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 5-6المعيار الدولي رقم  الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية 

 االعتماد
 .2018يف نيسان/أبريل املعقودة الثالثة عشرة هتا دور يف تدابري الصحة النباتية هيئة  من قبل هذا املعيار اعتمد

 المقدمة
 نطاقال

 لوطين.ا املراقبة نظام مكونات ذلك يف مبا املراقبة، متطلبات املعيار هذا يصف
 المراجع
 النباتياااااة للصااااحة الدوليااااة البواباااااة علااااى متاحااااةوهاااااذه  .لتااااادابري الصااااحة النباتيااااة الدوليااااة املعااااايري إىل احلاااااايل املعيااااار يشااااري

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

 5 رقاااااام الاااااادويل املعيااااااار يف املعيااااااار هااااااذا يف املسااااااتخدمة النباتيااااااة الصااااااحة مصااااااطلحات تعاااااااريف علااااااى االطااااااالل ميكاااااان
 .(النباتية الصحة مصطلحات مسرد)

  لمتطلباتعن ا ةعام لمحة
 ماان لكثااريل اً تقنياا سااً اأسذه املنظمااات هلاا وفرتافهااي  ،النباتااات لوقاياة الوطنيااة اتلمنظماال األساساية األنشااطة إحاادى املراقباة
 والقضااء اتاآلف عن واإلبالغ ،اتاآلف من اخلالية واملناطق النباتية، الصحة استرياد متطلبات كمثل  النباتية؛ الصحة تدابري
 .معينة منطقة يف اتاآلف وحالة عليها،
 والبنيااة املراقبااة باارامج ماان الااوطين املراقبااة نظااام ويتااألف .كالمهااا  ا ااددة واملراقبااة العامااة باملراقبااة الوطنيااة املراقبااة نظاام تتعلااق
 العناصااار وتشااامل. حماااددة مأ عاماااة كانااات  ساااواء املراقباااة، منهجياااة املراقباااة بروتوكاااوالت تصااافو  لتنفياااذها. الال ماااة التحتياااة
 والتخطايو، األولوياات، وحتدياد النباتياة، الصاحة وسياساات تشاريعات الاوطين املراقباة نظاام يف مراعاهتاا تنبغي الن الداعمة
 إدارة نظاااامو  اآلفااااات، تشااااخيصو  املصاااالحة، أصااااحاب وإشااااراك ،تواالتصاااااال ،والتاااادقيق والتاااادريب، والتوثيااااق، واملااااوارد،
 اآلفات. عن واإلبالغ املعلومات
 أساسية معلومات
 عاماة أحكاام علاى النباتاات لوقاياة الدولياة االتفاقياة مان الرابعاة املاادة وتانص النباات. وقاياةعاال  يف جوهرياةضارورة  املراقبة

 النباتاات لوقاياة الوطنياة املنظماة مساؤوليات تشامل أن علاى بالتحدياد وتانص لنباتاات،ل الوطنياة للوقاية التنظيمية للرتتيبات
 واحلاادا ق واملشاااتل املاازارلو  احلقااول ،أخاارى بااني ماانوهااي ) املزروعااة املناااطق ماان كاال  ذلااك يف مبااا الناميااة النباتااات "مراقبااة
 هباادف ساايما وال ،نقاالا ل الوساا يف أواملخااا ن  يف النباتيااة واملنتجااات والنباتااات الربيااة، والنباتااات واملختااربات(دفيئات والاا

 مبوجاب إلياه املشاار اإلباالغ ذلاك يف مباا ،ة هاذه اآلفااتمكافحا، كماا هبادف اآلفات تفشياندالل و و  ظهور عن اإلبالغ
 ورصاد وصايانة حتدياد"عان النباتات مساؤولة  لوقايةالوطنية  املنظمات نفسها، للمادة ووفقا الثامنة". املادة من )أ( 1 الفقرة
 املادة من )ي( 2 الفقرة حتدد ذلك، إىل وباإلضافة ".اآلفات انتشار فيها نخفضي الن واملناطق اآلفات من اخلالية املناطق
  معلومااتوصايانة  ضاعو و  اآلفاات رصادب ،عهطيتساتعلاى أفضال وجاه  ،تقاوم أن املتعاقادة األطاراف على "يتعني أنه السابعة
 اآلفات". حالة عن كافية

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-6المعيار الدولي رقم 

 :منها عدة أنشطة املراقبة تدعم
 ما منطقة يف جديدة آفات عن املبكر الكشف -
 اآلفاااات خمااااطر حتليااال دعملااا )ماااثالً  اآلفاااات تو ياااع وساااجالت السااالعية اآلفاااات وقاااوا م آفاااات العا ااال قاااوا م إعاااداد -

 النباتية( الصحة وشهادات
 أو اآلفااات مان خاليااة نتاا إ واقااعم وأ اآلفاات ماان خالياة إنتاا  أماااكن أو اآلفاات ماان خالياة مناااطق ةوصايان إنشااء -

  اآلفات انتشار فيها ينخفض مناطق
 معينة منطقة يف اآلفات حالة حتديد -
  اآلفات عنأخرى  بلدان إبالغ -
 انتشااار فيهااا ياانخفض الاان مناااطقلل مااثالً ) ةاآلفاايف منااو وقااول  أو ة معينااةآفااعتمااع  خصااا ص يف رياتيااالتغ قيااا  -

 حباث(ألل أو اآلفات
 معينة منطقة يفة ما آفعتمع تعيني حدود  -
 .تهامكافحإدارة و  اآلفات ىعل لقضاءا -

 والبيئة البيولوجي التنوع على اآلثار
 ماةومنظجل  موثوقاة معلوماات لتاوفري نظام تطاوير علاى البلادان ساعدةمب والبيئة البيولوجي التنول محاية يف املعيار هذا يسهم قد
 .لالنتشااار مساااراتك  الساالع أو العوا اال عاان ومعلومااات مااا منطقااة يف وتو يعهااا اآلفاااتعاادم وجااود  أو وجااود عاان اً جيااد

 الغا ية(. الدخيلة األنوالك) البيولوجي بالتنول صلة ذات حية كا نات  اآلفات هذه تشملوميكن أن 
 المتطلبات

 وطنيال مراقبةال نظام مكونات -1
 بلد.ال يف النباتية الصحة نظام من يتجزأ الاً جزء الوطين راقبةامل نظام يكون أن ينبغي
 البنيااة شااملي أن وينبغااي اآلفااات( ماان عموعااات أو حمااددة آفااات أنااوال )مثاال باارامج يف الااوطين راقبااةامل نظااام تنظاايم كاانمي

 (.3 قسمالو  1 )الشكل لتنفيذها الال مة الداعمة التحتية
 التالية: املراقبة أنوال املراقبة برامج تشمل أن ميكن
 تشامل قادو  .خمتلفاة مصاادر مان عيناةم منطقاة يف للقلاق مثارية آفاات عان معلوماات فيها جتمع عملية العامة: املراقبة -

 ذلك يف مبا) علميةال معياتااو  تاحفاملو  امعاتااو  البحوث ومؤسسات حملية أو وطنية حكومية هيئات املصادر
 نشااورةامل غااري بياناااتالو هنيااة املو  علميااةال التالااو  اامهااور وعامااة ستشااارينيالوا نتجاانياملو  (نو سااتقلاألخصااا يون امل

 النباتاااات لوقايااة الدولياااة االتفاقيااةك) الدولياااة املنظمااات أو النباتااات لوقاياااة الوطنيااة منظمااااتلل اإللكرتونيااة واقااعاملو 
 .(البيولوجي التنول واتفاقية النباتات لوقاية اإلقليمية واملنظمات
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 7-6المعيار الدولي رقم  الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية 

 يف للقلااق مثاارية آفااات عاان معلومااات علااى النباتااات لوقايااة الوطنيااة املنظمااة مبوجبهااا حتصاال عمليااة :ددةا اا راقبااةامل -
 متعلقاااة حماااددة بيانااااتبنشاااال  النباتاااات لوقاياااة الوطنياااة املنظماااات جتماااعو  .حماااددة فااارتة مااادى علاااى معيناااة منطقاااة
 أو املوجودةاآلفات  أنوال لتحديد أو آفاتعتمع  خصا ص لتحديد جترى اً مسوح ا ددة املراقبة وتشمل .باآلفات
 عينة.م منطقة يف املوجودة غري

 .ةدداملراقبة ا و  ةعامال راقبةاملب القيام كيفية  تصف مراقبة بروتوكوالت وضع النباتات لوقاية وطنيةال املنظمات ىعل ينبغي
 

 وطين. مراقبة نظامبتطوير  النباتات لوقاية وطنية منظمةلدى قيام  العتباربا أخذها يتعني عناصر 1 الشكل يوضح
 

 
 داعمة. حتتية وبنية وحمددة( )عامة مراقبة برامج يشمل للمراقبة منوذجي وطين نظام - 1 الشكل

 مراقبةال برامج تصميم -2
 مقارنااة كاانمتفصاالة جيااداً كااي م منهجيااةذات و  ومنتظمااة األجاال طويلااة االقتضاااء، حسااب املراقبااة، باارامج تكااون أن ينبغااي
 منهجيااة وصااف وينبغاي (.1 )الشااكل حمااددة مراقباةو  عامااة مراقبااة عناصار املراقبااة باارامج تشامل أن وميكاان وحتليلهااا. النتاا ج

نظام المراقبة الوطني

برنامج أو برامج المراقبة

العامةالمراقبة

تالبروتوكوال

المراقبة المحددة

تلبروتوكوالا

بنية تحتية داعمة

حة تشريعات وسياسات تدابير الص
النباتية

ترتيب األولويات

التخطيط

الموارد

الوثائق

التدريب

التدقيق

حةوإشراك أصحاب المصلالتواصل

تشخيص اآلفات

إدارة المعلوماتنظم 



 ةاااقباملرا 6 رقم الدويل املعيار

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-6المعيار الدولي رقم 

 من غرضال حتقيق إىل النباتات لوقاية وطنيةال املنظمات ضعهات الن الربوتوكوالت هتدف أنو  ،املراقبة بروتوكوالت يف املراقبة
 املراقبة. برنامج
 العملياات وموظفاحبياث يساتطيع  متساقة بطريقاة راقباةامل بنشاال للقياام واضاحة تعليمات املراقبة بروتوكوالت توفر أن ينبغي
 الاانالطرق باا مااثاًل، املراقبااة، بروتوكااوالت يف املسااتخدمة األساااليب باانيمااا  التمييااز وميكاان .اسااتخدامها ختلفااةامل واقااعامل يف
 علاى تركاز خدمةساليب املساتاأل كانت  إذا امب أو املراقبة من اهلدف أو املراقبةي فيها ر األمكنة الن جت أو لبياناتهبا ا معجت
 .املسار أو العا ل أوة اآلف

 املنظمااة تضااعها الاانتلااك  أو وجاادت حيثمااا اإلقليميااة أو الدوليااة التوجيهيااة اخلطااول إىل املراقبااة أساااليب تسااتند أن ينبغااي
 املرتبطااااة املعاصاااارة املنهجياااااتعلااااى  اطجلااااالل علااااى وموظفوهااااا املراقبااااة ديروماااا يكااااون أن وينبغااااي النباتااااات. لوقايااااة وطنيااااةال

 موثوقة. مراقبة نواتج لتحقيقاً مناسباً استخدام األساليب مااستخد يكفلوا وأن اآلفات، من حمددة مبجموعات
 الناشائة. أو ااديادة لآلفاات جديدة بيأسال تعتمد أو النباتات لوقاية الوطنية املنظمات تطور أن الضروري من يكون قد
 تكاون وأن صالة،ال ذات حصاا يةاإلو  غرافياةااو  علمياةال علومااتامل إىل املراقباة أساليب تستند أن ينبغي احلاالت، مجيع ويف
 عمليا. للتنفيذ قابلة

 العامة المراقبة 2-1
 العامة للمراقبة هجن   2-1-1
عرد  من فاوتتت تها هيمشارك من بدرجات العامة للمراقبة هجالنه  منطيفاً  النباتات لوقاية وطنيةال املنظمات تستخدم قد

 العامة: راقبةامل جُنه لى ع أمثلة يلي وفيما .ةكاملإدارة   اهلدف هةوموججل  منظمة برامج إدارةإىل قيامها ب لتقاريرتلقيها ل
 اامهور(ا بالغات يبادر هب )أي العام اامهور من بالغات تلقي -
 اآلفات عن املعلومات مصادر منمسح  -
 الاااين لالتصااال هاااتف رقاام ختصاايص ربعاا مااثاًل،) رمسيااة قنااوات خااالل ماان اإلبااالغ علااى العااام اامهااور تشااجيع -

 اآلفات( عن اإلبالغ زايامب التوعية أو اتالنبات صحة حول ية دعا مالتاستجابة حل
 معروفاة املساتهدفةاآلفاات  أناوال تكاون عنادما مفياد وهاذا - حماددة آفات عن اإلبالغ على العام اامهور تشجيع -

الاان  فاارتاتال وأثناااء (عامااة توعيااة مااواد اسااتخدام خااالل ماان )مااثاًل، بالفعاال اً مرتفعاا اهلاا العااام اامهااورويكااون وعااي 
  ها(،تكاثر  مواسم مثل) اآلفاتلوقول  ارتفاعاً  تشهد أُنا عرفيه 

 ،اإلبالغ على (ا لي التمع عاتاومج املنتجنيك) حمددة مبحاصيل املعنية الموعات تشجيع -
 علااى للحصااول النباتااات لوقايااة لوطنيااةا املنظمااة تنظمهااا الاان النباتيااة الصااحة أنشااطة يف حمااددة عموعااات إشااراك -

 الزراعي( اإلرشاد وخدمات النباتية الصحة اداتيوع العلمية اامعياتك) املراقبة بيانات
 (ةيالبيئ اتدماخل أو ةياحلرج دماتاخلك) األخرى احلكومية اخلدمات مع لتعاونا -
 بالبحوث تقوم الن املؤسسات مع التعاون -
 النباتات. لوقاية الوطنية املنظمة موظفو هبا يقوم الن العامة املراقبة -



 6 رقم الدويل املعيار ةاااقباملرا

 9-6المعيار الدولي رقم  الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية 

 التالية: العوامل باالعتبار تأخذ أن النباتات لوقاية وطنيةال املنظماتعلى  ،العامة للمراقبة ُنج وضع لدى
 أقل النباتات لوقاية الوطنية ظمةاملن مشاركة تكون عندماأدىن  املواردمن  تطلباتاملو  تكاليفال تكونما  ادةع -
 التعارفميكان و  مالحظتهاا متكان الان األعاراض أو والريقاات( اخلناافس )مثال لآلفااتأساهل  جيادة نتاا ج حتقيق -

  بسهولة عليها
 الاااناملمرضاااات  أو للخشاااب اآلكلاااة اخلناااافسك) املخفياااة اآلفاااات عااان لكشااافافعالياااة  أقااالماااا يكاااون  عاااادة -

  (العوا ل بعض يف اهل أعراض ال
 حمددة فرتة على املراقبة تقتصر ال قد -
  دافااسته أو تنظيماً  األقل ربامجالتهتلقى أقل يف  الن فيدةامل البالغات نسبة كونعادة ما ت -
 راهنيتها مدى على (املراقبة ومنهجيات اآلفات تشخيصل مثالً ) املعلومات فا دة تعتمد قد -
 املهم منها تحديدل العامة املراقبة بالغات من كبري  عدد إلدارة نظم إىل حاجة هناك تكون قد -
 البيانات صحة من التحقق الضروري من يكون قد -
 التكاليف. ارتفال إىل العامة املراقبة برنامج نوعيةو  حساسية يادة   ؤديت قد -
 مصادر علاى تعتماد ، فهاذهاملعلوماات موثوقياة مادى تقيايم النباتات لوقاية الوطنية ملنظماتا على عامة،مراقبة  إجراءلدى 

 موثوقياااة تقيااايم عااان إرشاااادات تاااردو  احلشااارات(. علمااااءمااان  غااااتالبال مقابااال العاااام اامهاااور مااان البالغااااتك) املعلوماااات
 (.ما منطقة يف اآلفات حالة حتديد) 8 رقم النباتية الصحة لتدابري الدويل املعيار يف اآلفات تسجال

 العامة المراقبة عناصر 2-1-2
 فماثاًل، ددة.ا  للمراقبة فعاالً  الً مجل مك تكون أن كنمي العامة املراقبة أن إدراك النباتات لوقايةا الوطنية املنظمات على ينبغي
 تقاارر وقااد .مااا موقااع أو مااا منطقااة يف بدقااة ةاآلفاا حالااة لتحديااد حمااددة مراقبااة إلجااراء السااياق العامااة ملراقبااةا تااوفر أن ميكاان
 .ةاآلف حالة لتحديد كافية  العامة املراقبة نتيجة أناً أيض النباتات لوقاية الوطنية املنظمة
 يلي: ما العامة املراقبة عناصر تشمل أن ميكن
 :البالغات تقدمي يسريلت لياتآ -

 حمددة( جهزةأل أو لمزارعنيل وأ العام للجمهور) تشريعية التزامات  
 علاى سابيل  العلمياة اامعياات أو املصالحة أصاحابماع  النباتاات لوقاياة الوطنية املنظمات بني) يةتعاون اتفاقات

 (املثال
 ليهاوإ النباتات لوقاية الوطنية املنظمات من االتصال قنوات لتعزيز اتصال موظفي استخدام 

 العام لجمهورل توعيةو  تعليم مبادرات 
 اامهور: من التقارير امع أدوات -

 دامهااستخ لجمهورل ميكن عانية ملكاملات هواتف أرقام  



 ةاااقباملرا 6 رقم الدويل املعيار

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 10-6المعيار الدولي رقم 

 لعيناتا توصيلل عانية نظم 
 نقالة وأجهزة ذكية هواتف تطبيقات  

 إلكرتوين وبريد اجتماعي تواصل قنوات 
 :اإلبالغ نوعية لتعزيز عمليات أو نظم -

 األويل االتصال نقطة عند فيةتص عملية 
 اآلفة هلويةاألويل  لتحديدل صور واستقبال إرسال على القدرة 
 معلوماات علاى حتتاوي إلكرتونياة ومواقاع نشارات )مثالفية تصاهام أنفساهم بال لقيااما تقدمنيللم تتيح دعا ية مواد 

 اآلفات( عن وصور
 للمقدمني تدريب 
 :معجته  الن املعلومات وإيصال وحتليل لتوحيد وسا ل -

 الناشئة لآلفات متكاملة عاملية أو إقليمية أو وطنية إنذار ونظم بيانات قواعد 
 ااغرافية( املعلومات نظم )مثل اإلنرتنت شبكة على قا مة نظم يف مدعة مكانية منذجة أدوات 
  مثالً  معجته  الن للبيانات حماكاةمناذ  و ة رياضي مناذ(، بايز شبكات Bayesian networks.) 
 املناسااب الوقاات يفالعا اادة  املالحظااات تقاادميبااأن تضاامن  اإلبااالغ تشااجعأن  النباتااات لوقايااة الوطنيااة لمنظماااتل ميكاان
 .غنيبلجل امل إىل مة(املقدجل  العينات حتديد )مثل

 محددةال مراقبةال 2-2
 :ةا دد املراقبة برنامج ألهداف تبعاً  ثالثة سوحامل من أنوال داماستخ النباتات لوقاية الوطنية منظماتلل ميكن
 (الم )أ آفات فيها تكان  إذا اعمجل  للكشفمعينة  منطقة يف يجير  مسح :يكشفال سحامل -
 هامن خالية أو بآفة مصابة تعترب منطقة حدود عينيلت يجير  مسح :احلدود لتعيني سحامل -
 .ة معينةآفعتمع  خصا ص من للتحقق مستمر مسح ي:رصدال سحامل -
 وينبغايمفاردة أو عتمعاة  سالعال أواملساارات  أو ا الو عال أو طقانامل أو قعاو بالعالقة مع امل لآلفات املسوح هذه وضع نميك
 .ة املعنيةاآلفوجود أو غياب  سجالت مجع تشمل أن
 الوطنيااة لمنظماااتل ميكاانو  .ةاآلفاا علااى يعثاار ال عناادما ذلااك يف مبااا ،مااأخوذة عينااة أو مالحظااة كاال  نتيجااة تسااجيل نبغاايي

ة اآلفا مان اخلالياة واملنااطقاملعاين  دبلال يفة اآلف حالة لدعم ةآف وجود عدم عن معجته  الن بياناتال خداماست النباتات لوقاية
 األسواق. إىل وصوله إمكانو  البلد ةجتار فيه، كما لدعم 

 مراقباة بارامج تصاميملادى  ينبغايو  .ةا دد املراقبة برنامج تصميم هو ةآف وجود عدم بيانات صحة من للتحقق عامل همأ
 .9-2-2 إىل 1-2-2 القسمني يف الواردة العناصر يف النظر حمددة



 6 رقم الدويل املعيار ةاااقباملرا

 11-6المعيار الدولي رقم  الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية 

 غرضلا 2-2-1
 ،)ماثالً  املعلومات طلب وأسباب النباتية لصحةا تدابري أهداف عن أساسية معلومات املراقبة من الغرض يتضمن أن ينبغي

وضاع و  منطقاة،ة يف اآلفا انتشاارة، والتأكاد مان اافااض اآلفا مان إنتاا  موقاعأو  منطقاة مان خلاو تأكدالو  ،املبكر الكشف
 السلعية(. آلفاتل قا مة

 النطاق 2-2-2
مان حياث   أو ( يااجز  أو ككال) اإلنتاا  نظاام حياث مناً أم جغرافي سواء املراقبة ستغطيها الن املنطقة مدى النطاق يصف
 مزروعة. غري املنطقةكون 

 لهدفا 2-2-3
 مان مازيج أو سالع أو مساارات أو عوا ال أو متعاددة آفاات أو واحادة آفاة اهلادف يكاون قادو  املراقباة. هدف وصف ينبغي
 .هذه مجيعها من أي

 توقيتال 2-2-4
أن تتضاامن االعتبااارات  وميكاان املياادانيون. املوظفااون هبااا يقااوم الاان الزيااارات وتااواتر املسااح وُنايااة بدايااة التوقياات يتضاامن قااد

 اآلفات. مكافحة ربامجالزمنية ل دولةاا أو اآلفات عوا ل فينولوجيا أو اآلفة حياة دورة ،مثالً  الن حتدد التوقيت،
 الموقع أو المنطقة ختيارا 2-2-5

 ا يلي:مب املوقع أو املنطقةاختيار  تحددأن ي ميكن
  نيةاملع قةجم عن ذلك من حالة اآلفة يف البلد املعين أو املنطين وما اآلفة وتو يع وجودإبالغات سابقة عن  أي -
  آفة وجود عدمالسابق عن  الغاإلب -
 ما منطقةلآلفة يف  ةددا  ريغ الةاحل -
  لآلفة ةبيولوجيال اخلصا ص -
 ةآلفل نطقةامل يف ألخرىا اإليكولوجية والظروف املناخ مالءمة -
 اإلنتا  ومناطق ةالعا ل للنباتات ااغرايف لتو يعا -
 ما منطقة لاعز ان درجة -
 التجارية( وغري التجارية املواقع )يف اآلفات مكافحة برامج -
 ا صودة السلع ختزين أو مناولة أوجتميع  نقال -
 من: القرب -

 األشخاص( ذلك يف مبا ،مساراتل)ل الدخول نقال 
 تهزرل كمواد  ستخدمت أو اجلتع أو ختزن أو املستوردة السلع فيها تسًوق الن املواقع 



 ةاااقباملرا 6 رقم الدويل املعيار

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 12-6المعيار الدولي رقم 

 سياحية. أنشطة 
 مااؤخراً  عنهااا كشااف  فاااتآل أو آفااات وجااود عاادمل املراقبااة تركيااز األفضاال ماان يكااون قااد للمااوارد، الفعجلاا اسااتخدام لتحقيااق

 لآلفة. األويل النتشارا طرأكثر من غريها خل ملعرضةا األماكن على (ما شحنة يف ،مثالً )
 مباشارة ا يطاة املنااطق علاى املنطقاة اختياار كازرت ي أن ينبغاي ،آلفاة معاني تفا    تعياني حادود هاو املراقبة من اهلدف كان  إذا
 وفقاااً  األخاارىهااي  ةمصاااب كااونت قااد نالاا هنفساا نااولماان ال املوا االعلااى املواقااع يف و  باآلفااة مصااابةالاان يهعاارف أُنااا  ملنطقااةبا
 أكارب منطقاة ضامن حماددة مواقاع أو منااطق علاى تركاز الان املراقباة اساتكمال وميكان .ياخللف والتتبع ياألمام التتبع مارينلت

 أكثاار اختياار األنساب مان واساع، نطاااق علاى املو عاة اآلفاات راقباةملو  بأكملهااا. املنطقاة يف مواقاعلل عشاوا ية عيناات بأخاذ
 .ككل  املنطقة يف مسحها جيري واقعملانتظاماً 

 اإلحصائي التصميم 2-2-6
التمع   أي ؛مسحها سيجري الن اإلحصا ي( )باملعىن التمعات وحدات حتديد النباتات لوقاية الوطنية للمنظمات ينبغي
 ةآلفال البيولوجياة اخلصاا ص لاىع اإلحصاا يالتماع  تعريافيقاوم  أن وميكن للقلق. مثريةمتشاهبة  وحدات من مجموعةك
 خمتلفااة، أنااوال ماانالتمااع  وحاادة تكااون وقااد النباتيااة. الصااحة تاادابري عليااه تطبااق أن ميكاان مااا كيااانإىل   أو مااا مسااار إىل أو
 :مثالً 
 اقتناص شبكة تغطيها الن املنطقةتتشكل من  جغرافية، وحدة -
 عا ل مبحصول مزرول قلح -
 مزروعة غري أو دارةمه  غري منطقة يف مفرد عا ل نبات -
 ختزين. مرفق -

 إجاراء النباتاات لوقاياة الوطنية املنظمات تقرر قد ،اولذ بأكملها.التمع  وحداتكافة   مسح الدي منكثرياً ما ال يكون 
 أوكال علااى حاادة   تطبيقهااا ميكاان الاناخلماس األهاام، و  العينااات أخااذ طارقو  .التماع املعااين ماان مااأخوذة عيناة علااى املراقباة
 :هي ،عتمعة
 بسيطةال عشوا يةال عاينةامل -
 نظاميةال عاينةامل -
 طبقيةال عاينةامل -
 عنقوديةال عاينةامل -
 وججلهةامل عاينةامل -

 أخاااذ منهجياااات) 31 رقااام النباتياااة الصاااحة لتااادابري الااادويل املعياااار يف املوضاااحة اإلحصاااا يةاملعايناااة  طااارق اساااتخدام ينبغاااي
 البياناات تكاون عنادما الطارق هاذه تساتخدمماا  اً كثاري و  االقتضااء. حساب أخارى ناسابةم طارق أو (الشاحنات مان العينات
 وقاد مناسابة طريقاة لاىع لبيانااتل اإلحصاا ي التحلياليقاوم  أن وينبغاي (.وجاود عادم/)وجود ثنا ية طبيعة ذاتتهلتقو  الن

  .ريخب مشورة يتطلب



 6 رقم الدويل املعيار ةاااقباملرا

 13-6المعيار الدولي رقم  الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية 

 .ةاآلف ملسح األدىن لكشفا وحدجل  الثقة مستوى حتديد على النباتات لوقاية الوطنية املنظمات عشججل ته 
 البيانات جمع 2-2-7

 البياناات هاذه نقال وكيفياة املراقباة أثنااء تلتقوسا الان البياناات عناصار حتدياد النباتاات لوقاياة الوطنياة ملنظمااتا على ينبغي
 اإللكرتونية(. واألجهزة النماذ  استخدام طريق عن ،)مثالً  املعلومات إدارة نظام إىل
 الصحي والصرف البيولوجي األمن 2-2-8

 يساااريت عااادم لضااامان إجاااراءات يف النظااار النباتاااات لوقاياااة وطنياااةال املنظماااات علاااى ينبغاااي ،املراقباااة بروتوكاااوالت وضاااع لاادى
 املسح. إجراء أثناء اآلفات انتشار
 إجااراءات اتبااال املراقبااة بااإجراء لنياملخااوجل  املااوظفني ماان غااريهم أو النباتااات لوقايااة الوطنيااة املنظمااة يف املسااؤولني علااى ينبغااي

 مسحها. جيري الن املواقع يف أو اإلنتا  أماكن يف أو املرافق يف وجودةامل البيولوجي ألمنا
 عيناتلا 2-2-9

 ساااالمة لضااامان وإعااادادها ناولتهااااوم ومجعهاااا العيناااات أخاااذ ينبغاااي وكياااف ملاااى وصااافاً  املراقباااة بروتوكاااول يتضااامن أن ينبغاااي
 اً رمااز  عينااة كاال  عطااىته  أن وينبغااي التشخيصااية. املعااااة إلجااراء املختاارب إىل املناسااب الوقاات يف وتسااليمها وحفظهااا العينااات

 التجهياز مبرحلاةاً مارور  احلقال يف التجمياع نقطاة مان واملتابعاة التتباع لتمكاني شاريطي( رماز أو رقام أو تساميةك) (فريداً  اً فمعرجل 
 .مال ما ذلك كان  إذا رمسية، مرجعية عموعة يف لتخزينا مرحلة إىل اهلوية وحتديد

  عمةالدا التحتية البنية -3
 النباتية الصحة تدابير وسياسات تشريعات 3-1
ااأن  تضاامن وسياسااات تشااريعات خااالل ماان الااوطين املراقبااة نظااام دعاام نبغاايي  إىل املاليااة وارداملااو  واملسااؤوليات الساالطةنح مته

 املناسبة. اإلدارية املستويات
 الرمسية: اإلجراءات يف أو النباتية بالصحة املتعلقة تشريعاهتا يف التالية األحكام تدر  أن املتعاقدة ألطرافا على ينبغي
 لنيخاااوجل امل املاااوظفني مااان غاااريهم أو النباتاااات لوقاياااة الوطنياااة املنظماااة ساااؤويلمل واحلماياااة والعملياااات القانونياااة سااالطةال -

 مان غريهاا أو النباتياة املنتجاات أو النباتاات لفحاص األراضاي أو املبااين دخاول ذلاك يف مباا املراقباة، بأنشطة لقيامبا
 .هاالختبار  عينات امع أو اآلفات إيواء على قادرة تكون قد الن املواد

 اآلفااات حتديااد لضاامان تشااخيصال خاادمات أحاادث علااى املناسااب احلصااول أو التشااخيص مرافااق وصاايانة إنشاااء -
 ا.صحيححتديداً 

 أو صناعةال أو احلكومية غري املنظمات أو التشخيصية املختربات أو ثو البح مؤسسات من) إلزامي ا لي بالغاإل -
 االشاتباه أو وجاود كشاف  عان النباتاات لوقاياة الوطنياة لمنظماةل العلمياة( الموعاات أو ا لياة ةاحلكوم أو املزارعني

 وجود:ب
 مستهدفة آفات 
 مسار أو عا ل أو منطقة يف ةجديد آفات. 



 ةاااقباملرا 6 رقم الدويل املعيار

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 14-6المعيار الدولي رقم 

 يف مبااا النباتااات، لوقايااة الوطنيااة املنظمااة يف واحلوكمااة واملاليااة باااإلدارة املتعلقااة املسااؤوليات املراقبااة سياسااات تغطااي أن ينبغاي
 املوظفني. وتأهيل وتدريب املراقبة عمليات جتهيزات وإجراءات املراقبة أنشطة متويل ذلك

 األولويات ترتيب 3-2
 املراقبة. معلومات الحتياجات تبعاً  آخر إىل بلد من املراقبة أولويات ختتلف قد

 يلي: ما املراقبة برامج اتأولوي حتديد عند مراعاهتا تنبغي الن العوامل تشمل أن ميكن
 البيولوجي التنولعلى و  ا اصيل على اآلفات تأثري -
 الدولية أو اإلقليمية أو الثنا ية أو الوطنية النباتية بالصحة املتعلقة ودةاملوج رتتيباتالو  لتزاماتاال -
 اآلفات إدارة برامج تنفيذ -
 عنها املبكر للكشف ا تملة والفوا د الدويل أو اإلقليمي أو الوطين أو ا لي املستوى على الناشئة اآلفات -
  التكلفة فعجلالة املراقبة كانت  إذا ما -
 املراقبة برنامج لتنفيذ الال مة طرقوال املوارد وفرت -
 املطلوبة املوارد نفقاتبقياساً  املتوقعة، املراقبة نتا ج وموثوقية وعيةن -
 مشاهبة  حتليلية تقنيات أو اآلفات خماطر تصنيف طرق باستخدامتهعدجل  األولوية ذات لآلفات وطنية قوا م -
 األسواق إىل لوصولوا لتجارةا -
 الغذا ي األمن -
 ماان إخطااار ،مااثالً ) فيهااا اآلفااة وجااودب عاارفيه  يكاان مل منطقااة ماان قادمااة شااحنة يف مااا آفااة بكشااف تعلقااةامل نتااا جال -

  تصدير(. شهادة إصدار أثناء عنها الكشف أو جتاري شريك
 خطيطتال 3-3

 مراعااة ماع املراقباة، بارامج لتنفياذ خطاو وضع النباتات لوقاية لوطنيةا املنظمات ىعل نبغيي للمراقبة، أولويات وضعما أن ت
 .النباتية لصحةا تدابري وسياسات تشريعات

 الموارد 3-4
 نظام منجوهري  جزء التشخيص خدمات وموارد .مناسبةو  كافية  ومادية ومالية بشرية مبوارد مزودة املراقبة تكون أن ينبغي
 الوطين. املراقبة
 ىعلااا نبغاااييو  واللوجساااتيات. واإلدارة التقنياااة والوظاااا ف والعملياااات التسااايري يف ماااوظفني البشااارية املاااوارد تشااامل أن ميكااان

 .ناسبم لكبش لنيهومؤ  نيمدرب املوظفني أن من التأكد النباتات لوقاية الوطنية املنظمات



 6 رقم الدويل املعيار ةاااقباملرا

 15-6المعيار الدولي رقم  الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية 

 شراءو  والوجبات( واإلقامة النقل تكاليف ،)مثالً  املوظفني وسفر املراقبة ياتتسلوجل مالية موارد إىل حاجة هناك تكون قد
 ونفقااات فااقار امل وصاايانة املعلومااات إدارة نظااام وصاايانة وتشخيصااها العينااات وجتهيااز املااوظفني وتاادريب وصاايانتها املعاادات
 هلا. خمطو غري مراقبة بأنشطة للقيام الطوارئ حلاالت االستجابة
 تخااازينال ومرافاااق ،ركبااااتاملو  ،الشخصاااية( الوقاياااة معااادات ذلاااك يف )مباااا يدانياااةامل عاااداتامل املادياااة املاااوارد تشااامل أن ميكااان
، واسيباحلو  ،الوثا ق من وغريها مرجعية موادو  ،رصدال عملياتو  سوحامل إجراءيف  ستخدمةامل ستهالكيةاال واداملو  ،ناسبةامل

 الرمساي زيالاو  املعلوماات، إدارة نظملا وبرعياات وختزينهاا، البياناتإدخال  معدات من غريهاو  ااغرايف املوقع حتديد وأجهزة
 .العام اامهور لتوعية ادومو  (باهلوية تعريفوسا و ال )أو لموظفنيل

 الوثائقإعداد  3-5
 يف )مباا باملراقباة القياامو  ،الرمسياة الوثاا ق ىعلا للمحافظاة إدارية إجراءات وضع النباتات لوقاية وطنيةال املنظمات ىعل نبغيي

 .يهااااعل احلصاااول إمكانياااة أو العيناااات عموعاااات وإدارة مراقباااة(، بروتوكاااوالت شاااكلالااان تتخاااذ  تقنياااةال تعليمااااتال ذلاااك
 نظااام إطااار يف هااامن والتحقااق األنشااطةتاادقيق  وتيسااري النتااا ج وموثوقيااة تفسااريال وحتسااني االتساااق لتعزيااز ضااروريتوثيااق الو 
 وطين.ال راقبةامل
 تدريبال 3-6

 راقباااةامل نظاااامعناصااار أساساااية يف  بانتظاااام مواستعراضاااه موتقيااايمه املراقباااة أنشاااطة يف املنخااارطني العااااملني تااادريب يشاااكجلل
 .املوظفني كفاءاتصيانة   لضمان إجراءات وتنفيذ وضع النباتات لوقاية الوطنية املنظمات ىعل نبغييو  الوطين.
 يف )مباا الصالة ذات والااالت النباتياة الصاحة عاال يف كافيااً   تادريباً  املراقباة أنشاطة يف نو املشاارك نو فااملوظ دربيها أن ينبغي
أن يكااااون  ينبغااااي كمااااا  البيانااااات. وإدارة اإلصااااابة( وأعااااراض وعوا لهااااا ةبيولوجيااااال خصا صااااهاو  الصاااالة ذات اآلفااااات ذلااااك
 وحفاا  تهاااهوي لتحديااد ونقلهااا هاااوحفظ العينااات ةناولاامو  العينااات أخااذ طاارقو  البيولااوجي األماان علااىماادربني  نو املوظفاا

 بالعينات. املرتبطة السجالت
 التدريبيااة املااواد تكااون أن وينبغااي .العاااملني كفاااءاتوصاايانة   تطااوير لضاامان بانتظااام وحتااديثها التدريبيااة املااواد تطااوير ينبغااي

 املراقبة. أنشطة يف املشاركني العاملني اميع بسهولة متاحة واملرجعية
 لتدقيقا 3-7
 يف مباا ا اددة،ة راقبااملو  العاماة ةراقباامل مان كالل منتظماةتدقيق  عمليات إجراء النباتات لوقاية وطنيةال املنظمات لىع نبغيي

 .الصلة ذات املراقبة لربوتوكوالتاً وفق األنشطة تنفيذ لضمان خموجللة، كيانات  هاجتري الن األنشطة ذلك
 المصلحة أصحاب وإشراك التواصل 3-8
 أصاااحاب ماااع املناسااب الوقااات ويف الالفعجلاا التواصااال خااالل مااان املشاااركة علاااى النباتااات لوقاياااة الوطنيااة املنظماااات عشااججل ته 

 املراقباة أولوياات بشأنكما   ،مراجعتهاو  وتنفيذها وختطيطها الوطنية املراقبة نظم تصميم بشأن الصلة ذوي واخلرباء املصلحة
 يلي: ما الرتتيبات تشمل وقد .املتوقعة واتجوالن
 اإلخبارية( النشراتو  اإلحاطاتو  االجتماعاتك) النباتات لوقاية الوطنية املنظمة يف داخليال تواصلال -
 (لصناعةل شعاراتاإلو  رمسية تقارير تقدميك) النباتات لوقاية الوطنية املنظمةالذي تقوم به  ارجياخل التواصل -



 ةاااقباملرا 6 رقم الدويل املعيار

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 16-6المعيار الدولي رقم 

 التدريب(و  التوعية مبادراتو  اإلخبارية نشراتوال املنتدياتك) املصلحة ألصحاب الرمسية املشاركة -
 املنظمااة إىل املعلومااات لتوصاايل وقنواهتاا املراقبااة باارامج وتنفااذ تضاع الاان الرمسيااة وغااري الرمسياة الوطنيااة راقبااةامل شابكات -

 ومنها. النباتات لوقاية الوطنية
 اآلفات تشخيص 3-9

 إتاحاااة النباتاااات لوقاياااة الوطنياااة املنظماااات تكفااال أن وينبغاااي الاااوطين. املراقباااة نظاااام جنااااحيف  أساساااية التشاااخيص خااادمات
 النباتياااة الصاااحة لتااادابري الااادويل ياااارللمع كمرفقاااات  التشاااخيص بروتوكاااوالت بعاااض تاااوفريو  املناسااابة. التشاااخيص خااادمات

 (.للوا ح اخلاضعة اآلفات تشخيص بروتوكوالت) 27 رقم
 يلي: ما التشخيصية اخلدمات خصا ص تشمل
 (ا لو لع)وا اآلفات تحديدب الصلة ذات التخصصات يف خربة -
 كافية  ومعدات مرافق -
 الضرورة عند للتحقق ختصنياالستعانة مب إمكانية -
 السجالت حلف  مرافق -
 املرجعية العينات وختزين ملعااة مرافق -
 ومتاحا.اً مال م ذلك كان  حيثما ،معيارية تشغيل إجراءات -
  معلوماتال إدارة نظم 3-10

 عليها. صليه  الن النتا ج اميع مركزية بيانات قاعدة أو كمستودل  املعلومات إدارة نظم استخدام ينبغي
 بيانااااات عاااان اإلبااااالغو  صااااحتها ماااان التحقااااقو  هتاااااوإدار  هاوتوحيااااد البيانااااات مااااعا املعلومااااات إدارة نظاااام تصااااميم ينبغااااي

 اآلفات. وجود عدمو  وجود سجالت ذلك يف مبا ،التحليل ألغراض راقبةامل ومعلومات
وضاع  إىل التجمياع مان بادءاجل  ساالمتها لضامان موحادة بطريقاة باملراقباة املتعلقاة واملعلوماات البياناات مجاع مبكاان األمهية من

 يف هاالسااتخدام البيانااات عموعاااتحاادجل أدىن ماان  وتنفيااذ تطااوير النباتااات لوقايااة الوطنيااة املنظمااات علااى ينبغاايو  .التقااارير
 معلوماات إدارة نظاام أساا  هاذه البياناات عموعات لتشكجل  أن وينبغي املعيار. هذا من 4 للقسماً وفق املراقبة برامج عيمج

 تكاون أناً أيضا وينبغاي املراقباة. أنشطة أثناء املأخوذة العينات تتبع إمكانية املعلومات إدارة نظم تضمن أن وينبغي املراقبة.
 املعلومات. إدارة نظمأساسياً يف  عنصراً  البيانات من التحقق إجراءات
 والدوليااة الوطنيااة اإلبااالغ متطلبااات لتلبيااة واملعلومااات البيانااات اساارتجال سااهولة املعلومااات إدارة نظاامتتااوفر يف  أن ينبغااي
 باملراقبة. املتعلقة

 اآلفات سجاّلت -4
 تكااون قااد أُنااا باالعتبااار األخااذ ماع اآلفااات، بسااجالت االحتفااا  ماادة النباتاات لوقايااة الوطنيااة املنظمااات حتاادد أن نبغايي

 املنااطق عملاد ضارورية الفاكهاة ذباباة آفاة وجاود عادم ساجالت تكون قد مثاًل، .اآلفات حالة عن عالناتاإل لدعم ال مة
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 17-6المعيار الدولي رقم  الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية 

 لاذباب اآلفاات مان خالياة منطقة إنشاء) 26 رقم النباتية الصحة لتدابري الدويل للمعياراً وفق الفاكهة ذباب ةآف من اخلالية
 .املستخدمة املسح منهجية إىل إشارة اآلفات سجالت يف در أن ته  وينبغي .((Tephritidae فصيلة) الفاكهة مثار
 :أدىن كحد،  التالية املعلومات ددةا  راقبةاملالنامجة عن  اآلفات سجالت تتضمن أن ينبغي
 لآلفة التصنيفي وضعوال العلمي االسم -
  عا للل التصنيفي والوضع العلمي السما -
 ااغرافية( هوإحداثيات هوعنوان املوقع رمز )مثل املوقع -
 املسجلاح  واسم املسح تاريخ -
 .من قام بذلك واسم اهلوية حتديد وطريقة اهلوية حتديد تاريخ -
 العامة. املراقبة نالنامجة ع اآلفات جالتس يف ومتوفرة صلة ذات تكون حيثما أعاله الواردة املعلومات تدر  أن ينبغيو 

 :َحْجرية ةآف وجودب يشتبه كان  إذا سيما ال التالية، املعلومات اإلمكان، قدر أيضا، اآلفات سجالت تشمل أن ينبغي
 (املتوسو والبحر أوروبا يف النباتات وقاية منظمة رمو ك) لعوا لل العلمية مساءاألو  ةلآلف رمو ال -
 ققا  واسم التحقق وطريقة التحقق اريخت -
 املستخدم( التشخيص بروتوكول ،)مثالً  املراجع -
 املتخذة. النباتية الصحة تدابري -
 وأصال هاا،منو  ومرحلاة ،ةفااآل ومادى انتشاار ،العا الو  اآلفاةما باني  عالقةال طبيعة مثاًل، مفيدة؛ إضافية معلومات تكون قد

 مجااع وسايلةو  ،املتضاارر تالنباا جاازءو  املنطقاة، يف دفيئااات يف فقاو زرليا العا اال نبااتكااان ال  إذا مااو  ،املتضاارر العا ال النباات
 (.كنس  شبكة الرتبة،من  عينة جاذبة، ةمصيد ،)مثالً  العينات
 اآلفات. لسجالت الوطين ستودلاملبدور  النباتات لوقاية الوطنية املنظمة تقوم أن ينبغي

 التقاريرووضع  تحليلال -5
 إلدارة اإلحصااا ي التحلياال ياااتوبرع والنمذجااة ااغرافيااة( املعلومااات )نظااام املكاااين التحديااد مثاال أدوات اسااتخدام ميكاان
 عنها. تقارير وتقدمي عرضها وتيسري املراقبة بيانات
 عان بياناات التقاارير تقادم أن ينبغاي احلااالت، مجياع ويف .ىجتار  الان املراقباة ناول علاى عنها اإلبالغ املراد املعلومات تعتمد
 املااأخوذة، العينااات أو املالحظااات عاادد أو املشاامولة املنطقااة أو للقلااق(مثااار  ةالساالع أو املسااار أو عا االال أو ةفاااآل) اهلاادف
 اإلحصا ية. املوثوقية االقتضاء، وعند عليها، احلصول مت الن والنتا ج
ااد الاان الوسااا ل اسااتخداماً أيضاا ميكاان  أو لآلفااات ا تماال ساالوكالب للتنبااؤ عنهااا واإلبااالغ حتليلهااا جيااريو  لبياناااتاهبااا  توحجل
 .املراقبة ومواصلة اآلفات إدارةب املتعلقة القرارات صنع دعمل وذلك ،وانتشارها نشو ها احتمال ذلك يف مبا النواقل،
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 18-6المعيار الدولي رقم 

 شفافيةال -6
 املراقباة إلجاراء املساتخدمة الطارق عن معلوماتأن تقدم  ،عندما يطلب منها ذلك النباتات، لوقاية الوطنية املنظمات على
 وتو يعها. ةاآلف حالة عنو 

 
 


