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4  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -9يار الدولي املع

 االعتماد

 .1998 تشرين ادثان /نوفمربيف  دل تها األلىل يف هيئة توابري ادصحة ادنباتية املؤمتةمن ِمبل اعتمو هذا امليعيا  

 مقدمة

 النطاق

منطقة خادية من هذه  إجياداملمكن أن يؤدي إىل استئصال آفة ما، حيث من  إىليتنالل هذا امليعيا  عناصر برنامج يهوف 

 .إجيادهااآلفة أل إعادة 

 املراجع

ميكن مراجيعة امليعايري ادولدية دتوابري ادصحة ادنباتية على شري هذا امليعيا  إىل امليعايري ادولدية دتوابري ادصحة ادنباتية، ي

https://www.ippc.int/en/core-ية على ادولدية دلصحة ادنبات ادبوابة

setting/ispms-activities/standards/. 

 منظمة األغذية لادز اعة،  لما. .االتفامية ادولدية دوماية ادنباتات. 1997، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 تعاريف

مسرد ) :5 مصطلحات ادصحة ادنباتية املستخومة يف هذا امليعيا  يف امليعيا  ادولد   م  على تيعا يف اإلطالعميكن 

 (.مصطلحات ادصحة ادنباتية

 اإلطار العام للمتطلبات

 ميكن أن تتوىل منظمة لماية ادنباتات ادقطرية لضع برنامج الستئصال إحوى اآلفات لذدك على أساس أنه:

 ن أل انتشا  آفة اثر دخوهلا احلويث )إعادة إنشاء منطقة خادية من اآلفات(، توبري من توابري ادطوا ئ دتاليف توط

 أل

 .)توبري يهوف إىل استئصال آفة متوطنة )إنشاء منطقة خادية من اآلفات 

لبيعو االنتهاء من االستقصاءات األلدية اديت تشمل د اسة ادبيانات اديت مت مجيعها من مومع أل موامع  صو أل ظهو  

اإلصابة، لميعلومات عن بيودوجيا اآلفة لتأثرياتها االمتصادية احملتملة، لادتكنودوجيا املتوافرة لاملوا د اآلفة، لحج  

املتاحة ديعملية االستئصال، ينبغ  إجراء حتليل ملردلدية تكاديف برنامج استئصال اآلفة. لمن املفيو أيضا، حينما يكون 

سا ات اديت سلكتها دليعودة إىل ادتوطن. ليوفر حتليل خماطر اآلفات ممكنا، مجع ميعلومات عن موطن اآلفة اجلغرايف لامل

. لينبغ  ((إطا  دتحليل خماطر اآلفات) 2 م  امليعيا  ادولد  أساسا علميا الختاذ ادقرا ات بصو ة مستنرية )أنظر 

باختاذ  اإلسراعع استخالص خيا  أل أكثر من هذه ادو اسات دتقوميه إىل صانيع  ادقرا . ليف حادة ادطوا ىء فإن مناف

 ، دلحو من انتشا  اآلفات، مو تفوق املنافع املتحصل عليها عادة من منهجية أكثر تنظيما.اإلجراءات

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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 لتشمل إجراءات االستئصال ثالثة نشاطات  ئيسية، له : املرامبة لاالحتواء لامليعاجلة ل/ أل توابري املكافحة.

ن اختفاء اآلفة باالعتماد على ميعايري مت إمرا ها يف بواية ادربنامج، لبيعو استكمال برنامج االستئصال، يتوجب ادتحقق م

لترتكز على مستنوات كافية حول نشاطات ادربنامج لنتائجه. لتيعترب مرحلة ادتحقق هذه جزءا أساسيا من ادربنامج، 

. لإذا ما كللت ادربامج صو دلمنظمات ادقطرية دوماية ادنباتات دوى ادبلو املأن تشمل حتليال مستقال دطمأنة  ينبغ دكنها 

بادنجاح، فإن استئصال اآلفة يت  بإعالن تصو ه منظمة لماية ادنباتات ادقطرية. أما يف حادة ادفشل، فيتيعني مراجيعة 

 مجيع جوانب ادربنامج مبا يف ذدك بيودوجيا اآلفة، دتحويو موى توافر ميعلومات جويوة لمردلدية تكاديف ادربنامج.

 املتطلبات العامة

امليعمول بها يف برنامج مائ  دالستئصال. ليف  اإلجراءاتفر هذا امليعيا  دديال دوضع برنامج الستئصال اآلفات، لمراجيعة يو

ميعظ  احلاالت، فإن اآلفات امليعنية يف هذه ادربامج ه  اآلفات ادوافوة حويثا إىل املنطقة اديت ستجرى فيها عملية 

ستئصال طا ئة فيها. غري أن برامج االستئصال مو تكون أيضا موجهة حنو االستئصال، لاديت مو تتطلب اختاذ توابري ا

 آفات متوطنة أل آفات حملية يف مناطق ميعينة.

 التخطيط وإجراءاتمعلومات عامة   1

 تقييم تقارير اآلفات 1.1

تحويو موى احلاجة إىل يتيعني على منظمة لماية ادنباتات ادقطرية أن تتوىل بانتظام تقيي  تقا ير اآلفات لمع هذه اآلفات د

جهة اتصال  مسية، لأن تت  من مبل خرباء ماد ين على حتويو أهمية تقرير  إبالغاالستئصال. لتشمل عملية ادتقيي  

 اآلفات لادتوصية بتوابري ادتنفيذ.

 خطط الطوارئ 2.1

كبرية دلتوافو،  ياتإمكانمن املستحسن لجود خطط طوا ئ مليعاجلة آفات ميعينة أل جمموعات من اآلفات تنطوي على 

لاديت يتبني أن خطة استئصاهلا ممكنة لضرل ية مبل تواجوها يف املنطقة. لييعو لضع هذه اخلطط أمرا مفيوا حيث يوفر 

لمتا إضافيا يلزم إلجراء املوالالت لعمليات ادتقيي  لادبحوث ادالزمة دضمان حسن تصمي  برنامج االستئصال لتنفيذه على 

اخلطط مهمة خاصة حيثما يتومع تنفيذ برامج تشا كية كيما تتيح حتويو اإلجراءات اديت  حنو عاجل لفيعال. لهذه

ستتخذها األطراف املتيعالنة لاالتفاق بشأنها مبل تنفيذ ادربنامج. لميكن أن تنطوي امليعا ف املكتسبة من برامج 

ى برامج االستئصال ادقائمة. لمتتاز االستئصال املسبقة ادناجحة على فائوة كبرية يف لضع خطط ادطوا ئ أل تقوير جول

 توابري استئصال طا ئة. إىلخطة ادطوا ئ اديعامة أيضا على فائوة خاصة يف ضمان عمل سريع عنو ادلجوء 

لال بو من األخذ بيعني االعتبا  أن بيودوجيا اآلفات تتباين تباينا كبريا، لكذدك ادتكنودوجيات املتاحة دالستئصال. لمن 

 ي األخذ بكافة اديعوامل ادوا دة يف هذا امليعيا  يف لضع كل برنامج استئصال.هنا ديس من ادضرل 
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 وتقاسم املعلومات اإلبالغمتطلبات  3.1

من مبل منظمة لماية ادنباتات ادقطرية  اإلبالغيستوجب تأكيو ظهو  آفة جويوة تشكل خطرا عاجال أم آجال متطلبات 

)ج( )لادوا دة  1)أ( ل 1 8ي لاملادة  2-7ظر ادنص امليعول اجلويو: املادة مبقتضى االتفامية ادولدية دوماية ادنباتات )أن

 .((حتويو حادة اآلفات يف منطقة ما) 8امليعيا  ادولد   م   يف 

لمبل تنفيذ برنامج استئصال آفة ما لك  يكون هذا ادربنامج ميعرلفا لمفهوما، فال بو من محالت توعية عامة ادناس، 

 دتقاس  امليعلومات مع املزا عني لادسكان لادسلطات احمللية.أخرى  إجراءات إىلإضافة 

 قرار تنفيذ برنامج االستئصال .2

يتكون مرا  تنفيذ برنامج االستئصال عن عملية تقيي  ظرلف  صو اآلفة لحتويوها، لاملخاطر اديت حتودها عملية حتليل 

يذ برنامج دالستئصال. لمن املفيو، بادطبع، خماطرها، لتقوير ادتوزيع احلاد  لاحملتمل دآلفة، لتقيي  جولى تنف

االهتمام جبميع اديعناصر املطلوبة دكن ذدك مو يكون حمودا، عمليا، بتوفر امليعطيات لمصاد  امليعلومات، ال سيما يف 

حاالت تبول فيها توابري االستئصال ادطا ئة ضرل ية )مثل ادوخول احلويث آلفة ذات انتشا  سريع(، لهنا البو من 

 اختاذ إجراءات سرييعة لجولى مزيو من عمليات ادتحليل لادتخطيط املفصلة. إىلاحلاجة  موازنة

 بدء الربنامج 1.2

ضمن عملية مرامبة عامة أل مسوحات ميعينة )أنظر على منطقة ما ميكن دربنامج االستئصال أن يبوأ برصو آفة جويوة 

يف حادة اآلفات املتوطنة، يبوأ برنامج االستئصال، لفق . ل((اخلطوط ادتوجيهية بشأن املرامبة) 6امليعيا  ادولد   م  

 االعتبا ات امليعتموة )كاختاذ مرا  بإنشاء منطقة خادية من اآلفات(.

 التصنيف 2.2

ييعترب تصنيف اآلفة أمرا أساسيا لمنه ميكن اختيا  ادوسائل املناسبة دالستئصال. ليتيعني على منظمة لماية ادنباتات 

ة تصنيف اآلفة، مع إد اك إمكانية مواجهة حتويات علمية أل مانونية. لدذا، مو يكون من ادقطرية املض  يف عملي

 املناسب احلصول على ادتصنيف املؤكو من خرباء مستقلني.

 لمو يكون ادتصنيف فو يا إذا كانت اآلفة سهلة لميعرلفة من مبل منظمة لماية ادنباتات ادقطرية.

لى اآلفة اعتمادا على اخلصائص املو فودوجية فقط إىل طرق أكثر تيعقيوا، لمو ترتالح طرق ادتصنيف بني ادتيعرف ع

 كاستيعمال ادطرق املناعية لادتحليالت ادكيمالية أل ادو اثية.

ستتومف ادطريقة اديت تستخومها منظمة لماية ادنباتات ادقطرية يف نهاية األمر على ادكائن امليعين، لأكثر ادوسائل 

 ادتصنيف.املقبودة لاديعملية كتأكيو 

مثل املتخذة بيعوامل أخرى  اإلجراءاتليف احلاالت اديت ال ميكن فيها ادوصول فو ا إىل تصنيف ماطع دآلفة، ميكن تربير 

مثل حج  األضرا  اديت تلحقها اآلفة بادنبات اديعائل. ليف مثل هذه احلاالت من ادضرل ي االحتفاظ ببيعض أفراد اآلفة 

 إلمكانية إجراء تصنيف مستقبل .
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 تقدير التوزيع احلالي واحملتمل لآلفة 3.2

متوطنة. لادتوزع أفات أل  على منطقة ما جويوة أفات من ادضرل ي مبكان تقوير ادتوزع احلاد  دآلفة سواء أكانت

احملتمل هو عادة أكثر أهمية بادنسبة إىل اآلفات اجلويوة، إال أنه مو يكون مفيوا أيضا يف عملية تقيي  اآلفات املتوطنة. 

تتضمن ميعطيات اديعناصر احملودة ديعمليات االستقصاء األلدية د جة من ادتفاصيل غري مطلوبة بادضرل ة يف برنامج  ل

 موجه حنو آفة متوطنة.

 االستقصاء األوىل 1.3.2

موطنها اجلغرايف، لاملسا  ادذي  ، لعلى منطقة ما يتيعني جتميع استيعراض ادبيانات اخلاصة باكتشاف اآلفة اجلويوة

ه. فهذه امليعلومات ديست ضرل ية ديعملية اختاذ ادقرا  املتيعلق باالستئصال فحسب، بل لتساعو أيضا يف حتويو مطيعت

 ، لاديت  مبا أسهمت يف دخول هذه اآلفة.توابري ادصحة ادنباتيةلتصحيح نقاط ادضيعف ادكامنة يف 

 مجع البيانات يف موقع االكتشاف أو التواجد 2.3.1.1

 املتيعلقة باآلفة لادظرلف ادسائوة يف مومع االكتشاف أل ادتواجو من ذدك:ينبغ  مجع امليعلومات 

 املومع اجلغرايف 

 اديعوائل املصابة يف املومع 

 اآلفةمستوى ظهو   حج  لأهمية األضرا  ل 

 كيفية اكتشاف اآلفة لتصنيفها 

 استريادات جويوة دلنباتات أل دلمنتجات ادنباتية 

  املنطقةأل يف  مكان االنتاجتا يخ اآلفة يف 

 حركة ادسكان لاملنتجات لامليعوات للسائل ادنقل 

 آدية االنتشا  يف املنطقة 

 ميعطيات املناخ لادرتبة 

 ميعطيات ادنباتات املصابة 

 اديعمليات ادز اعية 

 (األصلياملوطن اجلغرايف ) 2.1.3.2

ت عن ادبلو أل املنطقة اديت يتوجب على  م ل ن ق )منظمة لماية ادنباتات ادقطرية(، مو  املستطاع، احلصول على ميعلوما

يرجح أن تكون موطن اآلفة. لميكن أيضا ادنظر يف مجع ميعلومات عن بلوان إعادة ادتصوير أل ادرتانزيت دوى حمالدة 

 حتويو مصو  اآلفة لمسا ها.
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 املسارات اليت قطعتها اآلفة 2.3.1.3

يتيعني على منظمة لماية ادنباتات ادقطرية أن حتود، مو  املستطاع، املسا ات اديت مطيعتها اآلفة عنو ادوخول أل 

االنتشا ، دضمان عوم تيعثر برامج االستئصال نتيجة دخول اآلفة من جويو، لدلمساعوة يف حتويو خيا ات األبيعاد 

ع أل املواد احملتمل محلها دآلفة لكذدك طرق االنتقال املمكنة. املمكنة. لتشمل امليعلومات اخلاصة باملسا ات حتويو ادسل

 لحيثما يوجو ا تباط حمتمل مع نباتات أل منتجات نباتية مستو دة حويثا، ينبغ  حتويو املواد املماثلة لفحصها.

 مسح االنتشار 2.3.2

 .املسح إجراءينبغ  أن توفر اديعمليات األلدية ميعلومات كافية دتحويو احلاجة إىل 

 لمثة أشكال متيعودة دلمسح:

  دتيعيني احلولدمسح 

 مسح ييعتمو على د اسة مسا  اآلفة 

 مسوحات ذات مقاصو أخرى 

لينبغ  تصمي  عمليات املسح لتنفيذها دتوفري مستوى إحصائ  موثوق أساس  ستكون ادنتائج ذات مغزى يف ادطرلحات 

 املنتظمة.

اء منطقة خادية من اآلفات ألغراض ادتصوير، فمن املفضل ليف حاالت توجيه ميعطيات املسح يف حتويو أساس إنش

ادصحة شرلط االسترياد املتيعلقة ب إلشباعاستشا ة شركاء جتا يني مسبقا،.دتحويو كمية لنوعية امليعلومات ادضرل ية 

 ادنباتية.

 التنبؤ باالنتشار 3.3.2

تقوير احتماالت انتشا  اآلفة لامليعول املتومع ينبغ  استخوام ادبيانات، اجملميعة خالل عمليات االستقصاء األلدية، يف 

 هلذا االنتشا ، ليف حتويو املناطق امليعرضة دلخطر.

 جدوى تنفيذ برنامج لالستئصال 4.2

احملتمل، لامليعول املتومع هلذا االنتشا  دتحويو جولى  لاالنتشا  موى املنطقة املصابة ،تأثري اآلفةمن ادضرل ي تقوير 

ل امليعيا   2امليعيا  ادولد   م  ل. ليوفر حتليل أخطا  اآلفات أساسا علميا هلذا ادتقوير )أنظر تنفيذ برنامج دالستئصا

(. لينبغ  أيضا د اسة اخليا ات احملتملة دالستئصال لعوامل (حتليل خماطر اآلفات احلجرية) 11ادولد   م  

 مردلدية ادتكاديف.

 معلومات بيولوجية واقتصادية 1.4.2

 ميعلومات عن:يتيعني احلصول على 

 بيودوجيا اآلفة 
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 ادنباتات اديعائلة احملتملة 

  احتماالت االنتشا  لامليعول املتومع دسرعة هذا االنتشا 

 :اسرتاتيجيات االستئصال املمكنة 

 ادتكاديف املادية لتكاديف املوا د 

 موى توافر ادتكنودوجيا ادالزمة 

 ادقيود اإلدا ية لادتنفيذية 

 ادتأثريات على ادصناعة لادبيئة: 

 دلن استئصال 

 نتيجة كل خيا  مت حتويوه دالستئصال 

 االستئصال عائدية برنامج –حتليل تكاليف  إجراء 2.4.2

األلىل اديت ينبغ  اختاذها إعواد مائمة بأجنع تقنيات االستئصال. لينبغ  تقوير ادتكاديف ادكلية لنسبة  اإلجراءاتمن 

دقصري لادطويل. لينبغ  د اسة خيا  عوم اختاذ أي إجراء أل ادلجوء اديعائوية دكل اسرتاتيجية يف األجلني ا -ادتكاديف 

 جانب خيا ات االستئصال. إىلإىل منهج إلدا ة اآلفات، 

لجيب سرد كافة اخليا ات املمكنة أل منامشتها مع صناع ادقرا . ليتيعني مو  املستطاع حتويو اإلجيابيات لادسلبيات 

ية. لال بو من ادتوصية خبيا  أل خيا ين مع إد اك أن ادقرا  ادنهائ  يتومف اديعائو –املتوميعة مبا يف ذدك ادتكاديف 

 -اديعائوية، لموى توافر املوا د لاديعوامل ادسياسية لاالمتصادية  –على اعتبا ات خاصة باخليا ات ادفنية، لادتكاديف 

 اجتماعية.

 عملية االستئصال .3

يذ برنامج االستئصال ادذي يفضل، مو  املستطاع، أن يسري على تشمل عملية االستئصال تشكيل فريق إدا ة ييعقبه تنف

 لفق خطة حمودة. لهناك ثالثة نشاطات مو جة يف هذا ادربنامج:

 ادرصو دتحقيق امليعرفة ادكاملة دتوزع اآلفة 

 االحتواء دتاليف انتشا  اآلفة 

  حال لجودها. يفمليعاجلة: الستئصال اآلفة 

دلتأكو من توافر امليعايري ادالزمة دتحويو ادومت ادذي طريق سلطة إدا ية  مسية عن ادتوجيه لادتنسيق  توفريلينبغ  

استكملت فيه عملية االستئصال، للجود ادوثائق ادالزمة لإجراءات املرامبة اديت تضمن ادثقة املطلوبة يف ادنتائج. لمن 

 ض جوانب إجراءات االستئصال.بشأن بيعدلمنظمات ادقطرية دوماية ادنباتات دوى ادبلو املصو  املمكن استشا ة 
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 تشكيل فريق العمل 1.3

فريق عمل دتوفري ادتوجيه لادتنسيق دفيعاديات  جيب تشكيلمبجرد اختاذ ادقرا  اخلاص بتنفيذ برنامج دالستئصال 

فقو  يتباين حج  فريق اإلدا ة تبيعا دنطاق ادربنامج لاملوا د املتاحة ملنظمة لماية ادنباتات ادقطرية.مو  االستئصال. ل

حتتاج ادربامج ادكبرية إىل جلنة توجيهية أل جمموعة استشا ية تض  خمتلف اجلهات امليعنية ذات اديعالمة، لحيثما 

 يشمل ادربنامج عوة بلوان، ينبغ  ادنظر يف تشكيل جلنة توجيهية إمليمية.

 ليتيعني أن تشمل مسؤلديات فريق اإلدا ة ما يل :

 املتفق عليها إلجناح االستئصالضمان استيفاء برنامج استئصال امليعايري  

 لضع لتنفيذ لتيعويل، خطة االستئصال، لفق ادضرل ات 

  ضمان حصول اديعاملني يف ادربنامج على ادسلطة لادتو يبات ادالزمة دلقيام مبهامه 

 توابري املادية لاملوا د 

 تيعيني اديعاملني لحتويو مهامه ، لضمان تفه  اديعاملني ملسؤلدياته ، لتوثيق نشاطاته  

 إدا ة اال تباطات مبا يف ذدك برنامج اديعالمات اديعامة 

االتصــال بــاألطراف ذات اديعالمــة مثــل املــزا عني، لادتجــا ، لاإلدا ات احلكوميــة األخــرى لاملنظمــات غــري  -

 احلكومية

 برنامج إلدا ة امليعلومات مبا يف ذدك لثائق ادربنامج، لإعواد ادتقا ير املناسبة إحواث 

 دلربنامج اإلجراءات اديومية 

 مواصلة تبيان لتقيي  اديعناصر ادرئيسية 

 .استيعراض شامل دلربنامج بصو ة دل ية 

 تنفيذ برنامج االستئصال 2.3

 الرصد 1.2.3

يتيعني ادقيام مبسح إضايف دتيعيني حولد منطقة اإلصابة سواء بصو ة ألدية أل دتأكيو املسوحات ادسابقة. لينبغ  بيعو ذدك 

امليعيا  ادولد  خلطة االستئصال ملرامبة توزيع اآلفة لتقوير فيعادية برنامج االستئصال )أنظر مواصلة مسوحات ادرصو لفقا 

(. لمو تشمل عمليات املرامبة د اسة مسا  اآلفة دتحويو مصو ها، لانتشا ها احملتمل، لادتفتيش على املواد ذات 6 م  

اجلوية. كما مو يشمل ذدك طلب استفسا ات من  املصائو لاملرامبة لإمامةادصلة بادتكاثر أل االتصال، لادتفتيش، 

 املزا عني لمن املسؤلدني عن مرافق ادتخزين لاملنالدة لمن اجلمهو .

 احتواء اآلفة 2.2.3

ينبغ  على منظمة لماية ادنباتات ادقطرية أن حتود منطقة حجر ز اع  اعتمادا على ميعلومات املرامبة املتوافرة دويها. 

ء األلدية ميعلومات تساعو يف حتويو ادنباتات لاملنتجات ادنباتية لغريها من املواد اديت يتوجب لستوفر عمليات االستقصا
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إخضاع حركتها خا ج منطقة احلجر إىل دوائح، دتاليف انتشا  اآلفة. لينبغ  اطالع أصحاب ادنباتات لاملنتجات ادنباتية 

ائح. كما ينبغ  تقوي  ميعلومات كافية دلمهتمني أل املصابة لاملواد األخرى اخلاضيعة دلوائح على حمتويات هذه ادلو

امليعنيني بهذه ادلوائح. لمو يكون من املناسب ادتحقق من االمتثال هلذه ادلوائح باستخوام ادطرق ادوا دة يف خطة 

 االستئصال.

ن منطقة احلجر لينبغ  ادقيام برتتيبات اإلفراج عن ادنباتات لاملنتجات ادنباتية لاملواد األخرى اخلاضيعة دلوائح م

ادز اع ، مبنح تصريح، بيعو ادتحقق من مراعاتها دتوابري ادصحة ادنباتية مثل ادتفتيش لامليعاجلة أل اإلتالف. لينبغ  

 اختاذ االحتياطيات دومف اديعمل بادلوائح ذات اديعالمة بيعو االعالن عن جناح برنامج االستئصال.

 تدابري املعاجلة و/أو املكافحة 3.2.3

 استئصال اآلفات ما يل : وابريتمو تشتمل 

 تلف اديعائل 

 تيعقي  امليعوات لاملرافق 

  ادبيودوجيةباملبيوات امليعاجلة ادكيمالية أل 

 تيعقي  ادرتبة 

 )ترك األ ض بو ا )ادتبوير 

 فرتات خادية من ادنباتات اديعوائل 

 استخوام األصول ادنباتية اديت حتو أل تقضى على جماميع اآلفات 

 ل املتيعامبةادتحك  بز اعة احملاصي 

 استخوام املصائو أل املواد اجلذبة أل أي من طرق املكافحة ادفيزيائية األخرى 

 اإلطالق ادكثيف ديعوامل املكافحة ادبيودوجية 

 - استخوام تقنية احلشرات اديعقيمة 

 - تصنيع أل استهالك احملاصيل املصابة 

يا  لاحو يف امليعاجلة. لمو يتحود انتقاء خيا ات أكثر من خ إىللستشمل عمليات االستئصال يف ميعظ  احلاالت، ادلجوء 

امليعاجلة ل/ أل املكافحة بادتشرييعات ادناظمة أل بيعوامل أخرى. ليف مثل هذه األلضاع، ميكن أن تتمتع منظمة لماية 

 ادنباتات ادقطرية بصالحيات استثنائية، يف استخوامات حمولدة أل حاالت طا ئة.
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 التحقق من استئصال اآلفة 3.3

من أن ميعايري جناح استئصال اآلفة احملودة يف بواية ادربنامج مو استوفيت.  أن تتحقق ادسلطة االدا ية ادرمسية جيب

لمو حتود امليعايري د جة تكثيف طريقة ادرصو ال املوة اديت ينبغ  خالهلا مواصلة املسح دلتحقق من اختفاء اآلفة. لمن 

و من خلو اآلفة، بهوف ادتحقق من استئصاهلا، تبيعا دبيودوجية اآلفة، دكنه املمكن أن ختتلف ادفرتة ادزمنية ادونيا دلتأك

 ال بو من مراعاة بيعض اديعوامل مثل:

 موى حساسية تكنودوجيا ادرصو 

 سهودة ادكشف 

 دل ة حياة اآلفة 

 ادتأثريات املناخية 

 فيعادية امليعاجلات 

عملية االستئصال، لخطوات دومف اديعمل  مإمتالينبغ  أن حتود خطة االستئصال اديعناصر اديت تسمح باإلعالن عن 

 بادلوائح.

 التوثيق 4.3

ادتأكو من االحتفاظ بسجالت امليعلومات ادواعمة جلميع مراحل عملية  املنظمة ادقطرية دوماية ادنباتاتيتيعني على 

دلمنظمات  تطلب بادوثائق ادالزمة دلرد يف حال ادقطرية دوماية ادنباتات من ادضرل ي أن حتتفظ املنظمة االستئصال. ل

 ميعلومات تثبت اخللو من اآلفات.ادقطرية دوماية ادنباتات دوى ادبلو املصو  

 استئصال اآلفة إعالن 5.3

بيعو استكمال برنامج االستئصال بنجاح ينبغ  أن تصو  منظمة لماية ادنباتات ادقطرية إعالنا باستئصال اآلفة. ليكون 

(. ليشمل ذدك إجراء اتصاالت مع 8امليعيا  ادولد   م  آفة مستأصلة" )أنظر لضع اآلفة يف املنطقة عنوئذ ه  "اختفاء: 

األطراف ذات اديعالمة أل املهتمة فضال عن ادسلطات امليعنية بتحقيق أهواف ادربنامج. لجيب أن تكون لثائق ادربنامج 

 ية ادنباتات عنو ادطلب.لغريها من ادقرائن املثبتة دنجاح االستئصال متاحة أمام املنظمات ادقطرية األخرى دوما
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ينبغ  خالل خمتلف مراحل االستئصال، مراجيعة ادربنامج دل يا دتحليل لتقيي  امليعلومات املتحصل عليها، لادتأكو من 

 حتقيق األهواف، أل حتويو موى احلاجة إىل بيعض ادتغيريات. لينبغ  أن جترى هذه املراجيعات يف:

 ع غري متوميعة ميكن أن تؤثر يف ادربنامجأي لمت حتصل فيه لمائ 

 فرتات حمودة مسبقا 

 عنو إنهاء ادربنامج 



آلفـــاتخطوط توجيهية بشأن برامج استئصال ا 9 يعيا  ادولد   م امل   
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لعنوما ال تتحقق عناصر االستئصال، يتيعني مراجيعة اخلطة. لينبغ  أن تراعى هذه املراجيعة أي ميعرفة جويوة مو تكون 

دتحويو االختالفات عن ادتوميعات  اديعائوية لتفاصيل ادتنفيذ -أسهمت يف هذه ادنتيجة. لينبغ  مراجيعة عوامل ادتكلفة 

 األلدية. لميكن يف ضوء نتائج ذدك، طرح خطة جويوة دالستئصال أل حتويلها إىل برنامج دلحو من اآلفات أل إلدا تها.



 

 

 

 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية

 حماية إلة تهدف دولية نباتية صحة اتفاقية هم النباتات لوقاية الدولية االتفاقية

. ا طات انتبار و دخوى منف طريق عن البرية النباتات و المزروعة النباتات

 يتن،ل طعندما. قبل ذي عن كبير ببكل الدولية التجارة و السفريات حجم تزايد

 .معهم تنت،ل النباتات علم خطراً  تمثل التم الكائنات طإج العالم حوى السلف و الببر

 : تنظيم

 .النباتات لوقاية الدولية االتفاقية طم متعاقد طرف 180 من أكثر هناك ◆

 رسمية اتصاى ن،طة و تالنباتا لوقاية قطرية منظمة متعاقد طرف لكل ◆

 .النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية

 الدولية االتفاقية تنفيذ لتيسير النباتات لوقاية إقليمية منظمات تسف تعمل ◆

 .البلداج طم النباتات لوقاية

 الصلة ذات الدولية المنظمات مف النباتات لوقاية الدولية االتفاقية تتواصل ◆

 .الوطنية و يميةاإلقل ال،درات بناء طم للمساعدة

 (.الفاو) المتحدة لألمم الزراعة و األغذية منظمة ت،دمها االتفاقية أمانة ◆

 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 
 4812 5705 06 39+: الهات  رقم
 4819 5705 06 39+ : الفاكس رقم

 ippc@fao.org: االلكترونم البريد
 www.ippc.int: االلكترونم الموقف
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