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 005-2009 تحديد حالة اآلفات في منطقة ما: 8مشروع تنقيح المعيار الدولي رقم 

 8 من 3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 االعتماد

 ]يدرج بعد االعتماد[

 المقدمة

 النطاق

اسككككتخدام سككككا ت اآلفات وغيرجا من المعلعمات لتحديد حالة آفة في منطقة ما.  زا المعيارتناول جي [1]
 .ةإلب غ عن اآلف ر  الة الستخدام حالة آف اقدم وصف  يوة حدد فئات حالة آفيو

بشكك ا المصككادر الممذنة للشككذعك المرتبطة بالمعلعمات المسككتخدمة جزا المعيار تع يهات تيح كما ي [2]
 .ةلتحديد حالة آف

 المراجع

المعايير جزه يشكككككير جزا المعيار إلى المعايير الدولية لتدابير الصكككككحة النباتية. ويمذن االط ع على  [3]
https://www.ippc.int/core-على البعابة الدولية للصككككككحة النباتية على العنعاا التالي: جزه الدولية 

.setting/ispms-activities/standards 

ية النباتات. لدولية لوقا تات. 1997 االتفاقية ا با ية الن ية لعقا لدول ية ا فاق فاقية ةما ة . روما، االت االت
 النباتات، منظمة األغزية وال راعة.الدولية لعقاية 

 التعاريف

يمذن االط ع على تعاريف مصككككككطلحات الصككككككحة النباتية المسككككككتخدمة في جزا العيار في المعيار  [4]
 (.مصطلحات الصحة النباتية مسرد) 5الدولي رقم 

 اإلطار العام للمتطلبات

فات للقيام ب  شكككككطة مختلفة، مثا تحليا مخاطر اآلتسكككككتخدم المنظمات العطنية لعقاية النباتات حالة  [5]
إ شا  واآلفات، وو ع لعائح للصحة النباتية واالمتثال لها، وو ع قعائم باآلفات الخا عة للعائح، 

مناطق خالية من اآلفات ومناطق ينخفض فيها ا تشار اآلفات وةماكن إ تاج خالية من اآلفات ومعاقع 
 عليها. إ تاج خالية من اآلفات، والمحافظة

يتم ، ةالة آفحتحدد جي وحدجا التي  المنظمة العطنية لعقاية النباتات المسكككؤولة عن المنطقة المعنيةو [6]
 ".اآلفة عدم و عد" ةو "اآلفة "و عد من تصنيفها 

 عد  المعلعمات المبلأغ عنها ومعثعقية البيا ات وعدم التيقن منها اعتبارات جامة ينب ي على شذا وت [7]
 المنظمة العطنية لعقاية النباتات مراعاتها عند تحديد حالة آفة في منطقة ما. 

 معلومات أساسية

و عد آفة تسككتخدم المنظمات العطنية لعقاية النباتات سككا ت اآلفات وغيرجا من المعلعمات لتحديد  [8]
لداا المسككككككتعرد  عدم و عدجا ةو  تات في الب با ية الن ية لعقا في منطقة ما. وتحتاج المنظمة العطن

لتحليا مخاطر اآلفات، وو كككع لعائح للصكككحة النباتية ات فاآلوالمصكككدر  إلى معلعمات بشككك ا حالة 
اآلفات ومناطق إ شككككا  مناطق خالية من وواالمتثال لها، وو ككككع قعائم باآلفات الخا ككككعة للعائح، 

وغيرجا ينخفض فيها ا تشكككار اآلفات وةماكن إ تاج خالية من اآلفات ومعاقع إ تاج خالية من اآلفات، 
 والمحافظة عليها.من األ شطة 

، عن طريقويذمن ال ر  من جزا المعيار في تعفير تع يهات بشكككك ا تحديد حالة آفة في منطقة ما  [9]
رد  من سكككا ت اآلفات والمراقبة على  حع ما جع المعلعمات العااسكككتخدام على و ا الخصكككع ، 

   ا  من محتعى التقارير عن اآلفات ة بر حالة آفت(. وتعالمراقبة) 6وارد في المعيار الدولي رقم 
 (.اإلب غ عن اآلفات) 17على  حع ما جع وارد في المعيار الدولي رقم 

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


 تحديد حالة اآلفات في منطقة ما :8مشروع تنقيح المعيار الدولي رقم  2009-005

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8 من 4 الصفحة

 على التنوع البيولوجي والبيئة المترتبةاآلثار 

المعيار في حماية التنعع البيعلع ي والبيئة من خ ل مسككاعد  البلداا على تحديد حالة  قد يسككهم جزا [10]
على  حع متسق  اتقد يذعا لدخعلها وا تشارجا ةثر على البيئة. ويمذن لتحديد ووصف حالة آفات آف

ية مسكككككاعد  البلداا على تحديد المخاطر المرتبطة بهزه اآلفات وتطبيق تدابير الصكككككحة النباتية لحما
 التنعع البيعلع ي والبيئة.

 المتطلبات

 ةالغرض من تحديد حالة آف -1

ةحذام مذع  ا حيعي ا لمختلف األ شكككككطة التي ي(كككككطلع بها لتنفيز ما يشكككككذا تحديد حالة آفة في منطقة  [11]
لدولي رقم  يار ا ها المبادئ العارد  في المع تات والتي ت طي با ية الن ية لعقا لدول ية ا فاق مبادئ ) 1االت

لة في النباتية في التاار  الدولية النباتات وتطبيق تدابير الصكككككحة النباتية لعقايةالصكككككحة  ( والمفصكككككأ
 معايير دولية ةخرى.

 عند إ را  ة شطة من قبيا ما يلي:ة ويمذن للمنظمات العطنية لعقاية النباتات استخدام حالة آف [12]

 تحليا مخاطر اآلفات -

 النظر في طلبات العصعل إلى األسعاق -

 البرام  العطنية ةو اإلقليمية ةو الدولية المتعلقة بمراقبة اآلفات وإدارتهاتخطيط  -

 و ع لعائح للصحة النباتية واالمتثال لها -

 و ع قعائم باآلفات المع عد  في منطقة ما والمحافظة عليها -

 و ع قعائم باآلفات الخا عة للعائح وتحديثها -

 تشككككار اآلفات وةماكن إ تاج خالية من إ شككككا  مناطق خالية من اآلفات ومناطق ينخفض فيها ا -
 المحافظة عليهااآلفات ومعاقع إ تاج خالية من اآلفات، و

 تبادل المعلعمات على  حع ما جع وارد في االتفاقية الدولية لعقاية النباتات. -

 مسؤوليات المنظمة الوطنية لوقاية النباتات -2

 ،)ة(( 1-8االتفككاقيككة الكدوليككة لعقكايكة النبككاتكات )المككاد  بمع ك   ،تقع على عكاتق األطراد المتعككاقكد  [13]
المنظمة العطنية لعقاية النباتات وباإلب غ عن "ظهعر ةو تفشككككككي ةو ا تشكككككككار اآلفات".  الت امات

 ة.الة آفحد يتحدينب ي لها جي وحدجا التي المسؤولة عن المنطقة المعنية 

 يلي: ينب ي للمنظمة العطنية لعقاية النباتات القيام بماو [14]

 إلى ةكثر المعلعمات المتاحة معثعقية وحداثة ةستناد في تحديد حالة آفاال -

الحفاظ على سا ت اآلفات واألدلة الداعمة، مع األخز في االعتبار إمذا ية الحا ة إليها لدعم  -
 ةتحديد حالة آف

 إذا كاا ذلك مناسبا. ةإعاد  تقييم حالة آف -

 ةآفلمعلومات المستخدمة لتحديد حالة ا -3

حالة الينب ي اسككتخدام المعلعمات العارد  من سككا ت اآلفات ةو من مصككادر ةخرى ك سككا  لتحديد  [15]
 .4الفئات المبيأنة في القسم ة من بين فالصحيحة آل

 .6وترد المعلعمات التي ينب ي إدرا ها في سا ت اآلفات في المعيار الدولي رقم  [16]



 005-2009 تحديد حالة اآلفات في منطقة ما: 8مشروع تنقيح المعيار الدولي رقم 

 8 من 5الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

مسكككككتعيات متباينة من المعثعقية. ويقا احتمال ةا تنطعي على معلعمات وتتعافر من مصكككككادر كثير   [17]
لة الراجنة آلفة ما مقار ة   حا مة معثعقة عن ال قدي ب   تذعا المعلعمات ال ثة بسكككككك بالمعلعمات الحدي

 وتصنيفها وةسالي  الذشف عنها. ةيرات في تعزيع اآلفيالت 

ال تذعا جزه المصككادر  . ولذن عندماةوينب ي اسككتخدام مصككادر حالية ومعثعقة لل اية لتحديد حالة آف [18]
متعافر ، يمذن اسككككككتخدام مصككككككادر معثعقة بدر ة ةقا. وقد يؤدي ذلك إلى زياد  عدم اليقين ولذن 
يمذن ةي(كككا ةا يسكككاعد على تحديد الث رات التي تشكككعا المعلعمات والتي يمذن معالاتها من خ ل 

 27المعيكككار الكككدولي رقم  ( وتشككككككخيص اآلفكككات )ا ظر6المراقبكككة )ا ظر المعيكككار الكككدولي رقم 
 ((.بروتعكعالت تشخيص اآلفات الخا عة للعائح)

بسككككككب  عدم اليقين ة وقد يذعا من الصككككككع  ةو من غير الممذن في بعض األحياا تحديد حالة آف [19]
 المرتبط بالمعلعمات المتعافر . ويمذن ةا تشما مصادر عدم اليقين ما يلي:

 معلعمات محدود  عن بيعلع يا اآلفة -

 ت التصنيفية ةو االلتبا التنقيحا -

 المعلعمات المتناق(ة ةو القديمة -

 الصععبات المتصلة بمنهايات المسح ةو عدم معثعقيتها -

 ةو عدم معثعقيتها التشخيصالصععبات المتصلة بمنهايات  -

 ةعدم كفاية المعلعمات عن مامععات ععائا اآلف -

 المسببات المر ية غير المعروفة -

 األعرا  دوا العثعر على اآلفةالذشف عن ع مات ةو مراقبة  -

 في منطقة ماة عدم كفاية المعلعمات عن تعزيع اآلف -

 عدم معثعقية مصادر المعلعمات. -

وطنية لعقاية النباتات تحديد حالة آفة، ينب ي لها اإلاككككار  إلى ةا جزا جع ة وعندما يتعزر على منظم [20]
 واقع الحال فع .

 وصف حالة آفة في منطقة ما -4

ينب ي للمنظمة العطنية لعقاية النباتات ةا تتخز قرارا بشككك ا ة سككك  وصكككف لحالة آفة في منطقة ما،  [21]
باالستناد إلى المعلعمات العارد  من مصادر مختلفة تشما النتائ  المنبثقة عن عملية المراقبة ) ظر 

 (.6المعيار الدولي رقم 

( على سبيا المثال )في ةحد المختبراتاآلفات الخا عة للحار ألغرا  التشخيص ةو البحث إا و [22]
ي منطقة ة ففي حالة آفال تؤثر ةو عمليات اعترا  اآلفات في الشككحنات المسككتعرد  قيد االحتااز، 

 ما.

قد ال مثا مامععة ما، تال  االمراقبة ة ه تالذشككف عن آفة في منطقة ما، ةكدفإا وعلى  حع مماثا،  [23]
في منطقة ما ةدلة وحذم خبير بشككككك ا ة تحديد حالة اآلف على حالة اآلفة في المنطقة. ويسكككككتل مؤثر ي

آلفة في المنطقة. وينب ي لهزا الحذم االسككككككتناد إلى تاميع للمعلعمات المتعافر  من لالتعزيع الحالي 
ا.لمصادر مختلفة، مع األخز بعين االعتبار ةي(ا السا ت التاريخية   آلفة، حيثما يذعا ذلك متاح 

منطقة ما تحددجا وتعينها المنظمة العطنية لعقاية النباتات. وعندما يتم ي فوينب ي تحديد حالة آفة  [24]
تاريز. وياعز  ية وإلى ال لة اآلفة، تنب ي اإلاكككككككار  إلى المنطقة المعن يد حا حد ت(ككككككمين التقرير ت

ةو معاقع اإل تاج الخالية  ة، وةماكن اإل تاج الخالية من اآلفةمعلعمات عن المناطق الخالية من اآلف
شا  المناطق الخالية من اآلفات) 4)ا ظر المعيار الدولي رقم ة فمن اآل ( والمعيار الدولي متطلبات إ 



 تحديد حالة اآلفات في منطقة ما :8مشروع تنقيح المعيار الدولي رقم  2009-005

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8 من 6 الصفحة

((. وينب ي متطلبات إ شككا  ةماكن لت تاج خالية من اآلفات ومعاقع لت تاج خالية من اآلفات) 10رقم 
 حالة اآلفة وفق ا للفئات المبينة ةد اه.لوصف تقديم 

 آفة وجود 4-1

مع عد  والمعلعمات المعثعقة متاحة، ينب ي تعصككيف حالة اآلفة بشككذا ةكبر ات فإحدى اآلإذا كا ن  [25]
 .1باستخدام الفئات العارد  في الادول 

 مع عد  -حالة اآلفة  -1الجدول 

 وصف حالة اآلفة حالة اآلفة

مع عد : معزعكككة على 
  طاق واسع

اآلفكككة مع عد  في مختلف ةر كككا  المنطقكككة، حيثمكككا 
 مناسبة.الظرود تذعا 

مع عد : ليسكككككن معزعة 
على  طكككاق واسككككككع وال 
 تخ(ع للمذافحة الرسمية

اآلفكككة مع عد  في     ةو ة  ا  من المنطقكككة وال 
 1ا لل(ككككككميمة تخ(ككككككع "للمذافحة الرسككككككمية" وفق  

سير وتطبيق مفهعمي "المذافحة  )خطعط تع يهية لتف
الرسكككككمية" و "ليسكككككن معزعة على  طاق واسكككككع"( 

مسككككرد مصككككطلحات الصككككحة ) 5المعيار الدولي رقم 
 (.النباتية

مع عد : ليسكككككن معزعة 
على  طاق واسع وتخ(ع 

 للمذافحة الرسمية

اآلفة مع عد  في     ةو ة  ا  من المنطقة وتخ(ع 
مة  قا لل(ككككككمي ية" وف حة الرسككككككم )خطعط  1"للمذاف

تع يهيكككة لتفسككككككير وتطبيق مفهعمي "المذكككافحكككة 
الرسكككككمية" و "ليسكككككن معزعة على  طاق واسكككككع"( 

مسككككرد مصككككطلحات الصككككحة ) 5المعيار الدولي رقم 
(. وينب ي اإلاكككككار  إلى ال ر  من المذافحة النباتية

 ا إلى  ن  مع تحديد حالة اآلفة.الرسمية  نب  

لمنطقة ولذن ا تشكككككككارجا منخفض اآلفة مع عد  في ا مع عد : ا تشار منخفض
اكككككروط إ شكككككا  مناطق ) 22ا للمعيار الدولي رقم وفق  

 (.ينخفض فيها ا تشار اآلفات

مع عد : باسكككثنا  مناطق 
 محدد  خالية من اآلفة

اآلفة مع عد  في المنطقة باستثنا  ة  ا  من المنطقة 
متطلبات ) 4ا للمعيار الدولي رقم خالية من اآلفة وفق  

تقككديم يتعين  (.المنككاطق الخككاليككة من اآلفككاتإ شكككككككا  
ا إلى  ن  مع تحديد حالة هزه األ  ا   نب  لوصككككككف 

 اآلفة.

 ا إاآلفة مع عد  لذن األدلة تدعم االسككككككتنتاج القائا ب مع عد : عابر 
من غير المتعقع ةا تتعطن اآلفة ألا الظرود )مثا 
ئا والمنكا(( غير منكاسككككككبكة للتعطن ةو أل ا تم  الععا

 تدابير مناسبة للصحة النباتية.تطبيق 

وفي بعض الحاالت، قد يذعا من ال(ككروري تعفير معلعمات إ ككافية عن و عد اآلفة، على سككبيا  [26]
 المثال:

 مدى التفشي في مذاا معين -

 تطبيق تدابير المذافحة الرسمية -



 005-2009 تحديد حالة اآلفات في منطقة ما: 8مشروع تنقيح المعيار الدولي رقم 

 8 من 7الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 اإلب غ عن اآلفة تحن ظرود محدد ، من قبيا ما يلي: -

  في ععائا محدد 

  مثا الدفيئة(في ةماكن م لقة( 

 في الحدائق النباتية 

 ) في البيئة ولذن ليس على عائا  باتي )مث  في التربة ةو الما 

 في المناطق الح(رية 

 .في ةوقات معينة من السنة 

 آفةعدم وجود  4-2

المعلعمات المعثعقة متاحة، ينب ي تعصككيف حالة اآلفة بشككذا ات غير مع عد  وفإحدى اآلإذا كا ن  [27]
 .2ةكبر باستخدام الفئات العارد  في الادول 

 غير مع عد  -حالة اآلفة  -2الجدول 

 وصف حالة اآلفة حالة اآلفة

: غككيككر مككع ككعد 
 آفة غير مسالة

ا اآلفة غير مع عد  ولم تسكككاا إتدعم عملية المراقبة االسكككتنتاج القائا ب
 ((.المراقبة) 6)ا ظر المعيار الدولي رقم 

: غككيككر مككع ككعد 
 بلد ب كملا خال  ال

 من اآلفة

ا للمعيككار الككدولي رقم   4يعتبر البلككد بكك كملككا منطقككة خككاليككة من اآلفككة وفقكك 
 (.المناطق الخالية من اآلفات متطلبات إ شا )

: غككيككر مككع ككعد 
سككككككا ت اآلفككة 

 غير صالحة

تشككككير سككككا ت اآلفات إلى و عد آفة، ولذن يتم التعصككككا إلى اسككككتنتاج 
مفاده ةا السكككككا ت غير صكككككالحة ةو لم تعد صكككككالحة، كما في الحاالت 

 التالية:

 حدوث ت ييرات في التصنيف -

 حدوث خط  في عملية التحديد -

 عدم ت كيد الساا ةو السا ت -

 و عد ةخطا  في الساا ةو السا ت -

 الحدود العطنية.حدوث ت ييرات في  -

: غككيككر مككع ككعد 
فكككة لكككم تكككعكككد اآل

 مع عد 

لذن وتشكككككير سكككككا ت اآلفات إلى ةا اآلفة كا ن مع عد  في الما كككككي 
عملية المراقبة تشكككككير إلى ةا اآلفة لم تعد مع عد  )ا ظر المعيار الدولي 

 ((. وقد يشما السب  ةو األسباا ما يلي:المراقبة) 6رقم 

 الستمرار و عد اآلفةالمنا( ةو ععائق طبيعية ةخرى  -

 ت ييرات في ة عاع ةو ةصناد الععائا الم روعة -

 ت ييرات في ممارسات اإل تاج. -



 تحديد حالة اآلفات في منطقة ما :8مشروع تنقيح المعيار الدولي رقم  2009-005

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8 من 8 الصفحة

 وصف حالة اآلفة حالة اآلفة

: غككيككر مككع ككعد 
 فة مست صلةاآل

تشكككككير سكككككا ت اآلفات إلى ةا اآلفة كا ن مع عد  في الما كككككي. وتم 
خطعط ) 9لن بالنااح )ا ظر المعيار الدولي رقم تطبيق تدابير معثقة تذلأ 

تؤكد عملية المراقبة استمرار و((. اآلفات برام  استئصالتع يهية بش ا 
 ((المراقبة) 6اآلفة )ا ظر المعيار الدولي رقم  عدم و عد

ا لتحديد وال يشككذا االفتقار إلى المعلعمات بسككب  عدم كفاية ة شككطة المراقبة ةو عدم م  متها ةسككاسكك   [28]
 اآلفة.  عدوعدم 

 فيما بين المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتة تبادل المعلومات المتعلقة بحالة آف -5

في منطقة ما في التقارير المتعلقة باآلفات )ا ظر المعيار ة تسككككككهم المعلعمات ذات الصككككككلة بحالة آف [29]
( وتتحما المنظمة العطنية لعقاية النباتات مسككككؤولية تعفير سككككا ت اآلفات وغيرجا 17الدولي رقم 

 بنا  على طل  منظمة وطنية ةخرى لعقاية النباتات.ة من اآلدلة الداعمة الخاصة بحالة آف

باتات  [30] وقد تذعا جناك بعض الحاالت التي تذعا فيها حالة آفة تعلن عنها منظمة وطنية لعقاية الن
مع كككككع تسكككككا ل من  ا   منظمة وطنية ةخرى )مث  عندما تحدث عمليات اعترا  متذرر  من 

ات متناق(ككككة(. وفي مثا جزه الحاالت، ينب ي  ا   البلداا المسككككتعرد  ةو تذعا جناك سككككا ت آف
إ را  اتصككككاالت ثنائية بين المنظمات العطنية لعقاية النباتات من ة ا تع ككككيح الع ككككع، وينب ي، 
عند االقت(ا ، مرا عة حالة اآلفة من  ا   المنظمة العطنية لعقاية النباتات المسؤولة عن المنطقة 

 المعنية.

 ة النباتات القيام بما يلي:وينب ي للمنظمات العطنية لعقاي [31]

ة عند تبادل المعلعمات عن حالة آفة فاآلفئات حالة من مبيأن في جزا المعيار ما جع اسككككككتخدام  -
 من ة ا تع ي  االتساق والشفافية

تات والمنظمة  - با ية الن ية األخرى لعقا بإب غ المنظمات العطن يام، في العقن المناسككككككك ،  الق
ا، بالت ييرات ذات الصككلة في حالة بعة لها، حيثما يذعا ذلك مناسككب  اإلقليمية لعقاية النباتات التا

 .17اآلفة وفقا للمعيار الدولي رقم 


