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منذ اعتماد المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  8في عام  ، 1998أصبحت
هناك معلومات و ارشادات الجديدة متاحة  ،بما في ذلك المعايير الدولية لتدابير
الصحة النباتية الجديدة بشأن المناطق الخالية من اآلفات المعيار رقم ( )4ومراجعة
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم  6بشأن المراقبة

تعد سجالت اآلفات من العناصر االساسية في هذه المعيار
يعد تحديد حالة اآلفة عنصرا ً حيويا ً في عدد من األنشطة المشمولة باالتفاقية الدولية
لوقاية النباتات والمبادئ المذكورة في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 1
(مبادئ صحة النبات لحماية النباتات وتطبيق تدابير الصحة النباتية في التجارة
الدولية) والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي تم تطويرها منها

نطاق المعيار
يصف هذا المعيار استخدام سجالت اآلفات وغيرها من المعلومات لتحديد حالة اآلفات
في منطقة ما

يتم توفير وصف لفئات حالة اآلفات  ،وكذلك توصيات لممارسات الجيدة لتوصيل
المعلومات

ال يتعلق هذا المعيار بالتزامات اإلبالغ  ،ولكن مع جودة ودقة المعلومات المستخدمة
في تحديد حالة اآلفة.

قد تستخدم المنظمات القطرية لوقاية النباتات معلومات حالة اآلفات من أجل:
 أغراض تحليل مخاطر اآلفات طلبات الوصول إلى السوق تخطيط برامج وطنية أو إقليمية أو دولية إلدارة اآلفات إنشاء لوائح الصحة النباتية واالمتثال لها إنشاء وصيانة المناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي ينخفض فيها انتشار اآلفات تبادل المعلومات على النحو المبين في االتفاقية.سجالت اآلفات هي عناصر شائعة في هذه المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
ينبغي استخدام المعلومات الواردة من سجالت اآلفات أو المصادر األخرى لتوعية القرارات
بشأن االختيار المناسب لفئات حالة اآلفات

يجب أن يتضمن سجل اآلفات المعلومات األساسية التالية:
 االسم العلمي الحالي والفئة التصنيفية لآلفة  ،بما في ذلك  ،حسب االقتضاء  ،المصطلحاتالمحددة (الساللة  ،وما إلى ذلك)
 مرحلة الحياة أو حالة اآلفة طريقة الكشف أو ظروف التجميع (على سبيل المثال  ،المصيدة أو عينة التربة) تاريخ الجمع (سنة  ،وشهر إذا كان معروفا) عادة ً ما يكون اليوم مطلوبًا فقط لظروفمحددة (على سبيل المثال  ،الكشف األول آلفة معينة  ،مراقبة اآلفات)
 المنطقة التي تم جمعها (مثل رمز الموقع والعنوان واإلحداثيات الجغرافية) واسم الشخصالذي جمعها
 االسم العلمي والمجموعة التصنيفية للعائل  ،حسب االقتضاء ضرر على العائل  ،حسب االقتضاء االنتشار (داللة على مستوى وجود اآلفة أو أعداد اآلفات) -طريقة التشخيص وتاريخها تحديد الهوية واسم المشخص

خالصة المتطلبات
 - 1يتم تحديد حالة اآلفة من قبل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات المسؤولة عن المنطقة
باستخدام مصادر المعلومات كما هو موضح في هذه المواصفة القياسية
 -2يوفر هذا المعيار إرشادات حول الغرض من تحديد حالة اآلفة
 -3يتم تقديم توجيهات بشأن تقييم موثوقية المعلومات وتحديد مصادر عدم اليقين في
تحديد حالة اآلفة في منطقة ما.
 -4يصف هذا المشروع الفئات الرئيسية لحالة اآلفات
 – 5كما يصف مسؤوليات المنظمات القطرية لوقاية النباتات والممارسات الجيدة لتحديد
حالة اآلفات واإلبالغ عنها.

العناوين الرئيسية للمراجعة
تصف المسودة فئتين رئيسيتين لحالة اآلفة:
"الحضور" و "الغياب" (الجدوالن  1و )2

تتماشى متطلبات المعلومات المتعلقة بسجالت اآلفات
مع المعيار الدولي رقم  6المعدل (المراقبة)

يعالج المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
جودة المعلومات في تحديد حالة اآلفة ولكنه
غير معني بالتزامات اإلبالغ الوطنية

ﻓﺌﺘﺎن ﻓﻘﻂ :ﺣﺎﺿﺮة وﻏﺎﺋﺒﺔ (ﻟﻴﺲ هنالك أي فئة وقتية وحدها  ،وفقا
لتعريف ()ISPM5

فئات االفة

تحتوي كل فئة على سبع فئات فرعية
مع التفسيرات

الفئات
الفرعية ذات
الصلة

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو الخاصة أو اي معلومات
اخرى توكد الغياب  ،تكون حالة اآلفات "غير محددة" (بما يتماشى مع
المعيار الدولي المعدل حديثا المعيار 6

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺟﺪﻳﺪة

يتم توفير إرشادات حول تقييم المصادر وجودة المعلومات الخاصة بسجل
اآلفات (الملحق .)1

جودة
المعلومات

معلومات اخرى ذات صلة
 -1االرشادات بشأن موثوقية مصادر المعلومات التي تستخدمها المنظمات
القطرية لوقاية النباتات من أجل تحديد حالة اآلفات نقلت ووضعت كملحق
رقم  1من جانب لجنة المعايير

 -2يقدم المشروع إرشادات بشأن تفسير اعتراضات اآلفات فيما يتعلق بحالة
اآلفة في منطقة ما
 -3يصف المشروع الحاالت المختلفة التي قد تكون فيها معلومات إضافية
عن وجود اآلفات في ظروف محدودة ضرورية
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