العائلة عند إنشاء منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات وعندما تكون املواد 

جزءًا من نه  قةائم علةى الةنظم. وهنةاض عةرض مفّصةل        وبهذا الشكل تصبح هذه املنطقةلتدابري إ افية للصحة النباتية. 

. (استخدا  التدابري املتكاملة إلدارة خماطر اآلفات يف إطار منه  النظم) 14ار الدولي رقم يملعللنه  القائم على النظم يف ا

يف  ،وميكن بالتالي ،لضمان استيفاء شروط االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية  بالغ الفعاليةوقد يكون هذا النوع من النظم 

 واد العائلة الناشئة من منطقة خالية من اآلفات.ختفيض خماطر اآلفات إآل مستوا خماطر امل ،بعض احلاالت
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 اخلطط التشغيلية 2.2

من الضروري يف معظم احلاالت إعداد خطة تشغيلية رمسية حتدد فيها إجراءات الصحة النباتية الالزمة واملطّبقة يف البلد 

رة مع بلد آخر، قةد تتخةذ اةطةة    املعين. وإذا كانت هناض نّية يف استخدا  منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات يف التجا

شكل خطة عمل ةددة  ةمن ترتيةب ثنةائي بةني املنظمةات القطريةة لوقايةة النباتةات لةدا األطةراف املتعاقةدة            عندئذ 

ينبغي إتاحتهةا عنةد الطلةب. ويوصةى     اليت أو قد تكون شرطًا من الشروط العامة لدا البلد املستورد  ،املستوردة واملصّدرة

االسةترياد املتعلقةة بالصةحة    ملصّدر مع البلد املستورد يف أوآل مراحل العملية حرصًا على التقّيةد بشةروط   ب ن يتشاور البلد ا

 .النباتية

 اخلاصة تطلباتامل .3

 بشكل منخفض اآلفاتتنتشر فيها إنشاء منطقة  1.3

إآل مكافحةة اآلفةة    بفضةل اختةاذ وتطبيةق تةدابري للصةحة النباتيةة ترمةي        يةتم اآلفات طبيعيًا أو قةد   مستواقد ينخفض 

 )اآلفات(.

 حتديد مستويات معينة لآلفات 1.1.3

 ،جيب أن حتدد املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد الذي توجد فيةه املنطقةة الةيت يةنخفض فيهةا انتشةار اآلفةات       

يانةات وبروتوكةوالت   مةا إذا كانةت ب   لتقييماملستويات احملددة من اآلفات ذات الصلة، مع توخي القدر الالز  من الدقة 

مةن خةالل   اآلفة دون تلك املستويات. وميكن حتديد مسةتويات اآلفةات احملةددة     ظهور املراقبة مالئمة ملعرفة ما إذا كان

رقةم   واملعيةار الةدولي   (حتليل خماطر اآلفةات احلجريةة  ) 11رقم  املعيار الدولي، كما يرد مثاًل يف حتليل خماطر اآلفات

. وإذا كةان الغةرض مةن املنطقةة الةيت      (حتليل خماطر اآلفات بالنسبة إآل اآلفات غةري احلجريةة اةا ةعة للةوائح    ) 21

بالتعةاون مةع البلةد     املعينةة حتديةد املسةتويات   ئةذ  ينخفض فيها انتشار اآلفات هو تيسري عمليات التصدير، ينبغةي عند 

 املستورد.

 الوصف اجلغرايف 2.1.3

خبرائط تظهةر   امصحوب ،اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات تقد  وصفا للمنطقةوقاية النباتات أن جيدر باملنظمة القطرية ل

، أماكن اإلنتاج والنباتات العائلة القريبة مةن منةاطق اإلنتةاج    عند االقتضاءفيها ختو  املنطقة. وجيوز أن يشمل الوصف، 

 يت قد تعزل املنطقة.التجارية، فضاًل عن احلواجز الطبيعية و/أو املناطق الواقية ال

وترتيبهةا يف اسةتبعاد اآلفةة أو يف     ،وقد يكون من املفيد إبراز كيفية مسةاهمة حجةم احلةواجز الطبيعيةة واملنةاطق الواقيةة      

 أو السبب الذي جيعلها تشكل حاجزًا أما  اآلفة.  ،إدارتها
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 التوثيق والتحقق 3.1.3

ق من تطبيق مجيع اإلجراءات وأن توّثق ذلك. وتتة لف هةذه العمليةة    يتعّين على املنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تتحق

 من العناصر التالية:

 اإلجراءات املوّثقة الواجب إتباعها )أي دليل اإلجراءات( -

 سجالت تلك اإلجراءات وحفظاإلجراءات املطّبقة  -

 إخضاع اإلجراءات للمراجعة -

 .تصحيحيةخطط عمل من  وتنفيذهما مت و عه  -

 الصحة النباتيةإجراءات  4.1.3

 أنشطة املراقبة 1.4.1.3

 املعيةار الةدولي  ذات الصلة يف املنطقة، ويف املنطقة الواقية عند احلاجة، عن طريق املراقبة )كما يةرد يف   اآلفةحتدد حالة 

احلساسية اليت ميكةن مةن خالهلةا كشةف اآلفةة احملةددة عنةد املسةتوا          ، عند درجة( يف الفرتات املناسبة زمنيًا6رقم 

اصة باآلفة )اآلفات( احملددة. وجيةب أن تتضةّمن   اةلربوتوكوالت لمن الثقة. وتتم املراقبة طبقًا  درجات كافيةحملدد با

، عةدد  املصةيدة هذه الربوتوكوالت طريقة قياسية ملعرفة ما إذا مّتت احملافظة على املستوا احملدد من اآلفة، مةثاًل نةوع   

عةدد العّينةات يف   ويف اليةو  أو األسةبوع الواحةد،     مصيدةت املنفردة املقبولة يف كل عدد اآلفاويف اهلكتار الواحد،  املصايد

 الذي جيب اختباره أو تفتيشه، إخل. واجلزء من النباتاهلكتار الواحد اليت جيب اختبارها أو تفتيشها، 

تويات احملددة مةن اآلفةات   وجيب مجع بيانات املراقبة وتوثيقها للتثّبت من أّن جمموعات اآلفة احملددة ال تتعدا املس

املالزمة هلا، وأن تشةمل،  املناطق الواقية أي من يف أي مساحة من مساحات املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات، و

خاصة إذا كانت اآلفة نبتة. وجيب أن تتناول  ،للعوائل املزروعة وغري املزروعة أو للموائل، عمليات مسحمتى لز  ذلك، 

 اآلفةةةاتوأن تت ّكةةةد إحصةةةائيًا لكشةةةف مسةةةتويات جمموعةةةات  ،دورات حيةةةاة اآلفةةةات احملةةةددة بيانةةةات املراقبةةةة

 وحتديد خصائصها.

وعند إنشاء منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات، جيب تسجيل التقةارير الفنيةة لعمليةات الكشةف عةن اآلفةة )اآلفةات(        

وطاقةات   ،ات، اسةتنادًا إآل املعطيةات البيولوجيةة   احملددة ونتائ  أنشطة املراقبة واإلبقاء عليهةا لعةدد كةافن مةن السةنو     

وجمموعة العوائل لآلفات احملددة. غري أّنه ينبغي استكمال هذه املعلومات ببيانات ألكرب عدد ممكن من السنني  ،التكاثر

 قبل إنشاء املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات.

 منخفضًا ظهورهاخفض مستويات اآلفات وإبقاء  2.4.1.3

ينبغي توثيق إجراءات الصحة النباتية وتطبيقها حبيث يتّم التقّيد املنطقة املقرتحة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات،  يف

. وجيةب  أو املوائل، السيما يف حالة ما إذا كانت اآلفة نبتةة  غري املزروعةاملزروعة ويفستويات اآلفة )اآلفات( يف العوائل 

اةصةائص البيولوجيةة والسةلوكية لآلفةات احملةددة. ومةن األمثلةة علةى إجةراءات           أن تراعي إجراءات الصحة النباتية
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إطةالق عوامةل   واسةتخدا  مبيةدات اآلفةات     وتستخد  للوفاء يفستوا اآلفة احملدد: إزالة العوائل البديلة و/أو املؤقتةة   

 عالية الكثافة للقبض على اآلفة. الشراضاستخدا  تقنيات ومكافحة بيولوجية  

أنشةطة املكافحةة لعةدد كةافن مةن السةنوات، تبعةًا         تسةجيل بةد مةن   اآلفات، ال شاء منطقة ينخفض فيها انتشاروعند إن

اسةتكمااًل هلةةذه   غةري أنةه  للخصةائص البيولوجيةة وللقةدرة علةى التكةاثر وجمموعةة العوائةل لآلفةة )اآلفةات( احملةددة.           

 اء املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات.املعلومات، جيب توفري بيانات ألكرب عدد ممكن من السنوات قبل إنش

 خفض خطر دخول آفة )آفات( حمددة 3.4.1.3

اعتماد تدابري للصحة النباتيةة   يتطلب األمرإنشاء منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات آلفة خا عة للوائح، قد  تيف حاال

اةطوط التوجيهيةة لنظةا  تطبيةق لةوائح     ) 20 رقم املعيار الدوليللحد من خطر دخول اآلفات احملددة إآل تلك املنطقة )

 (. ومن تلك التدابري:(الصحة النباتية على الواردات

اليت حتتاج إآل مراقبة للمحافظة على املنطقةة الةيت يةنخفض فيهةا انتشةار اآلفةات.       و ع نظم للمسارات وللمواد  -

قةاط الةدخول وشةروط تقةديم     مةن تلةك املنطقةة وإليهةا. وقةد يشةمل هةذا حتديةد ن         املساراتوجيب معرفة مجيع 

 املستندات واملعاجلة والتفتيش وأخذ العينات قبل الدخول إآل املنطقة أو ساعة الدخول إليها.

واالحتفةاظ   مةن اآلفةات احملةددة    العينات املضبوطة ، يفا يشمل حتديدتفتيش الشحنات و التحقق من املستندات -

 بسجالت عن أخذ العّينات

 ملطلوبة وفعاليتهاا املعاجلةت كيد تطبيق طرق  -

 توثيق أي إجراءات أخرا من إجراءات الصحة النباتية. -

وجيوز إنشاء منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات بالنسبة إآل اآلفات الةيت ختضةع للةوائح ةليةة أو لتيسةري الصةادرات       

ة إآل آفة غري خا ةعة للةوائح   بالنسبة إآل اآلفات اةا عة للوائح يف بلد مستورد. وعند إنشاء منطقة من هذا النوع بالنسب

قّيد جتارة ييف تلك املنطقة، جيوز أيضًا اختاذ تدابري للحد من خطر الدخول. غري أّنه ال جيوز هلذا النوع من التدابري أن 

 ّيز بني السلع األساسية املستوردة وتلك املنتجة ةليًا.ميالنباتات واملنتجات النباتية إآل البلد املعين أو أن 

 خطة العمل التصحيحية 4.4.1.3

ةةدد يف   آفةة ملسةتوا  جيب أن تكون لدا املنظمة القطرية لوقاية النباتات خطة موّثقة جاهزة للتطبيق يف حةال ختطةي   

حاالت أخرا قد  -3-3أو يف املناطق الواقية إذا دعت احلاجة )يصف القسم  ،املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات

ليت ينخفض فيها انتشار اآلفات(. وقد تشمل اةطة مسحًا لتعيني حدود املساحة الةيت جةرا   تتغري فيها حالة املنطقة ا

وأخذ العينات واستخدا  مبيدات اآلفات أو غري ذلك من أنشطة التقليص. كمةا جيةب    اآلفة ملستوا ةدد،فيها ختطي 

 دون استثناء. كافة املساراتالتصحيحية  خطط العملأن تتناول 

 منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفاتالتحقق من  5.1.3

التحقةق مةن    ،جيدر باملنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد الذي تقرر فيه إنشاء منطقة ينخفض فيهةا انتشةار اآلفةات   

مجيةع إجةراءات التوثيةق والتحقةق      أنوجود التدابري الالزمة للتقّيد بشروط إنشاء تلك املنطقة. ويشمل هةذا التحقةق مةن    
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لوقايةة النبةات   وإذا كانت املنطقة تستخد  للصادرات، جيوز للمنظمة القطريةة  قد مت تطبيقها،  3-1-3 القسم يف املبينة

 أن تتحقق كذلك من درجة االمتثال.للبلد املستورد 

 احملافظة على منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات 2.3

القطريةة لوقايةة النباتةات أن تبقةي علةى إجةراءات        بعد إنشاء املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات، جيدر باملنظمة

السةجالت. وجيةب    وحفةظ  ،وأن تواصل اعتمةاد إجةراءات الصةحة النباتيةة ومراقبةة احلركةة       ،التوثيق والتحقق املّتبعة

لدعم الربنام . وإذا كانةت املنطقةة تسةتخد      طوال الفرتة الضروريةأو  ،االحتفاظ بسجالت السنتني السابقتني على األقّل

ألغراض التصدير، ينبغي يف هذه احلالة إتاحة السجالت للبلد املستورد عند الطلب. كذلك، ينبغةي إخضةاع اإلجةراءات    

 مرة واحدة يف السنة على أقّل تقدير. ملراجعة دوريةاملّتبعة 

 تغّير حالة منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات 3.3

هو كشف اآلفة )اآلفةات( احملةددة عنةد     ،نخفض فيها انتشار اآلفاتإّن السبب الرئيسي الكامن وراء تغّير حالة منطقة ي

 يتخطى مستوا )مستويات( اآلفة احملددة  من تلك املنطقة. ظهور

وتسةتدعي  من ش نها أن تؤدي إآل تغّير حالة منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفةات   اليتومن األمثلة األخرا عن األسباب 

 :التحّرض

 بشكل متكررالتنظيمية  اإلجراءاتفشل  -

 املنطقة. نزاهةمما يؤدي إآل التشكيك يف  املستنداتعد  كفاية  -

. وينبغي املعيار امن هذ 4-4-1-3وجيب أن يؤدي تغّير احلالة إآل تنفيذ خطة العمل التصحيحية املشار إليها يف القسم 

ة الةيت  يف املنطق اآلفة احملدد ت كد من ختطي مستواالتصحيحية يف أقرب وقت ممكن بعد ال خطة العملاملباشرة بتنفيذ 

 .ينخفض فيها انتشار اآلفات

 إآل املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلفات: بالنسبةاختاذ اإلجراءات التالية  اإلجراءات املتخذة، جيوز ويف  وء

مةل  ( إذا أثبتةت إجةراءات الصةحة النباتيةة املتخةذة )يف إطةار خطةة الع       مركزهةا  حبيةث ال تفقةد  اإلبقاء عليهةا )  -

 ( جناحهالآلفة ستويات احملدداملفوق تكشف آفات ةددة  ةحاليف  ،التصحيحية

 نواقصالتصويب خلل ما يف اإلجراءات التنظيمية أو غري ذلك من  ةحاليف  ،اإلبقاء عليها -

ختطي مسةتوا اآلفةة احملةددة يف منطقةة ةةدودة       ةيف حال ،كي تستثنى منها منطقة معّينة مالةهاإعادة رسم  -

 لتعّرف إليها وعزهلاميكن ا

 .تعليق العمل بها -

تستخد  ألغراض التصدير، جيةوز للبلةد املسةتورد طلةب إبالغةه بهةذا        ةإذا كانت املنطقة اليت ينخفض فيها انتشار اآلف

اإلبةال   ) 17 رقم املعيار الدوليالنوع من احلاالت وباألنشطة املالزمة هلا. وميكن احلصول على املزيد من التوجيهات يف 

فضال عن ذلك، جيوز للبلدان املستوردة واملصةدررة االتفةاق علةى خطةة      .يف قسم التقارير عن اآلفات األخرا (املخاطر عن

 تصحيحية.
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12 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -22عيار رقم امل

 تعليق حالة منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات واستئنافها 4.3

شةل. وينبغةي اختةاذ    العمل يفنطقة ما ينخفض فيها انتشار اآلفات، جيب فةتح حتقيةق ملعرفةة سةبب الف     تعليقيف حال 

، لتجّنب تكرار الفشل. ويبقى تعليق العمل باملنطقة فيةإعطاء  مانات إ ا فإذا ما استدعى األمرتصحيحية،  خطط عمل

 العيةوب لفرتة كافية من الةزمن، أو أّن   املستوا احملدد لآلفةساريًا إآل حني الت كد من أّن جمموعات اآلفة أصبحت دون 

 فةإن يف حالة اإلنشاء األولةي ملنطقةة يةنخفض فيهةا انتشةار اآلفةات،        على غرار ما عليه األمرو. مت إصالحهااألخرا قد 

اةصائص البيولوجية  تتوقف على، الستعادة املنطقة ملركزها الفرتة الزمنية الدنيا دون مستوا )مستويات( اآلفة احملددة

التوافق مةع اةطةط   تصويب سبب الفشل والتحقق من  لآلفة )اآلفات( احملددة. وميكن استئناف العمل باملنطقة حاملا يتّم

 .التشغيلية



 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  



 

 النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة

 حمایة إلى تھدف دولیة نباتیة صحة اتفاقیة ھي النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة
. اآلفات انتشار و دخول منع طریق عن البریة النباتات و المزروعة النباتات

 یتنقل فعندما. قبل ذي عن كبیر بشكل الدولیة التجارة و السفریات حجم تزاید
 تنتقل النباتات علي خطراً  تمثل التي الكائنات فإن العالم حول والسلع بشرال

 .معھم

 : تنظیم

 .النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة في متعاقد طرف 180 من أكثر ھناك �

 رسمیة اتصال نقطة و النباتات لوقایة قطریة منظمة متعاقد طرف لكل �
 .النباتات لوقایة الدولیة لالتفاقیة

 الدولیة االتفاقیة تنفیذ لتیسیر النباتات لوقایة إقلیمیة منظمات تسع تعمل �
 .البلدان في النباتات لوقایة

 الصلة ذات الدولیة المنظمات مع النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة تتواصل �
 .الوطنیة و اإلقلیمیة القدرات بناء في للمساعدة

 ).الفاو( المتحدة لألمم الزراعة و األغذیة منظمة تقدمھا االتفاقیة أمانة �

 النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

 4812 5705 06 39+: الھاتف رقم
 4819 5705 06 39+ : الفاكس رقم

 ippc@fao.org: االلكتروني البرید
 www.ippc.int: االلكتروني الموقع
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