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

المقدمة
النطاق
يصف هذا املعيار متطلبات املراقبة ،مبا يف ذلك مكونات نظام املراقبة الوطين.
المراجع
يشا ااري املعيا ااار احلا ااايل إىل املعا ااايري الدوليا ااة لتا اادابري الصا ااحة النباتيا ااة .وها ااذه متاحا ااة علا ااى البوابا ااة الدوليا ااة للصا ااحة النباتيا ااة
.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms

التعاريف
ميك ا اان االط ا ااالل عل ا ااى تع ا اااريف مص ا ااطلحات الص ا ااحة النباتي ا ااة املس ا ااتخدمة يف ه ا ااذا املعي ا ااار يف املعي ا ااار ال ا اادويل رق ا اام
(مسرد مصطلحات الصحة النباتية).

5

لمحة عامة عن المتطلبات
املراقباة إحاادى األنشااطة األساساية للمنظماات الوطنيااة لوقاياة النباتااات ،فهااي تاوفر هلاذه املنظمااات أساسااً تقنيااً للكثااري ماان
تدابري الصحة النباتية؛ كمثل متطلبات استرياد الصحة النباتية ،واملناطق اخلالية من اآلفات ،واإلبالغ عن اآلفات والقضااء
عليها ،وحالة اآلفات يف منطقة معينة.
تتعلااق نظاام املراقبااة الوطنيااة باملراقبااة العامااة واملراقبااة ا ااددة كالمهااا .ويتااألف نظااام املراقبااة الااوطين ماان ب ارامج املراقبااة والبنيااة
التحتيااة الال مااة لتنفيااذها .وتصااف بروتوكااوالت املراقبااة منهجيااة املراقبااة ،س اواء كاناات عامااة أم حمااددة .وتشاامل العناص اار
الداعمة الن تنبغي مراعاهتاا يف نظاام املراقباة الاوطين تشاريعات وسياساات الصاحة النباتياة ،وحتدياد األولوياات ،والتخطايو،
واملا اوارد ،والتوثي ااق ،والت اادريب ،والت اادقيق ،واالتص اااالت ،وإش ا اراك أص ااحاب املص االحة ،وتش ااخيص اآلف ااات ،ونظ اام إدارة
املعلومات واإلبالغ عن اآلفات.

معلومات أساسية
املراقبة ضارورة جوهرياة يف عاال وقاياة النباات .وتانص املاادة الرابعاة مان االتفاقياة الدولياة لوقاياة النباتاات علاى أحكاام عاماة
للرتتيبات التنظيمية للوقاية الوطنياة للنباتاات ،وتانص بالتحدياد علاى أن تشامل مساؤوليات املنظماة الوطنياة لوقاياة النباتاات
"مراقبااة النباتااات الناميااة مبااا يف ذلااك كاال ماان املناااطق املزروعااة (وهااي ماان بااني أخاارى ،احلقااول وامل ازارل واملشاااتل واحلاادا ق
وال ادفيئات واملخت اربات) والنباتااات الربيااة ،والنباتااات واملنتجااات النباتيااة يف املخااا ن أو يف وس اا ل النقاال ،وال ساايما هباادف
اإلبالغ عن ظهور واندالل وتفشي اآلفات ،كماا هبادف مكافحاة هاذه اآلفاات ،مباا يف ذلاك اإلباالغ املشاار إلياه مبوجاب
الفقرة ( 1أ) من املادة الثامنة" .ووفقا للمادة نفسها ،املنظمات الوطنية لوقاية النباتات مساؤولة عان "حتدياد وصايانة ورصاد
املناطق اخلالية من اآلفات واملناطق الن ينخفض فيها انتشار اآلفات" .وباإلضافة إىل ذلك ،حتدد الفقرة ( 2ي) من املادة
السابعة أنه "يتعني على األطاراف املتعاقادة أن تقاوم ،علاى أفضال وجاه تساتطيعه ،برصاد اآلفاات ووضاع وصايانة معلوماات
كافية عن حالة اآلفات".
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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تدعم املراقبة أنشطة عدة منها:
-

الكشف املبكر عن آفات جديدة يف منطقة ما

-

إعااداد ق اوا م آفااات العا اال وق اوا م اآلفااات الساالعية وسااجالت تو يااع اآلفااات (مااثالً ل ادعم حتلياال خماااطر اآلفااات
وشهادات الصحة النباتية)

-

إنشااء وصايانة مناااطق خالياة ماان اآلفاات أو أماااكن إنتاا خالياة ماان اآلفاات أو مواقااع إنتاا خاليااة مان اآلفااات أو
مناطق ينخفض فيها انتشار اآلفات

-

حتديد حالة اآلفات يف منطقة معينة

-

إبالغ بلدان أخرى عن اآلفات

-

قيااا التغي اريات يف خصااا ص عتمااع آف اة معينااة أو يف منااو وقااول اآلف اة (مااثالً للمناااطق الاان ياانخفض فيهااا انتشااار
اآلفات أو لألحباث)

-

تعيني حدود عتمع آفة ما يف منطقة معينة

-

القضاء على اآلفات وإدارة مكافحتها.

اآلثار على التنوع البيولوجي والبيئة
قد يسهم هذا املعيار يف محاية التنول البيولوجي والبيئة مبساعدة البلادان علاى تطاوير نظام لتاوفري معلوماات موثوقاة ومنظجلماة
جيااداً عاان وجااود أو عاادم وجااود اآلفااات وتو يعهااا يف منطقااة مااا ومعلومااات عاان العوا اال أو الساالع كمسااارات لالنتشااار.
وميكن أن تشمل هذه اآلفات كا نات حية ذات صلة بالتنول البيولوجي (كاألنوال الدخيلة الغا ية).

المتطلبات
-1

مكونات نظام المراقبة الوطني

ينبغي أن يكون نظام املراقبة الوطين جزءاً ال يتجزأ من نظام الصحة النباتية يف البلد.
ميكاان تنظاايم نظااام املراقبااة الااوطين يف بارامج (مثاال أن اوال آفااات حمااددة أو عموعااات ماان اآلفااات) وينبغااي أن يشاامل البنيااة
التحتية الداعمة الال مة لتنفيذها (الشكل  1والقسم .)3
ميكن أن تشمل برامج املراقبة أنوال املراقبة التالية:
-

املراقبة العامة :عملية جتمع فيها معلوماات عان آفاات مثارية للقلاق يف منطقاة معيناة مان مصاادر خمتلفاة .وقاد تشامل
املصادر هيئات حكومية وطنية أو حملية ومؤسسات البحوث وااامعات واملتاحف واامعيات العلمية (مبا يف ذلك
األخصااا يون املسااتقلون) واملنتجااني واالستشاااريني وعامااة اامهااور والاالت العلميااة واملهنيااة والبيانااات غااري املنشااورة
واملواقااع اإللكرتونيااة للمنظمااات الوطنيااة لوقايااة النباتااات أو املنظمااات الدوليااة (كاالتفاقيااة الدوليااة لوقايااة النباتااات
واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واتفاقية التنول البيولوجي).
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املراقبااة ا اددة :عمليااة حتصاال مبوجبهااا املنظمااة الوطنيااة لوقايااة النباتااات علااى معلومااات عاان آفااات مثاارية للقلااق يف
منطق ااة معين ااة عل ااى م اادى ف اارتة حم ااددة .وجتم ااع املنظم ااات الوطني ااة لوقاي ااة النبات ااات بنش ااال بيان ااات حم ااددة متعلق ااة
باآلفات .وتشمل املراقبة ا ددة مسوحاً جترى لتحديد خصا ص عتمع آفات أو لتحديد أنوال اآلفات املوجودة أو
غري املوجودة يف منطقة معينة.

ينبغي على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات وضع بروتوكوالت مراقبة تصف كيفية القيام باملراقبة العامة واملراقبة ا ددة.
يوضح الشكل  1عناصر يتعني أخذها باالعتبار لدى قيام منظمة وطنية لوقاية النباتات بتطوير نظام مراقبة وطين.
نظام المراقبة الوطني
بنية تحتية داعمة
تشريعات وسياسات تدابير الصحة
النباتية

ترتيب األولويات
التخطيط
الموارد

برنامج أو برامج المراقبة
المراقبة العامة
البروتوكوالت
المراقبة المحددة
البروتوكوالت

الوثائق
التدريب
التدقيق
التواصل وإشراك أصحاب المصلحة

تشخيص اآلفات
نظم إدارة المعلومات

الشكل  - 1نظام وطين منوذجي للمراقبة يشمل برامج مراقبة (عامة وحمددة) وبنية حتتية داعمة.
-2

تصميم برامج المراقبة

ينبغااي أن تكااون بارامج املراقبااة ،حسااب االقتضاااء ،طويلااة األجاال ومنتظمااة وذات منهجيااة مفصاالة جيااداً كااي متكاان مقارنااة
النتاا ج وحتليلهااا .وميكاان أن تشامل بارامج املراقبااة عناصار مراقبااة عامااة ومراقباة حمااددة (الشااكل  .)1وينبغاي وصااف منهجيااة
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املراقبة يف بروتوكوالت املراقبة ،وأن هتدف الربوتوكوالت الن تضعها املنظمات الوطنية لوقاية النباتات إىل حتقيق الغرض من
برنامج املراقبة.
ينبغي أن توفر بروتوكوالت املراقبة تعليمات واضاحة للقياام بنشاال املراقباة بطريقاة متساقة حبياث يساتطيع موظفاو العملياات
يف املواقااع املختلفااة اسااتخدامها .وميكاان التمييااز مااا بااني األساااليب املسااتخدمة يف بروتوكااوالت املراقبااة ،مااثالً ،ب االطرق الاان
جتمع هبا البيانات أو األمكنة الن جتري فيها املراقبة أو اهلدف من املراقبة أو مبا إذا كانت األساليب املساتخدمة تركاز علاى
اآلفة أو العا ل أو املسار.
ينبغااي أن تسااتند أساااليب املراقبااة إىل اخلطااول التوجيهيااة الدوليااة أو اإلقليميااة حيثمااا وجاادت أو تلااك الاان تضااعها املنظمااة
الوطني ااة لوقاي ااة النبات ااات .وينبغ ااي أن يك ااون ما اديرو املراقب ااة وموظفوه ااا عل ااى اطجل ااالل عل ااى املنهجي ااات املعاص اارة املرتبط ااة
مبجموعات حمددة من اآلفات ،وأن يكفلوا استخدام األساليب استخداماً مناسباً لتحقيق نواتج مراقبة موثوقة.
قد يكون من الضروري أن تطور املنظمات الوطنية لوقاية النباتات أو تعتمد أساليب جديدة لآلفاات ااديادة أو الناشائة.
ويف مجيع احلاالت ،ينبغي أن تستند أساليب املراقباة إىل املعلوماات العلمياة وااغرافياة واإلحصاا ية ذات الصالة ،وأن تكاون
قابلة للتنفيذ عمليا.
1-2

المراقبة العامة

1-1-2

نهج للمراقبة العامة

قد تستخدم املنظمات الوطنية لوقاية النباتات طيفاً من النههج للمراقبة العامة بدرجات من مشاركتها هي تتفاوت من عرد
وموجهة اهلدف إدارة كاملة .وفيما يلي أمثلة على هُنج املراقبة العامة:
تلقيها للتقارير إىل قيامها بإدارة برامج منظمة جل
-

تلقي بالغات من اامهور العام (أي بالغات يبادر هبا اامهور)

-

مسح من مصادر املعلومات عن اآلفات

-

تشااجيع اامهااور العااام علااى اإلبااالغ ماان خااالل قن اوات رمسيااة (مااثالً ،ع ارب ختصاايص رقاام هاااتف لالتصااال الاااين
استجابة حلمالت دعا ية حول صحة النباتات أو التوعية مبزايا اإلبالغ عن اآلفات)

-

-

تشجيع اامهور العام على اإلبالغ عن آفات حماددة  -وهاذا مفياد عنادما تكاون أناوال اآلفاات املساتهدفة معروفاة
ويكااون وعااي اامهااور العااام هلاا مرتفعااً بالفعاال (مااثالً ،ماان خااالل اسااتخدام ماواد توعيااة عامااة) وأثناااء الفارتات الاان
يهعرف أُنا تشهد ارتفاعاً لوقول اآلفات (مثل مواسم تكاثرها)،
تشجيع الموعات املعنية مبحاصيل حمددة (كاملنتجني ومجاعات التمع ا لي) على اإلبالغ،

-

إش اراك عموعااات حمااددة يف أنشااطة الصااحة النباتيااة الاان تنظمهااا املنظمااة الوطنيااة لوقايااة النباتااات للحصااول علااى
بيانات املراقبة (كاامعيات العلمية وعيادات الصحة النباتية وخدمات اإلرشاد الزراعي)

-

التعاون مع اخلدمات احلكومية األخرى (كاخلدمات احلرجية أو اخلدمات البيئية)

-

التعاون مع املؤسسات الن تقوم بالبحوث

-

املراقبة العامة الن يقوم هبا موظفو املنظمة الوطنية لوقاية النباتات.

المعيار الدولي رقم
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لدى وضع ُنج للمراقبة العامة ،على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن تأخذ باالعتبار العوامل التالية:
-

عادة ما تكون التكاليف واملتطلبات من املوارد أدىن عندما تكون مشاركة املنظمة الوطنية لوقاية النباتات أقل

-

حتقيق نتاا ج جيادة أساهل لآلفاات (مثال اخلناافس والريقاات) أو األعاراض الان متكان مالحظتهاا وميكان التعارف
عليها بسهولة

-

ع ااادة م ااا يك ااون أق اال فعالي ااة الكش ااف ع اان اآلف ااات املخفي ااة (كاخلن ااافس اآلكل ااة للخش ااب أو املمرض ااات ال اان
ال أعراض هلا يف بعض العوا ل)

-

قد ال تقتصر املراقبة على فرتة حمددة

-

عادة ما تكون نسبة البالغات املفيدة الن تهتلقى أقل يف الربامج األقل تنظيماً أو استهدافا

-

قد تعتمد فا دة املعلومات (مثالً لتشخيص اآلفات ومنهجيات املراقبة) على مدى راهنيتها

-

قد تكون هناك حاجة إىل نظم إلدارة عدد كبري من بالغات املراقبة العامة لتحديد املهم منها

-

قد يكون من الضروري التحقق من صحة البيانات

-

قد تؤدي يادة حساسية ونوعية برنامج املراقبة العامة إىل ارتفال التكاليف.

لدى إجراء مراقبة عامة ،على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات تقيايم مادى موثوقياة املعلوماات ،فهاذه تعتماد علاى مصادر
املعلومااات (كالبالغااات ماان اامهااور العااام مقاباال البالغااات ماان علماااء احلش ارات) .وتاارد إرشااادات عاان تقياايم موثوقيااة
سجالت اآلفات يف املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم ( 8حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما).
2-1-2

عناصر المراقبة العامة

ينبغي على املنظمات الوطنية الوقاية النباتات إدراك أن املراقبة العامة ميكن أن تكون مك جلمالً فعاالً للمراقبة ا ددة .فماثالً،
ميكاان أن تااوفر املراقبااة العامااة السااياق إلجاراء مراقبااة حمااددة لتحديااد حالااة اآلفاة بدقااة يف منطقااة مااا أو موقااع مااا .وقااد تقاارر
املنظمة الوطنية لوقاية النباتات أيضاً أن نتيجة املراقبة العامة كافية لتحديد حالة اآلفة.
ميكن أن تشمل عناصر املراقبة العامة ما يلي:
 آليات لتيسري تقدمي البالغات:





التزامات تشريعية (للجمهور العام أو للمزارعني أو ألجهزة حمددة)
اتفاقات تعاونية (بني املنظمات الوطنية لوقاياة النباتاات ماع أصاحاب املصالحة أو اامعياات العلمياة علاى سابيل
املثال)
استخدام موظفي اتصال لتعزيز قنوات االتصال من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات وإليها
مبادرات تعليم وتوعية للجمهور العام

 أدوات امع التقارير من اامهور:

أرقام هواتف ملكاملات عانية ميكن للجمهور استخدامها

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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نظم عانية لتوصيل العينات
تطبيقات هواتف ذكية وأجهزة نقالة
قنوات تواصل اجتماعي وبريد إلكرتوين

 نظم أو عمليات لتعزيز نوعية اإلبالغ:





عملية تصفية عند نقطة االتصال األويل
القدرة على إرسال واستقبال صور للتحديد األويل هلوية اآلفة
مواد دعا ية تتيح للمتقدمني القياام هام أنفساهم بالتصافية (مثال نشارات ومواقاع إلكرتونياة حتتاوي علاى معلوماات
وصور عن اآلفات)
تدريب للمقدمني

 وسا ل لتوحيد وحتليل وإيصال املعلومات الن جتهمع:



قواعد بيانات ونظم إنذار وطنية أو إقليمية أو عاملية متكاملة لآلفات الناشئة
أدوات منذجة مكانية مدعة يف نظم قا مة على شبكة اإلنرتنت (مثل نظم املعلومات ااغرافية)
مناذ رياضية ومناذ حماكاة للبيانات الن هجتمع (مثالً ،شبكات بايز .)Bayesian networks

ميكاان للمنظمااات الوطنيااة لوقايااة النباتااات أن تشااجع اإلبااالغ بااأن تضاامن تقاادمي املالحظااات العا اادة يف الوقاات املناسااب
املقدمة) إىل املبلجلغني.
(مثل حتديد العينات جل
2-2

المراقبة المحددة

ميكن للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات استخدام أنوال من املسوح ثالثة تبعاً ألهداف برنامج املراقبة ا ددة:
-

عما إذا كانت فيها آفات (أم ال)
املسح الكشفي :مسح جيري يف منطقة معينة للكشف جل
املسح لتعيني احلدود :مسح جيري لتعيني حدود منطقة تعترب مصابة بآفة أو خالية منها

-

املسح الرصدي :مسح مستمر للتحقق من خصا ص عتمع آفة معينة.

ميكن وضع هذه املسوح لآلفات بالعالقة مع املواقع أو املناطق أو العوا ال أو املساارات أو السالع مفاردة أو عتمعاة وينبغاي
أن تشمل مجع سجالت وجود أو غياب اآلفة املعنية.
ينبغااي تسااجيل نتيجااة كاال مالحظااة أو عينااة مااأخوذة ،مبااا يف ذلااك عناادما ال يعثاار علااى اآلفاة .وميكاان للمنظمااات الوطنيااة
لوقاية النباتات استخدام البيانات الن هجتمع عن عدم وجود آفة لدعم حالة اآلفة يف البلد املعاين واملنااطق اخلالياة مان اآلفاة
فيه ،كما لدعم جتارة البلد وإمكان وصوله إىل األسواق.
أهم عامل للتحقق من صحة بيانات عدم وجود آفة هو تصميم برنامج املراقبة ا ددة .وينبغاي لادى تصاميم بارامج مراقباة
حمددة النظر يف العناصر الواردة يف القسمني  1-2-2إىل .9-2-2
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الغرض

ينبغي أن يتضمن الغرض من املراقبة معلومات أساسية عن أهداف تدابري الصحة النباتية وأسباب طلب املعلومات (ماثالً،
الكشف املبكر ،والتأكد مان خلاو منطقاة أو موقاع إنتاا مان اآلفاة ،والتأكاد مان اافااض انتشاار اآلفاة يف منطقاة ،ووضاع
قا مة لآلفات السلعية).
2-2-2

النطاق

يصف النطاق مدى املنطقة الن ستغطيها املراقبة سواء جغرافياً أم من حياث نظاام اإلنتاا (ككال أو جز ياا) أو مان حياث
كون املنطقة غري مزروعة.
3-2-2

الهدف

ينبغي وصف هدف املراقباة .وقاد يكاون اهلادف آفاة واحادة أو آفاات متعاددة أو عوا ال أو مساارات أو سالع أو مازيج مان
أي من هذه مجيعها.
4-2-2

التوقيت

قااد يتضاامن التوقياات بدايااة وُنايااة املسااح وتاواتر الزيااارات الاان يقااوم هبااا املوظفااون املياادانيون .وميكاان أن تتضاامن االعتبااارات
الن حتدد التوقيت ،مثالً ،دورة حياة اآلفة أو فينولوجيا عوا ل اآلفات أو اادولة الزمنية لربامج مكافحة اآلفات.
5-2-2

اختيار المنطقة أو الموقع

ميكن أن يتحدد اختيار املنطقة أو املوقع مبا يلي:
-

أي إبالغات سابقة عن وجود وتو يع اآلفة وما ينجم عن ذلك من حالة اآلفة يف البلد املعين أو املنطقة املعنية

-

اإلبالغ السابق عن عدم وجود آفة

-

احلالة غري ا ددة لآلفة يف منطقة ما

-

اخلصا ص البيولوجية لآلفة

-

مالءمة املناخ والظروف اإليكولوجية األخرى يف املنطقة لآلفة

-

التو يع ااغرايف للنباتات العا لة ومناطق اإلنتا

-

درجة انعزال منطقة ما

-

برامج مكافحة اآلفات (يف املواقع التجارية وغري التجارية)

-

نقال جتميع أو مناولة أو ختزين السلع ا صودة

-

القرب من:



نقال الدخول (للمسارات ،مبا يف ذلك األشخاص)
تسوق فيها السلع املستوردة أو ختزن أو تعاجل أو تستخدم كمواد تهزرل
املواقع الن ً

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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أنشطة سياحية.



فع اال للم اوارد ،قااد يكااون ماان األفضاال تركيااز املراقبااة لعاادم وجااود آفااات أو آلفااات كشااف عنهااا مااؤخراً
لتحقيااق اسااتخدام جل
(مثالً ،يف شحنة ما) على األماكن املعرضة أكثر من غريها خلطر االنتشار األويل لآلفة.
إذا كان اهلدف من املراقبة هاو تعياني حادود تفا معاني آلفاة ،ينبغاي أن يرتكاز اختياار املنطقاة علاى املنااطق ا يطاة مباشارة
باملنطقااة الاان يهعاارف أُنااا مصااابة باآلفااة وعلااى املواقااع يف املوا اال ماان النااول نفساه ال ان قااد تكااون مصااابة هااي األخاارى وفق ااً
لتمارين التتبع األمامي والتتبع اخللفي .وميكان اساتكمال املراقباة الان تركاز علاى منااطق أو مواقاع حماددة ضامن منطقاة أكارب
بأخاذ عيناات عشاوا ية للمواقاع يف املنطقاة بأكملهااا .وملراقباة اآلفاات املو عاة علاى نطاااق واساع ،مان األنساب اختياار أكثاار
انتظاماً ملواقع جيري مسحها يف املنطقة ككل.
6-2-2

التصميم اإلحصائي

ينبغي للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات حتديد وحدات التمعات (باملعىن اإلحصا ي) الن سيجري مسحها؛ أي التمع
كمجموعة من وحدات متشاهبة مثرية للقلق .وميكن أن يقاوم تعرياف التماع اإلحصاا ي علاى اخلصاا ص البيولوجياة لآلفاة
أو إىل مسااار مااا أو إىل كيااان مااا ميكاان أن تطبااق عليااه تاادابري الصااحة النباتيااة .وقااد تكااون وحاادة التمااع ماان أناوال خمتلفااة،
مثالً:
-

وحدة جغرافية ،تتشكل من املنطقة الن تغطيها شبكة اقتناص

-

حقل مزرول مبحصول عا ل

-

نبات عا ل مفرد يف منطقة غري همدارة أو غري مزروعة

-

مرفق ختزين.

كثرياً ما ال يكون من الدي مسح كافة وحدات التمع بأكملها .ولذا ،قد تقرر املنظمات الوطنية لوقاياة النباتاات إجاراء
املراقباة علااى عيناة مااأخوذة ماان التماع املعااين .وطارق أخااذ العينااات اخلماس األهاام ،والان ميكاان تطبيقهااا كال علااى حاادة أو
عتمعة ،هي:
-

املعاينة العشوا ية البسيطة

-

املعاينة النظامية

-

املعاينة الطبقية

-

املعاينة العنقودية

-

وجهة
املعاينة امل جل

ينبغااي اس ااتخدام طاارق املعاين ااة اإلحص ااا ية املوضااحة يف املعي ااار ال اادويل لتاادابري الص ااحة النباتي ااة رقاام ( 31منهجي ااات أخ ااذ
العينات مان الشاحنات) أو طارق مناسابة أخارى حساب االقتضااء .وكثارياً ماا تساتخدم هاذه الطارق عنادما تكاون البياناات

الن تهلتقو ذات طبيعة ثنا ية (وجود/عادم وجاود) .وينبغاي أن يقاوم التحليال اإلحصاا ي للبياناات علاى طريقاة مناسابة وقاد
يتطلب مشورة خبري.
المعيار الدولي رقم
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وحد الكشف األدىن ملسح اآلفة.
شجع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على حتديد مستوى الثقة جل
ته جل
7-2-2

جمع البيانات

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

األمن البيولوجي والصرف الصحي

لاادى وضااع بروتوكااوالت املراقبااة ،ينبغااي علااى املنظمااات الوطنيااة لوقايااة النباتااات النظاار يف إج اراءات لضاامان عاادم تيسااري
انتشار اآلفات أثناء إجراء املسح.
ينبغااي علااى املسااؤولني يف املنظمااة الوطنيااة لوقايااة النباتااات أو غااريهم ماان املااوظفني املخا جلاولني بااإجراء املراقبااة اتبااال إج اراءات
األمن البيولوجي املوجودة يف املرافق أو يف أماكن اإلنتا أو يف املواقع الن جيري مسحها.
9-2-2

العينات

ينبغااي أن يتضاامن بروتوكااول املراقبااة وصاافاً ملااى وكيااف ينبغااي أخااذ العينااات ومجعهااا ومناولتهااا وإعاادادها لضاامان سااالمة
العينااات وحفظهااا وتسااليمها يف الوقاات املناسااب إىل املختاارب إلجاراء املعااااة التشخيصااية .وينبغااي أن تهعطااى كاال عينااة رماازاً
معرفاً فريداً) (كتسامية أو رقام أو رماز شاريطي) لتمكاني التتباع واملتابعاة مان نقطاة التجمياع يف احلقال ماروراً مبرحلاة التجهياز
جل
وحتديد اهلوية إىل مرحلة التخزين يف عموعة مرجعية رمسية ،إذا كان ذلك مال ما.
-3
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تشريعات وسياسات تدابير الصحة النباتية

ينبغااي دعاام نظااام املراقبااة الااوطين ماان خااالل تشاريعات وسياسااات تضاامن أن همتانح الساالطة واملسااؤوليات واملاوارد املاليااة إىل
املستويات اإلدارية املناسبة.
ينبغي على األطراف املتعاقدة أن تدر األحكام التالية يف تشريعاهتا املتعلقة بالصحة النباتية أو يف اإلجراءات الرمسية:
-

الساالطة القانونيااة والعمليااات واحلمايااة ملسااؤويل املنظمااة الوطنيااة لوقايااة النباتااات أو غااريهم ماان املااوظفني املخا جلاولني
بالقيام بأنشطة املراقباة ،مباا يف ذلاك دخاول املبااين أو األراضاي لفحاص النباتاات أو املنتجاات النباتياة أو غريهاا مان
املواد الن قد تكون قادرة على إيواء اآلفات أو امع عينات الختبارها.

-

إنشاااء وصاايانة مرافااق التشااخيص أو احلصااول املناسااب علااى أحاادث خاادمات التشااخيص لضاامان حتديااد اآلفااات
حتديداً صحيحا.

-

اإلبالغ ا لي إلزامي (من مؤسسات البحوث أو املختربات التشخيصية أو املنظمات غري احلكومية أو الصناعة أو
املزارعني أو احلكومة ا لياة أو الموعاات العلمياة) للمنظماة الوطنياة لوقاياة النباتاات عان كشاف وجاود أو االشاتباه
بوجود:



آفات مستهدفة
آفات جديدة يف منطقة أو عا ل أو مسار.
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ينبغاي أن تغطااي سياسااات املراقبااة املسااؤوليات املتعلقااة باااإلدارة واملاليااة واحلوكمااة يف املنظمااة الوطنيااة لوقايااة النباتااات ،مبااا يف
ذلك متويل أنشطة املراقبة وإجراءات جتهيزات عمليات املراقبة وتدريب وتأهيل املوظفني.
2-3

ترتيب األولويات

قد ختتلف أولويات املراقبة من بلد إىل آخر تبعاً الحتياجات معلومات املراقبة.
ميكن أن تشمل العوامل الن تنبغي مراعاهتا عند حتديد أولويات برامج املراقبة ما يلي:
-

تأثري اآلفات على ا اصيل وعلى التنول البيولوجي

-

االلتزامات والرتتيبات املوجودة املتعلقة بالصحة النباتية الوطنية أو الثنا ية أو اإلقليمية أو الدولية

-

تنفيذ برامج إدارة اآلفات

-

اآلفات الناشئة على املستوى ا لي أو الوطين أو اإلقليمي أو الدويل والفوا د ا تملة للكشف املبكر عنها

-

فعالة التكلفة
ما إذا كانت املراقبة جل

توفر املوارد والطرق الال مة لتنفيذ برنامج املراقبة

-

نوعية وموثوقية نتا ج املراقبة املتوقعة ،قياساً بنفقات املوارد املطلوبة

-

عد باستخدام طرق تصنيف خماطر اآلفات أو تقنيات حتليلية مشاهبة
قوا م وطنية لآلفات ذات األولوية ته جل

-

التجارة والوصول إىل األسواق

-

األمن الغذا ي

-

النتااا ج املتعلقااة بكشااف آفااة مااا يف شااحنة قادمااة ماان منطقااة مل يكاان يهعاارف بوجااود اآلفااة فيهااا (مااثالً ،إخطااار ماان
شريك جتاري أو الكشف عنها أثناء إصدار شهادة تصدير).

3-3

التخطيط

ما أن توضع أولويات للمراقبة ،ينبغي على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات وضع خطاو لتنفياذ بارامج املراقباة ،ماع مراعااة
تشريعات وسياسات تدابري الصحة النباتية.
4-3

الموارد

ينبغي أن تكون املراقبة مزودة مبوارد بشرية ومالية ومادية كافية ومناسبة .وموارد خدمات التشخيص جزء جوهري من نظام
املراقبة الوطين.
ميك اان أن تش اامل امل اوارد البش ارية م ااوظفني يف التس اايري والعملي ااات والوظ ااا ف التقني ااة واإلدارة واللوجس ااتيات .وينبغ ااي عل اى
املنظمات الوطنية لوقاية النباتات التأكد من أن املوظفني مدربني ومؤهلني بشكل مناسب.

المعيار الدولي رقم
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قد تكون هناك حاجة إىل موارد مالية للوجستيات املراقبة وسفر املوظفني (مثالً ،تكاليف النقل واإلقامة والوجبات) وشراء
املعاادات وصاايانتها وتاادريب املااوظفني وجتهيااز العينااات وتشخيصااها وصاايانة نظااام إدارة املعلومااات وصاايانة املرافااق ونفقااات
االستجابة حلاالت الطوارئ للقيام بأنشطة مراقبة غري خمطو هلا.
ميكاان أن تش اامل امل اوارد املادي ااة املع اادات امليدانيااة (مب ااا يف ذل ااك معاادات الوقاي ااة الشخص ااية) ،واملركبااات ،ومراف ااق التخ ازين
املناسبة ،واملواد االستهالكية املستخدمة يف إجراء املسوح وعمليات الرصد ،ومواد مرجعية وغريها من الوثا ق ،واحلواسيب،
وأجهزة حتديد املوقع ااغرايف وغريها من معدات إدخال البيانات وختزينهاا ،وبرعياات لانظم إدارة املعلوماات ،والازي الرمساي
للموظفني (أو وسا و التعريف باهلوية) ومواد لتوعية اامهور العام.
5-3

إعداد الوثائق

ينبغي على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات وضع إجراءات إدارية للمحافظاة علاى الوثاا ق الرمسياة ،والقياام باملراقباة (مباا يف
ذل ااك التعليم ااات التقني ااة ال اان تتخ ااذ ش ااكل بروتوك ااوالت مراقب ااة) ،وإدارة عموع ااات العين ااات أو إمكاني ااة احلص ااول عليه ااا.
والتوثيااق ضااروري لتعزيااز االتساااق وحتسااني التفسااري وموثوقيااة النتااا ج وتيسااري تاادقيق األنشااطة والتحقااق منهااا يف إطااار نظااام
املراقبة الوطين.
6-3

التدريب

يش ا جلاكل ت اادريب الع اااملني املنخ اارطني يف أنش ااطة املراقب ااة وتقي اايمهم واستعراض ااهم بانتظ ااام عناص اار أساس ااية يف نظ ااام املراقب ااة
الوطين .وينبغي على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات وضع وتنفيذ إجراءات لضمان صيانة كفاءات املوظفني.
ينبغي أن ياهدرب املوظفاون املشااركون يف أنشاطة املراقباة تادريباً كافيااً يف عاال الصاحة النباتياة والااالت ذات الصالة (مباا يف
ذل ااك اآلف ااات ذات الص االة وخصا ص ااها البيولوجيا اة وعوا له ااا وأعا اراض اإلص ااابة) وإدارة البيان ااات .كم ااا ينبغ ااي أن يك ااون
املوظف اون ماادربني علااى األماان البيولااوجي وطاارق أخااذ العينااات ومناول اة العينااات وحفظهااا ونقلهااا لتحديااد هويتهااا وحف ا
السجالت املرتبطة بالعينات.
ينبغااي تطااوير املاواد التدريبيااة وحتااديثها بانتظااام لضاامان تطااوير وصاايانة كفاااءات العاااملني .وينبغااي أن تكااون املاواد التدريبيااة
واملرجعية متاحة بسهولة اميع العاملني املشاركني يف أنشطة املراقبة.
7-3

التدقيق

ينبغي على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات إجراء عمليات تدقيق منتظماة لكال مان املراقباة العاماة واملراقباة ا اددة ،مباا يف
خمولة ،لضمان تنفيذ األنشطة وفقاً لربوتوكوالت املراقبة ذات الصلة.
ذلك األنشطة الن جتريها كيانات جل
8-3

التواصل وإشراك أصحاب المصلحة

الفع اال ويف الوقاات املناسااب مااع أصااحاب
اجع املنظمااات الوطنيااة لوقايااة النباتااات علااى املشاااركة ماان خااالل التواصاال جل
تهشا جل
املصلحة واخلرباء ذوي الصلة بشأن تصميم نظم املراقبة الوطنية وختطيطها وتنفيذها ومراجعتها ،كما بشأن أولوياات املراقباة
والنواتج املتوقعة .وقد تشمل الرتتيبات ما يلي:
-

التواصل الداخلي يف املنظمة الوطنية لوقاية النباتات (كاالجتماعات واإلحاطات والنشرات اإلخبارية)

-

التواصل اخلارجي الذي تقوم به املنظمة الوطنية لوقاية النباتات (كتقدمي تقارير رمسية واإلشعارات للصناعة)
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-

املشاركة الرمسية ألصحاب املصلحة (كاملنتديات والنشرات اإلخبارية ومبادرات التوعية والتدريب)

-

شابكات املراقبااة الوطنيااة الرمسياة وغااري الرمسيااة الاان تضاع وتنفااذ بارامج املراقبااة وقنواهتاا لتوصاايل املعلومااات إىل املنظمااة
الوطنية لوقاية النباتات ومنها.

9-3

تشخيص اآلفات

خاادمات التشااخيص أساسااية يف جناااح نظااام املراقبااة الااوطين .وينبغااي أن تكفاال املنظمااات الوطنيااة لوقايااة النباتااات إتاحااة
خ اادمات التش ااخيص املناس اابة .ويت ااوفر بع ااض بروتوك ااوالت التش ااخيص كمرفق ااات للمعي ااار ال اادويل لت اادابري الص ااحة النباتي ااة
رقم ( 27بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوا ح).
تشمل خصا ص اخلدمات التشخيصية ما يلي:
-

خربة يف التخصصات ذات الصلة بتحديد اآلفات (والعوا ل)

-

مرافق ومعدات كافية

-

إمكانية االستعانة مبختصني للتحقق عند الضرورة

-

مرافق حلف السجالت

-

مرافق ملعااة وختزين العينات املرجعية

-

إجراءات تشغيل معيارية ،حيثما كان ذلك مال ماً ومتاحا.

10-3

نظم إدارة المعلومات

ينبغي استخدام نظم إدارة املعلومات كمستودل أو قاعدة بيانات مركزية اميع النتا ج الن هيصل عليها.
ينبغ ااي تص ااميم نظ اام إدارة املعلوم ااات ام ااع البيان ااات وتوحي اادها وإدارهت ااا والتحق ااق م اان ص ااحتها واإلب ااالغ ع اان بيان ااات
ومعلومات املراقبة ألغراض التحليل ،مبا يف ذلك سجالت وجود وعدم وجود اآلفات.
من األمهية مبكاان مجاع البياناات واملعلوماات املتعلقاة باملراقباة بطريقاة موحادة لضامان ساالمتها بادءاجل مان التجمياع إىل وضاع
التقااارير .وينبغااي علااى املنظمااات الوطنيااة لوقايااة النباتااات تطااوير وتنفيااذ حا جلاد أدىن ماان عموعااات البيانااات السااتخدامها يف
تشكل عموعات البياناات هاذه أساا نظاام إدارة معلوماات
مجيع برامج املراقبة وفقاً للقسم  4من هذا املعيار .وينبغي أن جل
املراقبة .وينبغي أن تضمن نظم إدارة املعلومات إمكانية تتبع العينات املأخوذة أثناء أنشطة املراقباة .وينبغاي أيضااً أن تكاون
إجراءات التحقق من البيانات عنصراً أساسياً يف نظم إدارة املعلومات.
ينبغااي أن تتااوفر يف نظاام إدارة املعلومااات سااهولة اساارتجال البيانااات واملعلومااات لتلبيااة متطلبااات اإلبااالغ الوطنيااة والدوليااة
املتعلقة باملراقبة.
-4

سجالّت اآلفات

ينبغاي أن حتاادد املنظمااات الوطنيااة لوقايااة النباتاات ماادة االحتفااا بسااجالت اآلفااات ،ماع األخااذ باالعتبااار أُنااا قااد تكااون
ال مة لدعم اإلعالنات عن حالة اآلفات .مثالً ،قد تكون ساجالت عادم وجاود آفاة ذباباة الفاكهاة ضارورية لادعم املنااطق
المعيار الدولي رقم
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اخلالية من آفة ذباب الفاكهة وفقاً للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم ( 26إنشاء منطقة خالياة مان اآلفاات لاذباب
مثار الفاكهة (فصيلة  .))Tephritidaeوينبغي أن تهدر يف سجالت اآلفات إشارة إىل منهجية املسح املستخدمة.
ينبغي أن تتضمن سجالت اآلفات النامجة عن املراقبة ا ددة املعلومات التالية ،كحد أدىن:
-

االسم العلمي والوضع التصنيفي لآلفة

-

االسم العلمي والوضع التصنيفي للعا ل

-

املوقع (مثل رمز املوقع وعنوانه وإحداثياته ااغرافية)

-

املساح
تاريخ املسح واسم جل

-

تاريخ حتديد اهلوية وطريقة حتديد اهلوية واسم من قام بذلك.

وينبغي أن تدر املعلومات الواردة أعاله حيثما تكون ذات صلة ومتوفرة يف سجالت اآلفات النامجة عن املراقبة العامة.
ينبغي أن تشمل سجالت اآلفات أيضا ،قدر اإلمكان ،املعلومات التالية ،ال سيما إذا كان يشتبه بوجود آفة َح ْجرية:
-

الرمو لآلفة واألمساء العلمية للعوا ل (كرمو منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسو)

-

تاريخ التحقق وطريقة التحقق واسم ا قق

-

املراجع (مثالً ،بروتوكول التشخيص املستخدم)

-

تدابري الصحة النباتية املتخذة.

قد تكون معلومات إضافية مفيدة؛ مثالً ،طبيعة العالقة ما باني اآلفاة والعا ال ،ومادى انتشاار اآلفاة ،ومرحلاة منوهاا ،وأصال
النباات العا ال املتضاارر ،وماا إذا كااان النباات العا اال يازرل فقاو يف دفيئااات يف املنطقاة ،وجاازء النباات املتضاارر ،ووسايلة مجااع
العينات (مثالً ،مصيدة جاذبة ،عينة من الرتبة ،شبكة كنس).
ينبغي أن تقوم املنظمة الوطنية لوقاية النباتات بدور املستودل الوطين لسجالت اآلفات.
-5

التحليل ووضع التقارير

ميكاان اسااتخدام أدوات مثاال التحديااد املكاااين (نظااام املعلومااات ااغرافيااة) والنمذجااة وبرعيااات التحلياال اإلحصااا ي إلدارة
بيانات املراقبة وتيسري عرضها وتقدمي تقارير عنها.
تعتمد املعلومات املراد اإلبالغ عنها علاى ناول املراقباة الان جتارى .ويف مجياع احلااالت ،ينبغاي أن تقادم التقاارير بياناات عان
اهلاادف (اآلفاة أو العا اال أو املسااار أو الساالعة مثااار للقلااق) أو املنطقااة املشاامولة أو عاادد املالحظااات أو العينااات املااأخوذة،
والنتا ج الن مت احلصول عليها ،وعند االقتضاء ،املوثوقية اإلحصا ية.
توحااد هبااا البيانااات وجيااري حتليلهااا واإلبااالغ عنهااا للتنبااؤ بالساالوك ا تماال لآلفااات أو
ميكاان أيضااً اسااتخدام الوسااا ل الاان جل
النواقل ،مبا يف ذلك احتمال نشو ها وانتشارها ،وذلك لدعم صنع القرارات املتعلقة بإدارة اآلفات ومواصلة املراقبة.
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املراقب اة

الشفافية

على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ،عندما يطلب منها ذلك ،أن تقدم معلومات عن الطارق املساتخدمة إلجاراء املراقباة
وعن حالة اآلفة وتو يعها.
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