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 االعتماد
 [االعتماد بعد درجي]

 المقدمة
 نطاقال

 لوطين.ا املراقبة نظام مكونات ذلك يف مبا املراقبة، متطلبات املعيار هذا يصف [1]
 المراجع

 النباتية للصحة الدولية البوابة على متاحةوهذه  .لتدابري الصحة النباتية الدولية املعايري إىل احلايل املعيار يشري [2]
setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core. 

 تعاريفال
 مسرد) 5 رقم الدويل املعيار يف املعيار هذا يف املستخدمة النباتية الصحة مصطلحات تعاريف على االطالع ميكن [3]

 .(النباتية الصحة مصطلحات
  لمتطلباتعن ا ةعام لمحة

 من لكثريل ا  تقني سا  اأسذه املنظمات هل وفرتفهي  ،النباتات لوقاية الوطنية اتلمنظمل األساسية األنشطة إحدى املراقبة [4]
 والقضاء اتاآلف عن واإلبالغ ،اتاآلف من اخلالية واملناطق النباتية، الصحة استرياد متطلبات كمثل  النباتية؛ الصحة تدابري
 .معينة منطقة يف اتاآلف وحالة عليها،

 والبنية املراقبة برامج من الوطين املراقبة نظام ويتنلف .كالمها  احملدد  واملراقبة العامة باملراقبة الوطنية املراقبة نظم تتعلق [5]
 العناصر وتشمل. حمدد  مأ عامة كان   سواء املراقبة، منهجية املراقبة بروتوكوالت تصفو  لتنفيذها. الالزمة التحتية
 والتخطيط، األولويات، وحتديد النباتية، الصحة وسياسات تشريعات الوطين املراقبة نظام يف مراعاهتا تنب ي اليت الداعمة
 إدار  نظمو  اآلفات، تشخيصو  املصلحة، أصحاب وإشراك ،تواالتصاال ،والتدقيق والتدريب، والتوثيق، واملوارد،

 اآلفات. عن واإلبالغ املعلومات
 أساسية معلومات

 عامة أحكام على النباتات لوقاية الدولية االتفاقية من الرابعة املاد  وتنص النبات. وقايةجمال  يف جوهريةضرور   املراقبة [6]
 النباتات لوقاية الوطنية املنظمة مسؤوليات تشمل أ  على بالتحديد وتنص لنباتات،ل الوطنية للوقاية التنظيمية للرتتيبات
 واحلدائق واملشاتل املزارعو  احلقول ،أخرى بني منوهي ) املزروعة املناطق من كل  ذلك يف مبا النامية النباتات "مراقبة

 هبدف سيما وال ،نقلائل الوس يف أواملخاز   يف النباتية واملنتجات والنباتات الربية، والنباتات واملختربات(دفيئات وال
 مبوجب إليه املشار اإلبالغ ذلك يف مبا ،ة هذه اآلفاتمكافح، كما هبدف اآلفات تفشياندالع و و  ظهور عن اإلبالغ
 ورصد وصيانة حتديد"عن النباتات مسؤولة  لوقايةالوطنية  املنظمات نفسها، للماد  ووفقا الثامنة". املاد  من )أ( 1 الفقر 

 املاد  من )ي( 2 الفقر  حتدد ذلك، إىل وباإلضافة ".اآلفات انتشار فيها نخفضي اليت واملناطق اآلفات من اخلالية املناطق

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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  معلوماتوصيانة  ضعو و  اآلفات رصدب ،عهطيتستعلى أفضل وجه  ،تقوم أ  املتعاقد  األطراف على "يتعني أنه السابعة
 اآلفات". حالة عن كافية

 :منها عد  أنشطة املراقبة تدعم [7]
 ما منطقة يف جديد  آفات عن املبكر الكشف -
 اآلفات خماطر حتليل دعمل )مثال   اآلفات توزيع وسجالت السلعية اآلفات وقوائم آفات العائل قوائم إعداد -

 النباتية( الصحة وشهادات
 أو اآلفات من خالية نتاجإ واقعم وأ اآلفات من خالية إنتاج أماكن أو اآلفات من خالية مناطق ةوصيان إنشاء -

  اآلفات انتشار فيها ينخفض مناطق
 معينة منطقة يف اآلفات حالة حتديد -
  اآلفات عنأخرى  بلدا  إبالغ -
 انتشار فيها ينخفض اليت مناطقلل مثال  ) ةاآلفيف منط وقوع  أو ة معينةآفجمتمع  خصائص يف رياتيالت  قياس -

 حباث(ألل أو اآلفات
 معينة منطقة يفة ما آفجمتمع تعيني حدود  -
 .تهامكافحإدار  و  اآلفات ىعل لقضاءا -

 والبيئة البيولوجي التنوع على اآلثار
 مةومنظ   موثوقة معلومات لتوفري نظم تطوير على البلدا  ساعد مب والبيئة البيولوجي التنوع محاية يف املعيار هذا يسهم قد [8]

 .لالنتشار مساراتك  السلع أو العوائل عن ومعلومات ما منطقة يف وتوزيعها اآلفاتعدم وجود  أو وجود عن ا  جيد
 ال ازية(. الدخيلة األنواعك) البيولوجي بالتنوع صلة ذات حية كائنات  اآلفات هذه تشملوميكن أ  

 المتطلبات
 وطنيال مراقبةال نظام مكونات -1

 بلد.ال يف النباتية الصحة نظام من يتجزأ الا  جزء الوطين راقبةامل نظام يكو  أ  ينب ي [9]
 البنية شملي أ  وينب ي اآلفات( من جمموعات أو حمدد  آفات أنواع )مثل برامج يف الوطين راقبةامل نظام تنظيم كنمي  [10]

 (.3 قسمالو  1 )الشكل لتنفيذها الالزمة الداعمة التحتية
 التالية: املراقبة أنواع املراقبة برامج تشمل أ  ميكن [11]

 تشمل قدو  .خمتلفة مصادر من عينةم منطقة يف للقلق مثري  آفات عن معلومات فيها جتمع عملية العامة: املراقبة -
 ذلك يف مبا) علميةال معياتاجلو  تاحفاملو  امعاتاجلو  البحوث ومؤسسات حملية أو وطنية حكومية هيئات املصادر

 نشور امل غري بياناتالو هنية املو  علميةال التاجملو  اجلمهور وعامة ستشارينيالوا نتجنياملو  ( و ستقلاألخصائيو  امل
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 النباتات لوقاية الدولية االتفاقيةك) الدولية املنظمات أو النباتات لوقاية الوطنية منظماتلل اإللكرتونية واقعاملو 
 .(البيولوجي التنوع واتفاقية النباتات لوقاية اإلقليمية واملنظمات

 يف للقلق مثري  آفات عن معلومات على النباتات لوقاية الوطنية املنظمة مبوجبها حتصل عملية :دد احمل راقبةامل -
 متعلقة حمدد  بياناتبنشا   النباتات لوقاية الوطنية املنظمات جتمعو  .حمدد  فرت  مدى على معينة منطقة

 أو املوجود اآلفات  أنواع لتحديد أو آفاتجمتمع  خصائص لتحديد جترى ا  مسوح احملدد  املراقبة وتشمل .باآلفات
 عينة.م منطقة يف املوجود  غري

 . دداملراقبة احملو  ةعامال راقبةاملب القيام كيفية  تصف مراقبة بروتوكوالت وضع النباتات لوقاية وطنيةال املنظمات ىعل ينب ي [12]
 

 وطين. مراقبة نظامبتطوير  النباتات لوقاية وطنية منظمةلدى قيام  العتباربا أخذها يتعني عناصر 1 الشكل يوضح [13]
 

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

نظام المراقبة الوطني

برنامج أو برامج المراقبة

العامةالمراقبة

تالبروتوكوال

المراقبة المحددة

تلبروتوكوالا

بنية تحتية داعمة

تشريعات وسياسات تدابير الصحة 
النباتية

ترتيب األولويات

التخطيط

الموارد

الوثائق

التدريب

التدقيق

وإشراك أصحاب المصلحةالتواصل

تشخيص اآلفات

إدارة المعلوماتنظم 
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 مراقبةال برامج تصميم  -2 
 مقارنة كنمتفصلة جيدا  كي م منهجيةذات و  ومنتظمة األجل طويلة االقتضاء، حسب املراقبة، برامج تكو  أ  ينب ي [14]

 منهجية وصف وينب ي (.1 )الشكل حمدد  مراقبةو  عامة مراقبة عناصر املراقبة برامج تشمل أ  وميكن وحتليلها. النتائج
 من  رضال حتقيق إىل النباتات لوقاية وطنيةال املنظمات ضعهات اليت الربوتوكوالت هتدف أ و  ،املراقبة بروتوكوالت يف املراقبة
 املراقبة. برنامج

 العمليات وموظفحبيث يستطيع  متسقة بطريقة راقبةامل بنشا  للقيام واضحة تعليمات املراقبة بروتوكوالت توفر أ  ينب ي [15]
 اليتالطرق ب مثال ، املراقبة، بروتوكوالت يف املستخدمة األساليب بنيما  التمييز وميكن .استخدامها ختلفةامل واقعامل يف
 على تركز خدمةساليب املستاأل كان   إذا امب أو املراقبة من اهلدف أو املراقبةي فيها ر األمكنة اليت جت أو لبياناتهبا ا معجت

 .املسار أو العائل أوة اآلف
 املنظمة تضعها اليتتلك  أو وجدت حيثما اإلقليمية أو الدولية التوجيهية اخلطو  إىل املراقبة أساليب تستند أ  ينب ي [16]

 املرتبطة املعاصر  املنهجياتعلى  اط الع على وموظفوها املراقبة ديروم يكو  أ  وينب ي النباتات. لوقاية وطنيةال
 موثوقة. مراقبة نواتج لتحقيقا  مناسبا  استخدام األساليب مااستخد يكفلوا وأ  اآلفات، من حمدد  مبجموعات

 الناشئة. أو اجلديد  لآلفات جديد  بيأسال تعتمد أو النباتات لوقاية الوطنية املنظمات تطور أ  الضروري من يكو  قد [17]
 تكو  وأ  صلة،ال ذات حصائيةاإلو   رافيةاجلو  علميةال علوماتامل إىل املراقبة أساليب تستند أ  ينب ي احلاالت، مجيع ويف

 عمليا. للتنفيذ قابلة
 العامة المراقبة 2-1
 العامة للمراقبة هجن   2-1-1

جمرد  من فاوتتت تها هيمشارك من بدرجات العامة للمراقبة هجالنه  منطيفا   النباتات لوقاية وطنيةال املنظمات تستخدم قد [18]
 العامة: راقبةامل جُنه لى ع أمثلة يلي وفيما .ةكاملإدار    اهلدف هةوموج   منظمة برامج إدار إىل قيامها ب لتقاريرتلقيها ل

 اجلمهور(ا بالغات يبادر هب )أي العام اجلمهور من بالغات تلقي -
 اآلفات عن املعلومات مصادر منمسح  -
 اجملاي لالتصال هاتف رقم ختصيص ربع مثال ،) رمسية قنوات خالل من اإلبالغ على العام اجلمهور تشجيع -

 اآلفات( عن اإلبالغ زايامب التوعية أو اتالنبات صحة حول يةئدعا مالتاستجابة حل
 معروفة املستهدفةاآلفات  أنواع تكو  عندما مفيد وهذا - حمدد  آفات عن اإلبالغ على العام اجلمهور تشجيع -

اليت  فرتاتال وأثناء (عامة توعية مواد استخدام خالل من )مثال ، بالفعل ا  مرتفع اهل العام اجلمهورويكو  وعي 
  ها(،تكاثر  مواسم مثل) اآلفاتلوقوع  ارتفاعا   تشهد أُنا عرفيه 

 ،اإلبالغ على (احمللي اجملتمع عاتاومج املنتجنيك) حمدد  مبحاصيل املعنية اجملموعات تشجيع -
 على للحصول النباتات لوقاية لوطنيةا املنظمة تنظمها اليت النباتية الصحة أنشطة يف حمدد  جمموعات إشراك -

 الزراعي( اإلرشاد وخدمات النباتية الصحة اداتيوع العلمية اجلمعياتك) املراقبة بيانات
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 (ةيالبيئ اتدماخل أو ةياحلرج دماتاخلك) األخرى احلكومية اخلدمات مع لتعاو ا -
 بالبحوث تقوم اليت املؤسسات مع التعاو  -
 النباتات. لوقاية الوطنية املنظمة موظفو هبا يقوم اليت العامة املراقبة -

 التالية: العوامل باالعتبار تنخذ أ  النباتات لوقاية وطنيةال املنظماتعلى  ،العامة للمراقبة ُنج وضع لدى [19]
 أقل النباتات لوقاية الوطنية ظمةاملن مشاركة تكو  عندماأدىن  املواردمن  تطلباتاملو  تكاليفال تكو ما  اد ع -
 التعرفميكن و  مالحظتها متكن اليت األعراض أو والريقات( اخلنافس )مثل لآلفاتأسهل  جيد  نتائج حتقيق -

  بسهولة عليها
 اليتاملمرضات  أو للخشب اآلكلة اخلنافسك) املخفية اآلفات عن لكشفافعالية  أقلما يكو   عاد  -

  (العوائل بعض يف اهل أعراض ال
 حمدد  فرت  على املراقبة تقتصر ال قد -
  دافااسته أو تنظيما   األقل ربامجالتهتلقى أقل يف  اليت فيد امل البالغات نسبة كو عاد  ما ت -
 راهنيتها مدى على (املراقبة ومنهجيات اآلفات تشخيصل مثال  ) املعلومات فائد  تعتمد قد -
 املهم منها تحديدل العامة املراقبة بالغات من كبري  عدد إلدار  نظم إىل حاجة هناك تكو  قد -
 البيانات صحة من التحقق الضروري من يكو  قد -
 التكاليف. ارتفاع إىل العامة املراقبة برنامج نوعيةو  حساسية ياد ز  ؤديت قد -

 مصدر على تعتمد ، فهذهاملعلومات موثوقية مدى تقييم النباتات لوقاية الوطنية ملنظماتا على عامة،مراقبة  إجراءلدى   [20]
 موثوقية تقييم عن إرشادات تردو  احلشرات(. علماءمن  غاتالبال مقابل العام اجلمهور من البالغاتك) املعلومات

 (.ما منطقة يف اآلفات حالة حتديد) 8 رقم النباتية الصحة لتدابري الدويل املعيار يف اآلفات تسجال
 العامة المراقبة عناصر 2-1-2

 فمثال ، دد .احمل للمراقبة فعاال   ال  م  مك تكو  أ  كنمي العامة املراقبة أ  إدراك النباتات لوقايةا الوطنية املنظمات على ينب ي [21]
 تقرر وقد .ما موقع أو ما منطقة يف بدقة ةاآلف حالة لتحديد حمدد  مراقبة إلجراء السياق العامة ملراقبةا توفر أ  ميكن

 .ةاآلف حالة لتحديد كافية  العامة املراقبة نتيجة أ ا  أيض النباتات لوقاية الوطنية املنظمة
 يلي: ما العامة املراقبة عناصر تشمل أ  ميكن [22]

 :البالغات تقدمي يسريلت لياتآ -
 حمدد ( جهز أل أو لمزارعنيل وأ العام للجمهور) تشريعية التزامات  
 على سبيل  العلمية اجلمعيات أو املصلحة أصحابمع  النباتات لوقاية الوطنية املنظمات بني) يةتعاون اتفاقات

 (املثال
 ليهاوإ النباتات لوقاية الوطنية املنظمات من االتصال قنوات لتعزيز اتصال موظفي استخدام 



 ةـــقباملرا: 6 رقم النباتية الصحة لتدابري الدويل املعيار تعديل مشروع 2009-004

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات صفحة 18من  10الصفحة 

 العام لجمهورل توعيةو  تعليم مبادرات 
 اجلمهور: من التقارير جلمع أدوات -

 دامهااستخ لجمهورل ميكن جمانية ملكاملات هواتف أرقام  
 لعيناتا توصيلل جمانية نظم 
 نقالة وأجهز  ذكية هواتف تطبيقات  

 إلكرتوي وبريد اجتماعي تواصل قنوات 
 :اإلبالغ نوعية لتعزيز عمليات أو نظم -

 األويل االتصال نقطة عند فيةتص عملية 
  اآلفة هلويةاألويل  لتحديدل صور واستقبال إرسال على القدر 
 معلومات على حتتوي إلكرتونية ومواقع نشرات )مثلفية تصهم أنفسهم بال لقياما تقدمنيللم تتيح دعائية مواد 

 اآلفات( عن وصور
 للمقدمني تدريب 

 :معجته  اليت املعلومات وإيصال وحتليل لتوحيد وسائل -
 الناشئة لآلفات متكاملة عاملية أو إقليمية أو وطنية إنذار ونظم بيانات قواعد 
 اجل رافية( املعلومات نظم )مثل اإلنرتن  شبكة على قائمة نظم يف مدجمة مكانية منذجة أدوات 
 مثال   معجته  اليت للبيانات حماكا مناذج و ة رياضي مناذج(، بايز شبكات Bayesian networks.) 

 املناسب الوق  يفالعائد   املالحظات تقدميبن  تضمن  اإلبالغ تشجعأ   النباتات لوقاية الوطنية لمنظماتل ميكن  [23]
 . نيبل  امل إىل مة(املقد   العينات حتديد )مثل

 محددةال مراقبةال 2-2
 : احملدد املراقبة برنامج ألهداف تبعا   ثالثة سو امل من أنواع داماستخ النباتات لوقاية الوطنية منظماتلل ميكن [24]

 (الم )أ آفات فيها  كان  إذا اعم   للكشفمعينة  منطقة يف يجير  مسح :يكشفال سحامل -
 هامن خالية أو بآفة مصابة تعترب منطقة حدود عينيلت يجير  مسح :احلدود لتعيني سحامل -
 .ة معينةآفجمتمع  خصائص من للتحقق مستمر مسح ي:رصدال سحامل -

 وينب يمفرد  أو جمتمعة  سلعال أواملسارات  أو ائلو عال أو طقانامل أو قعاو بالعالقة مع امل لآلفات املسو  هذه وضع نميك [25]
 .املعنيةة اآلفوجود أو غياب  سجالت مجع تشمل أ 

 الوطنية لمنظماتل ميكنو  .ةاآلف على يعثر ال عندما ذلك يف مبا ،منخوذ  عينة أو مالحظة كل  نتيجة تسجيل نب يي [26]
ة اآلف من اخلالية واملناطقاملعين  دبلال يفة اآلف حالة لدعم ةآف وجود عدم عن معجته  اليت بياناتال خداماست النباتات لوقاية

 األسواق. إىل وصوله إمكا و  البلد  جتار فيه، كما لدعم 
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 مراقبة برامج تصميملدى  ينب يو  . احملدد املراقبة برنامج تصميم هو ةآف وجود عدم بيانات صحة من للتحقق عامل همأ [27]
 .9-2-2 إىل 1-2-2 القسمني يف الوارد  العناصر يف النظر حمدد 

 غرضلا 2-2-1
 ،)مثال   املعلومات طلب وأسباب النباتية لصحةا تدابري أهداف عن أساسية معلومات املراقبة من ال رض يتضمن أ  ينب ي [28]

وضع و  منطقة،ة يف اآلف انتشارة، والتنكد من اخنفاض اآلف من إنتاج موقعأو  منطقة من خلو تنكدالو  ،املبكر الكشف
 السلعية(. آلفاتل قائمة

 النطاق 2-2-2
من حيث   أو (ئياجز  أو ككل) اإلنتاج نظام حيث منا  أم ج رافي سواء املراقبة ست طيها اليت املنطقة مدى النطاق يصف [29]

 مزروعة. غري املنطقةكو  
 لهدفا 2-2-3

 من مزيج أو سلع أو مسارات أو عوائل أو متعدد  آفات أو واحد  آفة اهلدف يكو  قدو  املراقبة. هدف وصف ينب ي  [30]
 .هذه مجيعها من أي
 توقيتال 2-2-4

أ  تتضمن االعتبارات  وميكن امليدانيو . املوظفو  هبا يقوم اليت الزيارات وتواتر املسح وُناية بداية التوقي  يتضمن قد [31]
 اآلفات. مكافحة ربامجالزمنية ل دولةاجل أو اآلفات عوائل فينولوجيا أو اآلفة حيا  دور  ،مثال   اليت حتدد التوقي ،

 الموقع أو المنطقة ختيارا 2-2-5
 ا يلي:مب املوقع أو املنطقةاختيار  تحددأ  ي ميكن  [32]

  نيةاملع قةجم عن ذلك من حالة اآلفة يف البلد املعين أو املنطين وما اآلفة وتوزيع وجودإبالغات سابقة عن  أي -
  آفة وجود عدمالسابق عن  الغاإلب -
 ما منطقةلآلفة يف   دداحمل ريغ الةاحل -
  لآلفة ةبيولوجيال اخلصائص -
 ةآلفل نطقةامل يف ألخرىا اإليكولوجية والظروف املناخ مالءمة -
 اإلنتاج ومناطق ةالعائل للنباتات اجل رايف لتوزيعا -
 ما منطقة لاعز ان درجة -
 التجارية( وغري التجارية املواقع )يف اآلفات مكافحة برامج -
 احملصود  السلع ختزين أو مناولة أوجتميع  نقا  -
 من: القرب -
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  األشخاص( ذلك يف مبا ،مساراتل)ل الدخول نقا 
 تهزرع كمواد  ستخدمت أو اجلتع أو ختز  أو املستورد  السلع فيها تسو ق اليت املواقع 
 سياحية. أنشطة 

 مؤخرا   عنها كشف  فاتآل أو آفات وجود عدمل املراقبة تركيز األفضل من يكو  قد للموارد، الفع   استخدام لتحقيق [33]
 لآلفة. األويل النتشارا طرأكثر من غريها خل ملعرضةا األماكن على (ما شحنة يف ،مثال  )

 مباشر  احمليطة املناطق على املنطقة اختيار كزرت ي أ  ينب ي ،آلفة معني تفش   تعيني حدود هو املراقبة من اهلدف كا   إذا [34]
 وفقا   األخرىهي  ةمصاب كو ت قد يتال هنفس نوعمن ال املوائلعلى املواقع يف و  باآلفة مصابةاليت يهعرف أُنا  ملنطقةبا
 أكرب منطقة ضمن حمدد  مواقع أو مناطق على تركز اليت املراقبة استكمال وميكن .ياخللف والتتبع ياألمام التتبع مارينلت

 أكثر اختيار األنسب من واسع، نطاق على املوزعة اآلفات راقبةملو  بنكملها. املنطقة يف مواقعلل عشوائية عينات بنخذ
 .ككل  املنطقة يف مسحها جيري واقعملانتظاما  

 اإلحصائي التصميم  2-2-6
اجملتمع   أي ؛مسحها سيجري اليت اإلحصائي( )باملعىن اجملتمعات وحدات حتديد النباتات لوقاية الوطنية للمنظمات ينب ي [35]

 ةآلفل البيولوجية اخلصائص لىع اإلحصائياجملتمع  تعريفيقوم  أ  وميكن للقلق. مثري متشاهبة  وحدات من مجموعةك
 خمتلفة، أنواع مناجملتمع  وحد  تكو  وقد النباتية. الصحة تدابري عليه تطبق أ  ميكن ما كيا إىل   أو ما مسار إىل أو

 :مثال  
 اقتناص شبكة ت طيها اليت املنطقةتتشكل من  ج رافية، وحد  -
 عائل مبحصول مزروع قلح -
 مزروعة غري أو دار مه  غري منطقة يف مفرد عائل نبات -
 ختزين. مرفق -

 إجراء النباتات لوقاية الوطنية املنظمات تقرر قد ،اولذ بنكملها.اجملتمع  وحداتكافة   مسح اجملدي منكثريا  ما ال يكو     [36]
 أوكل على حد    تطبيقها ميكن اليتاخلمس األهم، و  العينات أخذ طرقو  .اجملتمع املعين من منخوذ  عينة على املراقبة
 :هي ،جمتمعة

 بسيطةال عشوائيةال عاينةامل -
 نظاميةال عاينةامل -
 طبقيةال عاينةامل -
 عنقوديةال عاينةامل -
 وج هةامل عاينةامل -

 أخذ منهجيات) 31 رقم النباتية الصحة لتدابري الدويل املعيار يف املوضحة اإلحصائيةاملعاينة  طرق استخدام ينب ي [37]
 البيانات تكو  عندما الطرق هذه تستخدمما  ا  كثري و  االقتضاء. حسب أخرى ناسبةم طرق أو (الشحنات من العينات
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 وقد مناسبة طريقة لىع لبياناتل اإلحصائي التحليليقوم  أ  وينب ي (.وجود عدم/)وجود ثنائية طبيعة ذاتتهلتقط  اليت
  .ريخب مشور  يتطلب

 .ةاآلف ملسح األدىن لكشفا وحد   الثقة مستوى حتديد على النباتات لوقاية الوطنية املنظمات عشج  ته  [38]
 البيانات جمع 2-2-7

 البيانات هذه نقل وكيفية املراقبة أثناء تلتقطس اليت البيانات عناصر حتديد النباتات لوقاية الوطنية ملنظماتا على ينب ي  [39]
 اإللكرتونية(. واألجهز  النماذج استخدام طريق عن ،)مثال   املعلومات إدار  نظام إىل
 الصحي والصرف البيولوجي األمن 2-2-8

 يسريت عدم لضما  إجراءات يف النظر النباتات لوقاية وطنيةال املنظمات على ينب ي ،املراقبة بروتوكوالت وضع لدى [40]
 املسح. إجراء أثناء اآلفات انتشار

 إجراءات اتباع املراقبة بإجراء لنياملخو   املوظفني من غريهم أو النباتات لوقاية الوطنية املنظمة يف املسؤولني على ينب ي [41]
 مسحها. جيري اليت املواقع يف أو اإلنتاج أماكن يف أو املرافق يف وجود امل البيولوجي ألمنا

 عيناتلا 2-2-9
 سالمة لضما  وإعدادها ناولتهاوم ومجعها العينات أخذ ينب ي وكيف ملىت وصفا   املراقبة بروتوكول يتضمن أ  ينب ي [42]

 ا  رمز  عينة كل  عطىته  أ  وينب ي التشخيصية. املعاجلة إلجراء املخترب إىل املناسب الوق  يف وتسليمها وحفظها العينات
 التجهيز مبرحلةا  مرور  احلقل يف التجميع نقطة من واملتابعة التتبع لتمكني شريطي( رمز أو رقم أو تسميةك) (فريدا   ا  فمعر  

 .مالئما ذلك كا   إذا رمسية، مرجعية جمموعة يف لتخزينا مرحلة إىل اهلوية وحتديد
  عمةالدا التحتية البنية -3
 النباتية الصحة تدابير وسياسات تشريعات 3-1

 إىل املالية وارداملو  واملسؤوليات السلطةنح مته أ   تضمن وسياسات تشريعات خالل من الوطين املراقبة نظام دعم نب يي [43]
 املناسبة. اإلدارية املستويات

 الرمسية: اإلجراءات يف أو النباتية بالصحة املتعلقة تشريعاهتا يف التالية األحكام تدرج أ  املتعاقد  ألطرافا على ينب ي [44]
 لنيخو  امل املوظفني من غريهم أو النباتات لوقاية الوطنية املنظمة سؤويلمل واحلماية والعمليات القانونية سلطةال -

 من غريها أو النباتية املنتجات أو النباتات لفحص األراضي أو املباي دخول ذلك يف مبا املراقبة، بننشطة لقيامبا
 .هاالختبار  عينات جلمع أو اآلفات إيواء على قادر  تكو  قد اليت املواد

 اآلفات حتديد لضما  تشخيصال خدمات أحدث على املناسب احلصول أو التشخيص مرافق وصيانة إنشاء -
 ا.صحيححتديدا  

 أو صناعةال أو احلكومية غري املنظمات أو التشخيصية املختربات أو ثو البح مؤسسات من) إلزامي احمللي بالغاإل -
 االشتباه أو وجود كشف  عن النباتات لوقاية الوطنية لمنظمةل العلمية( اجملموعات أو احمللية ةاحلكوم أو املزارعني

 وجود:ب
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات صفحة 18من  14الصفحة 

 مستهدفة آفات 
 مسار أو عائل أو منطقة يف  جديد آفات. 

 يف مبا النباتات، لوقاية الوطنية املنظمة يف واحلوكمة واملالية باإلدار  املتعلقة املسؤوليات املراقبة سياسات ت طي أ  ينب ي [45]
 املوظفني. وتنهيل وتدريب املراقبة عمليات جتهيزات وإجراءات املراقبة أنشطة متويل ذلك

 األولويات ترتيب 3-2
 املراقبة. معلومات الحتياجات تبعا   آخر إىل بلد من املراقبة أولويات ختتلف قد [46]
 يلي: ما املراقبة برامج اتأولوي حتديد عند مراعاهتا تنب ي اليت العوامل تشمل أ  ميكن [47]

 البيولوجي التنوععلى و  احملاصيل على اآلفات تنثري -
 الدولية أو اإلقليمية أو الثنائية أو الوطنية النباتية بالصحة املتعلقة ود املوج رتتيباتالو  لتزاماتاال -
 اآلفات إدار  برامج تنفيذ -
 عنها املبكر للكشف احملتملة والفوائد الدويل أو اإلقليمي أو الوطين أو احمللي املستوى على الناشئة اآلفات -
  التكلفة فع الة املراقبة كان   إذا ما -
 املراقبة برنامج لتنفيذ الالزمة طرقوال املوارد وفرت -
 املطلوبة املوارد نفقاتبقياسا   املتوقعة، املراقبة نتائج وموثوقية وعيةن -
 مشاهبة  حتليلية تقنيات أو اآلفات خماطر تصنيف طرق باستخدامتهعد   األولوية ذات لآلفات وطنية قوائم -
 األسواق إىل لوصولوا لتجار ا -
 ال ذائي األمن -
 من إخطار ،مثال  ) فيها اآلفة وجودب عرفيه  يكن مل منطقة من قادمة شحنة يف ما آفة بكشف تعلقةامل نتائجال -

  تصدير(. شهاد  إصدار أثناء عنها الكشف أو جتاري شريك
 خطيطتال 3-3

 مراعا  مع املراقبة، برامج لتنفيذ خطط وضع النباتات لوقاية لوطنيةا املنظمات ىعل نب يي للمراقبة، أولويات وضعما أ  ت [48]
 .النباتية لصحةا تدابري وسياسات تشريعات

 الموارد 3-4
 نظام منجوهري  جزء التشخيص خدمات وموارد .مناسبةو  كافية  ومادية ومالية بشرية مبوارد مزود  املراقبة تكو  أ  ينب ي [49]

 الوطين. املراقبة
 ىعل نب ييو  واللوجستيات. واإلدار  التقنية والوظائف والعمليات التسيري يف موظفني البشرية املوارد تشمل أ  ميكن [50]

 .ناسبم لكبش لنيهومؤ  نيمدرب املوظفني أ  من التنكد النباتات لوقاية الوطنية املنظمات
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 صفحة 18من  15الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 شراءو  والوجبات( واإلقامة النقل تكاليف ،)مثال   املوظفني وسفر املراقبة ياتتسلوجل مالية موارد إىل حاجة هناك تكو  قد [51]
 ونفقات فقار امل وصيانة املعلومات إدار  نظام وصيانة وتشخيصها العينات وجتهيز املوظفني وتدريب وصيانتها املعدات

 هلا. خمطط غري مراقبة بننشطة للقيام الطوارئ حلاالت االستجابة
 تخزينال ومرافق ،ركباتاملو  ،الشخصية( الوقاية معدات ذلك يف )مبا يدانيةامل عداتامل املادية املوارد تشمل أ  ميكن [52]

، واسيباحلو  ،الوثائق من وغريها مرجعية موادو  ،رصدال عملياتو  سو امل إجراءيف  ستخدمةامل ستهالكيةاال واداملو  ،ناسبةامل
 الرمسي زيالو  املعلومات، إدار  نظمل وبرجميات وختزينها، البياناتإدخال  معدات من غريهاو  اجل رايف املوقع حتديد وأجهز 

 .العام اجلمهور لتوعية ادومو  (باهلوية تعريفوسائط ال )أو لموظفنيل
 الوثائقإعداد  3-5

 يف )مبا باملراقبة القيامو  ،الرمسية الوثائق ىعل للمحافظة إدارية إجراءات وضع النباتات لوقاية وطنيةال املنظمات ىعل نب يي [53]
 .يهاعل احلصول إمكانية أو العينات جمموعات وإدار  مراقبة(، بروتوكوالت شكلاليت تتخذ  تقنيةال تعليماتال ذلك

 نظام إطار يف هامن والتحقق األنشطةتدقيق  وتيسري النتائج وموثوقية تفسريال وحتسني االتساق لتعزيز ضروريتوثيق الو 
 وطين.ال راقبةامل
 تدريبال 3-6

 راقبةامل نظامعناصر أساسية يف  بانتظام مواستعراضه موتقييمه املراقبة أنشطة يف املنخرطني العاملني تدريب يشك ل [54]
 .املوظفني كفاءاتصيانة   لضما  إجراءات وتنفيذ وضع النباتات لوقاية الوطنية املنظمات ىعل نب ييو  الوطين.

 يف )مبا الصلة ذات واجملاالت النباتية الصحة جمال يف كافيا    تدريبا   املراقبة أنشطة يف  و املشارك  و فاملوظ دربيه  أ  ينب ي [55]
أ  يكو   ينب ي كما  البيانات. وإدار  اإلصابة( وأعراض وعوائلها ةبيولوجيال خصائصهاو  الصلة ذات اآلفات ذلك
 وحفظ تهاهوي لتحديد ونقلها هاوحفظ العينات ةناولمو  العينات أخذ طرقو  البيولوجي األمن علىمدربني   و املوظف

 بالعينات. املرتبطة السجالت
 التدريبية املواد تكو  أ  وينب ي .العاملني كفاءاتوصيانة   تطوير لضما  بانتظام وحتديثها التدريبية املواد تطوير ينب ي [56]

 املراقبة. أنشطة يف املشاركني العاملني جلميع بسهولة متاحة واملرجعية
  لتدقيقا  3-7

 يف مبا احملدد ،ة راقباملو  العامة ةراقبامل من كلل منتظمةتدقيق  عمليات إجراء النباتات لوقاية وطنيةال املنظمات لىع نب يي [57]
 .الصلة ذات املراقبة لربوتوكوالتا  وفق األنشطة تنفيذ لضما  خمو لة، كيانات  هاجتري اليت األنشطة ذلك

 المصلحة أصحاب وإشراك التواصل 3-8
 أصحاب مع املناسب الوق  ويف الالفع   التواصل خالل من املشاركة على النباتات لوقاية الوطنية املنظمات عشج  ته  [58]

 املراقبة أولويات بشن كما   ،مراجعتهاو  وتنفيذها وختطيطها الوطنية املراقبة نظم تصميم بشن  الصلة ذوي واخلرباء املصلحة
 يلي: ما الرتتيبات تشمل وقد .املتوقعة واتجوالن
 اإلخبارية( النشراتو  اإلحاطاتو  االجتماعاتك) النباتات لوقاية الوطنية املنظمة يف داخليال تواصلال -
 (لصناعةل شعاراتاإلو  رمسية تقارير تقدميك) النباتات لوقاية الوطنية املنظمةالذي تقوم به  ارجياخل التواصل -
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات صفحة 18من  16الصفحة 

 التدريب(و  التوعية مبادراتو  اإلخبارية نشراتوال املنتدياتك) املصلحة ألصحاب الرمسية املشاركة -
 املنظمة إىل املعلومات لتوصيل وقنواهتا املراقبة برامج وتنفذ تضع اليت الرمسية وغري الرمسية الوطنية راقبةامل شبكات -

 ومنها. النباتات لوقاية الوطنية
 اآلفات تشخيص 3-9

 إتاحة النباتات لوقاية الوطنية املنظمات تكفل أ  وينب ي الوطين. املراقبة نظام جنا يف  أساسية التشخيص خدمات [59]
 النباتية الصحة لتدابري الدويل يارللمع كمرفقات  التشخيص بروتوكوالت بعض توفريو  املناسبة. التشخيص خدمات

 (.للوائح اخلاضعة اآلفات تشخيص بروتوكوالت) 27 رقم
 يلي: ما التشخيصية اخلدمات خصائص تشمل [60]

 (ائلو لع)وا اآلفات تحديدب الصلة ذات التخصصات يف خرب  الديه -
 كافية  ومعدات مرافق لديها -
 الضرور  عند للتحقق ختصنياالستعانة مب إمكانية لديها -
 السجالت حلفظ مرافق لديها -
 املرجعية العينات وختزين ملعاجلة مرافق لديها -
 ومتاحا.ا  مالئم ذلك كا   حيثما ،معيارية تش يل إجراءات ستخدمت -
  معلوماتال إدارة نظم 3-10

 عليها. صليه  اليت النتائج جلميع مركزية بيانات قاعد  أو كمستودع  املعلومات إدار  نظم استخدام ينب ي [61]
 بيانات عن اإلبالغو  صحتها من التحققو  هتاوإدار  هاوتوحيد البيانات معجل املعلومات إدار  نظم تصميم ينب ي [62]

 اآلفات. وجود عدمو  وجود سجالت ذلك يف مبا ،التحليل ألغراض راقبةامل ومعلومات
وضع  إىل التجميع من بدءا   سالمتها لضما  موحد  بطريقة باملراقبة املتعلقة واملعلومات البيانات مجع مبكا  األمهية من [63]

 يف هاالستخدام البيانات جمموعاتحد  أدىن من  وتنفيذ تطوير النباتات لوقاية الوطنية املنظمات على ينب يو  .التقارير
 معلومات إدار  نظام أساس هذه البيانات جمموعات لتشك   أ  وينب ي املعيار. هذا من 4 للقسما  وفق املراقبة برامج عيمج

 تكو  أ ا  أيض وينب ي املراقبة. أنشطة أثناء املنخوذ  العينات تتبع إمكانية املعلومات إدار  نظم تضمن أ  وينب ي املراقبة.
 املعلومات. إدار  نظمأساسيا  يف  عنصرا   البيانات من التحقق إجراءات

 والدولية الوطنية اإلبالغ متطلبات لتلبية واملعلومات البيانات اسرتجاع سهولة املعلومات إدار  نظمتتوفر يف  أ  ينب ي [64]
 باملراقبة. املتعلقة

 اآلفات سجاّلت -4
 تكو  قد أُنا باالعتبار األخذ مع اآلفات، بسجالت االحتفاظ مد  النباتات لوقاية الوطنية املنظمات حتدد أ  نب يي [65]

 املناطق عملد ضرورية الفاكهة ذبابة آفة وجود عدم سجالت تكو  قد مثال ، .اآلفات حالة عن عالناتاإل لدعم الزمة
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 صفحة 18من  17الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 لذباب اآلفات من خالية منطقة إنشاء) 26 رقم النباتية الصحة لتدابري الدويل للمعيارا  وفق الفاكهة ذباب ةآف من اخلالية
 .املستخدمة املسح منهجية إىل إشار  اآلفات سجالت يف درجأ  ته  وينب ي .((Tephritidae فصيلة) الفاكهة مثار

 :أدىن كحد،  التالية املعلومات دد احمل راقبةاملالنامجة عن  اآلفات سجالت تتضمن أ  ينب ي [66]
 لآلفة التصنيفي وضعوال العلمي االسم -
  عائللل التصنيفي والوضع العلمي السما -
 اجل رافية( هوإحداثيات هوعنوان املوقع رمز )مثل املوقع -
 املس ا   واسم املسح تاريخ -
 .من قام بذلك واسم اهلوية حتديد وطريقة اهلوية حتديد تاريخ -
 العامة. املراقبة نالنامجة ع اآلفات جالتس يف ومتوفر  صلة ذات تكو  حيثما أعاله الوارد  املعلومات تدرج أ  ينب يو 

 :َحْجرية ةآف وجودب يشتبه كا   إذا سيما ال التالية، املعلومات اإلمكا ، قدر أيضا، اآلفات سجالت تشمل أ  ينب ي [67]
 (املتوسط والبحر أوروبا يف النباتات وقاية منظمة رموزك) لعوائلل العلمية مساءاألو  ةلآلف رموزال -
 ققاحمل واسم التحقق وطريقة التحقق اريخت -
 املستخدم( التشخيص بروتوكول ،)مثال   املراجع -
 املتخذ . النباتية الصحة تدابري -

 وأصل ها،منو  ومرحلة ،ةفومدى انتشار اآل ،العائلو  اآلفةما بني  عالقةال طبيعة مثال ، مفيد ؛ إضافية معلومات تكو  قد [68]
 مجع وسيلةو  ،املتضرر تالنبا جزءو  املنطقة، يف دفيئات يف فقط زرعي العائل نباتكا  ال  إذا ماو  ،املتضرر العائل النبات

 (.كنس  شبكة الرتبة،من  عينة جاذبة،  مصيد ،)مثال   العينات
 اآلفات. لسجالت الوطين ستودعاملبدور  النباتات لوقاية الوطنية املنظمة تقوم أ  ينب ي [69]

 التقاريرووضع  تحليلال -5
 إلدار  اإلحصائي التحليل ياتوبرجم والنمذجة اجل رافية( املعلومات )نظام املكاي التحديد مثل أدوات استخدام ميكن [70]

 عنها. تقارير وتقدمي عرضها وتيسري املراقبة بيانات
 عن بيانات التقارير تقدم أ  ينب ي احلاالت، مجيع ويف .ىجتر  اليت املراقبة نوع على عنها اإلبالغ املراد املعلومات تعتمد [71]

 املنخوذ ، العينات أو املالحظات عدد أو املشمولة املنطقة أو للقلق(مثار  ةالسلع أو املسار أو عائلال أو ةفاآل) اهلدف
 اإلحصائية. املوثوقية االقتضاء، وعند عليها، احلصول مت اليت والنتائج

 أو لآلفات احملتمل سلوكالب للتنبؤ عنها واإلبالغ حتليلها جيريو  لبياناتاهبا  توح د اليت الوسائل استخداما  أيض ميكن [72]
 .املراقبة ومواصلة اآلفات إدار ب املتعلقة القرارات صنع دعمل وذلك ،وانتشارها نشوئها احتمال ذلك يف مبا النواقل،
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات صفحة 18من  18الصفحة 

 شفافيةال -6
 املراقبة إلجراء املستخدمة الطرق عن معلوماتأ  تقدم  ،عندما يطلب منها ذلك النباتات، لوقاية الوطنية املنظمات على [73]

 وتوزيعها. ةاآلف حالة عنو 
 
 


