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هي التي ينبغي  setting/ispms/#614-activities/standards-https://www.ippc.int/en/coreوحدها المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المنشورة على 
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 المطبوعتاريخ 
 .ال يشكل هذا جزءًا رسمياً من المعيار

سخة الصادرة باللغة العربية فقط، وللحصول على تاريخ هذا المطبوع متصل بالن
 لمحة تاريخية شاملة، يرجى اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار.

في  لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية أدرجت 05-1994
دورتها األولى موضوع تصنيف اآلفات وتعاريف مخاطر اآلفات 

 امج العمل.إلى برن (04-1994)
 أعدّت مجموعة عمل الخبراء مشروع النص. 1994

في دورتها  لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتيةقامت  05-1995
والموافقة عليه لغرض عرضه الثانية بتنقيح مشروع النص 

 بشأنه. مشاورةلل
في دورتها  لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتيةقررت  05-1996

 ثالثة إضافة مشروع نص جديد.ال
في دورتها  لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتيةقامت  10-1997

والموافقة عليه لغرض عرضه  الرابعة بتنقيح مشروع النص
 .بشأنه مشاورةلل
 إحالة النص للمشاورة. 1998

في دورتها  لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتيةقامت  05-1998
 خامسة بتنقيح النص العتماده.ال

في دورتها األولى  الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةقامت  11-1998
 باعتماد المعيار.

. تحديد حالة آفة في 1998 .8رقم  لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي
 منطقة ما. روما. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. منظمة األغذية

 والزراعة.
أضافت الهيئة في دورتها الخامسة موضوع تنقيح المعيار  03-2010

( إلى 005-2009)تحديد حالة آفة في منطقة ما( ) 8الدولي رقم 
 .برنامج العمل

 .59وافقت لجنة المعايير على المواصفة رقم  11-2013
 قامت مجموعة عمل الخبراء بصياغة المعيار الدولي المنقح. 09-2017

لجنة المعايير المشروع ووافقت على عرضه على نقحت  2018-05
 مشاورة أولى.

 انعقدت المشاورة األولى. 07-2018
 نقح المشرف المشروع. 2019-02

)جماعة العمل التابعة للجنة المعايير  7-قامت لجنة المعايير 05-2019
المؤلفة من سبعة أعضاء( بتنقيح المشروع والموافقة عليه لغرض 

 انية.عرضه على مشاورة ث
 انعقدت المشاورة الثانية. 07-2019
نقحت لجنة المعايير المشروع وأوصت باعتماده من قبل  11-2019

 الهيئة.
اعتماد هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة  03-2021

 .المعيارلهذه 
تحديد حالة آفة في  .2021 .8المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

األغذية  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. منظمةأمانة  .ة مامنطق
 والزراعة.

قامت مجموعة مراجعة اللغة العربية بمراجعة هذا المعيار  02-2022
الدولي لتدابير الصحة النباتية وأدخلت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 النبات التعديالت وفقًا لذلك.

 2022-02: المطبوعآخر تحديث لتاريخ 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 4-8رقم المعيار الدولي 

 االعتماد

تشدرين /نوفمبر هدذا المعيدار فدي فدي دورتهدا األولدى لتددابير الصدحة النباتيدةالهيئة المؤقتة اعتمدت 
األول فدي تنقديح الالخامسة عشدرة  تهادور هيئة تدابير الصحة النباتية خالل . واعتمدت1998لثاني ا

 .رالمعيا بشكل هذا 2021آذار مارس/ 

 المقدمة

 النطاق

استخدام سجالت اآلفات وغيرها من المعلومات لتحديد حالدة آفدة فدي منطقدة مدا.  ذا المعيارتناول هي
 .ةإلبالغ عن اآلفغرض الة الستخدام حالة آف اقدم وصفً يوة حدد فئات حالة آفيو

المرتبطدددة بالمعلومدددات لعددددم التددديقن المحتملدددة هدددذا المعيدددار توجيهدددات بشدددأن المصدددادر  يقددددمكمدددا 
 .ةالمستخدمة لتحديد حالة آف

 المراجع

المعدايير هدذه ع علدى يشير هذا المعيار إلى المعايير الدولية لتددابير الصدحة النباتيدة. ويمكدن االطدال
https://www.ippc.int/core-علدى البوابدة الدوليدة للصدحة النباتيدة علدى العندوان التدالي: هذه الدولية 

setting/ispms-activities/standards. 

االتفاقية أمانة . روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997 ولية لوقاية النباتات.االتفاقية الدأمانة 
 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

 التعاريف

يمكددن االطددالع علددى تعدداريف مصددطلحات الصددحة النباتيددة المسددتخدمة فددي هددذا العيددار فددي المعيددار 
 (.ة النباتيةمصطلحات الصح مسرد) 5الدولي رقم 

 اإلطار العام للمتطلبات

فدات للقيدام بأنشدطة مختلفدة، مثدل تحليدل مخداطر اآلتستخدم المنظمات الوطنية لوقاية النباتات حالدة 
إنشاء واآلفات، ووضع لوائح للصحة النباتية واالمتثال لها، ووضع قوائم باآلفات الخاضعة للوائح، 

انتشددار اآلفددات وأمدداكن إنتددام خاليددة مددن اآلفددات  مندداطق خاليددة مددن اآلفددات ومندداطق يددنخفض فيهددا
 ومواقع إنتام خالية من اآلفات، والمحافظة عليها.

، ةالدة آفدحتحددد هدي وحددها التدي المنظمة الوطنية لوقاية النباتات المسؤولة عدن المنطقدة المعنيدة و
 ".عدم وجود اآلفة" أو "اآلفة "وجودضمن تصنيفها يتم  والتي

ت المبلّد  عنهدا وموثوقيدة البياندات وعددم التديقن منهدا اعتبدارات هامدة ينبغدي جودة المعلوماشكل وت
 على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات مراعاتها عند تحديد حالة آفة في منطقة ما. 

 معلومات أساسية

تستخدم المنظمات الوطنية لوقاية النباتات سجالت اآلفات وغيرها من المعلومات لتحديد وجود آفدة 
فددي منطقددة مددا. وتحتددام المنظمددة الوطنيددة لوقايددة النباتددات فددي البلدددان المسددتوردة دم وجودهددا عددأو 

لتحليل مخداطر اآلفدات، ووضدع لدوائح للصدحة النباتيدة ات فاآلوالمصدرة إلى معلومات بشأن حالة 
إنشداء منداطق خاليدة مدن اآلفدات ومنداطق وواالمتثال لها، ووضع قوائم باآلفدات الخاضدعة للدوائح، 

وغيرهدا خفض فيها انتشار اآلفات وأماكن إنتام خالية من اآلفات ومواقع إنتام خالية من اآلفات، ين
 .على تلك المناطقوالمحافظة من األنشطة 

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
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 5-8رقم المعيار الدولي   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

علدى و، ويكمن الغرض من هذا المعيار فدي تدوفير توجيهدات بشدأن تحديدد حالدة آفدة فدي منطقدة مدا 
على نحو مدا هدو وارد سجالت اآلفات والمراقبة المعلومات الواردة من استخدام بوجه الخصوص، 

جزءاً مدن محتدوى التقدارير عدن اآلفدات علدى ة بر حالة آفت(. وتعالمراقبة) 6في المعيار الدولي رقم 
 (.اإلبالغ عن اآلفات) 17نحو ما هو وارد في المعيار الدولي رقم 

 لوجي والبيئةعلى التنوع البيو المترتبةاآلثار 

قد يسهم هذا المعيار في حماية التنوع البيولوجي والبيئة من خالل مساعدة البلدان على تحديدد حالدة 
علدى نحدو ات قدد يكدون لددخولها وانتشدارها أثدر علدى البيئدة. ويمكدن لتحديدد ووصدف حالدة آفدات آف

تطبيدق تددابير الصدحة وبالتدالي متسق مساعدة البلدان على تحديدد المخداطر المرتبطدة بهدذه اآلفدات 
 النباتية لحماية التنوع البيولوجي والبيئة.

 المتطلبات

 الغرض من تحديد حالة آفة -1

أحكدام مكونًدا حيويًدا لمختلدف األنشدطة التدي يضدطلع بهدا لتنفيدذ مدا يشكل تحديد حالة آفة في منطقدة 
مبدادا ) 1معيدار الددولي رقدم االتفاقية الدولية لوقايدة النباتدات والتدي تغطيهدا المبدادا الدواردة فدي ال

( والمفّصدلة فدي النباتيدة فدي التجدارة الدوليدة النباتدات وتطبيدق تددابير الصدحة الصحة النباتية لوقاية
 معايير دولية أخرى.

 ما يلي:القيام بما عند ة ويمكن للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات استخدام حالة آف

 تحليل مخاطر اآلفات -

 إلى األسواق الولومالنظر في طلبات  -

 تخطيط البرامج الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية المتعلقة بمراقبة اآلفات وإدارتها -

 وضع لوائح للصحة النباتية واالمتثال لها -

 وضع قوائم باآلفات الموجودة في منطقة ما والمحافظة عليها -

 وضع قوائم باآلفات الخاضعة للوائح وتحديثها -

إنشاء مناطق خالية من اآلفات ومناطق ينخفض فيها انتشار اآلفدات وأمداكن إنتدام خاليدة مدن  -
 اآلفات ومواقع إنتام خالية من اآلفات، والمحافظة عليها

 تبادل المعلومات على نحو ما هو وارد في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. -

 مسؤوليات المنظمة الوطنية لوقاية النباتات -2

 ،)أ(( 1-8االتفاقيددة الدوليددة لوقايددة النباتددات )المددادة بموجددب  ،علددى عدداتق األطددراف المتعاقدددةتقددع 
المنظمددة الوطنيددة لوقايددة النباتددات وبدداإلبالغ عددن "ظهددور أو تفشددي أو انتشددار اآلفددات".  التزامددات

 ة.الة آفحد يتحدهي وحدها التي ينبغي لها المسؤولة عن المنطقة المعنية 

 الوطنية لوقاية النباتات القيام بما يلي:ينبغي للمنظمة و

 إلى أكثر المعلومات المتاحة موثوقية وحداثة ةستناد في تحديد حالة آفاال -

الحفاظ علدى سدجالت اآلفدات واألدلدة الداعمدة، مدع األخدذ فدي االعتبدار إمكانيدة الحاجدة إليهدا  -
 ةلدعم تحديد حالة آف

 إذا كان ذلك مناسبا. ةإعادة تقييم حالة آف -
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 ةالمعلومات المستخدمة لتحديد حالة آف -3

حالدة الينبغي استخدام المعلومات الواردة من سجالت اآلفات أو من مصادر أخدرى كأسداس لتحديدد 
 .4الفئات المبيّنة في القسم ة من بين فآل المناسبة

 .6م في المعيار الدولي رق موصوفة المعلومات التي ينبغي إدراجها في سجالت اآلفاتو

وتتوافر من مصادر كثيرة معلومات تنطدوي علدى مسدتويات متبايندة مدن الموثوقيدة. ويقدل احتمدال أن 
بسدبب ذلدك بالمعلومدات الحديثدة  تكون المعلومات القديمة موثوقة عدن الحالدة الراهندة آلفدة مدا مقارندةً 

 وتصنيفها وأساليب الكشف عنها. ةفي توزيع اآلفالحاصلة يرات يالتغ

. ولكن عندما ال تكون هذه المصدادر ةوموثوقة للغاية لتحديد حالة آف حديثةدام مصادر وينبغي استخ
متوافرة، يمكن استخدام مصادر موثوقدة بدرجدة أقدل. وقدد يدؤدي ذلدك إلدى زيدادة عددم اليقدين ولكدن 
يمكن أيضا أن يساعد على تحديد الثغرات التي تشوب المعلومات والتدي يمكدن معالجتهدا مدن خدالل 

 27المعيدددار الددددولي رقدددم  ( وتشدددخيص اآلفدددات )انظدددر6لمراقبدددة )انظدددر المعيدددار الددددولي رقدددم ا
 ((.بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح)

بسدبب عددم اليقدين ة وقد يكون مدن الصدعب أو مدن غيدر الممكدن فدي بعدض األحيدان تحديدد حالدة آفد
 اليقين ما يلي:المرتبط بالمعلومات المتوافرة. ويمكن أن تشمل مصادر عدم 

 ؛معلومات محدودة عن بيولوجيا اآلفة -

 ؛التصنيفية أو االلتباس المراجعات -

 ؛المعلومات المتناقضة أو القديمة -

 ؛المسح أو عدم موثوقيتها بطرق اجراءالصعوبات المتصلة  -

 ؛أو عدم موثوقيتها التشخيص بطرق اجراءالصعوبات المتصلة  -

 ؛ةة المعلومات عن مجموعات عوائل اآلفعدم كفاي -

 ؛المسببات المرضية غير المعروفة -

 ؛األعراض دون العثور على اآلفةالكشف عن عالمات أو  -

 ؛في منطقة ماة عدم كفاية المعلومات عن توزيع اآلف -

 عدم موثوقية مصادر المعلومات. -

الة آفة، ينبغي لهدا اإلشدارة إلدى أن هدذا وطنية لوقاية النباتات تحديد حالة منظمالوعندما يتعذر على 
 هو واقع الحال فعال.

 وصف حالة آفة في منطقة ما -4

ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن تتخذ قرارا بشأن أنسب وصف لحالدة آفدة فدي منطقدة مدا، 
ة المراقبدة )نظدر النتائج المنبثقة عن عملي تضمباالستناد إلى المعلومات الواردة من مصادر مختلفة 

 (.6المعيار الدولي رقم 

( على سبيل المثال اآلفات الخاضعة للحجر ألغراض التشخيص أو البحث )في أحد المختبراتإن و
ي منطقدة ة فدأو عمليات اعتراض اآلفات في الشحنات المستوردة قيد االحتجاز، ال تؤثر في حالة آف

 ما.

مثل مجموعة ما، قد ال تال  االمراقبة أنه تما، أكد الكشف عن آفة في منطقةفإن وعلى نحو مماثل، 
حكدم تحتدام الدى فدي منطقدة مدا أدلدة وة ؤثر على حالة اآلفة في المنطقة. ويستلزم تحديدد حالدة اآلفدي

آلفدة فدي المنطقدة. وينبغدي لهدذا الحكدم االسدتناد إلدى تجميدع لالحدالي  الجغرافدي خبير بشأن التوزيدع
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آلفدة، لمختلفة، مع األخذ بعين االعتبار أيضا السدجالت التاريخيدة للمعلومات المتوافرة من مصادر 
 حيثما يكون ذلك متاًحا.

دها وتعينهددا المنظمددة الوطنيددة لوقايددة النباتددات. يددحدقددوم بتمنطقددة مددا تفددي وينبغددي تحديددد حالددة آفددة 
تضدمين وعندما يتم تحديد حالدة اآلفدة، تنبغدي اإلشدارة إلدى المنطقدة المعنيدة وإلدى التداريخ. ويجدوز 

أو مواقدع اإلنتدام  ة، وأماكن اإلنتام الخالية مدن اآلفدةمعلومات عن المناطق الخالية من اآلفالتقرير 
( متطلبددات إنشدداء المندداطق الخاليددة مددن اآلفددات) 4)انظددر المعيددار الدددولي رقددم ة الخاليددة مددن اآلفدد

واقع لإلنتدام خاليدة مدن متطلبات إنشاء أماكن لإلنتام خالية من اآلفات وم) 10والمعيار الدولي رقم 
 حالة اآلفة وفقًا للفئات المبينة أدناه.لوصف تقديم ((. وينبغي اآلفات

 آفة وجود 4-1

موجودة والمعلومات الموثوقة متاحة، ينبغي توصيف حالة اآلفة بشكل أكبدر ات فإحدى اآلإذا كانت 
 .1باستخدام الفئات الواردة في الجدول 

 موجودة -حالة اآلفة  -1الجدول 

 وصف حالة اآلفة حالة اآلفة

موجدددودة: موزعدددة علدددى نطددداق 
 واسع

اآلفة موجودة في مختلف أرجاء المنطقة، حيثما 
 الظروف مناسبة.تكون 

موجدددودة: ليسدددت موزعدددة علدددى 
نطدددددددداق واسددددددددع وال تخضددددددددع 

 للمكافحة الرسمية

اآلفة موجودة في جزء أو أجزاء من المنطقة وال 
)خطوط  1 للملحقا تخضع "للمكافحة الرسمية" وفقً 

توجيهية لتفسير وتطبيق مفهومي "المكافحة 
الرسمية" و "ليست موزعة على نطاق واسع"( 

مسرد مصطلحات الصحة ) 5المعيار الدولي رقم 
 (.النباتية

موجدددودة: ليسدددت موزعدددة علدددى 
نطدداق واسددع وتخضددع للمكافحددة 

 الرسمية

اآلفة موجودة في جزء أو أجزاء من المنطقة 
)خطوط  1 للملحقمكافحة الرسمية" وفقا وتخضع "لل

توجيهية لتفسير وتطبيق مفهومي "المكافحة 
الرسمية" و "ليست موزعة على نطاق واسع"( 

مسرد مصطلحات الصحة ) 5المعيار الدولي رقم 
(. وينبغي اإلشارة إلى الغرض من المكافحة النباتية

 ا إلى جنب مع تحديد حالة اآلفة.الرسمية جنبً 

اآلفة موجودة في المنطقة ولكن انتشارها منخفض  وجودة: انتشار منخفضم
شروط إنشاء مناطق ) 22ا للمعيار الدولي رقم وفقً 

 (.ينخفض فيها انتشار اآلفات

موجودة: باسثناء منداطق محدددة 
 خالية من اآلفة

اآلفة موجودة في المنطقة باستثناء أجزاء من 
 4يار الدولي رقم ا للمعالمنطقة خالية من اآلفة وفقً 

يتعين  (.متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات)
ا إلى جنب مع تحديد هذه األجزاء جنبً لوصف تقديم 

 حالة اآلفة.

نده إاآلفة موجودة لكن األدلدة تددعم االسدتنتام القائدل ب موجودة: عابرة
من غير المتوقع أن تتوطن اآلفة ألن الظدروف )مثدل 

مناسددبة للتددوطن أو ألندده تددم  العوائددل والمندداي( غيددر
 تطبيق تدابير مناسبة للصحة النباتية.
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وفي بعض الحاالت، قد يكون من الضروري توفير معلومات إضافية عن وجود اآلفدة، علدى سدبيل 
 المثال:

 ؛مدى التفشي في مكان معين -

 ؛تطبيق تدابير المكافحة الرسمية -

 اإلبالغ عن اآلفة تحت ظروف محددة، من قبيل ما يلي: -

 ؛في عوائل محددة 

  ؛(البيوت البالستيكيةفي أماكن مغلقة )مثل 

 ؛في الحدائق النباتية 

 )؛في البيئة ولكن ليس على عائل نباتي )مثال في التربة أو الماء 

 ؛في المناطق الحضرية 

 .في أوقات معينة من السنة 

 آفةعدم وجود  4-2

ثوقة متاحة، ينبغي توصيف حالة اآلفة بشدكل المعلومات الموات غير موجودة وفإحدى اآلإذا كانت 
 .2أكبر باستخدام الفئات الواردة في الجدول 

 غير موجودة -حالة اآلفة  -2الجدول 

 وصف حالة اآلفة حالة اآلفة

: غيددددر موجددددودة
 آفة غير مسجلة

ن اآلفة غيدر موجدودة ولدم تسدجل إتدعم عملية المراقبة االستنتام القائل ب
 ((.المراقبة) 6رقم  )انظر المعيار الدولي

: غيددددر موجددددودة
 بلد بأكملده خدال  ال

 من اآلفة

 4يعتبددر البلددد بأكملدده منطقددة خاليددة مددن اآلفددة وفقًددا للمعيددار الدددولي رقددم 
 (.المناطق الخالية من اآلفات متطلبات إنشاء)

: غيددددر موجددددودة
سدددددجالت اآلفدددددة 

 غير صالحة

اسددتنتام  تشددير سددجالت اآلفددات إلددى وجددود آفددة، ولكددن يددتم التوصددل إلددى
مفدداده أن السددجالت غيددر صددالحة أو لددم تعددد صددالحة، كمددا فددي الحدداالت 

 التالية:

 ؛حدوث تغييرات في التصنيف -

 ؛حدوث خطأ في عملية التحديد -

 ؛عدم تأكيد السجل أو السجالت -

 ؛وجود أخطاء في السجل أو السجالت -

 حدوث تغييرات في الحدود الوطنية. -
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 وصف حالة اآلفة حالة اآلفة

: غيددددر موجددددودة
فدددددة لدددددم تعدددددد اآل

 موجودة

لكددن وير سددجالت اآلفددات إلددى أن اآلفددة كانددت موجددودة فددي الماضددي تشدد
عملية المراقبة تشير إلى أن اآلفة لم تعد موجودة )انظدر المعيدار الددولي 

 ((. وقد يشمل السبب أو األسباب ما يلي:المراقبة) 6رقم 

 ؛المناي أو عوائق طبيعية أخرى الستمرار وجود اآلفة -

 ؛ائل المزروعةتغييرات في أنواع أو أصناف العو -

 تغييرات في ممارسات اإلنتام. -

: غيددددر موجددددودة
 فة مستأصلةاآل

تشددير سددجالت اآلفددات إلددى أن اآلفددة كانددت موجددودة فددي الماضددي. وتددم 
خطوط ) 9لت بالنجاح )انظر المعيار الدولي رقم تطبيق تدابير موثقة تكلّ 

تؤكدددد عمليدددة المراقبدددة و((. اآلفدددات توجيهيدددة بشدددأن بدددرامج استئصدددال
 ((المراقبة) 6اآلفة )انظر المعيار الدولي رقم  عدم وجودرار استم

ا لتحديدد عددم مالءمتهدا أساًسد ووال يشكل االفتقار إلى المعلومات بسبب عدم كفاية أنشطة المراقبة أ
 اآلفة. جودوعدم 

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

فدي منطقدة مدا فدي التقدارير المتعلقدة باآلفدات )انظدر المعيدار ة لومات ذات الصلة بحالة آفتسهم المع
( وتتحمل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات مسدؤولية تدوفير سدجالت اآلفدات وغيرهدا 17الدولي رقم 

 بناء على طلب منظمة وطنية أخرى لوقاية النباتات.ة من اآلدلة الداعمة الخاصة بحالة آف

كون هناك بعض الحاالت التي تكون فيها حالدة آفدة تعلدن عنهدا منظمدة وطنيدة لوقايدة النباتدات وقد ت
موضع تساؤل من جانب منظمة وطنية أخرى )مدثال عنددما تحددث عمليدات اعتدراض متكدررة مدن 

متناقضددة(. وفددي مثددل هددذه ذات معلومددات جانددب البلدددان المسددتوردة أو تكددون هندداك سددجالت آفددات 
إجدراء اتصداالت ثنائيدة بدين المنظمدات الوطنيدة لوقايدة النباتدات مدن أجدل توضديح الحاالت، ينبغي 

الوضع، وينبغي، عند االقتضداء، مراجعدة حالدة اآلفدة مدن جاندب المنظمدة الوطنيدة لوقايدة النباتدات 
 المسؤولة عن المنطقة المعنية.

 وينبغي للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات القيام بما يلي:

ة عند تبدادل المعلومدات عدن حالدة آفدة فاآلفئات حالة من مبيّن في هذا المعيار  ما هواستخدام  -
 ؛والشفافية التوافقمن أجل تعزيز 

القيددام، فددي الوقددت المناسددب، بددإبالغ المنظمددات الوطنيددة األخددرى لوقايددة النباتددات والمنظمددة  -
، بالتغييرات ذات الصلة في حالدة ااإلقليمية لوقاية النباتات التابعة لها، حيثما يكون ذلك مناسبً 

 .17اآلفة وفقا للمعيار الدولي رقم 

 


