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 المراقبـــة 6 رقم الدولي المعيار

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-6المعيار الدولي رقم 

 االعتماد

فييي المعقييودة الثالثيية عشييرة تهييا دورفييي تييدابير الصييحة النباتييية هيئيية  ميين قبييل هييذا المعيييار اعتمييد
 .2018نيسان/أبريل 

 المقدمة

نطاقال  

 لوطني.ا المراقبة نظام مكونات ذلك في بما المراقبة، متطلبات المعيار هذا يصف

 المراجع

 الدوليية البوابية عليى متاحيةوهيذه  .لتدابير الصحة النباتيية الدولية المعايير إلى الحالي المعيار يشير
 .setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core النباتية للصحة

تعاريفال  

 المعييار فيي المعييار هيذا فيي المسيتخدمة النباتيية الصيحة مصيطلحات تعياريف على االطالع يمكن
 .(النباتية الصحة مصطلحات مسرد) 5 رقم الدولي

 لمحة عامة عن المتطلبات 

ذه المنظميات هيل وفرتيفهيي  ،النباتيات لوقايية الوطنيية اتلمنظميل األساسيية األنشيطة إحيدى المراقبية
ً اأس ً تقني سا  والمنياطق النباتيية، الصيحة اسيتيراد متطلبيات كمثيل النباتيية  الصيحة تيدابير مين لكثيرل ا

 .معينة منطقة في اتا ف وحالة عليها، والقضاء اتا ف عن واإلبالغ ،اتا ف من الخالية

 المراقبيية نظييام ويتييألف .كالهمييا المحييددة والمراقبيية العاميية بالمراقبيية الوطنييية المراقبيية نظييم تتعلييق
 منهجيية المراقبية بروتوكوالت تصفو لتنفيذها. الالزمة التحتية والبنية المراقبة برامج من الوطني

 نظييام فييي مراعاتهييا تنبغييي التييي الداعميية العناصيير وتشييمل. محييددة مأ عاميية كانييت سييواء المراقبيية،
 والميوارد، والتخطييط، األولوييات، وتحدييد النباتيية، الصيحة وسياسيات تشيريعات الوطني المراقبة
 نظيمو ا فيات، تشيخيصو المصيلحة، أصيحاب وإشيراك ،التواصل ،والتدقيق والتدريب، والتوثيق،

 ا فات. عن واإلبالغ المعلومات إدارة

أساسية معلومات  

 لوقايية الدوليية االتفاقية من الرابعة المادة وتنص النبات. وقايةمجال  في جوهريةضرورة  المراقبة
 أن عليى بالتحدييد وتينص لنباتيات،ل الوطنيية للوقايية التنظيميية للترتيبيات عامية أحكام على النباتات
 المنيياطق فيهييا بمييا النامييية النباتييات رصييد" النباتييات لوقاييية الوطنييية المنظميية مسييؤوليات تشييمل

 والنباتيات والمختبيرات(والصيوبات  والحيدائق والمشياتل الميزارعو الحقيول اومن بينه) المزروعة
 بهييدف وذلييك علييى وجييه الخصييوص ،المنقوليية أو المخزونيية النباتييية والمنتجييات والنباتييات البرييية،
 علييه فيي المنصيوص اإلبيالغ ذليك فيي بميا ، ومكافحتها ا فاتوتفشي وانتشار  ظهور عن اإلبالغ

النباتيات مسيؤولة  لوقاييةالوطنيية  المنظميات نفسيها، للمادة ووفقا الثامنة". المادة من )أ( 1 الفقرة في
فيهيا  ا فيات انتشياريكيون  التيي والمنياطق ا فيات مين الخالية المناطق ورصد وصيانة تحديد"عن 
 األطيراف عليى "يتعيين أنيه السيابعة الميادة من )ي( 2 الفقرة تحدد ذلك، إلى وباإلضافة ". انخفضم

 عين كافيية معلومياتتحيتف  بو ا فياتاجراء استطالعات عن ب ،تهاقدر استطاعب ،تقوم أن المتعاقدة
 ".تها حال
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 6 رقم الدولي المعيار ةـــقبالمرا

 7-6المعيار الدولي رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 :منها عدة أنشطة المراقبة تدعم

 ما منطقة في جديدة آفات عن المبكر الكشف -

 تحليييل دعمليي )ميثالً  ا فييات توزيييع وسيجالت السييلعية ا فيات وقييوائم فيات العائييل قييوائم إعيداد -
 النباتية( الصحة وشهادات ا فات مخاطر

 خالية نتاجإ واقعم وأ ا فات من خالية إنتاج أماكن أو ا فات من خالية مناطق ةوصيان إنشاء -
  انخفضيكون انتشار ا فات فيها م مناطق أو ا فات من

 معينة منطقة في ا فات حالة تحديد -

  ا فات عنأخرى  بلدان إبالغ -

 التيي منياطقلل ميثالً ) ةا فيفي نميط وقيوع  أو ة معينةآفمجتمع  خصائص في يراتيالتغ قياس -
 بحاث(ألل أو انخفضفيها م انتشار ا فات يكون

 معينة منطقة فية ما آفمجتمع تعيين حدود  -

 .تهامكافحإدارة و ا فات ىعل لقضاءا -

والبيئة البيولوجي التنوع على اآلثار  

 لتيوفير نظيم تطيوير عليى البليدان مسياعدةب والبيئة البيولوجي التنوع حماية في المعيار هذا يسهم قد
 ومعلوميات ما منطقة في وتوزيعها ا فاتعدم وجود  أو وجود عن اً جيد مةومنظ   موثوقة معلومات

 بيالتنوع صيلة ذات حية كائنات ا فات هذه تشملويمكن أن  .لالنتشار كطريق السلع أو العوائل عن
 الغازية(. الدخيلة األنواعك) البيولوجي

 المتطلبات

وطنيال مراقبةال نظام مكونات -1  

 بلد.ال في النباتية الصحة نظام من يتجزأ الاً جزء الوطني مراقبةال نظام يكون أن ينبغي

 ا فيات( مين مجموعيات أو محيددة آفيات أنيواع )مثيل بيرامج في الوطني مراقبةال نظام تنظيم مكني
 (.3 قسمالو 1 )الشكل لتنفيذها الالزمة الداعمة التحتية البنية شملي أن وينبغي

 التالية: المراقبة أنواع المراقبة برامج تشمل أن يمكن

 مصيادر مين امي منطقية فيي همييةأذات   آفيات عن معلومات فيها تجمع عملية العامة: المراقبة -
 جامعياتالو البحيوث ومؤسسيات محلية أو وطنية حكومية هيئات المصادر تشمل قدو .مختلفة

 ستشاريينالوا منتجينالو (نومستقلاألخصائيون ال ذلك في بما) علميةال جمعياتالو متاحفالو
 اإللكترونيية مواقيعالو منشيورةال غيير بيانياتالومهنيية الو علمييةال مجيالتالو الجمهور وعامة

 النباتييات لوقاييية الدولييية االتفاقيييةك) الدولييية المنظمييات أو النباتييات لوقاييية الوطنييية منظميياتلل
 .(البيولوجي التنوع واتفاقية النباتات لوقاية اإلقليمية والمنظمات

 عين معلوميات على النباتات لوقاية الوطنية المنظمة بموجبها تحصل عملية :محددةال مراقبةال -
 الوطنييية المنظمييات تجمييعو .فتييرة زمنييية معينيية دامتييدا علييى ا ميي منطقيية فييي هميييةأذات  آفييات
ً مسيوح المحيددة المراقبية وتشيمل .با فات متعلقة محددة بياناتبنشاط  النباتات لوقاية  تجيرى ا
 منطقية فيي الموجيودة غير أو الموجودةا فات  أنواع لتحديد أو آفاتمجتمع  خصائص لتحديد

 .ام

 القيييام كيفييية تصييف مراقبيية بروتوكييوالت وضييع النباتييات لوقاييية وطنيييةال المنظمييات ىعليي ينبغييي
 .ةمحددالمراقبة الو ةعامال مراقبةالب



 المراقبـــة 6 رقم الدولي المعيار

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-6المعيار الدولي رقم 

 نظامبتطوير  النباتات لوقاية وطنية منظمةلدى قيام  العتباربا أخذها يتعين عناصر 1 الشكل يوضح
 وطني. مراقبة

 

 

 داعمة. تحتية وبنية ومحددة( )عامة مراقبة برامج يشمل للمراقبة نموذجي وطني نظام - 1 الشكل

مراقبةال برامج تصميم -2   

فصيلة م منهجييةذات و ومنتظمية األجيل طويلية االقتضياء، حسيب المراقبية، بيرامج تكيون أن ينبغي
 عاميية مراقبيية عناصيير المراقبيية بييرامج تشييمل أن ويمكيين وتحليلهييا. النتييائج مقارنيية مكيينتجيييداً كييي 

 تهيدف أنو ،المراقبية بروتوكيوالت في المراقبة منهجية وصف وينبغي (.1 )الشكل محددة مراقبةو
 برنييامج ميين غييرضال تحقيييق إلييى النباتييات لوقاييية وطنيييةال المنظمييات ضييعهات التييي البروتوكييوالت

 المراقبة.

بحييث  متسيقة بطريقية مراقبيةال بنشاط للقيام واضحة تعليمات المراقبة بروتوكوالت توفر أن ينبغي
 األسييياليب بيييينميييا  التميييييز ويمكييين .اسيييتخدامها مختلفيييةال مواقيييعال فيييي العملييييات وموظفييييسيييتطيع 
ي جيراألمكنة التي ت أو لبياناتبها ا جمعت التيالطرق ب مثالً، المراقبة، بروتوكوالت في المستخدمة

 العائيل أوة ا ف على تركز خدمةساليب المستاأل كانت إذا ماب أو المراقبة من الهدف أو المراقبةفيها 
 .الطريق أو

نظام المراقبة الوطني

برنامج أو برامج 
المراقبة

العامةالمراقبة

الالبروتوكو
ت

المراقبة المحددة

اللبروتوكوا
ت

بنية تحتية داعمة

تشريعات وسياسات تدابير 
الصحة النباتية

ترتيب األولويات

التخطيط

الموارد

الوثائق

التدريب

التدقيق

وإشراك أصحاب التواصل
المصلحة

تشخيص اآلفات

إدارة المعلوماتنظم 



 6 رقم الدولي المعيار ةـــقبالمرا

 9-6المعيار الدولي رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تليك  أو وجيدت حيثميا اإلقليميية أو الدوليية التوجيهيية الخطيوط إليى المراقبة أساليب تستند أن ينبغي
 عليى وموظفوهيا المراقبية ديرومي يكيون أن وينبغيي النباتيات. لوقايية وطنييةال المنظمية تضعها التي

 مااسيتخد يكفليوا وأن ا فيات، مين محيددة بمجموعيات المرتبطية المعاصيرة المنهجيياتعلى  اط الع
 موثوقة. مراقبة نواتج لتحقيقاً مناسباً استخدام األساليب

 لآلفيات جديدة بيأسال تعتمد أو النباتات لوقاية الوطنية المنظمات تطور أن الضروري من يكون قد
 علمييةال معلومياتال إليى المراقبية أسياليب تسيتند أن ينبغيي الحياالت، جمييع وفيي الناشئة. أو الجديدة

 عمليا. للتنفيذ قابلة تكون وأن صلة،ال ذات حصائيةاإلو جغرافيةالو

العامة المراقبة 2-1  

العامة للمراقبة هجنُ  2-1-1  

 .تهامشارك من بدرجات العامة للمراقبة هجالنُ  منطيفاً  النباتات لوقاية وطنيةال المنظمات تستخدم قد
 .ةكامليإدارة  الهيدف هيةوموج   منظمية برامج إدارةإلى قيامها ب لتقاريرمجرد تلقيها ل من فاوتتت وقد
 العامة: مراقبةال هجنُ لى ع أمثلة يلي وفيما

 الجمهور(ها بالغات يبادر ب )أي العام الجمهور من بالغات تلقي -

 ا فات عن المعلومات مصادر منمسح  -

 هاتف رقم تخصيص برع مثالً،) رسمية قنوات خالل من اإلبالغ على العام الجمهور تشجيع -
 اإلبيالغ مزايياب التوعيية أو اتالنباتي صيحة حيول ييةئدعا حميالتاسيتجابة ل المجاني لالتصال

 ا فات( عن

ا فيات  أنيواع تكيون عنيدما مفييد وهيذا - محيددة آفات عن اإلبالغ على العام الجمهور تشجيع -
ً مرتفعي هال العام الجمهورويكون وعي  معروفة المستهدفة  اسيتخدام خيالل مين )ميثالً، بالفعيل ا

ً  تشهد أنها عرفيُ التي  فتراتال وأثناء (عامة توعية مواد  مواسيم مثيل) ا فياتلوقيوع  ارتفاعا
  ها(،تكاثر

 عليى (المحليي المجتميع عياتاوجم المنتجينكي) محددة بمحاصيل المعنية المجموعات تشجيع -
 ،اإلبالغ

 لوقاييية لوطنييةا المنظمية تنظمهيا التيي النباتيية الصيحة أنشيطة فيي محيددة مجموعيات إشيراك -
 النباتيييية الصيييحة اداتييييوع العلميييية الجمعيييياتك) المراقبييية بيانيييات عليييى للحصيييول النباتيييات
 الزراعي( اإلرشاد وخدمات

 (ةيالبيئ اتخدمال أو ةيالحرج خدماتالك) األخرى الحكومية الخدمات مع لتعاونا -

 بالبحوث تقوم التي المؤسسات مع التعاون -

 النباتات. لوقاية الوطنية المنظمة موظفو بها يقوم التي العامة المراقبة -

 العواميل باالعتبيار تأخذ أن النباتات لوقاية وطنيةال المنظماتعلى  ،العامة للمراقبة نهج وضع لدى
 التالية:

 الوطنيية ظميةالمن مشياركةمع انخفاض أدنى  المواردمن  متطلباتالو تكاليفال تكونما  ادةع -
  النباتات لوقاية

 تمكيين التييي األعييراض أو واليرقييات( الخنييافس )مثييل لآلفيياتأسييهل  جيييدة نتييائج تحقيييق -
  بسهولة عليها التعرفيمكن و مالحظتها



 المراقبـــة 6 رقم الدولي المعيار

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 10-6المعيار الدولي رقم 

 أو للخشييب ا كليية الخنييافسك) المخفييية ا فييات عيين لكشييفافعالييية  أقييلمييا يكييون  عييادة -
  (العوائل بعض في هال أعراض ال التيالممرضات 

 زمنية معينة فترة على المراقبة تقتصر ال قد -

ً  األقل برامجالتُتلقى أقل في  التي مفيدةال البالغات نسبة كونعادة ما ت -   دافااسته أو تنظيما

 راهنيتها مدى على (المراقبة ومنهجيات ا فات تشخيصل مثالً ) المعلومات فائدة تعتمد قد -

المهيم  تحدييدل العامية المراقبية بالغيات مين كبيير عيدد إلدارة نظم إلى حاجة هناك تكون قد -
 منها

 البيانات صحة من التحقق الضروري من يكون قد -

 .التكاليف ارتفاع إلى العامة المراقبة برنامج نوعيةو حساسية يادةزؤدي تقد  -

، المعلوميات موثوقيية ميدى تقيييم النباتيات لوقايية الوطنيية لمنظماتا على عامة،مراقبة  إجراءلدى 
 علميياءميين  غيياتالبال مقابييل العييام الجمهييور ميين البالغيياتك) المعلومييات مصييدر علييى تعتمييد فهييذه

 الصيحة لتيدابير اليدولي المعييار فيي ا فيات تسيجال موثوقيية تقييم عن إرشادات تردو الحشرات(.
 (.ما منطقة في ا فات حالة تحديد) 8 رقم النباتية

العامة المراقبة عناصر 2-1-2  

 فعاالً  الً م  مك تكون أن مكني العامة المراقبة أن إدراك النباتات لوقايةا الوطنية المنظمات على ينبغي
 حالية لتحدييد محيددة مراقبية إلجيراء السيياق العامة لمراقبةا توفر أن يمكن فمثالً، محددة.ال للمراقبة

 نتيجية أناً أيضي النباتيات لوقايية الوطنيية المنظمية تقيرر وقيد .ميا موقيع أو ميا منطقية فيي بدقية ةا ف
 .ةا ف حالة لتحديد كافية العامة المراقبة

 يلي: ما العامة المراقبة عناصر تشمل أن يمكن

 :البالغات تقديم يسيرلت لياتآ -

 محددة( جهزةأل أو لمزارعينل وأ العام للجمهور) تشريعية التزامات  
 الجمعييات أو المصلحة أصحابمع  النباتات لوقاية الوطنية المنظمات بين) يةتعاون اتفاقات 

 (على سبيل المثال العلمية
 النباتييات لوقاييية الوطنييية المنظمييات ميين التواصييل قنييوات لتعزيييز اتصييال مييوظفي اسييتخدام 

 ليهاوإ
 العام لجمهورل توعيةو تعليم مبادرات 

 الجمهور: من التقارير لجمع أدوات -

 دامهااستخ لجمهورل يمكن مجانية لمكالمات هواتف أرقام  
 لعيناتا توصيلل مجانية نظم 
 نقالة وأجهزة ذكية هواتف تطبيقات  
 إلكتروني وبريد اجتماعي تواصل قنوات 

 :اإلبالغ نوعية لتعزيز عمليات أو نظم -

 األولي االتصال نقطة عند فيةتص عملية 
 ا فة لهويةاألولي  لتحديدل صور واستقبال إرسال على القدرة 
 إلكترونييية ومواقييع نشييرات )مثييلفية تصييهييم أنفسييهم بال لقييياما تقييدمينللم تتيييح دعائييية مييواد 

 ا فات( عن وصور معلومات على تحتوي
 للمقدمين تدريب 
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 11-6المعيار الدولي رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 :ُجمعت التي المعلومات وإيصال وتحليل لتوحيد وسائل -

 الناشئة لآلفات متكاملة عالمية أو إقليمية أو وطنية إنذار ونظم بيانات قواعد 
 المعلومييات نظييم )مثييل اإلنترنييت شييبكة علييى قائميية نظييم فييي مدمجيية مكانييية نمذجيية أدوات 

 الجغرافية(
 مثالً  جمعتُ  التي للبيانات محاكاةنماذج وة رياضي نماذج(، بايز شبكات Bayesian networks.) 

 الوقيت فييالعائيدة  المالحظات تقديمبأن تضمن  اإلبالغ النباتات لوقاية الوطنية لمنظماتا قد تشجع
 .غينمبل  ال إلى مة(المقد   العينات تحديد )مثل المناسب

محددةال مراقبةال 2-2  

ً  مسيوحال مين أنيواعثالثية  النباتات لوقاية الوطنية منظماتلن تستخدم اأ يمكن  برنيامج ألهيداف تبعيا
 :ةالمحدد المراقبة

 (الم )أ آفاتبها  يوجد كان إذا اعم   للكشف منطقة في ييجر مسح :يكشفال مسحال -

 هامن خالية أو بآفة مصابة تعتبر منطقة حدود عيينلت ييجر مسح :الحدود لتعيين مسحال -

 .فاتعداد ا أ خصائص من للتحقق مستمر مسح ي:رصدال مسحال -

 سيلعال أوالطيرق  أو ائيلوعال أو طقامنيال أو قيعاموبالعالقية ميع ال لآلفيات المسيوح هيذه وضيع نيمك
 .ة المعنيةا فوجود أو غياب  سجالت جمع تشمل أن وينبغيمفردة أو مجتمعة 

 يمكينو .ةا في عليى يعثير ال عنيدما ذليك فيي بميا ،ميأخوذة عينة أو مالحظة كل نتيجة تسجيل نبغيي
 فيية ا في حالية ليدعم ةآفي غيياب عين جمعتُ  التي بياناتال خداماست النباتات لوقاية الوطنية لمنظماتل
 األسواق.لوجه و يةإمكانو البلد ةتجارة، كما لدعم ا ف من الخالية والمناطق دبلال

ليدى  ينبغييو .ةالمحيدد المراقبية برنيامج تصيميم هيو ةآفي غيياب بيانيات صحة من للتحقق عامل همأ
 .9-2-2 إلى 1-2-2 القسمين في الواردة العناصر في النظر محددة مراقبة برامج تصميم

غرضلا 2-2-1  
 وأسيباب النباتية لصحةا تدابير أهداف عن أساسية معلومات المراقبة من الغرض يتضمن أن ينبغي
ة، والتأكيد ا في مين إنتياج موقيعأو  منطقية من خلو حققتالو ،المبكر الكشف ،)مثالً  المعلومات طلب

 السلع(. آلفاتل قائمةوضع و ،ما منطقةة في ا ف انتشارمن انخفاض 

النطاق 2-2-2  
 أو ككل) اإلنتاج نظام حيث مناً أم جغرافي سواء المراقبة ستغطيها التي المنطقة مدى النطاق يصف
 مزروعة. غير المنطقةمن حيث كون  أو (ئياجز

لهدفا 2-2-3  

 أوطيرق  أو عوائيل أو متعيددة آفيات أو واحيدة آفية الهيدف يكيون قيدو المراقبية. هدف وصف ينبغي
 .هذه جميعها من أي من مزيج أو سلع

توقيتال 2-2-4  

 الميييدانيون. الموظفييون بهييا يقييوم التييي الزيييارات وتييواتر المسييح ونهاييية بداييية التوقيييت يتضييمن قييد
 عوائييل فينولوجيييا أو ا فيية حييياة دورة ،مييثالً  أن تتضييمن االعتبييارات التييي تحييدد التوقيييت، ويمكيين
 ا فات. مكافحة برامجالزمنية ل جدولةال أو ا فات
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 12-6المعيار الدولي رقم 

الموقع أو المنطقة ختيارا 2-2-5  

 ما يلي:ب الموقع أو المنطقةاختيار  تحددأن ي يمكن

جم عن ذلك من حالة ا فة في البليد المعنيي ين وما ا فة وتوزيع وجودإبالغات سابقة عن  أي -
  نيةالمع قةأو المنط

  آفة غيابالسابق عن  الغاإلب -

 ما منطقةلآلفة في  ةمحددال يرغ حالةال -

  لآلفة ةبيولوجيال الخصائص -

 ةآلفل منطقةال في ألخرىا اإليكولوجية والظروف المناخ مالءمة -

 اإلنتاج ومناطق ةالعائل للنباتات الجغرافي لتوزيعا -

 ما منطقة لاعزان درجة -

 التجارية( وغير التجارية المواقع )في ا فات مكافحة برامج -

 المحصودة السلع تخزين أو مناولة أوتجميع  نقاط -

 من: القرب -

 األشخاص( ذلك في بما ،للطرق) الدخول نقاط 
 للغرس كمواد ستخدمت أو الجتع أو تخزن أو المستوردة السلع فيها تسًوق التي المواقع 
 سياحية. أنشطة 

 فيات  أو آفيات وجيود عيدمل المراقبية تركييز األفضيل مين يكيون قيد للميوارد، الفع ي استخدام لتحقيق
 النتشيارا خطيرأكثير مين غيرهيا ل لمعرضيةا األمياكن على (ما شحنة في ،مثالً ) مؤخراً  عنها كشف
 لآلفة. األولي

 المحييط عليى المنطقية اختييار ركيزتي أن ينبغيي ، فية تفي     تحدييد هيو المراقبية مين الهيدف كان إذا
 كيونت قيد يتيال الموائيل مينالتيي تعيي  عليى نفيس الينمط على المواقع و الموبوءة منطقةلاب مباشرال

ً  األخرىهي  ةمصاب  تركز التي المراقبة استكمال ويمكن .يالخلف والتتبع ياألمام التتبعدابير لت وفقا
 بأكملهيا. المنطقية فيي مواقعلل عشوائية عينات بأخذ أكبر منطقة ضمن محددة مواقع أو مناطق على
 مسيحها يجري مواقعلانتظاماً  أكثر اختيار األنسب من واسع، نطاق على الموزعة ا فات مراقبةلو
 .ككل المنطقة في

اإلحصائي التصميم 2-2-6  
 التييي اإلحصييائي( )بييالمعنى المجتمعييات وحييدات تحديييد النباتييات لوقاييية الوطنييية للمنظمييات ينبغييي

 تعرييفيقيوم  أن ويمكين .همييةأذات متشيابهة  وحيدات من مجموعةكالمجتمع  أي  مسحها سيجري
 أن يمكين ميا كييانإليى  أو مياطرييق  إليى أو ةآلفيل البيولوجيية الخصيائص لىع اإلحصائيالمجتمع 
 :مثالً  مختلفة، أنواع منالمجتمع  وحدة تكون وقد النباتية. الصحة تدابير عليه تطبق

 المصائد شبكة تغطيها التي المنطقةتتشكل من  جغرافية، وحدة -

 عائل بمحصول مزروع قلح -

 مزروعة غير أو دارةمُ  غير منطقة في مفرد عائل نبات -

 تخزين. مرفق -



 6 رقم الدولي المعيار ةـــقبالمرا

 13-6المعيار الدولي رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 الوطنيية المنظمات تقرر قد ،اولذ بأكملها.المجتمع  وحداتكافة  مسح المجدي منكثيراً ما ال يكون 
الخمس األهم،  العينات أخذ طرقو .مامجتمع  من مأخوذة عينة على المراقبة إجراء النباتات لوقاية

 :هي ،مجتمعة أوكل على حدة  تطبيقها يمكن التيو

 بسيطةال عشوائيةال معاينةال -

 نظاميةال معاينةال -

 طبقيةال معاينةال -

 عنقوديةال معاينةال -

هةال معاينةال -  موج 

 رقيم النباتيية الصيحة لتيدابير الدولي المعيار في الموضحة اإلحصائيةالمعاينة  طرق استخدام ينبغي
مييا  اً كثيييرو االقتضيياء. حسييب أخييرى ناسييبةم طييرق أو (الشييحنات ميين العينييات أخييذ منهجيييات) 31

 أن وينبغيي (.غيياب/)وجود ثنائيية طبيعية ذاتتُليتقط  التيي البيانات تكون عندما الطرق هذه تستخدم
  .يرخب مشورة يتطلب وقد مناسبة طريقة لىع لبياناتل اإلحصائي التحليليقوم 

 .ةا ف لمسح األدنى لكشفا وحد   الثقة مستوى تحديد على النباتات لوقاية الوطنية المنظمات عشج  تُ 

البيانات جمع 2-2-7  

 المراقبية أثنياء تلتقطسي التيي البيانيات عناصير تحدييد النباتيات لوقايية الوطنية لمنظماتا على ينبغي
 واألجهيزة النمياذج اسيتخدام طرييق عين ،)ميثالً  المعلوميات إدارة نظيام إلى البيانات هذه نقل وكيفية

 اإللكترونية(.

الصحي والصرف البيولوجي األمن 2-2-8  

 فييي النظيير النباتييات لوقاييية وطنيييةال المنظمييات علييى ينبغييي ،المراقبيية بروتوكييوالت وضييع لييدى
 المسح. إجراء أثناء ا فات انتشار يسيرت عدم لضمان إجراءات

 بيإجراء لينالمخيو   الميوظفين مين غييرهم أو النباتيات لوقايية الوطنيية المنظمية مسيؤولي على ينبغي
 المواقيع في أو اإلنتاج أماكن في أو المرافق في موجودةال البيولوجي ألمنا إجراءات اتباع المراقبة

 مسحها. يجري التي

عيناتلا 2-2-9  

ً  المراقبية بروتوكيول يتضيمن أن ينبغي  ناولتهياوم وجمعهيا العينيات أخيذ ينبغيي وكييف لمتيى وصيفا
 إلجييراء المختبيير إلييى المناسييب الوقييت فييي وتسييليمها وحفظهييا العينييات سييالمة لضييمان وإعييدادها
ً فييمعر   اً رمييز عينيية كييل عطييىتُ  أن وينبغييي التشخيصييية. المعالجيية  رمييز أو رقييم أو تسييميةك) (فريييداً  ا
 وتحديييد التجهيييز بمرحلييةاً مييرور الحقييل فييي التجميييع نقطيية ميين والمتابعيية التتبييع لتمكييين شييريطي(
 .مالئما ذلك كان إذا رسمية، مرجعية مجموعة في لتخزينا مرحلة إلى الهوية

عمةالدا التحتية البنية -3  

النباتية الصحة تدابير وسياسات تشريعات 3-1  

 السيييلطةمييينح تُ أن  تضيييمن وسياسيييات تشيييريعات خيييالل مييين اليييوطني المراقبييية نظيييام دعيييم نبغييييي
 المناسبة. اإلدارية المستويات إلى المالية مواردالو والمسؤوليات



 المراقبـــة 6 رقم الدولي المعيار

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 14-6المعيار الدولي رقم 

 أو النباتيية بالصيحة المتعلقية تشيريعاتها فيي التاليية األحكام تدرج أن المتعاقدة ألطرافا على ينبغي
 الرسمية: اإلجراءات في

 من غيرهم أو النباتات لوقاية الوطنية المنظمة سؤوليلم والحماية والعمليات القانونية سلطةال -
 لفحيص األراضيي أو المبياني دخول ذلك في بما المراقبة، بأنشطة لقيامبا لينخو  الم الموظفين
 أو ا فيات إييواء عليى قيادرة تكيون قيد التيي المواد من غيرها أو النباتية المنتجات أو النباتات
 .هاالختبار عينات لجمع

 تشييخيصال خييدمات أحييدث علييى المناسييب الحصييول أو التشييخيص مرافييق وصيييانة إنشيياء -
 ا.صحيحتحديداً  ا فات تحديد لضمان

 المنظمييات أو التشخيصييية المختبييرات أو ثوالبحيي مؤسسييات ميين) لزامييياإل المحلييي بييالغاإل -
 العلميييية( المجموعيييات أو المحليييية ةالحكومييي أو الميييزارعين أو صيييناعةال أو الحكوميييية غيييير

 وجود:ب االشتباه أو وجود كشف عن النباتات لوقاية الوطنية لمنظمةل

 مستهدفة آفات 
 طريق أو عائل أو منطقة في ةجديد آفات. 

 المنظميية فيي والحوكميية والماليية بياإلدارة المتعلقيية المسيؤوليات المراقبية سياسييات تغطيي أن ينبغيي
 المراقبية عملييات تجهييزات وإجيراءات المراقبة أنشطة تمويل ذلك في بما النباتات، لوقاية الوطنية
 الموظفين. وتأهيل وتدريب

األولويات ترتيب 3-2  

ً  آخر إلى بلد من المراقبة أولويات تختلف قد  المراقبة. معلومات الحتياجات تبعا

 يلي: ما المراقبة برامج اتأولوي تحديد عند مراعاتها تنبغي التي العوامل تشمل أن يمكن

 البيولوجي التنوععلى و المحاصيل على ا فات تأثير -

 أو اإلقليميية أو الثنائيية أو الوطنيية النباتيية بالصيحة المتعلقة ودةالموج ترتيباتالو لتزاماتاال -
 الدولية

 ا فات إدارة برامج تنفيذ -

 المحتمليية والفوائييد الييدولي أو اإلقليمييي أو الييوطني أو المحلييي المسييتوى علييى الناشييئة ا فييات -
 عنها المبكر للكشف

  التكلفةمن حيث  فع الة المراقبة كانت إذا ما -

 المراقبة برنامج لتنفيذ الالزمة طرقوال الموارد وفرت -

 المطلوبة الموارد نفقاتبقياساً  المتوقعة، المراقبة نتائج وموثوقية وعيةن -

 تقنيييات أو ا فييات مخيياطر تصيينيف طييرق باسييتخدامتُعييد   األولوييية ذات لآلفييات وطنييية قييوائم -
 مشابهة  تحليلية

 األسواقوولوج  لتجارةا -

 الغذائي األمن -

 فيهيا ا فية وجيودب عيرفيُ م يكين لي منطقية مين قادمية شيحنة فيي ميا آفية بكشف متعلقةال نتائجال -
  تصدير(. شهادة إصدار أثناء عنها الكشف أو تجاري شريك من إخطار ،مثالً )
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 15-6المعيار الدولي رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

خطيطتال 3-3  

 لتنفييذ خطيط وضيع النباتيات لوقايية لوطنييةا المنظميات ىعل نبغيي للمراقبة، أولويات وضعما أن ت
 .النباتية لصحةا تدابير وسياسات تشريعات مراعاة مع المراقبة، برامج

الموارد 3-4  

 خييدمات ومييوارد .مناسييبةو كافييية ومادييية ومالييية بشييرية بمييوارد مييزودة المراقبيية تكييون أن ينبغييي
 الوطني. المراقبة نظام منجوهري  جزء التشخيص

 واإلدارة التقنيييية والوظيييائف والعملييييات التسييييير فيييي ميييوظفين البشيييرية الميييوارد تشيييمل أن يمكييين
 ينمييدرب المييوظفين أن ميين التأكييد النباتييات لوقاييية الوطنييية المنظمييات ىعليي نبغييييو واللوجسييتيات.

 .ناسبم لكبش لينهومؤ

 النقيل تكياليف ،)ميثالً  الميوظفين وسيفر المراقبية ياتتسيلوجل ماليية ميوارد إليى حاجة هناك تكون قد
 وتشخيصييها العينيات وتجهييز الميوظفين وتيدريب وصيييانتها المعيدات شيراءو والوجبيات( واإلقامية
 بأنشيطة للقييام الطوارئ لحاالت االستجابة ونفقات فقارالم وصيانة المعلومات إدارة نظام وصيانة
 لها. مخطط غير مراقبة

 ،الشخصيييية( الوقايييية معييدات ذليييك فييي )بميييا ميدانييييةال معييداتال الماديييية المييوارد تشيييمل أن يمكيين
 مسيييوحال إجيييراءفيييي  مسيييتخدمةال سيييتهالكيةاال ميييوادالو ،مناسيييبةال تخيييزينال ومرافيييق ،مركبييياتالو
 الموقييع تحديييد وأجهييزة، حواسيييبالو ،الوثييائق ميين وغيرهييا مرجعييية مييوادو ،رصييدال عملييياتو

 زياليو المعلومات، إدارة نظمل وبرمجيات وتخزينها، البياناتإدخال  معدات من غيرهاو الجغرافي
 .العام الجمهور لتوعية ادومو (بالهوية تعريفوسائط ال )أو لموظفينل الرسمي

الوثائق إعداد 3-5  

 الوثييائق ىعليي للمحافظيية إدارييية إجييراءات وضييع النباتييات لوقاييية وطنيييةال المنظمييات ىعليي نبغيييي
 مراقبية(، بروتوكيوالت شيكلالتيي تتخيذ  تقنييةال تعليمياتال ذليك فيي )بميا بالمراقبة القيامو ،الرسمية
 وتحسيين االتساق لتعزيز ضروريتوثيق الو .يهاعل الحصول إمكانية أو العينات مجموعات وإدارة

 وطني.ال مراقبةال نظام إطار في هامن والتحقق األنشطةتدقيق  وتيسير النتائج وموثوقية تفسيرال

تدريبال 3-6  

عناصيير  بانتظييام مواستعراضييه موتقييييمه المراقبيية أنشييطة فييي المنخييرطين العيياملين تييدريب يشييك ل
 وتنفييذ وضيع النباتيات لوقايية الوطنيية المنظميات ىعلي نبغيييو اليوطني. مراقبيةال نظيامأساسية في 
 .الموظفين كفاءات الحفاظ على لضمان إجراءات

ً  المراقبية أنشيطة في نوالمشارك نوفالموظ دربيُ  أن ينبغي ً  تيدريبا  النباتيية الصيحة مجيال فيي كافييا
 وعوائلهيييا ةبيولوجييييال خصائصيييهاو الصيييلة ذات ا فيييات ذليييك فيييي )بميييا الصيييلة ذات والمجييياالت
 البيوليوجي األمين علىمدربين  نوالموظفأن يكون  ينبغي كما البيانات. وإدارة اإلصابة( وأعراض

 المرتبطيية السييجالت وحفيي  تهيياهوي لتحديييد ونقلهييا هيياوحفظ العينييات ةناولييمو العينييات أخييذ طييرقو
 بالعينات.

 وينبغيي .العياملين كفياءاتوصييانة  تطيوير لضيمان بانتظام وتحديثها التدريبية المواد تطوير ينبغي
 المراقبة. أنشطة في المشاركين العاملين لجميع بسهولة متاحة والمرجعية التدريبية المواد تكون أن



 المراقبـــة 6 رقم الدولي المعيار

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 16-6المعيار الدولي رقم 

لتدقيقا 3-7  

 العامة ةمراقبال من كلل منتظمةتدقيق  عمليات إجراء النباتات لوقاية وطنيةال المنظمات لىع نبغيي
لية، كيانيات هياتجري التيي األنشطة ذلك في بما المحددة،ة مراقبالو اً وفقي األنشيطة تنفييذ لضيمان مخو 

 .الصلة ذات المراقبة لبروتوكوالت

المصلحة أصحاب وإشراك التواصل 3-8  

 الوقييت وفيي الالفع يي التواصيل خيالل ميين المشياركة علييى النباتيات لوقايية الوطنييية المنظميات عشيج  تُ 
 الوطنيييية المراقبييية نظيييم تصيييميم بشيييأن الصيييلة ذوي والخبيييراء المصيييلحة أصيييحاب ميييع المناسيييب

 تشيييمل وقيييد .المتوقعيية واتجوالنييي المراقبييية أولويييات بشيييأنكميييا  ،مراجعتهيياو وتنفييييذها وتخطيطهييا
 يلي: ما الترتيبات

 النشيراتو اإلحاطياتو االجتماعياتك) النباتات لوقاية الوطنية المنظمة في داخليال تواصلال -
 اإلخبارية(

 رسييمية تقييارير تقييديمك) النباتييات لوقاييية الوطنييية المنظمييةالييذي تقييوم بييه  خييارجيال التواصييل -
 (للمهنيين شعاراتاإلو

 التوعيية مبيادراتو اإلخباريية نشيراتوال المنتدياتك) المصلحة ألصحاب الرسمية المشاركة -
 التدريب(و

 وقنواتهيا المراقبية بيرامج وتنفيذ تضيع التيي الرسيمية وغيير الرسمية الوطنية مراقبةال شبكات -
 ومنها. النباتات لوقاية الوطنية المنظمة إلى المعلومات لتوصيل

اآلفات تشخيص 3-9  

 الوطنيية المنظميات تكفيل أن وينبغيي اليوطني. المراقبية نظيام نجياحفيي  أساسيية التشخيص خدمات
 كمرفقيات التشيخيص بروتوكوالت بعض توفريو المناسبة. التشخيص خدمات إتاحة النباتات لوقاية
 (.للوائح الخاضعة ا فات تشخيص بروتوكوالت) 27 رقم النباتية الصحة لتدابير الدولي يارللمع

 يلي: ما التشخيصية الخدمات خصائص تشمل

 (ائلولع)وا ا فات تحديدب الصلة ذات التخصصات في خبرة -

 كافية ومعدات مرافق -

 الضرورة عند للتحقق مختصيناالستعانة ب إمكانية -

 السجالت لحف  مرافق -

 المرجعية العينات وتخزين لمعالجة مرافق -

 ومتاحا.اً مالئم ذلك كان حيثما ،معيارية تشغيل إجراءات -

  معلوماتال إدارة نظم 3-10

 حصيليُ  التيي النتائج لجميع مركزية بيانات قاعدة أو كمستودع المعلومات إدارة نظم استخدام ينبغي
 عليها.
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 17-6المعيار الدولي رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 صييحتها ميين التحقييقو تهيياوإدار هاوتوحيييد البيانييات جمييعل المعلومييات إدارة نظييم تصييميم ينبغييي
 وغيياب وجيود سيجالت ذليك فيي بميا ،التحلييل ألغيراض راقبيةالم ومعلوميات بيانيات عن اإلبالغو

 ا فات.

 سيالمتها لضيمان موحيدة بطريقية بالمراقبية المتعلقية والمعلوميات البيانيات جميع بمكيان األهمية من
 وتنفييذ تطيوير النباتيات لوقاية الوطنية المنظمات على ينبغيو .وضع التقارير إلى التجميع من بدءا  

 المعيار. هذا من 4 للقسماً وفق المراقبة برامج عيجم في هاالستخدام البيانات مجموعاتحد  أدنى من 
 تضيمن أن وينبغيي المراقبية. معلوميات إدارة نظيام أساس هذه البيانات مجموعات لتشك   أن وينبغي
 تكيون أناً أيضي وينبغيي المراقبية. أنشيطة أثنياء المأخوذة العينات تتبع إمكانية المعلومات إدارة نظم

 المعلومات. إدارة نظمأساسياً في  عنصراً  البيانات من التحقق إجراءات

 متطلبييات لتلبيية والمعلوميات البيانييات اسيترجاع سيهولة المعلوميات إدارة نظييمتتيوفر فيي  أن ينبغيي
 بالمراقبة. المتعلقة والدولية الوطنية اإلبالغ

اآلفات سجالّت-4  

 األخييذ مييع ا فييات، بسييجالت االحتفيياظ مييدة النباتييات لوقاييية الوطنييية المنظمييات تحييدد أن نبغيييي
 آفيةغيياب  سيجالت تكيون قيد مثالً، .ا فات حالة عن عالناتاإل لدعم الزمة تكون قد أنها باالعتبار

 لتييدابير الييدولي للمعييياراً وفقيي الفاكهيية ذبيياب ةآفيي ميين الخالييية المنيياطق عملييد ضييرورية الفاكهيية ذبابيية
 .((Tephritidae فصييلة) الفاكهية ثميار ليذباب ا فيات مين خاليية منطقة إنشاء) 26 رقم النباتية الصحة
 .المستخدمة المسح منهجية إلى إشارة ا فات سجالت في درجأن تُ  وينبغي

 :أدنى كحد، التالية المعلومات محددةال مراقبةالالناجمة عن  ا فات سجالت تتضمن أن ينبغي

 لآلفة التصنيفي وضعوال العلمي االسم -

  عائللل التصنيفي والوضع العلمي السما -

 الجغرافية( هوإحداثيات هوعنوان الموقع رمز )مثل الموقع -

 المس اح  واسم المسح تاريخ -

 .من قام بذلك واسم الهوية تحديد وطريقة الهوية تحديد تاريخ -

 ا فييات جالتسيي فييي ومتييوفرة صييلة ذات تكييون حيثمييا أعيياله الييواردة المعلومييات تييدرج أن ينبغيييو
 العامة. المراقبة نالناجمة ع

 يشييتبه كييان إذا سيييما ال التالييية، المعلومييات اإلمكييان، قييدر أيضييا، ا فييات سييجالت تشييمل أن ينبغييي
 :َحْجرية ةآف وجودب

 والبحير أوروبيا فيي النباتيات وقايية منظمية رميوزك) لعوائيلل العلميية سيماءاألو ةلآلف رموزال -
 (المتوسط

 حققالم واسم التحقق وطريقة التحقق اريخت -

 المستخدم( التشخيص بروتوكول ،)مثالً  المراجع -

 المتخذة. النباتية الصحة تدابير -

 ،ةفيوميدى انتشيار ا  ،العائيلو ا فيةميا بيين  عالقيةال طبيعة مثالً، مفيدة  إضافية معلومات تكون قد
صيوبات  فيي فقيط زرعي العائل نباتكان ال إذا ماو ،المتضرر العائل النبات وأصل ها،نمو ومرحلة

 التربية،من  عينة جاذبة، ةمصيد ،)مثالً  العينات جمع وسيلةو ،المتضرر تالنبا جزءو المنطقة، يف
 (.كنس شبكة



 المراقبـــة 6 رقم الدولي المعيار

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 18-6المعيار الدولي رقم 

 ا فات. لسجالت الوطني مستودعالبدور  النباتات لوقاية الوطنية المنظمة تقوم أن ينبغي

التقارير ووضع تحليلال -5  

 ييياتوبرمج والنمذجيية الجغرافييية( المعلومييات )نظييام المكيياني التحديييد مثييل أدوات اسييتخدام يمكيين
 عنها. تقارير وتقديم عرضها وتيسير المراقبة بيانات إلدارة اإلحصائي التحليل

 ينبغيي الحياالت، جمييع وفيي .ىتجير التيي المراقبية نوع على عنها اإلبالغ المراد المعلومات تعتمد
 المنطقية أو (همييةذات األ ةالسيلع أو الطريق أو عائلال أو ةفا ) الهدف عن بيانات التقارير تقدم أن

 وعنيييد عليهييا، الحصيييول تييم التييي والنتيييائج المييأخوذة، العينييات أو المالحظيييات عييدد أو المشييمولة
 اإلحصائية. الموثوقية االقتضاء،

د التي الوسائل استخداماً أيض يمكن  سيلوكالب للتنبيؤ عنهيا واإلبيالغ تحليلها يجريو لبياناتابها  توح 
 القيرارات صينع دعملي وذليك ،وانتشيارهاتوطنهيا  احتميال ذليك فيي بميا النواقيل، أو لآلفات المحتمل
 .المراقبة ومواصلة ا فات إدارةب المتعلقة

شفافيةال -6  

 المستخدمة الطرق عن معلوماتأن تقدم  ،عندما يطلب منها ذلك النباتات، لوقاية الوطنية المنظمات على
 وتوزيعها. ةا ف حالة عنو المراقبة إلجراء


