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 االعتماد

 .1995 تشرين الثاني/نوفمربيف  ة الثامنة والعشرين ملؤمتر املنظمةدورال من ِقبل مؤمتر املنظمة يفاعتمد هذا املعيار 

 مق مة

 النطاق

ٌ ينفذ لغرض تصف هذه املعايري متطلبان انشاء امل ناطم ااالية من ا فان، بوصفا خيارا من خياران ادارة األخطار

التصديم، من زاوية الصحة النباتية، على النباتان واملنتجان النباتية وغريها من املواد اااضعة لللوابط واملصدرة من 

أحد البلدان يف اختاذ تدابري للصحة  املنطقة ااالية من ا فان، أو لغرض تأييد املسوغان العلمية اليت يستند اليها

 النباتية كي حيمى من ااطر منطقة خالية من ا فان.

 املراجع

ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على شري هذا املعيار اىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ي

https://www.ippc.int/en/core-ية على الدولية للصحة النبات البوابة

setting/ispms-activities/standards/. 

 منظمة األغذية والزراعة، روما. . االتفاقية الدولية لوقاية النباتان.1992، االتفاقية ال  لية لوقاية النباتات

 . منظمة التجارة العاملية، جنيف.1994، اتفاق بشأن تطبيم تدابري الصحة والصحة النباتية العاملية.منظمة التجارة 

 تعاريفال

مسرد مصطلحان الصحة ) 5 رقم الدولي ميكن العثور على تعاريف املصطلحان املستخدمة يف هذا املعيار حتت املعيار

 .(النباتية

 اإلطار العام للمتطلبات

ن ا فان منطقة ال توجد بها آفة معينة كما يستدل من الشواهد العلمية وجيري فيها احلفاظ، عند املنطقة ااالية م

 االقتلاء، على هذا الوضع بصورة رمسية.

وقيام احدى املنظمان القطرية لوقاية النباتان بإنشاء واستخدام منطقة خالية من ا فان يتيح تصدير النباتان 

)البلد  املواد اااضعة لللوابط من البلد الذي تقع فيا املنطقة )البلد املّصدر( اىل بلد آخر واملنتجان النباتية وغريها من

تطبيم أي تدابري اضافية للصحة النباتية. وعليا، قد  اىل –اذا مت الوفاء باارتاطان معينة  -املستورد( دون احلاجة 

على  -من زاوية الصحة النباتية  –يف التصديم  اليايستخدم الوضع اااص خبلو منطقة ما من ا فان كأساس يستند 

سالمة النباتان واملنتجان النباتية وغريها من املواد اااضعة لللوابط فيما يتعلم با فة )أو ا فان( املعنية. كما يوفر، 

ا. ولذا كعنصر من عناصر تقييم أخطار ا فان، تأكيدا يرتكز على أساس علمي بعدم وجود آفة معينة يف منطقة بعينه

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/
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فإن املنطقة ااالية من ا فان تعد عنصرا من العناصر اليت تسوغ قيام بلد مستورد باختاذ تدابري للصحة النباتية حلماية 

 منطقة مهددة.

 اىلوبالرغم من أن عبارة "املناطم ااالية من ا فان" تغطي طائفة كاملة من األنواع )من بلد بأكملا خال من ا فان 

الية من آفة ما ولكنها تقع يف بلد تنتشر فيا هذه ا فة(، فقد رئي أنا من املناسب مناقشة متطلبان منطقة صغرية خ

 املناطم ااالية من ا فان عن طريم حتديد ثالثة أنواع من هذه املناطم هي:

 بلد بأكملا 

 جزء غري مصاب من بلد توجد فيا منطقة حمدودة مصابة 

 ة مصابة بشكل عام.جزء غري مصاب من بلد يقع داخل منطق 

ويف كل حالة من هذه احلاالن، جيوز للمنطقة ااالية من ا فان أن تشمل، عند االقتلاء، كل أو بعض مساحة عدة 

 بلدان.

ولدى انشاء احدى املناطم ااالية من ا فان ثم احملافظة على هذا الوضع بعد ذلك، تدرس ثالثة عناصر أو ثالث 

 مراحل رئيسية هي:

 زمة إلنشاء مناطم خالية من ا فانالنظم الال 

 تدابري الصحة النباتية الالزمة للحفاظ على االو من ا فان 

 .الفحوص الالزمة للتحقم من استمرار االو من ا فان 

وستتباين طبيعة هذه العناصر تبعا لبيولوجيا ا فة، وأنواع وخصائص املنطقة ااالية من ا فان، ومستوى السالمة 

زاوية الصحة النباتية، استنادا اىل حتليل ألخطار ا فان. وقد تشمل األساليب املستخدمة لتحقيم هذه املطلوب من 

 العناصر ما يلي:

 مجع البيانان 

 )عمليان املسح )تعيني احلدود، والكشف، والرصد 

 اللوابط الرقابية 

 )املراجعة )االستعراض والتقييم 

 .)التوثيم )التقارير، وخطط العمل 

 ات العامة إلنشاء مناطق خالية من اآلفاتاملتطلب .1

 تعيني ح  د املنطقة اخلالية من اآلفات 1.1

ينبغي أن يكون تعيني حدود املنطقة ااالية من ا فان مرتبطا ببيولوجيا ا فة املعنية. وسوف يؤثر هذا على املقياس 

ن أن حتيط بها. وينبغي، من حيث املبدأ، الذي ميكن با تعيني املنطقة ااالية من ا فان وأنواع احلدود اليت ميك

تعيني حدود املنطقة ااالية من ا فان يف ارتباط وثيم مع مدى انتشار ا فة. ويراعى لدى تعيني حدود املناطم ااالية 

من ا فان سهولة التعرف على هذه احلدود وانطباقها انطباقا مقبوال مع احلدود البيولوجية لآلفة. وقد تكون تلك 



4رقم  الدولي املعيار متطلبان انشاء املناطم ااالية من ا فان  

6 االتفاقية ال  لية لوقاية النباتات   -4املعيار رق  

، أو مقاطعة(، أو تكوينان طبيعية )مثل األنهار، أو البحار، أو سالسل اقليمدود ادارية )مثل حدود بلد، أو احل

اجلبال، أو الطرق( أو حدود ممتلكان معينة ذان معامل واضحة جلميع األطراف. كما جيوز، ألسباب عملية خمتلفة، 

عينة تعترب خالية من ا فان، جتنبا للرورة التعيني أن يتخذ قرار بإنشاء منطقة خالية من ا فان داخل مساحة م

 الدقيم للحدود احلقيقية للمنطقة ااالية من ا فان.

 إنشاء املنطقة اخلالية من اآلفات  احملافظة عليها 2.1

 هناك ثالثة عناصر رئيسية إلنشاء املنطقة ااالية من ا فان واحملافظة عليها. وهذه العناصر هي:

  إلثبان االو من ا فانالنظم الالزمة 

 تدابري الصحة النباتية الالزمة للحفاظ على االو من ا فان 

 .الفحوص الالزمة للتحقم من استمرار االو من ا فان 

 وستتباين طبيعة هذه العناصر تبعا ملا يلي:

 ا فة، وتشمل: بيولوجيا 

 قدرتها على البقاء 

 معدل تكاثرها 

 وسائل انتشارها 

 لعائلة، وما اىل ذلكالنباتان ا توافر 

  باملنطقة ااالية من ا فان، وتشمل: الصلةااصائص ذان 

 حجمها 

 درجة عزلتها 

 ظروفها االيكولوجية 

 جتانسها، وما اىل ذلك مدى 

  مت  زاوية الصحة النباتية يف عالقتا مبستوى ااطر املقدر، وفقا لتحليل أخطار ا فان الذي منمستوى السالمة املطلوب

 اجراؤه.

مزيدا  (اطار لتحليل خماطر ا فان) 2واملعيار الدولي رقم  (ااطوط التوجيهية بشأن املراقبة) 6املعيار الدولي رقم ر يوف

 من التفصيالن عن متطلبان املراقبة العامة وعمليان املسح النوعية.

 النظ  الالزمة إلنشاء مناطق خالية من اآلفات 1.2.1

 البيانان، وجيوز ادخال بعض التعديالن عليهما أو اجلمع بينهما، وهذان هناك نوعان عامان معرتف بهما لتوفري

 النوعان هما:

 املراقبة العامة 
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 النوعية عمليان املسح 

 املراقبة العامة

وهي تقوم على استخدام مجيع مصادر البيانان مثل املنظمان القطرية لوقاية النباتان، وغريها من الوكاالن القطرية 

ة، واملؤسسان البحثية، واجلامعان، واجلمعيان العلمية )مبا يف ذلك األخصائيون اهلواة(، واحلكومية احمللي

 واملنتجني، واارباء االستشاريني، واملتاحف، وعامة اجلمهور، وميكن احلصول على املعلومان من:

  العلمية والتجاريةجملالن 

 لبيانان التارخيية غري املنشورة 

 ملالحظان املعاصرة 

 سح النوعيةعمليات امل

قد تكون عمليان مسح الكتشاف ا فان أو لتعيني حدود املناطم، وهي عمليان مسح رمسية وينبغي أن تتبع خطة 

 تقرها املنظمة القطرية املختصة لوقاية النباتان.

 ت ابري الصحة النباتية الالزمة للحفاظ على اخللو من اآلفات 2.2.1

  فة وانتشارها، تشمل ما يلي:ميكن استخدام تدابري حمددة لدرء دخول ا

  مثل: تنظيمياجراء 

 ادراج ا فة يف قائمة آفان احلجر الزراعي 

  بلد ما أو منطقة معينة اىلحتديد متطلبان االسترياد 

 حركة بعض املنتجان داخل مناطم معينة يف بلد واحد أو أكثر، مبا يف ذلك املناطم العازلة. تقييد 

 املنتظم الرصد 

  اىل املنتجني. املشورةاسداء 

وتطبيم تدابري الصحة النباتية للمحافظة على وضع االو من ا فان ليس لا ما يربره اال يف منطقة خالية من ا فان أو 

 االيكولوجية مناسبة لوجود ا فة. الظر فيف جزء منها، تكون 

 الفحوص الالزمة للتحقق من استمرار اخللو من اآلفات 3.2.1

تحقم من مدى انطباق مركز االو من ا فان على احدى املناطم، كما تقتلي أغراض اإلدارة تقتلي القدرة على ال

الداخلية، التحقم من استمرار متتع املنطقة ااالية من ا فان بهذا املركز بعد انشائها، وتنفيذ تدابري الصحة النباتية 

 يلي: احلفاظ على هذا االو. وجيوز أن تشمل هذه الفحوص ما اىلالرامية 

 التفتيش اااص على الشحنان املستوردة 

 اارتاط قيام الباحثني أو املستشارين أو املفتشني بإخطار املنظمة القطرية لوقاية النباتان بأي وجود لآلفة 
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 مسح لغرض الرصد. اجراء عمليان 

 التوثيق  املراجعة 3.1

ا هذا موثقا توثيقا كافيا وخاضعا للمراجعة بصفة ينبغي أن يكون انشاء املنطقة ااالية من ا فان واحلفاظ على وضعه

 دورية.

 ، بشأن ما يلي:االقتلاءكان نوع املنطقة ااالية من ا فان ينبغي توفري الوثائم، عند  وآيا

 البيانان اليت مت مجعها إلنشاء املنطقة ااالية من ا فان 

 فانالتدابري اإلدارية املختلفة املتخذة دعما للمنطقة ااالية من ا  

 تعيني حدود املنطقة ااالية من ا فان 

 لوائح الصحة النباتية املطّبقة 

 املراقبة أو املسح أو الرصد املستخدمة. التفاصيل الفنية لنظم 

ادارة  اىلوقد يكون من املفيد أن ترسل املنظمة القطرية لوقاية النباتان الوثائم اااصة باملنطقة ااالية من ا فان 

والزراعة أو منظمة اقليمية لوقاية النباتان(، مشفوعة جبميع التفصيالن ذان  األغذيةمان )منظمة مركزية للمعلو

 الصلة، كي يتسنى ابالغ مجيع الوكاالن القطرية املختصة بوقاية النباتان بتلك املعلومان بناء على طلبها.

ابري معقدة ضمانا لتوافر درجة عالية من السالمة تد اختاذوعندما يقتلي انشاء املنطقة ااالية من ا فان واحلفاظ عليها 

اتفاق ثنائي. وعلى هذه ااطة أن تتلمن تفاصيل  اىلمن زاوية الصحة النباتية، قد يتعني وضع خطة تنفيذية تستند 

تقع فيا  األنشطة املطلوبة لتنفيذ املنطقة ااالية من ا فان، مبا يف ذلك دور ومسؤوليان املنتجني والتجار يف البلد الذي

املنطقة ااالية من ا فان. وينبغي أن تراجع هذه األنشطة وتقًيم بصفة منتظمة، وميكن أن تدمج نتائج املراجعة والتقييم 

 يف ااطة.

 املتطلبات احمل دة لألنواع املختلفة من املناطق اخلالية من اآلفات .2

طم. وتوخيا للتبسيط، نوقشت متطلبان املناطم ااالية من تشمل عبارة "املنطقة ااالية من ا فان" كل أنواع هذه املنا

 ا فان عن طريم تقسيم هذه املناطم تقسيما حمددا اىل ثالثة أنواع هي:

 بلد بأكملا 

 جزء غري مصاب من بلد توجد فيا منطقة حمدود مصابة 

 مصاب من بلد يقع داخل منطقة مصابة بوجا عام. جزء غري 

للمنطقة ااالية من ا فان أن تشمل، عند االقتلاء، كل أو بعض مساحة عدة بلدان. ويف كل من هذه احلاالن، جيوز 

 وتناقش فيما يلي املتطلبان احملددة لألنواع الثالثة من املناطم ااالية من ا فان.
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 بل  بأكمله 1.2

 قطرية لوقاية النباتان.يف هذه احلالة، ينطبم خلو بلد بأكملا من آفة معينة على كيان سياسي تتوىل مسؤوليتا منظمة 

 وقد تشمل املتطلبان:

 النظ  الالزمة إلنشاء منطقة خالية من اآلفات 1.1.2

لبيانان املستمدة من املراقبة العامة ومن عمليان املسح النوعية تعد بيانان مقبولة، وخيتلف كال النوعني من البيانان ا

 ة من زاوية الصحة النباتية.يف أنهما قد يتطلبان أنواعا أو درجان خمتلفة من السالم

 ت ابري الصحة النباتية الالزمة للحفاظ على اخللو من اآلفات 2.1.2

 .2-2-1قد تشمل التدابري الواردة يف القسم 

 الفحوص الالزمة للتحقق من استمرار اخللو من اآلفات 3.1.2

 .3-2-1قد تشمل الفحوص الواردة يف القسم 

 التوثيق  املراجعة 4.1.2

 .3-1 البنود الواردة يف القسم قد يشمال

 جزء غري مصاب من بل  توج  فيه منطقة حم  دة مصابة 2.2

يف هذه احلالة، يكون توزيع ا فة قاصرا على ذلك اجلزء من البلد الذي حددتا املنظمة القطرية لوقاية النباتان. وتطبم 

 من ا فان كل املنطقة غري املصابة أو جزءا منها.اللوابط الرمسية من أجل احتواء ا فة. وقد تشكل املنطقة ااالية 

 وتشمل املتطلبان ما يلي:

 النظ  الالزمة إلنشاء مناطق خالية من اآلفات 1.2.2

يستند وضع االو من ا فان عادة اىل التحقم عن طريم عمليان مسح نوعية. وقد يستخدم املسح الرمسي املنفذ لتعيني 

ذلك اجراء مسح رمسي للكشف يف املنطقة  اىلاإلصابة، وقد يتطلب األمر باإلضافة احلدود من أجل الوقوف على نطاق 

 غري املصابة للتحقم من عدم وجود ا فة بها.

أعاله( على اجلزء غري املصاب من بلد توجد با منطقة  1-1-2كما جيوز، عند االقتلاء، تطبيم املراقبة العامة )أنظر 

 مصابة حمدودة.

 الالزمة للحفاظ على اخللو من اآلفات النباتيةت ابري الصحة  2.2.2

. ويف هذا النوع من املناطم ااالية من ا فان، قد يقتلي األمر تطبيم لوائح 2-2-1قد تشمل التدابري الواردة يف القسم 

يف  اليااري منطقة غري مصابة ملنع انتشار ا فة، على حنو ما أ اىلالصحة النباتية على حركة السلع من املنطقة املصابة 

 .2-2-1القسم 
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 الفحوص الالزمة للتحقق من استمرار اخللو من اآلفات 3.2.2

املسح ألغراض الرصد أكثر أهمية يف هذا النوع من املناطم  عمليان. وتعد 3-2-1قد تشمل الفحوص الواردة يف القسم 

 لا.ااالية من ا فان عنها يف املناطم ااالية من ا فان اليت تغطي بلدا بأكم

 التوثيق  املراجعة 4.2.2

جيوز أن يشمل التوثيم أسانيد مؤيدة تصف اللوابط الرمسية مثل نتائج عمليان املسح، ولوائح الصحة النباتية، 

 .3-1، على حنو ما أاري اليا يف القسم النباتانواملعلومان املتعلقة باملنظمة القطرية لوقاية 

 مصابة بوجه عام جزء غري مصاب من بل  يقع داخل منطقة 3.2

هذا النوع من املناطم ااالية من ا فان هو مساحة داخل منطقة مصابة بوجا عام، مت اخالؤها من آفة معينة )أو يتلح 

حبيث يستطيع البلد املّصدر أن يستخدم هذا الوضع  ا فانأنها خالية منها(. ويستمر احلفاظ فيها على االو من 

 لى النباتان و/أو املنتجان النباتية من زاوية الصحة النباتية.كأساس يستند اليا يف التصديم ع

ويف حاالن معينة، جيوز انشاء منطقة خالية من ا فان داخل منطقة ال يستند وضعها، فيما يتعلم باإلصابة، اىل 

 عمليان مسح نوعية.

 من ا فان بشكل كاف فيما يتعلم ببيولوجيا ا فة. اااليةوينبغي عزل املنطقة 

 نبغي أن تشمل املتطلبان ما يلي:وي

 النظ  الالزمة إلنشاء مناطق خالية من اآلفات 1.3.2

النوع من املناطم ااالية من ا فان، اجراء عمليان مسح لتعيني احلدود وللكشف عن  هلذاسيتطلب األمر، بالنسبة 

 وجود ا فان.

 فاتت ابري الصحة النباتية الالزمة للحفاظ على اخللو من اآل 2.3.2

. وفيما يتعلم بهذا النوع من املناطم ااالية من ا فان، قد يقتلي األمر 2-2-1 القسمقد تشمل التدابري الواردة يف 

أيلا تطبيم لوائح الصحة النباتية على حركة املواد العائلة من املنطقة املصابة اىل املنطقة غري املصابة ملنع انتشار ا فة، 

 .2-2-1لقسم على حنو ما أاري اليا يف ا

 الفحوص الالزمة للتحقق من استمرار اخللو من اآلفات 3.3.2

ومن املرجح أن يتطلب األمر، يف هذا النوع من املناطم ااالية من ا فان،  3-2-1 القسمقد تشمل الفحوص الواردة يف 

 اجراء عمليان مسح مستمرة ألغراض الرصد.
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 التوثيق  املراجعة 4.3.2

نيد مؤيدة تصف اللوابط الرمسية مثل نتائج البحوث، ولوائح الصحة النباتية، واملعلومان املتعلقة قد يشمل التوثيم أسا

. وملا كان هذا النوع من املناطم ااالية من 3-1النباتان، على حنو ما أاري اليا يف القسم  لوقايةباملنظمة القطرية 

، فإن تنفيذ هذا االتفاق يتعني أن خيلع بلد املستوردالبلد املصدر والا فان سينطوي على األرجح على اتفاق بني 

 للمراجعة والتقييم من جانب املنظمة القطرية لوقاية النباتان يف البلد املستورد.
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