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 االعتماد

مؤتمر الفاو في دورته الثامنة والعشرين في نوفمبر/تشرين بل اعتمد هذا المعيار ألول مرة من ق  
 5وقد خضع لتعديالت متكررة منذ ذلك الحين. والنسخة الحالية للمعيار الدولي رقم . 1995 الثاني

 ابريل/نيسانفي  الحادية عشرةابير الصحة النباتية في دورتها اعتمدته هيئة تدتنشأ عن تعديل 
2016. 

في دورتها الثالثة في  بل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةألول مرة من ق   1الضميمة  تواعتمد
هيئة تدابير الصحة النباتية في من ق بل  1للضميمة . واعتمدت المراجعة األولى 2001أبريل/نيسان 

المؤقتة لتدابير  الهيئةمن ق بل  2الضميمة  تفي حين اعتمد 2012 دورتها السابعة في مارس/آذار
من ق بل هيئة تدابير  1. واعتمد المرفق 2003 الصحة النباتية في دورتها الخامسة في أبريل/نيسان

 .2009أبريل/نيسان  –في دورتها الرابعة في مارس/آذار الصحة النباتية 

 المقدمة

 النطاق

الصحة  نظم في محدد معنى لها التي والتعاريف بالمصطلحات قائمة المرجعي المعيار هذا يتضمن
 دوليا عليها متفق متناسقة مفردات كمجموعة القائمة هذه وضعت وقد. العالم أنحاء جميع فيالنباتية 

 .النباتية الصحة لتدابير الدولية والمعايير النباتات لوقاية الدولية االتفاقية تنفيذ أجل من

يجب االعتبار أن ، الدولية لتدابير الصحة النباتيةوالمعايير  في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
كل ذكر للنباتات ال يزال يشمل الطحالب والفطريات، بما يتناسب مع القانون الدولي لتسمية 

  الغرض الطحالب والفطريات والنباتات.

 المصطلحات وفهم استخدام في واالتساق الوضوح زيادة هوهذا المعيار المرجعي  من الغرض
 وفي التباتية، بالصحة تتعلق رسمية ألغراض المتعاقدة األطراف بلق   من المستخدمة والتعاريف
 .الرسمية المعلومات تبادل في وكذلك النباتية، الصحة وأنظمة تشريعات

 المراجع

يُشار إليها في تتطابق المراجع المذكورة أدناه مع الموافقة على الشروط والتعريفات، كما 
النسبة إلى المعايير الدولية للصحة النباتية، ال تشير إلى النسخة األكثر حداثةً )وهي التعريفات. وب

activities/standards-https://www.ippc.int/core-متاحة على المنفذ الدولي للصحة النباتية على الموقع 
setting/ispms)  

 التنوع اتفاقية. 2000 ،الحيوي التنوع التفاقية التابع األحيائية السالمة بشأن قرطاجنة بروتوكول
 . مونتريال ،الحيوي

تقرير اإلجتماع الثالث للجنة المعنية بتدابير الصحة  .1996. للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتيةا
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة  ،روما. 1996 مايو/أيار 17-13روما،  ،النباتية

 األغذية والزراعة.

أكتوبر/تشرين  10-6، روما ،للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية رابعتقرير اإلجتماع ال .1997
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة. ،روما. 1997األول 

 21-17روما، إيطاليا:  ،للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية سادستقرير اإلجتماع ال. 1999

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة. ،روما. 1999مايو/أيار 

 . اللجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية

. 2007مارس/آذار  30-26روما،  ،للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية ثانيتقرير اإلجتماع ال. 2007
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة. ،روما
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. 2008أبريل/نيسان  11-7روما،  ،للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية ثالثتقرير اإلجتماع ال. 2008
 لية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية الدو ،روما

 3 -مارس/آذار 30روما/  ،للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية رابعتقرير اإلجتماع ال. 2009

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة. ،روما. 2009أبريل/نيسان 

مارس/آذار  23-19روما،  ،للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية سابعال تقرير اإلجتماع. 2012
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة. ،روما. 2012

 . 2013أبريل/نيسان  12-8، للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية ثامنتقرير اإلجتماع ال. 2013

 دولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية ال ،روما

آذار/مارس  20-16روما،  ،للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية عاشرتقرير اإلجتماع ال. 2015
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة. ،روما. 2015

نشرة وقاية ، قائمة المصطلحات الخاصة بالصحة النباتية. 1990منظمة األغذية والزراعة. 
 [5]المتعادل الحالي: المعيار رقم  23-5: ( 1)38 النباتات لمنظمة األغذية والزراعة

 .1995. 5اُنظر المعيار رقم . 1995 منظمة األغذية والزراعة.

 6-3تقرير الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما، . 1998. الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. .1998نوفمبر/تشرين الثاني 

. 2001أبريل/نيسان  6-2للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما،  تقرير االجتماع الثالث. 2001
 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. روما، االتفاقية

. 2002مارس/آذار  15-11للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما، تقرير االجتماع الرابع. 2002
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

. 2003أبرلي/نيسان  11-7بير الصحة النباتية، روما، للهيئة المؤقتة لتدا تقرير االجتماع الخامس. 2003
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

. 2005أبريل/نيسان  7-4للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما،  تقرير االجتماع السابع. 2005
 األغذية والزراعة.روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة 

روما، االتفاقية الدولية  .روما والزراعة، األغذية منظمة ،1997 ،النباتات لوقاية الدولية االتفاقية
 لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

دليل المنظمة الدولية للتوحيد . المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/الهيئة الدولية لإللكترونيات
. المصطلحات العامة وتعريفاتها في ما يتعلق بالتوحيد 1991:2القياسي/الهيئة الدولية لإللكترونيات 

 .الهيئة الدولية لإللكترونيات، المنظمة الدولية للتوحيد القياسي. جنيف. القياسي واألنشطة ذات الصلة
روما، ، النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير في 2المعيار رقم ، 2007، إطار لتحليل مخاطر اآلفات

مدونة السلوك الخاصة باستيراد وإطالق مة األغذية والزراعة.االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظ
 لتدابير الدولية المعايير سلسلة في 3المعيار رقم ، 1995، العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية

 [1996]صدر عام  .لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.، االتفاقية الدولية روما النباتية، الصحة

الخطوط التوجيهية لتصدير وشحن واستيراد وإطالق العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية، 
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.. 2005، وغيرها من الكائنات النافعة

 النباتية، الصحة لتدابير الدولية المعايير في 5المعيار رقم . 1995 ،النباتية الصحة مصطلحات قائمة
 [1996 عام صدر. ]، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعةروما

 النباتية، الصحة لتدابير الدولية المعايير في 8المعيار رقم . 1998 ،ما منطقة في اآلفات حالة تحديد
 ، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. روما
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المعيار رقم . 1999 ،اآلفات من خالية لإلنتاج ومواقع اآلفات من خالية لإلنتاج أماكن إنشاء متطلبات
روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، . النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير سلسلة في 10

 منظمة األغذية والزراعة.

 الصحة لتدابير الدولية المعايير سلسلة في 11المعيار رقم  ،2001،الحجريةتحليل مخاطر اآلفات 
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. النباتية.

، 2004، بما في ذلك تحليل المخاطر والكائنات الحية المحورة الحجريةتحليل مخاطر اآلفات 
، االتفاقية الدولية لوقاية روما النباتية، الصحة لتدابير الدولية المعايير سلسلة في 11المعيار رقم 

 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

 سلسلة في 14المعيار رقم ، 2002، استخدام التدابير المتكاملة في نهج للنظم من أجل إدارة مخاطر اآلفات

روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية  النباتية، الصحة لتدابير الدولية المعايير

 والزراعة.

 في 15المعيار رقم . 2002 ، الدولية التجارة في الخشبية التعبئة مواد تنظيم بشأن التوجيهية الخطوط

روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة  النباتية، الصحة لتدابير الدولية المعايير سلسلة

 األغذية والزراعة.

 المعايير سلسلة في 16المعيار رقم ، 2002، اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح: المفهوم والتطبيق

 ظمة األغذية والزراعة.روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، من النباتية، الصحة لتدابير الدولية

روما،  النباتية، الصحة لتدابير الدولية المعايير سلسلة في 17المعيار رقم ، 2002، اإلبالغ عن اآلفات

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

 المعايير سلسلة في 18المعيار رقم . 2003 ،النباتية للصحة كتدبير التشعيع الستخدام التوجيهية الخطوط

 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. النباتية، الصحة لتدابير الدولية

في  20المعيار رقم . 2004، الخطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية روما،  النباتية، الصحة لتدابير الدوليةالمعايير 

 والزراعة.

 لتدابير الدوليةفي المعايير  22المعيار رقم ، 2005، متطلبات إنشاء مناطق ذات انتشار منخفض لآلفات 

 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. النباتية، الصحة

روما،  النباتية، الصحة لتدابير الدوليةفي المعايير  23المعيار رقم ، 2005 ،للتفتيشالخطوط التوجيهية 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

في المعايير  24المعيار رقم ، 2005، الخطوط التوجيهية لتحديد تدابير الصحة النباتية واإلقرار بتعادلها 

 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. النباتية، الصحة لتدابير الدولية

روما، االتفاقية  النباتية، الصحة لتدابير الدوليةفي المعايير  25المعيار رقم ، 2006، الشحنات قيد العبور

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

 لتدابير الدوليةفي المعايير  27المعيار رقم ، 2006، ت الخاضعة للوائحبروتوكوالت التشخيص لآلفا 

 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. النباتية، الصحة

 لتدابير الدوليةفي المعايير  28المعيار رقم ، 2007، عالجات للصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح

 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. النباتية، الصحة

. جنيف، منظمة التجارة منظمة التجارة العالمية، 1994، بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتيةاتفاقية 

 العالمية.
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 موجز المرجع

 األخخرى واألطخراف النباتخات لوقايخة القطريخة المنظمخات مسخاعدة هخو الحاليخة، النسخخة من الغرض
 الرسخخخمية البيانخخخات فخخخي المسخخختخدمة المفخخخردات علخخخى التناسخخخق وإضخخخفاء المعلومخخخات، تبخخخادل علخخخى

 عليهخا االتفاق تم التي التعديالت النسخة هذه وتتضمن. النباتية الصحة بتدابير المتصلة والتشريعات
 عخدد اعتمخاد نتيجخة اسختجدت التي والمصطلحات ،(1997) النباتات لوقاية الدولية االتفاقية إقرار إثر

 . النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير من إضافي

 هيئخة تخدابير الصخحة النباتيخةعلى جميع المصطلحات والتعاريف التي وافقخت عليهخا المسرد يحتوي 
معكوفخة إلخى وتشخير المراجخع بخين أقخواس ( 2012)هيئة تدابير الصحة النباتية، السابعة  حتى الدورة

 الموافقة على المصطلح والتعريف وليس إلى تعديالت الحقة في ترجمتها.

 تعخاريف فخي ذكرهخا ورد التخي المصطلحات طبعت المسرد من السابقة الطبعات في اتبع بما وأسوة
غيخخر  تكخخرارال وتالفخخى المسخخرد فخخي األخخخرى بالمصخخطلحات عالقتهخخا إلظهخخار الثقيخخل بخخالخط أخخخرى

( باإلنكليزية) األلفاظ من المشتقات أن كما. منها أخرى مواضع في الموصوفة عناصرللالضروري 
 .المصطلحات من اعتبرت inspected  from inspectionومثال  المصطلحات في ترد التي
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 والتعاريف مصطلحات الصحة النباتية

رد المصطلحات الذي يعني أنه يمكن *نشير إلى أن المصطلح، وقت النشر، وارد في برنامج عمل الفريق الفني المعني بمس
 تنقيح المصطلحات أو التعريفات أو حذفها في المستقبل.

 

absorbed dose  جرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 ممتصة

 محخدد هخدف كتلخة مخن للوحخدة المسختوعبة( بخالغراي) اإلشعاعية الطاقة كمية
 [2012 الهيئة، تعديل ؛2003 .18 رقم الدولي المعيار]

additional 
declaration 

 إقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرار
 *إضافي

ويخخوفر  شةةهادة الصةةحة النباتيةةةمسخختورد إدراجخخه فخخي البلخخد البيخخان يطلخخب 
الخاضةعة  اآلفةاتمخن زاويخة  الشةحنةبحالخة  تتعلخقمعلومات إضافية محخددة 

لهيئخة المؤقتخة لتخدابير ا ؛1990لمنظمخة، ا] أو المواد الخاضةعة للةوائح للوائح
 [2016، الهيئة 2005الصحة النباتية، 

area قد تشمل بلخدا بعينخه، أو جخزءا مخن بلخد مخا، أو جميخع أو  رسميامنطقة محددة  منطقة
، 2المعيخخار الخخدولي رقخخم  تعخخديل، 1990المنظمخخة ]بعخخض أجخخزاء عخخدة بلخخدان 

؛ اسخختنادا إلخخى 1999، لجنخخة الخبخخراء المعنيخخة بتخخدابير الصخخحة النباتيخخة؛ 1995
النباتيخخة لخخدى منظمخخة التجخخارة االتفخخاق بشخخأن تطبيخخق تخخدابير الصخخحة والصخخحة 

 [(1994)منظمة التجارة العالمية  العالمية

area endangered منطقة مهددةأنظر أدناه  منطقة مهددة 

area of low pest 
prevalence 

منطقة تنتشر 
فيهةةةا اآلفةةةات 
بمسةةةةةةةةةةةةتو  

 منخفض

تشخخمل كخخل البلخخد أو جخخزءا منخخه، أو كخخال أو جخخزءا مخخن مجموعخخة مخخن  منطقةةة
أنخواع محخددة  فيهةا وجةدتالبلدان، حسبما تحدده السخلطات المختصخة، والتخي 

 المكافحةةةة وأالفعالخخخة  للمراقبةةةةمخخخن اآلفخخخات بمسخخختوى مخخخنخفض وتخضخخخع 
 [2015 تعديل الهيئة،: 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ]

bark الطبقخخة مخخخن جخخذع خشخخخبي، أو مخخن غصخخخن أو جخخذر خخخخارج الطبقخخة المولخخخدة القشرة 
 [2008 ،الهيئة]

bark-free wood   الخشةةةةةةةةةةةةةةة
الخةةةةالي مةةةة  

 القشرة

، باسختثناء القشخرة الناميخة داخليخاً حخول العقخد القشورأزيلت منه جميع  خش 
؛ 2002. 15المعيخار الخدولي رقخم ]وجيوب القشور بخين حلقخات النمخو السخنوية 

 [2008 الهيئة، تعديل

biological control 
agent 

عامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
المكافحةةةةةةةةةةةةة 
 البيولوجية

 فخخي يسخختخدم آخخخر يحةة كةةائ  أو ،طبيعةة  منةةاف  أو منةةاو  أو معةةاد كةةائ 
 .3 رقخم المخنقح الدولي المعيار ،1995 .3 رقم الدولى المعيار] اآلفات مكافحة

2005] 

buffer zone  المنطقةةةةةةةةةةةةةةة
 الواقية

 مجخاورة أو النباتيخة الصخحة ألغخراض رسةميا   محدّدة لمنطقة محيطة منطقة
 المنطقةةة خخخارج أو داخخخل المسخختهدفة اآلفةةة انتشةةار احتمخخال خفخخض بغيخخة لهخخا

 تخخخدابير مخخخن غيرهخخخا أو النباتيخخخة الصخخخحة لتخخخدابير خاضخخخعة وهخخخي المحخخخددة،
ً  ذلك كان إذا ،المكافحة  الصحة لتدابير 1999. 10 رقم الدولى المعيار] مالئما

 [2007، الهيئة تعديل ؛2005 .22 رقم المنقح الدولي والمعيار ؛النباتية

bulbs and tubers   أبصةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 ودرنةةةةةةةةةةةةةةات

)بوصخخفها فئخخة 
 من السلع(

)وتشخخمل  معخخدّة للزراعخخة تحخخت سخخطح األرض مخخن النباتخخات أجخخزاء مسخختقرة
، المؤقتخخخة ؛ تعخخخديل الهيئخخخة1990المنظمخخخة، ] (الجخخذور البصخخخلية والريزومخخخات

2001] 

chemical pressure  فنيخة لمواصخفات وفقخا ضخغط بعمليخة حافظة كيميائية بمواد األخشاب معالجةالتشةةةةةةةةةةةةةةبيع 
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impregnation   بالضةةةةةةةةةةةةةةغ
 الكيميائي

 الصخحة لتدابير المؤقتة الهيئة وتعديل 2002 .15 رقم الدولى المعيار].رسمية
 [2005 النباتية،

clearance (of a 
consignment) 

 اجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ة
 (ما شحنةل)

 [1995المنظمة، ] للوائح الصحة النباتيةالتحقق من االمتثال 

Commission االتفاقيخة الدوليخة ] 11هيئة تدابير الصحة النباتية التى أنشخئت بموجخب المخادة  الهيئة
 [1997لوقاية النباتات، 

commodity ألغخراض التجخارة ، أو بند آخر ينقخل المنتجات النباتية، أو النباتاتنوع من  سلعة
 [2001، المؤقتة ؛ تعديل الهيئة1990المنظمة، ] أو ألي غرض آخر

commodity class لةةوائح الصةةحة النباتيةةةالمتماثلخخة التخخى يمكخخن اعتبارهخخا فخخي السةةلع فئخخة مخخن  فئة سلعية 
 [1990المنظمة، ] مجموعة قائمة بذاتها

commodity pest list  قائمةةة اآلفةةات
 السلعية

 معينة بسلعةما، والتي قد ترتبط  منطقةفي  باآلفات الموجودةقائمة 

 [2015؛ تعديل الهيئة، 1996، لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية]

   

compliance 
procedure (for a 
consignment) 

إجةةةةةةةةةةةةرا ات 
االمتثةةةةةةةةةةةةةةا  

 شحنة(ل)

الصةحة  لمتطلبةاتمخا تمتثخل  شحنةتستخدم للتحقق من أن  رسميةإجراءات 
لجنة الخبخراء ].بالعبورالمتعلقة  تدابير الصحة النباتيةأو  لالستيراد النباتية

 [2009 ،تعديل الهيئة ؛1999 ،المعنية بتدابير الصحة النباتية

confinement (of a 
regulated article) 

 احتجةةةةةةةةةةةةةةةةا 
لبنةةد خاضةةع )

للةةةةةةةةةةةةةةةةةوائح 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 (النباتية

لمنخع  خاضع للوائح الصةحة النباتيةةبند على  تدابير الصحة النباتيةتطبيق 
 [2012]الهيئة،  اآلفاتإفالت 

consignment و/أو أى بنخخود أخخخرى تنقخخل مخخن بلخخد  المنتجةةات النباتيةةة، النباتةةاتكميخخة مخخن  شحنة
واحخخدة )يمكخخن أن  شةةهادة يةةحية نباتيةةةآلخخخر، وتشخخملها، عنخخد اإلقتضخخاء، 

؛ تعخديل 1990المنظمخة، ] (رسةالةأو  أكثةرمن سلعة واحدة أو  الشحنةتتألف 
 [2001، المؤقتة لتدابير الصحة النباتية الهيئة

consignment in 
transit 

 تخضخع قخد والتخي( بلخهق   مخن) مسختوردة تكون أن دون ما بلد عبر تمر شحنة شحنة عابرة
 المعنيخخخة الخبخخخراء لجنخخخة تعخخخديل ؛1990 المنظمخخخة،].النباتيةةةة الصةةةحة لتةةةدابير
 النباتيخة الصخحة بتخدابير المعنيخة الخبراء لجنة ؛1996 ،النباتية الصحة بتدابير

 المعيخخارتعخخديل  ؛2002 النباتيخخة، الصخخحة لتخخدابير المؤقتخخة الهيئخخة تعخخديل ؛1999
 ["العبور بلد" سابقا ؛2006. 25 رقم الدولي

containment  انتشةارفي المنطقة المصابة ومخا حولهخا لمنخع  النباتية الصحة تدابيرتطبيق  *احتوا 
 [1995المنظمة، ] آفة

contaminating pest ال تلخوث هخذه  النباتيةة المنتجةاتو النباتةاتما، وفخى حالخة  سلعةتحملها  آفة *آفة تلويث
، لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتيخة] النباتية المنتجاتأو  النباتات

 [1999، لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية؛ تعديل 1996

contamination أو مكخان للتخخزين، سةلعة، فخي للةوائح خاضةعةأخخرى  بنودأو  آفاتوجود  *تلوث ،
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لجنخة الخبخراء ] )أنظخر اإلصخابة( إيةابةوال تشخكل  أو وسيلة نقل أو حاوية،
لجنخة الخبخراء المعنيخة بتخدابير ؛ تعخديل 1997، المعنية بتدابير الصخحة النباتيخة

 [1999، الصحة النباتية

control  
(of pest) 

مكافحةةةةةةةةةةةةةةةة 
 *)آفة(

 [1995المنظمة ] اآلفاتحدى إأعداد  استئصا أو  احتوا ، تقليص

corrective action 
plan (in an area) 

خطةةةة العمةةةة  
 التصةةةةةحيحية
)فةةةي منطقةةةة 

 ما(

 رسةةميا محخخددة منطقةةة فخخي تنفخخذ التخخي النباتيةةة الصةةحة ألعمةةا  موثقخخة خطخخة
 مسختوى تجخاوز تخم إذا أو مخا، آفةة كشخف تخم مخا إذا النباتية الصحة ألغراض

؛ 2009 الهيئخخة،].رسخخميا محخخددة إلجخخراءات القاصخخر التنفيخخذ حالخخة فخخي التحمخخل

 [2013تعديل الهيئة، 

country of origin (of 
consignment of 
plant products) 

بلةةةةد المنشةةةة  
)لشةةةحنة مةةة  
المنتجةةةةةةةةةةةات 

 *النباتية(

 النباتيةةةة المنتجةةات منهخخخا اسخختمدتالتخخى  النباتةةةاتالبلخخد الخخذى زرعخخخت فيخخه 
؛ تعخخخديل لجنخخخة الخبخخخراء المعنيخخخة بتخخخدابير الصخخخحة النباتيخخخة، 1990المنظمخخخة، ]

 [1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، تعديل ؛ 1996

country of origin (of 
a consignment of 
plants) 

بلةةةةد المنشةةةة  
)لشةةةةةةةةةةةةةةحنة 

 *نباتات(

؛ تعديل لجنخة الخبخراء 1990المنظمة، ] النباتات شحنةالبلد الذى زرعت فيه 
لجنخة الخبخراء المعنيخة بتخدابير تعخديل ؛ 1996المعنية بتدابير الصخحة النباتيخة، 

 [1999الصحة النباتية، 

country of origin (of 
regulated articles 
other than plants and 
plants products) 

بلةةةةد المنشةةةة  
)للبنةةةةةةةةةةةةةةةةود 
الخاضةةةةةةةةةةةعة 
للةةةةةةةةةةةةةةةةةوائح 
بخةةةةةةةةةةةةةةةةال  
النباتةةةةةةةةةةةةةةات 
والمنتجةةةةةةةات 

 *النباتية(

 باآلفةاتألول مخرة  للتلةوث للةوائح الخاضةعة البنةودالبلد الذى تعرضت فيه 
؛ 1996؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتخدابير الصخحة النباتيخة 1990المنظمة، ]

 [1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية تعديل 

cut flowers and 
branches 

 أ هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
وأغصةةةةةةةةةةةا  
 مقطوفةةةةةةةةةةةةةةة

)بوصخخفها فئخخة 
 من السلع(*

 أجخخخخزاء النباتخخخخات الغضخخخخة المسخخخختخدمة فخخخخي أغخخخخراض الزينخخخخة أو الزراعخخخخة
 [2001؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 1990المنظمة، ]

debarked wood   الخشةةةةةةةةةةةةةةة
 المقشور

)الخشخب المقشخور  القشةورتخّم تعريضخه ألي عمليخة تخؤدي إلخى إزالخة  خش 
 [. ال ينطبق2008الهيئة، ] (خشبا  خاليا م  القشرةليس بالضرورة 

delimiting survey   مسةةح لتعيةةي
 الحدود

 منةةة ها خاليةةةةيجخخخرى لتعيخخخين حخخخدود منطقخخخة تعتبخخخر مصخخخابة ب فخخخة أو  مسةةةح
 [1990المنظمة؛ ]

detection survey المنظمخخة، ] آفةةاتللكشخخف عمخخا إذا كخخان يوجخخد بهخخا  منطقةةةيجخخرى فخخي  مسةةح مسح كشفي
 [1995، تعديل المنظمة 1990
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detention  النباتيةة الصةحة تةدابيركتخدبير مخن  رسميأو محتجز  زحجفي  شحنةإبقاء  احتجا 
؛ لجنخخخة 1995؛ تعخخخديل المنظمخخخة 1990المنظمخخخة، ]( الزراعةةةي الحجةةةر)أنظخخخر 

، الهيئة المؤقتة لتدابير الصخحة 1999الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 
 [2005النباتية، 

devitalization غير قادرة على اإلنبات، أو النمخو  النباتية المنتجاتأو  النباتاتعملية جعل  إماتة
 [2001، المؤقتة لتدابير الصحة النباتية الهيئة]أو التكاثر 

dose mapping   رسةةةم خةةةرائ
 الجرعات

 طريخخق عخخن العمليةةة شةةحنة نطخخاق فخخي الممتصةةة الجرعةةات توزيخخع قيخخاس
 شةحنة نطخاق فخي محخددة مواقخع فخي الموضوعة الجرعات مقايي  استخدام
 [2003 .18 رقم الدولي المعيار] العملية

 ال ينطبق

ecosystem   النظةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 االيكولوج 

 وبيئتهخا ديناميكيخة حيخة وكائنخات وحيوان نبات مجموعات من مركبة تشكيلة
 رقخم الخدولي المعيخار] وظيفيخة كوحخدة البعض بعضها مع تفاعلها في الالحيّة

 [2005 النباتية، الصحة لتدابير المؤقتة الهيئة تعديل ،1995 .3

efficacy (of a 
treatment) 

فعاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 )العالج(

 موصخخوف عةةالج يحدثخخه وتكخخراره، قياسخخه يمكخخن اآلفخخات، علخخى محخخدد تخخأثير
 [2003. 18 رقم الدولي المعيار]

emergency action  يُتخخذ عنخد وجخود حالخة جديخدة أو  إجرا ات الصحة النباتيةإجراء فوري من  إجرا  طار
 [2001، لتدابير الصحة النباتية ]الهيئة المؤقتة غير متوقعة للصحة النباتية

emergency measure  وضخخعت بصخفة عاجلخة بسخخبب  أو إجةرا ات خايةةة بالصةحة النباتيةة لةوائح تدبير طار
حالخخة جديخخدة أو غيخخر متوقعخخة فخخي مجخخال الصخخحة النباتيخخة. ويمكخخن أن يكخخون 

؛ تعخخخديل الهيئخخخة 2001التخخخدبير الطخخخارر تخخخدبيراً مؤقتخخخاً أم ال ]الهيئخخخة المؤقتخخخة،
 [2005المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

endangered area  منطقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 *مهددة

 فخي وجودهخا سخببيُ  آفةة تةوط  على األيكولوجية العوامل فيها تشجع منطقة
 [2013؛ تعديل الهيئة 1995 المنظمة،]  كبيرة اقتصادية خسائر المنطقة

entry (of a 
consignment) 

دخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  
 )شحنة(

 [1995المنظمة، ] منطقة إلى نقطة دخو االنتقال عن طريق 

entry (of a pest) )نهخخا فإكانخخت موجخودة ذا إليسخخت موجخودة فيهخخا بعخد أو  منطقةة إلخخى آفةةانتقخال  دخو  )آفة
 الرسةمية للمكافحةةتكون غير موزعة فيها على نطخاق واسخع وتخضخع فيهخا 

 [1995المنظمة، ]

equivalence (of 
phytosanitary 
measures) 

تعةةةةاد  )بةةةةي  
تةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية(

 مخخاطر إلخى بالنسخبة ،النباتيةة للصةحة مختلفخة تدابير فيها تحقق التي الحالة
 األطخخخخخراف إحخخخخخدى لخخخخخدى المناسخخخخخب الحمايخخخخخة مسخخخخختوى لألفخخخخخات، محخخخخخددة

 الصخخحة بتخخدابير المعنيخخة الخبخخراء لجنخخة تعخخديل ؛1995 المنظمخخة،].المتعاقخخدة
 لمنظمخة النباتيخة والصخحة الصخحة تطبيخق اتفاقيخة إلخى استنادا ،1999 النباتية،
 الخخدولي المعيخخار تعخخديل ؛(1994 ،العالميةةة التجةةارة منظمةةة) العالميخخة التجخخارة

 [2005 .24 رقم

eradication  ؛ 1990 ،المنظمخة] منطقةةفي  آفةللتخلص من  تدابير الصحة النباتيةتطبيق  *استئصا
 [؛ سابقا: يستأصل1995تعديل المنظمة، 

establishment  ليهخخا إ دخولهةةامخخا بعخخد  منطقةةة، خخخالل المسخختقبل المنظخخور، فخخي آفةةةاسخختقرار  توط
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(of a pest) [ ،االتفاقيخخخة الدوليخخخة لوقايخخخة تعخخخديل ، 1995؛ تعخخخديل المنظمخخخة 1990المنظمخخخة
 ["يتوطن"؛ سابقا: 1997النباتات، 

field  المنظمخة، ] سةلعةتخزرع فيهخا  نتةاجإ مكا قطعة أرض ذات تخوم محددة في  حق
1990] 

find free محخددة  آفةة مة  خاليةا  واعتبخاره  نتةاجإ مكةا أو  حقة ، شةحنةعلى  التفتيش وجد خاليا
 [1990المنظمة، ]

free from (of a 
consignment, field 
or place of 
production) 

خةةةةةةةا  مةةةةةةة  
)بالنسةةةةةةةةةةةةبة 
لشحنة، حقة  
أو مكةةةةةةةةةةةةةةا  

 إنتاج(

محددة( تسمح أعخدادها أو كمياتهخا بالكشخف عنهخا  آفة)أو من  آفاتالخلو من 
يل ؛ تعخخخد1990المنظمخخخة، ] النباتيةةةة الصةةةحة إجةةةرا اتعخخخن طريخخخق تطبيخخخق 

 [1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، تعديل  ؛1995المنظمة، 

fresh [1990المنظمة، ]حي، غير مجفف أو مجمد أو محفوظ بأى طريقة أخرى  طا ج 

fruits and vegetables   الفواكةةةةةةةةةةةةةةة
 والخضةةةةةةةةةةةةر

)بوصخخفها فئخخة 
 من السلع(

 التصخنيع أو االسختهالك أغراض في المستخدمة النباتات من الغضة األجزاء
؛ تعخخديل الهيئخخة 2001 المؤقتخخة، الهيئخخة تعخخديل ؛1990 المنظمخخة،] للزراعخخة ولخخيس

2015] 

fumigation  بعامخل كيميخائي يتخلخل السخلعة بصخورة كاملخة أو رئيسخية وهخو  سلعة معالجة تبخير
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة، ]في الحالة الغازية 

germplasm  [1990المنظمة، ]تخصص لالستخدام في برامج التربية أو الصيانة  نباتات وراثيةمادة 

grain حبةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب 
)بوصخخفها فئخخة 

 من السلع(*

لكخن  المستخدمة ألغراض التصنيع أو االستهالك و )بالمعنى النباتي( البذور
؛ تعخخديل الهيئخخخة 2001، المؤقتخخة ؛ تعخخديل الهيئخخخة1990المنظمخخخة، ] لخخيس للزراعخخة

2015] 

growing medium أو أي مخخخادة تخصخخخص لهخخخذا الغخخخرض  النباتةةةاتأي مخخخادة تنمخخخو فيهخخخا جخخخذور  وس  النمو
 [1990المنظمة، ]

growing period (of a 
plant species) 

 فتةةةةرة النمةةةةو
 )لنوع نباتي(

]الهيئة المؤقتة لتخدابير الصخحة النباتيخة،  النمو موسمفترة النمو النشط خالل 
2003] 

growing season نمواً  النباتاتفترة أو فترات، من العام تنمو فيها  موسم النمو  ً  مكةا ، أو منطقةةفي  نشطا
؛ تعخخخديل الهيئخخخة 1990منظمخخخة األغذيخخخة والزراعخخخة، ] ، أو موقخخخع إنتخخخاجإنتةةةاج

 [2003المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

habitat  مخا بخأن يوجخد  حةي لكائ تتوافر فيه ظروف تسمح  إيكولوجي نظا جزء من  الموئ
؛ 2005فيخخه أو يسخختوطن فيخخه طبيعيخخاً ]الهيئخخة المؤقتخخة لتخخدابير الصخخحة النباتيخخة، 

 [2015تعديل الهيئة 

harmonization   توافةةةةةةةةةةةةةة- 
 تجان 

تسختند  تةدابير للصةحة النباتيةةقيام البلدان المختلفخة بوضخع وإقخرار وتطبيخق 
، اسختنادا 1999؛ تعخديل لجنخة الخبخراء، 1995المنظمخة، [مشختركة  معاييرالى 

الى اتفاق منظمة التجخارة العالميخة المتعلقخة بتطبيخق تخدابير الصخحة والصخحة 
 ]النباتية
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harmonized 
phytosanitary 
measures 

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 
النباتيةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الموحدة

الدوليخة تفاقيخة االالتى تضعها األطراف المتعاقخدة فخي  تدابير الصحة النباتية
االتفاقيخة الدوليخة لوقايخة النباتخات، ] معةايير دوليةةلخى إوقاية النباتات استنادا ل

1997] 

heat treatment  المعالجةةةةةةةةةةةةة
 بالحرارة

 دنيخا زمنيخة لفتخرة الحخرارة مخن أدنى حد إلى تصل حتى سلعة تسخين عملية
 ً  ؛2002 .15 رقخخم الخخدولي المعيخخار] رسةةميا بهخخا معتخخرف فنيخخة لمواصخخفات وفقخخا

 [2005 النباتية، الصحة لتدابير المؤقتة الهيئة تعديل

host pest list  قائمةةةةة آفةةةةات
 العائ 

، بشخخكل شخخامل أو فخخي النباتةةاتالتخخي تصخخيب نوعخخا مخخن أنخخواع  لآلفةةاتقائمخخة 
، تعخديل 1996لجنخة الخبخراء المعنيخة بتخدابير الصخحة النباتيخة، ]معينخة  منطقة

 [1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية 

host range  نطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاق
النباتةةةةةةةةةةةةةةات 

 العائلة

 محخددة آفةة إعالخة علخى الطبيعيخة، الظخروف ظخل في القادرة، النباتية األنواع
 .3 رقخخم الخخدولي المعيخخار تعخخديل ،1990 المنظمخخة،] آخخخر محخخدد حةةي كةةائ  أو

2005 ] 

import permit الصةحة تدابيرط وأساسية ما وفقا لشر سلعةترخص باستيراد  رسميةوثيقة  إذ  استيراد 
الهيئخخة  ؛1995؛ تعخخديل المنظمخخة 1990المنظمخخة، ] المحخخددة لإلسخختيراد النباتيةةة

 [ 2005المؤقتة لتدابير الصحة النباتية؛ 

inactivation  [2003. 18 رقم الدولي المعيار] النمو على قادرة غير الدقيقة الكائنات جعل التخمي 

incidence (of a pest)  ظهةةةور )آفةةةةة
 ما(

، أو شةحنةمخا  فخي عينخة مخا، أو  آفةةنسبة أو عدد الوحخدات التخي توجخد فيهخا 
 [2009 أو أية جماعات أخرى معرفة ]الهيئة، حق 

incursion معينخخة، ال يعخخرف عنخخه أنخخه  منطقةةةمعخخزول اكتشخخف حخخديثا فخخي  آفةةاتتجمخخع  غزوة
الحيخاة فخي المسختقبل القريخب ]الهيئخة د يخق، ولكن ينتظر أن يظل علخى متوط 

 [2003المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

infestation  
(of a commodity) 

إيةةةةةةةةةةةةةةةةةةابة 
 )سلعة(

مخا.  سةلعةالمعنية حية في  المنتجات النباتيةأو  النباتاتمن آفات  آفةوجود 
لجنخخة الخبخخراء المعنيخخة بتخخدابير الصخخحة النباتيخخة، ]واإلصخخابة تشخخمل العخخدوى 

 [1999؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 1997

inspection األخخرى  البنةودأو  النباتية المنتجاتأو  للنباتات الرسمي البصري الفحص تفتيش
 اآلفةةاتمخخن أجخخل تحديخخد مخخا إذا كانخخت  النباتيةةة الصةةحة للةةوائح الخاضةةعة

؛ 1990المنظمخة، ] النباتيةة الصحة للوائحموجودة و/أو تحديد مدى االمتثال 
 ["يفتش"؛ سابقا: 1995تعديل المنظمة، 

inspector بتنفيخذ المهخام بهخا  المنظمة القطريةة لوقايةة النباتةاتشخص مرخص له من  مفتش
 [1990المنظمة ]

integrity (of a 
consignment) 

تماميةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 *)الشحنة(

الخاصخة  النباتيةةشةهادة الصةحة حسب الوصف الوارد فخي  الشحنةتركيبة 
، والمحافظخة عليهخا دون فقخد أو إضخافة رسميا  بها أو أي وثيقة أخرى مقبولة 

 [2007 أو استبدال ]الهيئة،

intended use   االسةةةةةةةةةتخدا
 المقصود

 ،النباتةات أجلخه مخن اسختعملت أو أنتجخت أو استوردت، الذي المعلن الغرض
 تعخديل ،2002 .16 رقخم الدولى المعيار] أخرى بنود أو ،النباتية المنتجات أو

 [2009 الهيئة،
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interception (of a 
consignment) 

اعتةةةةةةةةةةةراض 
 )شحنة(

لضخخوابط معينخخة بسخخبب عخخدم  دخولهةةامسخختوردة أو إخضخخاع  رفةةض شةةحنة
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة، ] للوائح الصحة النباتيةاالمتثال 

interception  
(of a pest) 

اعتةةةةةةةةةةةراض 
 )آفة(

مسخختوردة  شةةحنةأو إجخخراء اختبخخار علخخى  التفتةةيشأثنخخاء  آفةةةالكشخخف عخخن 
؛ تعخخخديل لجنخخخة الخبخخخراء المعنيخخخة بتخخخدابير الصخخخحة النباتيخخخة، 1990المنظمخخخة، ]

1996] 

intermediate 
quarantine 

حجةر  راعةة  
 وسي 

لجنة الخبراء المعنية ]أو بلد الوجهة  بلد المنش في بلد بخالف   راعي حجر
 [1996بتدابير الصحة النباتية، 

International Plant 
Protection 
Convention (IPPC) 

االتفاقيةةةةةةةةةةةةةة 
الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات

االتفاقيخخة الدوليخخة لوقايخخة النباتخخات، بصخخيغتها المودعخخة لخخدى منظمخخة األغذيخخة 
خلخخخت عليهخخخا وبالتعخخديالت الالحقخخخة التخخي أد 1951والزراعخخة فخخخي رومخخا فخخخي 

 [1990المنظمة، ]

International 
Standard for 
Phytosanitary 
Measures 

المعيةةةةةةةةةةةةةةةةار 
الةةةةةةةةةةةةةةةةةدولي 
لتةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

أقره مؤتمر منظمة األغذية والزراعة، أو الهيئة المؤقتخة لتخدابير  دولي معيار
 االتفاقيةةةالصخخحة النباتيخخة أو هيئخخة تخخدابير الصخخحة النباتيخخة، المنشخخأة بموجخخب 

لجنخخة الخبخخراء المعنيخخة بتخخدابير الصخخحة النباتيخخة، ] النباتةةات لوقايةةة الدوليةةة
 [1999؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 1996

international 
standards 

االتفاقيةةة الدوليةةة مخخن  2و 1، الفقخخرتين 10دوليخخة توضخخع وفقخخا للمخخادة  معةةايير معايير دولية
 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ] لوقاية النباتات

introduction (of a 
pest) 

؛ 1995؛ تعخخديل المنظمخخخة، 1990المنظمخخخة، ] توطنهةةايخخنجم عنخخخه  آفةةةة دخةةو  )آفة( دخو 
 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

inundative release  اإلطةةةةةةةةةةةةةةالق
 االغراق 

 الحيةةة الكائنةةات أو البيولوجيةةة المكافحةةة عوامةة  مخخن كبيخخرة أعخخداد إطخخالق
 رقخم الخدولي المعيخار] سخريع مفعخول تحقيق بهدف الغفير إنتاجها بعد المفيدة

 [2005 .3 رقم المنقح الدولي المعيار ؛1996 .3

IPPC  االتفاقيةةةةةةةةةةةةةة
الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات 

، بصخيغتها المودعخة لخدى منظمخة النباتةات لوقايةة الدوليةة تفاقيةلالمختصر 
لخخت 1951األغذيخخة والزراعخخة فخخي رومخخا فخخي  ، وبالتعخخديالت الالحقخخة التخخي أدخ 

 [2001، لتدابير الصحة النباتية المؤقتة ؛ تعديل الهيئة1990المنظمة، ]عليها 

irradiation [2003. 18 رقم الدولي المعيار] المؤي  اإلشعاع من نوع بأي معالجة تشعيع 

ISPM  المعيةةةةةةةةةةةةةةةةار
الةةةةةةةةةةةةةةةةةدولي 
لتةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

لجنخخة الخبخخراء المعنيخخة ] المعيةةار الةةدولي لتةةدابير الصةةحة النباتيةةةمختصةةر 
؛ تعديل الهيئة المؤقتخة لتخدابير الصخحة النباتيخة، 1996بتدابير الصحة النباتية، 

2001] 

kiln-drying  التجفيةةف فةةي
 *القمائ 

 ضخخبط أو/و الحخخرارة باسخختخدام مغلقخخة غرفخخة فخخي األخشةةاب تجفيخخف عمليخخة
 .15 رقخم الخدولى المعيخار] المطلخوب الرطوبة محتوى الى للوصول الرطوبة

2002] 
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living modified 

organism 
الكةةائ  الحةةي 

 المحور
 عليهخا الحصخول تخم جينيخة مواد من جديدة تركيبة يمتلك محور حي كائن أي
بروتوكخول قرطاجنخة بشخأن ] التقانةة األحيائيةة الحديثةةاسختخدام  طريق عن

اتفاقيةةة التنةةوع ) 2000، البيولخخوجيالسخخالمة األحيائيخخة التخخابع التفاقيخخة التنخخوع 
 ([ 2000، البيولوجي

LMO  الكةةائ  الحةةي
 المحور

 [2004 .11 رقم الدولي المعيار] المحور الحي الكائ  مختصر

lot ) واحدة تتميز بتجانسخها فخي التكخوين والمنشخأ ومخا إلخى  سلعةعدد من وحدات  رسالة )ل
 [1990المنظمة، ] شحنةذلك، وتشكل جزءا من 

mark خاضةعة مةادة علخى يوضخع دوليخا، بخه معتخرف رسخمى، وسخم أو رسم  ختم *عالمة 
 .15 رقخم الخدولى المعيخار] النباتيخة الصخحة حيخث مخن بحالتها لالشهاد للوائح

2002] 

minimum absorbed 
dose (Dmin) 

جرعةةةةة دنيةةةةا 
 ممتصة

 رقخم الخدولي المعيخار] العمليةة حمولة ضمن الممتصة المحلية الدنيا الجرعة
18 .2003] 

modern 
biotechnology 

التقانةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
األحيائيةةةةةةةةةةةةة 

 الحديثة

 تطبيقات:

تقنيات داخل أنابيب االختيار للحامض النووي المؤتلخف ريبخوز منقخوص )أ( 
، والحقخخن المباشخخر للحخخامض النخخووي فخخي الخاليخخا أو (DNA) األوكسخخجين

 العضيات؛ أو

 دمج الخاليا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية؛ )ب( 

وال   وتتغلب على حواجز التكاثر الفسخيولوجي الطبيعيخة أو إعخادة اإلئختالف،
بروتوكخخول ]تعتبخخر تقنيخخات مسخختخدمة فخخي التربيخخة واالنتخخخاب الطبيعيخخين 

 [2000بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع الحيوي،  قرطاجنة

monitoring لجنخة الخبخراء ]مسختمرة للتحقخق مخن أوضخاع الصخحة النباتيخة  رسةميةعملية  ريد
 [1996المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

monitoring survey [1995المنظمة، ] اآلفاتمستمر للتحقق من خصائص أعداد  مسح مسح ريدي 

national plant 
protection 
organization 

المنظمةةةةةةةةةةةةةة 
القطريةةةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات

تنشخخئها إحخخدى الحكومخخات للنهخخوض بالوظخخائف التخخي حخخددتها  رسةةميةإدارة 
منظمخة )قطريخة( "؛ سابقا: 1990المنظمة، ] االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 ["لوقاية النباتات

natural enemy العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدو 
 الطبيعي

 تقلخيص علخى يساعد وقد نشأته منطقة في آخر كائ  حساب على يعيش كائ 
 والكائنةةات والطفيليةةات ،الطفيليةةات أشةةبا  يضخخمّ  وهخخو. الكةةائ  ذلخخك أعخخداد

 ؛1996 .3 رقخخخم الخخخدولي المعيخخخار] والممرضةةةات النباتخخخات وآكلخخخة المفترسةةةة
 [2005 .3 رقم المنقح الدولي المعيار

   

non-quarantine pest  آفة ال تخضةع
للحجةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 [1995المنظمة، ]ما  منطقةفي  الحجر الزراعيال تعتبر من آفات  آفة
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 الزراعي

NPPO  المنظمةةةةةةةةةةةةةة
القطريةةةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات

 ؛ تعخديل الهيئخة1990المنظمخة، ] القطريةة لوقايةة النباتةاتمختصةر للمنظمةة 
 [2001، المؤقتة

official لوقايةةةة قطريةةة منظمةةة)إجخخراء( ينشخخأ أو يخخرخص بخخخه أو ينفخخذ مخخن جانخخخب  رسمي 
 [1990المنظمة، ] النباتات

official control  مكافحةةةةةةةةةةةةةةةة
 رسمية

مخخخة وتطبيخخق  للةةةوائح الصةةحة النباتيةةةاإلنفخخاذ الفعلخخي  تةةدابير الصةةةحة الُملز 
مخخة بغخخرض  النباتيةةة ريةةةأو  استئصةةا الُملز  ج  أو إدارة  احتةةوا  اآلفةةات الحي
ريةةةة اآلفةةات ج  الهيئخخخة المؤقتخخة لتخخدابير الصخخخحة ] الخاضخخعة للخخوائح غيةةر الحي

 [2013؛ تعديل الهيئة 2001النباتية، 

outbreak أو الزيخادة المفاجئخة لتجمخع الغةزواتاكتشف حديثا، بما في ذلك  آفاتتجمع  تفشي ،
؛ تعخخديل 1995منظمخخة األغذيخخة والزراعخخة، ] معينخخة منطقةةةمتخخوطن فخخي  آفةةات

 [2003الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

packaging رقخخم الخخدولي المعيخخار] نقلهخخا أو حمايتهخخا أو سةةلعة دعخخم فخخي المسخختخدم المنخختج مواد التعبئة 
20.2004] 

parasite  المعيخخار] (.عليخخه ويتغخخذى أكبخخر كخخائن - داخخخل أو – علخخى يعخخيش حخخى كخخائن الطفي 
 [1995 .3 رقم الدولي

parasitoid  شبي  الطفي  

 غمخخار فخخى عائلهخخا وتقتخخل الناضخخجة، غيخخر أطوارهخخا فخخى إال تتطفخخل ال حشخخرة
 رقخم الخدولي المعيخار] البلوغ مرحلة الى وصولها عند حرة وتعيش تطورها،

3. 1995] 

pathogen   الكةةةةةةةةةةةةةةةةةةائ
 الممرض

 [1995 .3 رقم الدولي المعيار] مرضا يسبب دقيق كائن

pathway  ؛ تعخخديل 1990المنظمخخة، ] االنتشةةارأو  الةةدخو مخخن  اآلفةةةوسخخيلة تمكخخن أي  طري
 [1995المنظمة، 

pest أي نوع أو ساللة أو نمط بيولخوجى مخن الكائنخات النباتيخة أو الحيوانيخة أو أي  آفة
. مالحظخة: تسختخدم آفخة النباتيةة المنتجاتأو  للنباتاتأو مؤذ  ممرضعامل 

؛ 1990المنظمخخة، ]لدوليخخة لوقايخخة النباتخخات نباتيخخة لمصخخطلح آفخخة فخخي االتفاقيخخة ا
؛ تعديل الهيئخة، 1997؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1995تعديل المنظمة، 

2012] 

pest categorization  تصةةةةةةةةةةةةةةنيف
 اآلفات

 أو الحجريةة اآلفةة صخفات لهخا ليسخت أو لهخا اآلفةة كانخت إذا ما تحديد عملية
 [2001 .11 رقم الدولي المعيار] للوائح خاضعة حجرية غير آفة صفات

pest diagnosis  تشةةةةةةةةةةةخيص
 اآلفة

 [2006 .27 رقم الدولى المعيار. ]هويتها وتحديد ما آفة كشف عملية

pest free area  المحافظخة مخع العلميخة األدلخة مخن يسختدل كمخا بعينهخا آفة فيها توجد ال منطقةمنطقةة خاليةةة 
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مةةةةةةةة  آفةةةةةةةةة 
 بعينها

 [2015؛ تعديل الهيئة 1995 المنظمة،] المناسب النحو على خلوها على رسميا

pest free place of 
production 

مكا  لإلنتةاج 
خةةا  مةة  آفةةة 

 بعينها

مكخخان لالنتخخاج ال تظهخخر فيخخه آفخخة معينخخة كمخخا : مكخخان لالنتخخاج خخخال مخخن اآلفخخات
يستدل من الشواهد العلميخة، ويجخرى فيخه المحافظخة علخى هخذه الحالخة رسخميا 

 [1999 :10المعيار الدولى رقم ] عند االقتضاء

pest free production 
site 

موقع لإلنتةاج 
خةةا  مةة  آفةةة 

 بعينها

 العلميخة األسخانيد تثبتخه الخذي النحخو علخى معينخة آفة فيه توجد ال لإلنتاج مكان
 الوضخع هخذا علخى رسميا فيه يحافظ الذي الحال مقتضى حسب المكان، وهو
 [2015؛ تعديل الهيئة 1999 .10 رقم الدولي المعيار] معينة لفترة

pest record بعينهخا فخي موقخع  آفةةوثيقة توفر المعلومخات المتعلقخة بوجخود أو عخدم وجخود  سج  اآلفات
)بلخخد فخخي العخخادة( مخخع وصخخف الظخخروف  منطقةةةبعينخخه فخخي وقخخت معخخين داخخخل 

 [1997لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، ]المحيطة 

pest risk (for 
quarantine pests) 

مخةةةةةةةةةةةةةةةةاطر 
 اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
)لآلفةةةةةةةةةةةةةةات 

 الحجرية(

 المحتملخخة االقتصخخادية العواقخخب وحجخخم انتشةةارهاو مخخا آفةةة دخةةو  احتمخخال
 [2013؛ تعديل الهيئة  2007. 2 رقم الدولي المعيار] بذلك المرتبطة

pest risk (for 
regulated non-
quarantine pests) 

مخةةةةةةةةةةةةةةةةاطر 
 اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
)لآلفةةات غيةةر 
الحجريةةةةةةةةةةةةة 
الخاضةةةةةةةةةةةعة 

 للوائح(

 االسةةتخدا  علخخى للزراعةةة معةةدة نباتخخات فخخي آفةةة وجخخود يخخؤثر أن احتمخخال
 2 رقخم الضخميمة انظخر) مقبخول غيخر اقتصادي بتأثير النباتات لهذه المقصود

 [2007  .2 رقم الدولي المعيار] (النباتية الصّحة مصطلحات لمسرد

pest risk analysis 
(agreed 
interpretation) 

مخاطر تحلي  
 اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
)التفسةةةةةةةةةةةةير 
 المتف  علي (

عمليةةة تقيةةيم القةةرائ  البيولوجيةةة أو أيةةة قةةرائ  علميةةة واقتصةةادية أخةةر  
لتحديةةد مةةا إذا كةةا  كةةائ  حةةي يعتبةةر آفةةة، ومةةا إذا كةةا  ينبغةةي إخضةةاع  

ة النباتيةةة التةةي سةةتتخذ حيالةة  الدوليخخة  للقواعةةد، ومةةد  قةةوة تةةدابير الصةةحة
 [2007: 2ار الدولي رقم ؛ المعي1997لوقاية النباتات، 

pest risk assessment 
(for quarantine pests) 

تقيةيم مخةةاطر 
اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
)بالنسةةةةةةةةةةةةبة 
لآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

رية( ج   الحي

 المرتبطخخة المحتملخة االقتصخادية والنتخخائج ،آفةة وانتشةار دخةةو  احتمخال تقيخيم
 الخدولي المعيار ؛2001 .11 رقم المنقح الدولى المعيار ؛1995 المنظمة،] بذلك
 [2013؛ تعديل الهيئة 2007. 2 رقم

pest risk assessment 
(for regulated non-
quarantine pests) 

تقيةيم مخةةاطر 
 اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
)المتعلقةةةةةةةةةةةة 
باآلفةةات غيةةر 
الحجريةةةةةةةةةةةةة 
الخاضةةةةةةةةةةةعة 

 للوائح(

 االسةتخدا  على للزرع المخصصة النباتات في ما آفة تؤثر أن احتمال تقييم
ً  تخأثيراً  فيهخا فتحخدث النباتات تلك من المرجو  تعخديل]) مقبخول غيخر اقتصخاديا

 [2013؛ تعديل الهيئة 2005 النباتية، الصحة لتدابير المؤقتة الهيئة
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pest risk 
management (for 
quarantine pests) 

إدارة مخةةاطر 
اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
)بالنسةةةةةةةةةةةةبة 
لآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

رية( ج   الحي

 وانتشةةارها آفةةة دخةو  مخخخاطر مخن للتقليخخل المتاحخخة الخيخارات تحديخخدو تقيخيم
 [2001. 11 رقم المعدل الدولي المعيار ؛1995 المنظمة،]

pest risk 
management (for 
regulated non-
quarantine pests) 

إدارة مخةةاطر 
اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
)المتعلقةةةةةةةةةةةة 
باآلفةةات غيةةر 
الحجريةةةةةةةةةةةةة 
الخاضةةةةةةةةةةةعة 

 للوائح

 النباتةةات فخخي مخخا آفةةة تحخخدث أن خطخخر مخخن للحخخد المتاحخخة الخيخخارات تقيخخيم
ً  تأثيراً  للزرع المخصصة  مخن المرجةو االسةتخدا  علخى مقبخول غير اقتصاديا

 النباتيخخة، الصخخحة لتخخدابير المؤقتخخة الهيئخخة]  الخيخخارات وانتقخخاء النباتةةات تلخخك
 [2013؛ تعديل الهيئة 2005

pest status (in an 
area) 

أوضةةةةةةةةةةةةةة اع 
 اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

منطقةةةة  فخخخي)
 (ما

، فخخي الوقخخت الحاضخخر، بمخخا فخخي ذلخخك منطقةةةفخخي  آفةةةوجخخود أو عخخدم وجخخود 
علخخى أسخخاس الخبخخرة  رسةةمياتوزعهخخا حسخخب األحخخوال، كمخخا أمكخخن تحديخخده 

الجاريخخة والتاريخيخخة وغيرهخخا مخخن المعلومخخات  سةةجالت اآلفةةاتواسخختنادا إلخخى 
؛ تعخديل الهيئخة المؤقتخة، 1997لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتيخة، ]

1998] 

PFA  منطقةة خاليةةة
 مةةةةةةةة  آفةةةةةةةةة

 بعينها

؛ تعخخخديل الهيئخخخة 1995]المنظمخخخة،  آفةةةة بعينهةةةامنطقةةةة خاليةةةة مةةة   مختصخخخر
 [2001المؤقتة، 

phytosanitary action  عمليةةةةةةةةةةةةةةات
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

، التخي المعالجةةأو  اإلشرا أو  االختبارأو  التفتيشمثل  الرسميةالعمليات 
]الهيئخة المؤقتخة لتخدابير الصخحة النباتيخة،  النباتيةة لتدابير الصحةتُنفذ تطبيقاً 

 [2005؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 2001

phytosanitary 
certificate 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةهادة 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

االتفاقيةةةة متسخخخقة مخخخع نمخخخاذج شخخخهادات  رسةةةميةوثيقخخخة ورقيخخخة أو إلكترونيخخخة 
متطلبةات الصةحة النباتيةة تلبخي  الشةحنة، تفيخد بخأن الدولية لوقايةة النباتةات

 [2012؛ تعديل هيئة تدابير الصحة النباتية، 1990]المنظمة،  عل  الواردات

phytosanitary 
certification 

اشةةةةةةةةةةةةةةةةةةهاد 
بالصةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

شهادة الصحة النباتيةة المفضية إلى إصدار  إجرا ات الصحة النباتيةإتباع 
 [1990المنظمة، ]

phytosanitary 
import 
requirements 

 

شخخخخخخخخخخخخخروط 
االسخخخخخخختيراد 
المتعلقخخخخخخخخخخة 
بالصخخخخخخخخخخحة 

 النباتية

تدابير محددة للصحة النباتيخة وضخعها البلخد المسختورد بالنسخبة إلخى الشخحنات 
  [2005]تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، الوافدة إلى ذلك البلد 

phytosanitary 
legislation 

تشةةةةةةةةةةةريعات 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

للمنظمةةة القطريةةة لوقايةةة األساسخخية التخخي تمخخنح السخخلطة القانونيخخة  القخخوانين
 لةةةوائح الصةةةحة النباتيةةةةوالتخخخي يمكخخخن االسخخختناد إليهخخخا فخخخي وضخخخع  النباتةةةات

 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة، ]

phytosanitary 
measure (agreed 
interpretation) 

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 اآلفخات انتشخار أو إدخخال منع إلى يهدف رسمي إجراء أو وتنظيم تشريع أي
 المنتشخرة لآلفخات االقتصخادي التخأثير مخن الحخد أو الصخحي للحجخر الخاضعة
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 النباتيةةةةةةةةةةةةةةةة
)التفسخخخخخخخخخخخخخير 

 المتفق عليه(

تعخديل الهيئخة  ،1997 االتفاقية الدولية لوقايخة النباتخات؛ تعديل 1995المنظمة، ]
 تعخديل الهيئخة تخدابير الصخحة النباتيخة ،2002  المؤقتخة لتخدابير الصخحة النباتيخة

2013)  

التفسير المتفق عليه لتعبير تدابير الصحة النباتية هو الذى يفسر العالقة بين تلك التدابير واآلفات الحجرية 
من االتفاقية الدولية  11الخاضعة للوائح وهذه العالقة ليست واضحة بما فيه الكفاية في التعريف الوارد في المادة 

 (1997قاية النباتات )لو

phytosanitary 
procedure 

إجةةةةةةةةةةةةرا ات 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

، بمخا فخخي ذلخك إجخخراء تةدابير الصةةحة النباتيةةلتنفيخذ  رسةةمياأى مخنهج مقخرر 
باآلفةةات فيمخخا يتصخخل  العةةالجأو  المراقبةةةأو  االختبةةارأو  التفتةةيشعمليخخات 

لجنخخخة تعخخخديل ؛ 1995تعخخخديل المنظمخخخة،  ؛1990 ،المنظمخخخة] الخاضةةةعة للةةةوائح
؛ 2001؛ تعخديل الهيئخة المؤقتخة، 1999الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

 [2005تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

phytosanitary 
regulation 

لوائح الصحة 
 النباتية

رية انتشارو/أو  دخو التي تمنع  الرسميةالقواعد  ج  ، أو تحد مخن اآلفات الحي
ريةةة الخاضةةعة للةةوائحاآلثخخار االقتصخخادية  ج  ، بمخخا فخخي ذلخخك لآلفةةات غيةةر الحي

تعخخديل  ؛1990المنظمخخة، ] شةةهادات الصةةحة النباتيةةةتحديخخد تخخدابير إصخخدار 
 ؛ الهيئخة1999؛ لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصخحة النباتيخة، 1995المنظمة، 

 [2001، المؤقتة

phytosanitary 
security (of a 
consignment) 

أمةةة  الصةةةحة 
 النباتيةةةةةةةةةةةةةةةة
 *)لشحنة ما(

 خاضةةعةب فخخات  وتلوثهةةا إيةةابتهامخخا ومنخخع  شةةحنة سخخالمةالمحافظخخة علخخى 
 [2009، مناسبة ]الهيئة تدابير يحة نباتية، من خالل تطبيق للوائح

place of production واحخدة زراعيخة أو إنتاجية وحدة بوصفها تعمل حقو  مجموعة أو مكان أي مكا  اإلنتاج .
؛ 1999 النباتيخة، الصحة بتدابير المعنية الخبراء لجنة تعديل ؛1990 المنظمة،]

 [2015تعديل الهيئة 

plant products  المنتجةةةةةةةةةةةات
 النباتية

( ومخواد مصخنعة الحبةوب)بمخا فخي ذلخك  نبةات مواد غير مصنعة ذات أصل 
 دخةو يمكن أن تكون، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطرا من زاويخة 

، تعخخديل االتفاقيخخة الدوليخخة لوقايخخة النباتخخات، 1990المنظمخخة، ] اآلفةةات وانتشةةار
 ["منتج نباتى"؛ سابقا 1997

plant protection 
organization 
(national) 

منظمة وقايةة 
النباتةةةةةةةةةةةةةةات 

 )قطرية(

 ة وقاية النباتات القطريةمنظمأنظر 

plant quarantine  الحجةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
 الزراع 

 للحجةةر خاضةعة آفةةات انتشةارو/أو  دخةو جميخع األنشخطة الراميخخة الخى منخخع 
؛ 1990المنظمخخة، ] الرسةةمية للمكافحةةة، أو إلخخى ضخخمان خضخخوعها الزراعةة 

 [2013؛ تعديل الهيئة 1995تعديل المنظمة 

planting (including 
replanting) 

)بمةةةا  غةةةر 
فةةةةةةةةي ذلةةةةةةةة  
إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة 

 الغر (

، أو للتطعخخخيم أو غيخخخره مخخخن نمةةةو  وسةةة فخخخي  النباتةةةاتأى عمليخخخات لوضخخخع 
المنظمخة، ]العمليات المماثلة، ضمانا لنموها أو تكاثرهخا أو إكثارهخا فيمخا بعخد 

 [1999، تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 1990

plants المنظمخة، ] الوراثيةة والمةادة البذورمنها، بما في ذلك حية أو أجزاء  نباتات نباتات
 [1997تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  ؛1990

plants for planting  إعةةةادة غرسةةةهاأو  غرسةةةها، أو يعتخخخزم مغروسةةةةيعتخخخزم إبقاؤهخخخا  نباتةةةاتنباتةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
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 [1990المنظمة، ] الغر 

plants in vitro  نباتةةةةةةةةةةةةةةةةةات
مسةةتنبتة فةةي 
 أوعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

بوصخخفها فئخخة )
 سلعية(

 لجنخة تعخديل ؛1990 المنظمة،] مغلقة حاويات في معقم وسط في تنمو نباتات
 تحخل ؛2002 المؤقتخة، الهيئخة ؛1999 النباتيخة، الصخحة بتخدابير المعنية الخبراء

 [2015"؛ تعديل الهيئة أنسجة مزارع فى مستنبتة نباتاتسابقاً "]

point of entry  رسةةميا عخخيني أو أي موقخخع آخخخر بريخخة حدوديخخة نقطخخة،بحرى مينخخاء مطخخار، نقطة الدخو 
 [2015؛ تعديل الهيئة 1995 المنظمة،] األشخاص دخولل أو الشحنات الستيراد

post-entry 
quarantine 

حجةةر مةةا بعةةد 
 الدخو 

 [1995المنظمة، ] دخولهابعد  شحنةالحجر المطبق على 

PRA  تحلي  مخاطر
 اآلفات

؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتخدابير 1995المنظمة، ] تحلي  مخاطر اآلفاتمختصر 
 [2001الصحة النباتية، 

PRA area   المنطقة التة
يشةةةةةةةةةةةةةةةملها 
تحلي  مخاطر 

 اآلفات

 [1995المنظمة، ]فيها  تحلي  مخاطر اآلفاتيجرى  منطقة

practically free بعينهخا( بأعـخـداد أو  آفةة)أو  اآلفةاتيخلخو مخن  انتةاج مكةا ، أو حقة ، شةحنة *خالية فعليا
كميات تتجاوز تلك التى يتوقع أن تنشأ عن، وتتسخق مخع ممارسخات الزراعخة 

وتسخخويقها وتتفخخق مخخع تلخخك  السةةلعةوالمناولخخة الجيخخدة التخخى تسخختخدم فخخي انتخخاج 
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة، ] الممارسات

pre-clearance المنظمةة القطريةة تجريخه  المنشة  بلدفي  إفراجو/أو  لصحة النباتيةباإشهاد  *إجا ة أولية
المنظمخة، ]في بلد الوصول أو يجرى تحخت إشخرافها المعتخاد  لوقاية النباتات

 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990

predator   الكةةةةةةةةةةةةةةةةةةائ
 المفتر 

 أثنخاء يقتخل وهخو. عليهخا ويقتخات أخخرى حيوانيخة كائنةات يفترس طبيع  عدو
 [1995 .3 رقم الدولى المعيار] منها فرد من أكثر حياته

process load  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحنة
 العملية

 الخدولى المعيخار] واحخدة كوحخدة يعامخل محخدد شخحن بترتيخب المواد من حجم
 [2003 .18 رقم

processed wood 
material 

مةةواد خشةةبية 
 مجهزة

 أى أو والضخغط والحرارة الغراء باستخدام سويا ركبت أخشاب من منتجات
 [2002 .15 رقم الدولى المعيار] الثالثة العناصر هذه من توليفة

Production site جزء محدد من مكان إنتاج تتّم إدارته كوحدة منفصلة لغايات الصحة النباتية  موقع إنتاج

 [2015]الهيئة 

prohibition لةوائح الصةحة النباتيةةةمحخددة بموجخب  سةةلعأو  آفةاتمنخع اسختيراد وانتقخال  حظر 
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة ]

provisional measure كاملخخة  مبةةررات فنيةةةيتقخخرر بخخدون وجخخود  للصةةحة النباتيةةةأو إجخخراء  الئحةةة تدبير مؤقت
ويخضخع اإلجخخراء المؤقخت لشخرط تخخوافر . نظخراً لعخدم تخوافر معلومخخات كافيخة

الهيئة المؤقتة لتدابير الصخحة ] المبررات الفنية الكاملة في أقرب وقت ممكن
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 [2001النباتية، 

quarantine من أجل وضخعها تحخت  لبنود تخضع للوائح الصحة النباتية رسم احتجاز  الحجر
و/أو  اختبارهةاعليهخا،  التفتةيشالمراقبة أو إجراء بحوث عليها أو لمواصلة 

؛ لجنخخة الخبخخراء المعنيخخة 1995؛ تعخخديل المنظمخخة، 1990المنظمخخة، ] معالجتهةةا
 [1999بتدابير الصحة النباتية، 

quarantine area  منطقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 *الحجر

هخذه  مكافحةةويجخرى داخلهخا  آفة خاضعة للحجر الزراعةيتوجد بها  منطقة
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة، ] رسميااآلفة 

quarantine pest  آفةةةة خاضةةةعة
للحجةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 الزراعي

ولكنهخا ال توجخد بعخد  للمنطقةة المهةددةلها أهميتها االقتصخادية المحتملخة  آفة
فخخي هخخذه المنطقخخة، أو توجخخد فيهخخا ولكنهخخا ليسخخت موزعخخة علخخى نطخخاق واسخخع 

؛ تعخديل 1995؛ تعديل المنظمخة، 1990المنظمة، ] للمكافحة الرسميةوتخضع 
 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

quarantine station  محطة الحجر
 الزراع 

سخخخلع  أو اي النباتيةةةة المنتجةةةاتأو  النباتةةةاتتسخخختبقى فيهخخخا  رسةةةميةمحطخخخة 
، 1990المنظمخة، ] الحجةررهن خاضعة للوائح، بما في ذلك الكائنات النافعخة،

؛ "أو مرفخق الحجخر الزراعخى حجخر سخابقا: محطخة"، 1995تعديل المنظمة ، 
 [2015تعديل الهيئة 

raw wood  [2002 .15 رقم الدولى المعيار] معالجة أو تجهيز بأى يمر لم خش  خش  خا 

re-exported 
consignment 

شةةةحنة معةةةاد 
 تصديرها

التخي اسختوردها بلخد مخا وأعخاد تصخديرها بعخد ذلخك.  الشةحنةوالمقصود بذلك 
أخخخرى أو  شةةحناتوضخخمها إلخخى  وتقسةةيمها الشةةحنةومخخن الممكخخن تخخخزين 

؛ تعخديل لجنخة الخبخراء المعنيخة بتخدابير 1990المنظمة، ] تغليفهاتغيير طريقة 
؛ 1999؛ لجنة الخبراء المعنية بتخدابير الصخحة النباتيخة، 1996الصحة النباتية، 

بلخد ؛ سابقاً 2002؛ الهيئة المؤقتة، 2001الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 
 [country of re-exportإعادة التصدير.]

reference specimen  نمةةةةةةةةةةةةةةةةةوذج
 معياري

 ألغخراض إليه، النفاذ ويمكن محفوظ معين، حية  لكائ  مجموعة من نموذج،
 تعخخديل ؛2005 .3 رقخخم الخخدولى المعيخخار]المقارنخخة أو التحقخخق أو الهويخخة، تحديخخد
 [2009 الهيئة،

refusal لعخخدم  خاضةةع للةةوائح الصةةحة النباتيةةةآخخخر  بنةةدأو أى  شةةحنة دخةةو منخخع  رفض
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة، ] النباتيةللوائح الصحة االمتثال 

regional plant 
protection 
organization 

 

المنظمةةةةةةةةةةةةةة 
اإلقليميةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات 

منظمخة حكوميخخة دوليخة منخخوط بهخا تنفيخخذ المهخام المنصخخوص عليهخا فخخي المخخادة 
؛ تعخخديل 1990المنظمخخة، ] النباتةةات االتفاقيةةة الدوليةةة لوقايةةةمخخن  التاسةةعة

؛ سخابقا: 1999؛ لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصخحة النباتيخة، 1995منظمة، ال
 ["منظمة )إقليمية( لوقاية النباتات"

regional standards  معةةةةةةةةةةةةةةةةةايير
 إقليمية

لتوجيه أعضاء تلك المنظمخة  منظمة وقاية النباتات اإلقليميةتضعها  معايير
 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ]

regulated area  منطقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
خاضةةةةةةةةةةةةةةةعة 

 للوائح

الخاضةةعة األخخخرى  البنةةودو والمنتجةةات النباتيةةة النباتةةاتتخضخخع  منطقةةة
، التي تخدخل إليهخا، أو تكخون موجخودة فيهخا أو تخخرج منهخا، للخوائح أو للوائح

لمنع دخول و/أو انتشار اآلفات الَحْجرية أو للحخد مخن  تدابير الصحة النباتية
لجنخخة الخبخخراء ] اآلثخخار االقتصخخادية لآلفخخات غيخخر الَحْجريخخة الخاضخخعة للخخوائح

؛ تعخديل لجنخة الخبخراء المعنيخة بتخدابير 1996المعنية بتدابير الصخحة النباتيخة، 
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 [2013؛ تعديل الهيئة 2001، المؤقتة ؛ الهيئة1999الصحة النباتية، 

regulated article  بنةةةةد خاضةةةةع
للةةةةةةةةةةةةةةةةةوائح 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

، وسيلة نقل، حاوية، تربخة، تعبئة، مكان تخزين، نباتية منتجات، نباتاتأي 
، أو اآلفةات أن تخأوي أخرى، أو شيء آخر أو مادة أخرى يمكخن كائناتوأي 

، وخاصخة النباتيةة الصةحة تةدابيرتؤدى إلى انتشارها، ويرى أنها تسختوجب 
؛ 1995؛ تعخخخديل المنظمخخخة، 1990المنظمخخخة، ]عنخخدما يكخخخون هنخخخاك نقخخخل دولخخخي 
 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

regulated non 
quarantine pest 

آفةةةةةةةة غيةةةةةةةر 
حجريةةةةةةةةةةةةةةةةة 
تخضةةةةةةةةةةةةةةةةةع 

 للوائح

 المخصصةةة النباتةةات فخخي وجودهخخا ويخخؤثر الزراعةة  للحجةةر تخضةةع ال آفةةة
 اقتصخخادى تخخأثير لهخخا ويكخخون للنباتةةات المسةةتهد  االسةةتخدا  علخخى ،للغةةر 

 المتعاقخخخد الطخخخرف أراضخخخى داخخخخل للخخخوائح تخضخخخع وبالتخخخالى مقبخخخول، غيخخخر
 [2013؛ تعديل الهيئة 1997 النباتات، لوقاية الدولية االتفاقية] المستورد

regulated pest  آفةةةة خاضةةةعة
 للوائح

غيةةر خاضةةعة للحجةةر الزراعةةي ولكنهخخا خاضةةعة للةةوائح آفةةة أو  آفةةة حجريةةة
 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ]

release (into the 
environment) 

 اإلطةةةةةةةةةةةةةةالق
 )ف  البيئة(

؛ تعخديل الهيئخة 1995 .3 رقم الدولى المعيار] البيئة في كائ  عن العمدى اإلفراج

2013] 

release (of a 
consignment) 

 إفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراج
 )ع  شحنة(

 [1995المنظمة، ] اإلجا ةبعد  بالدخو الترخيص 

replanting  الغر أنظر  إعادة الغر 

required response  االسةةةةةةةةةتجابة
 المطلوبة

 [2003. 18 رقم الدولي المعيار] ما معالجة آلثار محدد مستوى

RNQP  آفةةةةةةةة غيةةةةةةةر
حجريةةةةةةةةةةةةةةةةة 
تخضةةةةةةةةةةةةةةةةةع 

 للوائح

 [2002 .16 رقم الدولى المعيار] للوائح تخضع حجرية غير آفة مختصر

round wood  أخشةةةةةةةةةةةةةةةاب
 مستديرة

غير منشورة طوليا تحتفظ بسخطحها الطبيعخى المسختدير وقخد تحتخوى  أخشاب
 [1990المنظمة، ] تخلو من على القلف أو 

RPPO  المنظمةةةةةةةةةةةةةة
اإلقليميةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات

 ؛ تعخديل الهيئخة1990المنظمخة، ] لمنظمة اإلقليمية لوقايةة النباتةاتا مختصر
 [2001، المؤقتة

sawn wood أخشةةةةةةةةةةةةةةةاب 
 منشورة

منشورة طوليا، تحتفظ بسطحها الطبيعى المسختدير أو ال تحختفظ بخه،  أخشاب
 [1990المنظمة، ] تخلو من وتحتوى على القلف أو 

secretary  االتفاقيخخة الدوليخخة لوقايخخة النباتخخات، ] 12المعخخين بموجخخب المخخادة  أمةةي  الهيئةةة األمي
1997] 

seeds بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذور 
)بوصخخفها فئخخة 

 من السلع(*

؛ تعخخخديل 1990المنظمخخخة، ] للزراعةةةةالمخصصخخخة  )بخخخالمعنى النبخخخاتي( البخخذور
 [2015؛ تعديل الهيئة 2001، المؤقتة الهيئة
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SIT  تقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الحشةةةةةةةةةةرات 

 العقيمة

 [2005 .3 رقم الدولي المعيار] (SIT) العقيمة الحشرات تقنية مختصر

spread (of a pest) [1995المنظمة، ]ما  منطقةداخل  آلفةالتوزع الجغرافى  مقدار انتشار 

standard وثيقة وضعت بتوافق اآلراء واعتمخدتها هيئخة معتخرف بهخا تخوفر، لالسختخدام  معيار
العام والمتكخرر، قواعخد أو خطخوط توجيهيخة أو خصخائص ألنشخطة معينخة أو 
لنتائج هذه األنشطة، وتستهدف تحقيخق الدرجخة المثلخى مخن النظخام فخي سخياق 

هيئة الدوليخة ، دليل المنظمة الدولية للتوحيد القياسى/ ال1995المنظمة، ]محدد 
 [تعاريف 1991: 2لاللكترونيات 

sterile insect الخدولي المعيخار] محدد لعالج خضوعها نتيجة التكاثر عن عاجزة حشرة أي حشرة عقيمة 
 [2005 .3 رقم

sterile insect 
technique 

تقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الحشةةةةةةةةةةرات 

 العقيمة

 واسخخع نطخخاق علخخى اإلغراقةةي اإلطةةالق خخخالل مخخن اآلفةةات لمكافحةةة طريقخخة
 المجموعخات إحخدى فخي األنخواع نفس تكاثر من الحد بهدف عقيمة لحشرات
 [3.2005 رقم الدولي المعيار] الميدانية

stored product  غيخخر مصخخنع مخصخخص لالسخختهالك أو التصخخنيع ومخخخزون فخخي  منةةتج نبةةات  منتج مخزو
المجففخة  والفاكهةة والخضةروات الحبةوبشكل جاف )ويشمل بوجخه خخاص 

 [1990المنظمة، ]

suppression اآلفةةاتمصخخابة لخفخخض أعخخداد  منطقةةةفخخي  تةةدابير الصةةحة النباتيةةةتطبيخخق  *تقليص 
تعخخخديل لجنخخخة الخبخخخراء المعنيخخخة بتخخخدابير الصخخخحة النباتيخخخة،  ؛1995المنظمخخخة، ]

1999] 

surveillance عخخن آفةةةأو عخخدم وجخخود  وجةةودلجمخخع وتسخخجيل البيانخخات عخخن  رسةةميةعمليخخة  المراقبة 
لجنة الخبراء المعنية بتدابير ]أو أى إجراءات أخرى  الريد، المسحطريق 

 [2015؛ تعديل الهيئة 1996الصحة النباتية، 

survey أو لآلفةات تجمخع خصخائص لتحديخد زمنيخة فتخرة خخالل يجرى رسم  إجراء *مسح 
 لجنخخة تعخخديل ؛1990 المنظمخخـة،] مخخا منطقةةة فخخي توجةةد التخخى األنخخواع لتحديخخد
 [2015؛ تعديل الهيئة 1996 النباتية، الصحة بتدابير المعنية الخبراء

systems 
approach(es) 

 أسخخخخخخخخخخخخلوب
 النُظم

 منهخا يكخون أن علخى تتكامخل فيخه تخدابير مختلفخة اآلفخات مخخاطر دارةإلخيار 
 الخدولى المعيخار] بمفعخول تراكمخي  مستقلة، بصورة يعمالن األقل على اثنان
؛ تعخخديل 2005 النباتيخخة، الصخخحة لتخخدابير المؤقتخخة الهيئخخة تعخخديل ؛2002 .14 رقخخم

 [2015الهيئة 

technically justified  وجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةود
 مبررات فنية

 تحلية النتائج التى أمكن التوصل اليهخا باسختخدام  إلىوجود مبررات استنادا 
، أو أسخخلوب منخخاظر آخخخر لفحخخص وتقيخخيم المعلومخخات اآلفةةات لمخةةاطرمالئخخم 

االتفاقيخخة الدوليخخة لوقايخخة النباتخخات، ]العلميخخة المتخخوافرة، حيثمخخا ينطبخخق ذلخخك 
1997] 

test اآلفةات، بخالف الفحص البصرى، الذى ينفخذ لتبخين وجخود الرسميالفحص  اختبار 
 [1990المنظمة، ]معينة  آفاتأو للوقوف على 

tolerance level (of a 
pest) 

 انتشةارهاأو منخع  اآلفةةتلخك  مكافحةةما بوصفه عتبة العمل علخى  آفة ظهورمسةةةةةةةةةةةةةةتو  
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التحم  )آلفةة 
 *ما(

 [2009الهيئة، ] دخولهاأو 

transience  الوجةةةةةةةةةةةةةةةود
 العارض

 [1998 .8 رقم الدولى المعيار] توطنها إلى يؤدى أن يتوقع ال آفة وجود

transit  العبةةةةةةةةةةةةةةةةةور
 )الترانزيت(

 شحنة عابرةأنظر 

transparency الصةةحة النباتيةةةتةةدابير المبخخدأ القاضخخى بخخأن تتخخوافر علخخى الصخخعيد الخخدولى  شفافية 
؛ تعديل لجنة الخبراء المعنيخة 1995المنظمة، ]لى وضعها إواألسباب الداعية 

، اسخختنادا الخخى االتفخخاق بشخخأن تطبيخخق تخخدابير 1999بتخخدابير الصخخحة النباتيخخة، 
منظمةةة التجةةارة ) الصخخحة والصخخحة النباتيخخة لخخدى منظمخخة التجخخارة العالميخخة

 [(1994العالمية، 

treatment أو تعقيمهخا أو إزالتهخا أو تخميلهةا أو اآلفةات لقتخل رسةميا به مرخص إجراء معالجةال 
 .15 رقخخم الخخدولي المعيخخار ؛1995 المنظمخخة، تعخخديل ؛1990 المنظمخخة،] إماتتهةةا

 النباتيخة، الصخحة لتدابير المؤقتة الهيئة ؛2003 .18 رقم الدولي المعيار ؛2002
2005] 

treatment schedule   جةةةةةةةةةةةةةةةةةداو
 المعامالت

 إلخخى للتوصخخل  اسختيفاؤها يتعخخين التخي المعةةامالت إلحخدى الرئيسخخية المعلمخات
 أو منهخخا، الخختخلص أو مفعولهةةا إبطةةا  أو آفخخات قتخخل مثخخل) المتوخخخاة النتيجخخة
 المعيخار] محخدد فعاليةة مسختوى عنخد( حيويتهةا إ الةة أو خصخبة غيخر جعلهخا
 [2007. 28 رقم الدولي

visual examination  المعاينةةةةةةةةةةةةةةة
 البصرية

 البنةةةود مخخخن غيرهخخخا أو ،النباتيةةةة المنتجةةةات أو للنباتةةةات الماديخخخة المعاينخخخة
 أو مجسخام أو عدسخة بواسخطة أو المجخّردة، العخين باستخدام للوائح الخاضعة

 التجهيخز أو االختبةار إلخى اللجخوء دون من الملوثات أو اآلفات لكشف مجهر
 [2005 .23 رقم الدولي المعيار]

wood أخشةةةةةةةةةةةةةةةاب 
)بوصخخفها فئخخة 

 من السلع(*

و مخلفخخات ، الخشخخب المسخختدير، والخشخخب المنشخخور، والشخخظايا السخخلع مثخخل 
و باسخختثناء مخخواد التعبئخخة الخشخخبية  مخخع وجخخود أو بخخدون وجخخود لحخخاءالخشخخب 

 [2001، المؤقتة ؛ تعديل الهيئة1990المنظمة، ] منتجات البامبو

wood packaging 
material 

مةةواد التعبئةةة 
 الخشبية

 تسختخدم التخى( الورق منتجات باستثناء) األخشاب منتجات أو الخش  تشمل
 (الشةةحنة فةر  أخشةاب ذلخخك فخي بمخا) مخا سةةلعة نقخل أو ولحمايخة.كخدعامات

 [2002 .15 رقم الدولى المعيار]
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 2001في دورتها الثالثة في أبريل/نيسان بل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ألول مرة من ق   الضميمة ههذ تاعتمد
 2012مارس/آذار في الدورة السابعة لهيئة تدابير الصحة النباتية في  الضميمة هواعتمدت المراجعة األولى لهذ

 .من المعيار واجب االعتبارجزء  الضميمة

و"ليسةةت  "المكافحةةة الرسةةمية" يمفهةةومخطةةوط توجيهيةةة لتفسةةير وتطبيةة  : 1ضةةميمة 
 "مو عة عل  نطاق واسع

 المقدمة

 النطاق

 توجيهاً عن: الضميمةتؤمن هذه 

 المكافحة الرسمية لآلفات الخاضعة للوائح،  -

متى يمكن اعتبار آفة ما بأنها موجودة ولكنها غير موزعة على نطخاق واسخع، التخخاذ  تحديدو -
 قرار فيما إذا كانت ترقى لمرتبة آفة حجرية

 المراجع

يشخير المعيخار الحخالي إلخى المعخايير الدوليخة للصخحة النباتيخة. وهخي متاحخة علخى المنفخذ الخدولي 
 )https://www.ippc.int)للصحة النباتية 

 تعريف

 ّرف المكافحة الرسمية على أنها:تع

اإلنفخخاذ النشخخط للخخوائح الصخخحة النباتيخخة الُملزمخخة وتطبيخخق إجخخراءات الصخخحة النباتيخخة الُملزمخخة بهخخدف 
 استئصال أو إحتواء آفات حجرية أو إلدارة آفات غير حجرية خاضعة للوائح.

 الخلفية

"موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسع ومكافحة رسمياً" تعبر عخن مفهخوم أساسخي  الكلمات
في تعريف آفخة َحْجريخة. واسختناداً لخذلك التعريخف، يجخب أن تكخون األفخة الحجريخة دائمخاً ذات أهميخة 
 إقتصادية ممكنة للمنطقة المهددة. وإضافة لذلك، ينبغي أن تفي إما بمعيار أنها غير موجودة في تلك

المنطقة أو أن تفي بالمعايير المجتمعة كونها موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسع وتخضع 
 .لمكافحة رسمية

ف  بخخل ص بخه أو ينف خذ مخن ق  علخى أنخه " ينشخأ أو يُخرخ   ارسخمي مسخرد مصخطلحات الصخحة النباتيخةيعخّر 
ء أو استئصال لتجمخع إحخدى تقليص، أو احتوا"، والمكافحة على أنها "منظمة قطرية لوقاية النباتات

بشكل كاف بتوليفة  ر مفهوم المكافحة الرسميةومع ذلك، فألغراض الصحة النباتية، ال يعبّ   ".اآلفات
 .من هذين التعريفين

 :والغرض من هذه الضميمة هو تقديم وصف أكثر دقة لتفسير

دة فخي منطقخة مفهوم المكافحة الرسمية وتطبيقه في مجال الممارسة لآلفات الحجريخة الموجخو -
 ، وما وأيضاً لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح

مكافحخة رسخمية" لآلفخات ل خضخعمفهوم " موجودة ولكنهخا غيخر موزعخة علخى نطخاق واسخع وت -
 .الحجرية

درج في المعيار "غير موزعة على نطاق واسع" ليس مصطلحاً مشموالً في وصف وضع اآلفة المُ 
 .8م رقالدولي لتدابير الصحة النباتية 
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 المتطلبات

 متطلبات عامة .1

، وبخاصخخة مبخخادر عخخدم 1رقخخم تخضخخع المكافحخخة الرسخخمية للمعيخخار الخخدولي لتخخدابير الصخخحة النباتيخخة 
 .تدابير الصحة النباتية، وتحليل مخاطر اآلفات تعادلالتمييز، والشفافية، و

 المكافحة الرسمية 1.1

 تشمل المكافحة الرسمية على:

 اإلحتواء في المنطقة )المناطق( المصابةو/أو  اإلستئصال -

 المراقبة في المنطقة )المناطق( المهددة -

القيود المرتبطة بالحركة إلى أو ضمن المنطقة )المناطق( المحمية بما في ذلك تدابير الصحة  -
 النباتية المطبقة عند اإلستيراد.

مخة د أدنخى، أن يكخون تقيخيم ومخن المطلخوب، كحخ .تشمل جميع برامج المكافحة الرسمية عناصخر ُملز 
البرنخخامج ومراقبخخة اآلفخخة جخخزءاً مخخن بخخرامج المكافحخخة الرسخخمية لتحديخخد مخخدى الحاجخخة إلخخى المكافحخخة 

ق ويتعي ن أن تكون التدابير التي تطب خ .وتأثيرها، لتبرير التدابير المطبقة عند االستيراد للغرض نفسه
 أدناه(. 2.2م عند االستيراد متسقة مع مبدأ عدم التمييز )أنظر القس

أمخخا  .للتقلخخيص وبالنسخخبة لآلفخخات الَحْجريخخة، يجخخوز أن تشخخمل تخخدابير االستئصخخال واالحتخخواء عنصخخراً 
بالنسبة لآلفات غير الَحْجرية الخاضعة للوائح، فيجوز استخدام عنصر للتقليص لتالفي حدوث آثخار 

 .الغرس اقتصادية غير مقبولة حيث أن ذلك ينطبق على االستخدام المقصود لنباتات

 غير مو عة عل  نطاق واسع 2.1

مفهوم يعزو إلى وجود اآلفة وتوزيعها ضمن منطقة ما. يمكخن  و"غير موزعة على نطاق واسع" ه
وضع اآلفة في فئة موجودة وموزعخة علخى نطخاق واسخع فخي منطقخة مخا أو غيخر موزعخة علخى نحخو 

نخت اآلفخة غيخر موزعخة علخى نطخاق واسع، أوغائبة. وفي تحليل مخاطر اآلفة، يتم تحديخد فيمخا إذا كا
آفخة مخا وبالتخالي فهخي ليسخت  نال يتوقخع تخوط  أنخه يعني الوجود العخارض  التصنيف. واسع في خطوة

 ذات صلة بمفهوم "غير موزعة على نطاق واسع".

علخى البلخد المسختورد  نوفي حالة آفة حجرية موجودة ولكنها غيخر موزعخة علخى نطخاق واسخع، يتعخي  
تعريف المنطقة )المناطق( المصابة والمنطقة )المنخاطق( المهخددة. وعنخدما تعتبخر آفخة حجريخة غيخر 
موزعة علخى نطخاق واسخع، فهخذا يعنخي أن اآلفخة محخددة فخي أجخزاء مخن توزعهخا الممكخن وأن هنخاك 

ارها. وال تحتاج هذه مناطق خالية من اآلفة تكون في خطر من خسارة إقتصادية من دخولها أو انتش
المناطق المهددة أن تكون متجاورة ولكنها قد تتألف من عدة أجزاء مميخزة. وبغيخة تبريخر إعخالن أن 
اآلفة غير موزعة على نحو واسع، يتعي ن تأمين وصف وتحديد للمنخاطق المهخددة إذا تخم طلخب ذلخك. 

 ر مع الزمن.صنيف قد يتغي  هناك درجة من عدم اليقين مرافقة ألي تصنيف للتوزيع. كما أن الت

يتعيّن أن تكون المنطقة التي تكون فيها اآلفة غير موزعة على نحو واسع هي ذاتهخا كالمنطقخة التخي 
ينطبق عليها التأثير اإلقتصادي )مثل المنطقة المهددة( وحيثما تكون اآلفة تحخت مكافحخة رسخمية أو 

آفخة حجريخة، بمخا فخي ذلخك اعتبخار توزيعهخا، معتبرة لمكافحة رسمية. إن اتخاذ قرار بأن آفة مخا هخي 
ووضع تلك اآلفة تحت مكافحة رسمية، يتم نمطياً فيما يخخص بلخداً بأكملخه. علخى أنخه قخد يكخون أكثخر 
مناسبة، في بعض األحوال، إلخضاع اآلفة للوائح على أنها آفة حجرية في أجزاء من البلد بدالً مخن 

تصخادية الممكنخة لآلفخة لتلخك األجخزاء عنخد تحديخد تخخدابير البلخد بأكملخه. ويتوجخب مراعخاة األهميخة اإلق
الصحة النباتية. وكأمثلة عخن الحخاالت التخي يكخون ذلخك مناسخباً هخي بلخدان تشخمل تخومهخا جزيخرة أو 

ن اآلفخخخة و حخخخاالت أخخخخرى حيثمخخخا توجخخخد حخخخواجز طبيعيخخخة أو مختلقخخخة إصخخخطناعياً أمخخخام تخخخوط  أأكثخخخر 
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دة بسخخبب الطقخخس إلخخى تكخخون فيهخخا محاصخخيل محخخددة مقي خختخخي الوانتشخخارها، مخخن قبيخخل البلخخدان الواسخخعة 
 مناطق معرفة بشكل جيد.

 القرار بتطبي  المكافحة الرسمية  3.1

كافح رسخخمياً آفخخة ذات أهميخخة إقتصخخادية سخخت قخخد تختخخار منظمخخة قطريخخة لوقايخخة النباتخخات فيمخخا إذا كانخخت
وامخخل ذات الصخلة مخخن محتملخة تكخون موجخخودة ولكنهخا غيخر موزعخخة علخى نطخخاق واسخع، مراعيخة الع

تحليل مخاطر اآلفات، كتكلفة ومنافع إخضاع آفة للوائح، والقابلية اللوجستية والتقنية لمكافحة اآلفخة 
ضمن المنطقة المحددة. وإذا لم تكن اآلفة خاضعة لمكافحة رسمية، فإنها غير مؤهلة عند ذلك ك فخة 

 .حجرية

 شروط نوعية .2

ء بهخا بتحليخل مخخاطر اآلفخخات، التبريخر الفنخي، عخدم التمييخخز، تخرتبط الشخروط النوعيخة الواجخب الوفخخا
الشخخفافية، اإلنفخخاذ، الطبيعخخة الُملزمخخة للمكافحخخة الرسخخمية، منطقخخة التطبيخخق وسخخلطة المنظمخخة القطريخخة 

 .لوقاية النباتات والمشاركة في المكافحة الرسمية

 التبرير الفني 1.2

يتعي ن أن تكون المتطلبات المحلية ومتطلبات الصحة النباتية لإلستيراد مبررة فنياً وتؤدي إلى تدابير 
 صحة نباتية غير مميزة.

كنخة، التوزيخع المحتمخل وبخرامج مْ يتطلب تطبيق تعريف آفة حجرية معرفخة باألهميخة اإلقتصخادية المُ 
 المكافحخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخة الرسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخمية

(. يتم تحديد توصيف اآلفة على أنها موجخودة وموزعخة 2رقم نباتية )المعيار الدولي لتدابير الصحة ال
على نطاق واسع أو موجودة ولكنها غير موزعة على نطخاق واسخع فيمخا يتعلخق بتوزعهخا المحتمخل. 

عطيخت الفرصخة مثخل وجخود ويمثل التوزيع المحتمل المنطقة حيث قد تصخبح اآلفخة متوطنخة إذا مخا أُ 
حفزة كالطقس والتربخة. ويخؤمن المعيخار الخدولي لتخدابير الصخحة النباتيخة مالالعوائل والعوامل البيئية 

توجيهخخاً عخخن العوامخخل الواجخخب مراعاتهخخا أثنخخاء تقخخدير احتمخخال التخخوط ن واإلنتشخخار عنخخد القيخخام  11رقخخم 
ن يتعخي   بتحليل مخاطر اآلفات. وفي حالة آفة تكون موجودة ولكنها غير موزعخة علخى نطخاق واسخع،

 األهمية اإلقتصادية متعلق بالمنطقة التي تكون اآلفة فيها غير متوطنة.أن يكون تقدير 

ع آفة ما فخي منطقخة مخا لمزيخد مخن اإلعتبخار فيمخا إذا كانخت اآلفخة يتعي ن استخدام المراقبة لتحديد توز  
توجيهخخاً عخخن  6رقخخم غيخخر موزعخخة علخخى نطخخاق واسخخع. يخخؤمن المعيخخار الخخدولي لتخخدابير الصخخحة النباتيخخة 

العوامخخل البيولوجيخخة كخخدورة حيخخاة اآلفخخة، وسخخائل ، ويشخخمل أحكامخخاً عخخن الشخخفافية. قخخد تخخؤثر المراقبخخة
اإلنتشار ومعدل التكاثر في تصميم برامج المراقبة، تفسير بيانات المسح ومستوى الثقة في تصنيف 

 إن توزيخع آفخة مخا فخي منطقخة لخيس ظرفخاً ثابتخاً. وقخد .آفة ما على أنها غير موزعة على نطاق واسع
تستوجب الظروف المتغيرة أو معلومات جديدة إعادة النظر فيما إذا كانت آفة ما غير موزعة علخى 

 نحو واسع.

 عد  التمييز 2.2

بخين المتطلبخات المحليخة ومتطلبخات الصخحة النباتيخة لالسختيراد مخن المبخادر مخا يعد مبدأ عدم التمييز 
ات الخاصخة باالسختيراد أكثخر تشخدداً مخن يتعيّن، على وجه الخصوص، أال تكخون المتطلبخ  .األساسية

د لخخذلك، يتعخخي ن وجخخود توافخخق بخخين المتطلبخخات االسخختيراد  .تخخأثير المكافحخخة الرسخخمية فخخي بلخخد مسخختور 
 :المتطلبات المحلية بالنسبة آلفة محددة

 أال تكون متطلبات االستيراد أكثر تشدداً من المتطلبات المحلية. يتعي ن -

ً االمحلية ومتطلبات  أن تكون المتطلبات يتعي ن -  .الستيراد متماثلة أو أن يكون تأثيرها متكافئا

مة في المتطلبات المحلية ومتطلبات  يتعي ن -  .الستيراد متماثلةاأن تكون العناصر الُملز 
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أن تكخخون كثافخخة تفتخخيش الشخخحنات المسخختوردة مماثلخخة للعمليخخات المكافئخخة لهخخا فخخي بخخرامج  يتعخخي ن -
 .المكافحة المحلية

أن تكخخون أعمخخال الصخخحة النباتيخخة أو مكافئاتهخخا المطبقخخة علخخى  ة عخخدم االمتثخخال، يتعخخي نفخخي حالخخ -
 الشحنات المستوردة مماثلة لإلجراءات المحلية أو مكافئة لها.

ل في البرنامج المحلي للمكافحة الرسمية، يتعي ن - تطبيق مستوى  في حالة تطبيق مستوى التحم 
المستوردة وعلى وجه الخصوص، في حالة عخدم اتخخاذ أي ل نفسه على المواد المكافئة التحم  

ل المعني، إجراء في البرنامج المحلي للمكافحة الرسمية ألن اإلصابة ال تتجاوز مستوى التحم  
اتخخخاذ أي عمخخل علخخى الشخخحنة المسخختوردة إذا كانخخت اإلصخخابة فيهخخا ال تتجخخاوز  عندئخخذ ال يتعخخي ن

ً  .ل نفسهمستوى التحم   خ، يتم تحديخوعموما ل لإلسختيراد عخن طريخق د اإلمتثخال لمسختويات التحم 
ل بالنسبة للشخحنات المحليخة تحديد مستوى التحم   التفتيش أو االختبار عند الدخول، بينما يتعي ن

 ق عندها تدابير المكافحة الرسمية.عند آخر نقطة تطب  

ة الرسخمية، في حالة السماح بخفض المستوى أو إعخادة التصخنيف فخي برنخامج محلخي للمكافحخ -
 .أن يكون هذا الخيار متاحاً أيضاً بالنسبة للشحنات المستوردة يتعي ن

 الشفافية 3.2

ومتطلبات الصحة النباتية لالستيراد موثقة، مع  أن تكون المتطلبات المحلية للمكافحة الرسمية يتعي ن
 .إتاحة الفرصة لإلطالع عليها عند الطلب

 اإلنفاذ 4.2

اإلنفخخاذ المحلخخي لبخخرامج المكافحخخة الرسخخمية مكافئخخاً إلنفخخاذ متطلبخخات الصخخحة النباتيخخة يتعخخي ن أن يكخخون 
 :و يتعي ن أن يشمل اإلنفاذ على .لالستيراد

 أساس قانوني -

 قواعد للتنفيذ العملي -

 التقييم والمراجعة -

 .اتخاذ أعمال صحة نباتية في حالة عدم االمتثال -

 الطبيعة الملزمة للمكافحة الرسمية 5.2

مخة بمعنخى أن يكخون جميخع األشخخاص المعنيخين مُ  تكون اً باتخخاذ يخلخزمين قانونالمكافحة الرسمية ُملز 
مخخاً فخخي جميخخع  اإلجخخراءات الالزمخخة. ويكخخون نطخخاق بخخرامج المكافحخخة الرسخخمية لآلفخخات الَحْجريخخة ُملز 

سخبة األحوال )فيما يخص إجراءات حمالت االستئصال، على سبيل المثال(، بينما يكون النطخاق بالن
مخخاً فقخط فخخي ظخخروف معينخة )بخخرامج إصخخدار الشخخهادات  لآلفخات غيخخر الَحْجريخخة الخاضخعة للخخوائح ُملز 

 .الرسمية، على سبيل المثال(

 منطقة التطبي  6.2

يمكن تطبيق برنامج للمكافحة الرسمية على المستوى القطري، أو شبه القطري أو مستوى المنطقة 
كمخخا يتعخخي ن أن يكخخون لمتطلبخخات  ة.تخخدابير المكافحخخة الرسخخميويتعخخي ن تحديخخد منطقخخة تطبيخخق  .المحليخخة

 .الصحة النباتية لالستيراد التأثير نفسه للمتطلبات المحلية المطبقة ألغراض المكافحة الرسمية

 سلطة المنظمة القطرية لوقاية النباتات ومشاركتها في مجا  المكافحة الرسمية 7.2

 :يتعي ن للمكافحة الرسمية

أن يكون معترفاً بها من جانب الطرف المتعاقد أو من قبل المنظمة القطرية لوقاية  أن تُنشأ أو -
 النباتات، بموجب سلطة تشريعية مناسبة
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أن تقخخوم بهخخا، أو تخخديرها أو تشخخرف عليهخخا المنظمخخة القطريخخة لوقايخخة النباتخخات، أو أن تكخخون  -
 على أقل تقدير -خاضعة لتدقيقها/لمراجعتها، 

 قد أو المنظمة القطرية لوقاية النباتات إنفاذهاأن يضمن الطرف المتعا -

أن يكون الطرف المتعاقد أو المنظمة القطرية لوقاية النباتخات همخا المسخئوالن عخن تعخديلها أو  -
 .إنهاء العمل بها أو إلغاء االعتراف الرسمي بها

ويجخوز أن تكخون أجهخزة  .برامج المكافحة الرسمية عل  الطةر  المتعاقةد مسا لةمسؤولية و تقع
أخرى غير المنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن جوانب من برامج المكافحة الرسمية، كما 
يجوز إسناد مسؤولية جوانب معينة من برامج المكافحة الرسمية لسلطات قطرية فرعيخة أو للقطخاع 

دراية كاملة بجميع جوانخب بخرامج ويتعي ن أن تكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات على   .الخاص
 .المكافحة الرسمية في البلد
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 .2003في أبريل/نيسان  الخامسة في دورتها هذه الضميمةاعتمدت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 

 من المعيار. واجب االعتبارجزء  الضميمة

 خطةةةوط توجيهيةةةة بشةةة   فهةةةم األهميةةةة االقتصةةةادية المحتملةةةة والمصةةةطلحات: 2 الضةةةميمة
 المتصلة بها مع اإلشارة إل  االعتبارات البيئية

 الغرض والنطاق .1

هذه الخطوط التوجيهية خلفية الموضخوع وغيرهخا مخن المعلومخات ذات الصخلة بقصخد توضخيح  توفر
والمصطلحات المتصلة بها، حتى تكون مثل هذه المصطلحات مفهومة  األهمية االقتصادية المحتملة

 بوضوح ويكخون تطبيقهخا متسخقا مخع االتفاقيخة الدوليخة لوقايخة النباتخات )االتفاقيخة(، والمعخايير الدوليخة
لتخخدابير الصخخحة النباتيخخة. وتبخخين هخخذه الخطخخوط التوجيهيخخة أيضخخا تطبيخخق مبخخادر اقتصخخادية معينخخة فخخي 
صخخلتها بأهخخداف االتفاقيخخة، وخاصخخة فخخي مخخا يتعلخخق بوقايخخة األنخخواع النباتيخخة غيخخر المزروعة/الطليقخخة، 

  .فاتآوهي والحياة النباتية البرية، والمواطن والنظم االيكولوجية، من األنواع الغريبة الغازية 

  وتوضح الخطوط التوجيهية أن االتفاقية:

 يمكن أن تعبر عن االهتمامات البيئية من الناحية االقتصادية باستخدام قيم نقدية أو غير نقدية؛ -

 اآلفات؛ ألثرتؤكد أن التأثير السوقي ليس هو المؤشر الوحيد  -

النباتيخة بالنسخبة لآلفخات التخي ال فخي اتخخاذ تخدابير الصخحة  األطراف المتعاقدةتحافظ على حق  -
يمكن بسهولة قياس األضرار االقتصادية التي تلحقها بالنباتات، أو المنتجات النباتية، أو النظم 

 االيكولوجية في منطقة ما.

، أن نطاق االتفاقية يشمل وقاية النباتات المزروعخة فخي القطخاع باآلفاتكما أنها توضح، فيما يتعلق 
 الزراعخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخي

والنباتخات غيخر المزروعة/الطليقخة، والحيخاة النباتيخة البريخة، والموائخل ، -الغابخات وبساتين فالحة ال-
 والنظم االيكولوجية.

 الخلفية .2

، بما في ذلخك تلخك التخي تتعلخق فات اآلأكدت االتفاقية، تاريخيا، أن النتائج المناوئة التي تترتب على 
تيخخة البريخخة، والموائخخل، والخخنظم االيكولوجيخخة، تقخخاس بالنباتخخات غيخخر المزروعة/الطليقخخة، والحيخخاة النبا

بالقيمخخخة االقتصخخخادية. واإلشخخخارة إلخخخى تعخخخابير اآلثخخخار االقتصخخخادية، والتخخخأثير االقتصخخخادي، واألهميخخخة 
االقتصادية المحتملة، والتأثير االقتصادي غير المقبول، وكذلك استخدام كلمة اقتصادي في االتفاقية 

صخخخحة النباتيخخة قخخخد أسخخفر عخخخن شخخيء مخخخن سخخوء الفهخخخم السخختخدام هخخخذه والمعخخايير الدوليخخخة لتخخدابير ال
 ولبؤرة تركيز االتفاقية. المصطلحات

وينطبق نطاق االتفاقية على وقاية الحياة النباتية البرية ممخا أسخفر عخن إسخهام مهخم فخي الحفخاظ علخى 
جانخب التجخاري التنوع الحيوي. ومع ذلك فقد نشأ سخوء فهخم مخؤداه أن االتفاقيخة ال تتركخز إال علخى ال

وأنهخخا محخخدودة فخخي نطاقهخخا. ولخخم يفهخخم بوضخخوح أن االتفاقيخخة يمكخخن أن تعبخخر عخخن االهتمامخخات البيئيخخة 
فاقخات األخخرى، بمخا فخي ذلخك مخع االت باالتساقبالقيمة االقتصادية. وأدى ذلك إلى نشأة قضايا تتعلق 

 المستنفدة لطبقة األوزون.اتفاقية التنوع الحيوي وبروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد 

 القيمة االقتصادية والنطاق البيئي لالتفاقية والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية .3

االقتصخخادية الخخواردة فخخي االتفاقيخخة والمعخخايير الدوليخخة لتخخدابير الصخخحة  المصخخطلحاتيمكخخن تصخخنيف 
 النباتية على النحو اآلتي.

 تحتاج إلى اجتهاد لتعزيز القرارات الخاصة بالسياسات: مصطلحات

 (؛آفة خاضعة للحجر الزراعياألهمية االقتصادية المحتملة )في تعريف  -

 (؛آفة غير حجرية تخضع للوائحالتأثير االقتصادي غير المقبول )في تعريف  -
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 (.منطقة مهددةخسائر اقتصادية كبيرة )في تعريف  -

 جتهادات السابقة: مصطلحات تتعلق بأدلة تعزز اال

لتخدابير الحد من اآلثار االقتصادية )في تعريخف لخوائح الصخحة النباتيخة والتفسخير المتفخق عليخه  -
 (؛الصحة النباتية

 (؛تحليل مخاطر اآلفاتأدلة اقتصادية )في تعريف  -

 ؛)1997(من االتفاقية، 3-7تتسبب في أضرار اقتصادية )في المادة  -

 لتدابير الصحة النباتية(؛ 16و 11ر المباشر )في المعيار رقم التأثير االقتصادي المباشر وغي -

 لتدابير الصحة النباتية(؛ 11النتائج االقتصادية والنتائج االقتصادية المحتملة )في المعيار رقم  -

 لتدابير الصحة النباتية(. 11النتائج التجارية وغير التجارية )في المعيار رقم  -

لتخدابير الصخحة النباتيخة إلخى األضخرار البيئيخة كعامخل يؤخخذ فخي االعتبخار فخي  2شير المعيار رقخم يو
منها بنودا جديدة تدل علخى النطخاق الواسخع  3-2-2تقدير األهمية االقتصادية المحتملة. ويشمل القسم 

 للتأثيرات االقتصادية المزمع تغطيته.

، بخصوص تصنيف اآلفات، أنه 5-1-1-2لتدابير الصحة النباتية، في القسم  11الحظ المعيار رقم يو
بمخا ينبغي وجود دالئل واضحة على أن اآلفة من المحتمل أن يكون لها تأثير اقتصادي غيخر مقبول،

من المعايير الدولية  3-2التأثير على البيئة، في منطقة تحليل مخاطر اآلفات. ويصف القسم  في ذلك
آثخخار المحتملخة لخدخول آفخة مخا. ويمكخن أن تعتبراالجخراءات التخي تتبخع فخي تقخدير النتخائج االقتصخادية 

 4-2-3-2لتحليل النتائج التجارية. أما القسم  2-2-3-2مباشرة أو غير مباشرة. ويتصدى القسم  اآلفات
فيوفر التوجيه بشأن تقدير النتائج غير التجارية والبيئية لدخول اآلفة. وهو يسلم بأن أنماط معينة من 

ق قائمة ال يمكن تحديدها بسهولة، لكن يسترسل ليبين أنخه يمكخن تقريخب اآلثار قد ال تنطبق على سو
التأثير بمنهج تقييم غير سوقي مناسب. ويالحظ هذا القسم أنه إذا كان القياس الكمي غير ممكن، فإن 
هذا الجزء من التقدير ينبغي أن يتضمن على األقل تحليال كيفيا )وصخفيا( وشخرحا لطريقخة اسختخدام 

( اآلثخار لآلفخات )اآلثار غيخر المباشخرة 2-1-3-2. ويغطي القسم اآلفات تحليل مخاطر المعلومات في
البيئية أو غيرها من اآلثار غيخر المرغخوب فيهخا لتخدابير المكافحخة، وذلخك كجخزء مخن تحليخل النتخائج 

يخوفر اإلرشخاد  4-3غيخر مقبخول، فخإن القسخم  اآلفات مخاطر. وحيثما اعتبر أحد المحتملة االقتصادية
بشخخأن انتقخخاء أوجخخه خيخخار إدارة المخخخاطر، بمخخا فخخي ذلخخك قيخخاس الكفخخاءة التكاليفيخخة، وإمكانيخخة التطبيخخق 

 والتدابير األقل تقييدا للتجارة.

، سلمت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بأنه ينبغي، لمراعاة االهتمامات 2001في أبريل/نيسان 
لحاليخة لالتفاقيخة، أن يشخمل التوضخيح اإلضخافي النظخر فخي النقخاط الخمخس البيئية، في إطار المهمخة ا

 :لآلفاتالمقترحة التالية التي تتعلق بالمخاطر البيئية المحتملة 

 تخفيض أو إزالة األنواع النباتية المحلية المعرضة للخطر )أو المهددة(؛ -

علخخخى نظخخخام تخفخخخيض أو إزالخخخة نخخخوع نبخخخاتي رئيسخخخي )نخخخوع يقخخخوم بخخخدور رئيسخخخي فخخخي الحفخخخاظ  -
 إيكولوجي(؛

 تخفيض أو إزالة نوع نباتي يعد عنصرا رئيسيا من نظام أيكولوجي محلي؛ -

 إحداث تغير في التنوع الحيوي النباتي على نحو يسفر عن زعزعة استقرار نظام أيكولوجي؛ -

اإلشخعار عخن بخرامج مكافحخة أو إزالخة أو إدارة قخد تنشخأ الحاجخة إليهخا إذا دخلخت آفخة حجريخخة،  -
هذه البرامج )استخدام مبيدات اآلفات أو المفترسات أو الطفيليخات غيخر المحليخة( علخى وتأثير 

 التنوع الحيوي.

ومخخن ثخخم، فمخخن الواضخخح، فيمخخا يتعلخخق باآلفخخات النباتيخخة، أن نطخخاق االتفاقيخخة يشخخمل وقايخخة النباتخخات 
/الطليقخخة، المزروعخة فخخي القطخخاع الزراعخخي )فالحخخة البسخاتين والغابخخات(، والنباتخخات غيخخر المزروعة

 والحياة النباتية البرية والنظم اإليكولوجية.
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 االعتبارات االقتصادية في تحلي  مخاطر اآلفات .4

 أنماط اآلثار االقتصادية 1.4

ينبغي، في تحليل مخاطر اآلفات، أال تفسر اآلثار االقتصادية على أنها آثخار سخوقية فحسخب. فالسخلع 
 والخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخدمات التخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخي

ال تباع في األسواق التجارية يمكن أن تكون لها قيمة اقتصادية، كما أن التحليل يتجاوز كثيرا نطاق 
يخخوفر إطخخارا يجخخوز أن تحلخخل فيخخه  اآلثخخار االقتصخخاديةدراسخخة السخخلع والخخخدمات. واسخختخدام مصخخطلح 

القتصخخادي طائفخة واسخعة مخخن اآلثخار )بمخخا فخي ذلخخك اآلثخار البيئيخخة واالجتماعيخة(. ويسخختخدم التحليخل ا
القيمة النقدية كمقياس لتمكين راسمي السياسات من مقارنة تكاليف وفوائخد أنخواع مختلفخة مخن السخلع 
والخدمات. وال يستبعد ذلخك اسختخدام أدوات أخخرى كخالتحليالت الكيفيخة والبيئيخة التخي قخد ال تسختخدم 

 القيم النقدية.

 التكاليف والفوائد 2.4

العامة في اتباع أيخة سياسخة إذا كانخت فوائخدها تضخاهي تكاليفهخا علخى يتمثل أحد المعايير االقتصادية 
األقل. وتستخدم التكخاليف والفوائخد بمفهومهخا الواسخع لتشخمل الجوانخب السخوقية وغيخر السخوقية علخى 
السواء. ويمكن أن تتمثّل التكاليف والفوائد بكل من المقاييس الكمية والنوعية. وقد يكون قياس السلع 

 ر السخخخخخخخخخخخخخخخخخخوقية صخخخخخخخخخخخخخخخخخخعبا مخخخخخخخخخخخخخخخخخخن الناحيخخخخخخخخخخخخخخخخخخة الكميخخخخخخخخخخخخخخخخخخةوالخخخخخخخخخخخخخخخخخخخدمات غيخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
 إال أن النظر فيه يعد أمرا أساسيا مع ذلك.

وال يستطيع التحليل االقتصادي ألغراض الصحة النباتية أن يوفر إال المعلومات المتعلقة بالتكخاليف 
والفوائد وهو ال يحكم على ما إذا كان توزيع ما لتكاليف وفوائد سياسة معينة أفضل بالضخرورة مخن 

وزيع آخر لها. وينبغي من حيث المبدأ، قياس الفوائد والتكاليف بغض النظر عخن مخن سختعود عليخه ت
أو يتحمل عبئها. ونظرا ألن األحكام الخاصة بالتوزيع المفضل هي خيارات تتعلق بالسياسات، فإنه 

 ينبغي أن تكون لهذه األخيرة عالقة منطقية باعتبارات الصحة النباتية.

التكاليف والفوائد في الحسبان سخواء كانخت نتيجخة مباشخرة أو غيخر مباشخرة لخدخول وينبغي أن تؤخذ 
آفة أو كان ال بد من حدوث سلسلة من المسببات قبخل تكبخد التكخاليف أو تحقخق الفوائخد. وقخد ال تكخون 
التكاليف والفوائد المقترنة بالنتائج غير المباشرة لخدخول آفخة مؤكخدة بخنفس درجخة التكخاليف والفوائخد 

لمقترنة بالنتائج المباشرة لذلك. وكثيرا ما ال تكون هناك معلومات نقدية بشأن تكلفة أيخة خسخارة قخد ا
تخنجم عخخن دخخول اآلفخخات إلخخى البيئخات الطبيعيخخة. وينبغخي ألي تحليخخل أن يحخخدد ويفسخر الشخخكوك التخخي 

 ها.تكتنف تقدير التكاليف والفوائد كما ينبغي أن يبين بوضوح االفتراضات التي يقوم علي

 التطبي  .5

 أهمية اقتصادية محتملة:فات آلقبل القول بأن آلفة من آ 1ينبغي الوفاء بالمعايير اآلتية

 وجود احتمال للدخول إلى منطقة تحليل مخاطر اآلفات؛ -

 وجود احتمال االنتشار بعد التوطن؛ -

 احتمال حدوث تأثير ضار على النبات، ومثال: -

 مثال(؛ أو المحاصيل )خسائر في الغالت أو الجودة •

 البيئة، مثل اإلضرار بالنظم االيكولوجية؛ أو •

 قيمة محددة أخرى، مثل االستجمام، أو السياحة، أو جمال الطبيعة. •

                                                   
( تنص على أنه 1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) 3-فيما يتصل بالمعيارين األول والثاني، فإن المادة السابعة  1

 بالنسبة "لآلفات التي قد
 ال تكون قادرة على التوطن، ينبغي أن تكون التدابير التي تتخذ حيال هذه اآلفات لها ما يبررها من الناحية الفنية".
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، هو أحد أنواع األضخرار اآلفات، فإن الضرر البيئي الناتج عن دخول إحدى 3وكما أشير في القسم 
يخار الثالخخث أعخاله، لألطخخراف المتعاقخدة فخخي التخي تعتخرف بهخخا االتفاقيخة. وبالتخخالي، وفيمخا يتعلخخق بالمع

االتفاقية الحق في أن تتخذ تدابير للصحة النباتية حتى وإن اقتصرت على آفة واحدة فقخط يحتمخل أن 
تحليخل لمخخاطر اآلفخات يشخمل النظخر  تضر بالبيئة فحسب. وينبغي أن يقوم هذا اإلجراء على أساس

ن التأثير المباشخر وغيخر المباشخر لآلفخات علخى البيئخة، في دالئل اإلضرار المحتمل بالبيئة. ولدى بيا
 ينبغي تحديد طبيعة األضرار أو الخسائر، الناجمة عن دخول اآلفة، في تحليل مخاطر اآلفات.

وفي حالة اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، فإن دخول اآلفة في منطقة موضع اهتمام واآلثار 
وثيقخخخة ببحخخث التخخأثير غيخخر المقبخخول اقتصخخاديا، نظخخخرا ألن  البيئيخخة لخخذلك ال تعخخد معخخايير ذات صخخلة

 (.لتدابير الصحة النباتية 11والمعيار رقم  16مجموعات هذه اآلفات متوطنة بالفعل )أنظر المعيار رقم 
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 من المعيار. واجب االتباعيقصد بهذا المرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا 

 2 للضميمةمرف  

 .الضميمة هتوضيحا إضافيا لبعض المصطلحات المستخدمة في هذيوفر هذا المرفق 

: يسخختخدم فخخي المقخخام األول القخخيم النقديخخة لتمكخخين راسخخمي السياسخخات مخخن مقارنخخة التحليخخل االقتصخخادي
تكاليف وفوائد مختلف أنواع السلع والخدمات. وهو يتجاوز مجرد دراسة السلع والخدمات السوقية. 

ي مخخن اسخختخدام مقخخاييس أخخخرى ال تسخختخدم القيمخخة النقديخخة؛ مثخخال ذلخخك، وال يمنخخع التحليخخل االقتصخخاد
 التحليل الكيفي أو البيئي.

: تشخخمل كخخل مخخن اآلثخخار السخخوقية واآلثخخار غيخخر السخخوقية، مثخخل االعتبخخارات البيئيخخة اآلثخخار االقتصخخادية
الجتماعيخة. واالجتماعية. وقد يكون مخن الصخعب قيخاس القيمخة االقتصخادية لآلثخار البيئيخة أو اآلثخار ا

ومثال ذلك، بقاء نوع نباتي آخر وحسن أحواله أو القيمة الجمالية لغايخة أو دغخل. ويمكخن النظخر فخي 
 القيمة الكيفية أو الكمية على السواء لدى قياس اآلثار االقتصادية.

من : يشمل ذلك كل من القياسات السوقية والنتائج التي قد ال يكون التأثير االقتصادي آلفات النباتات
السهل قياسها بالقيمة االقتصادية المباشرة، وإن كانت تمثل خسخارة أو ضخررا للنباتخات المزروعخة، 

 أو النباتات غير المزروعة، أو المنتجات النباتية.

: هخخخي األسخخخاس لقيخخخاس تكلفخخخة أثخخخر التغيخخخرات )فخخخي التنخخخوع الحيخخخوي، أو الخخخنظم القيمخخخة االقتصخخخادية
دارة، أو المخوارد الطبيعيخة علخى سخبيل المثخال( علخى الرفاهخة اإليكولوجية، أو الموارد الخاضعة لخإل

 البشخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخرية. ويمكخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخن أن تكخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخون للسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخلع والخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخدمات التخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخي
ال تبخخاع فخخي األسخخواق التجاريخخة قيمخخة اقتصخخادية. وتحديخخد القيمخخة االقتصخخادية ال يمنخخع االهتمامخخات 

 ك التعاوني.األخالقية أو الغيرية ببقاء وحسن أحوال األنواع األخرى على أساس من السلو

 : هو تقييم الصفات أو الخصائص بقيمة أخرى غير القيمة النقدية أو الرقمية.القياس الكيفي

 : هو تقييم الصفات أو الخصائص بالقيمة النقدية أو غيرها من التعابير الرقمية.القياس الكمي



  5المعيار الدولي رقم  1المرفق  -مسرد مصطلحات الصحة النباتية

37 التفاقية الدولية لوقاية النباتاتا  -5 المعيار رقم  

 2009أبريل/نيسان  -مارس/آذار  في الرابعةاعتمد هذا المرفق ألول مرة من ق بل هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها 
 من المعيار. تباعواجب االيقصد بهذا المرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا 

ع : 1المرف   البيولوجي في عالقتها بقائمة مصطلحات الصحة مصطلحات اتفاقية التنوة
 النباتية

 المقدمة .1

، إيضاح أن نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يشمل المخخاطر الناشخئة عخن اآلفخات 2001تم، منذ 
التي تؤثر في المقام األول على البيئة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك النباتات الضارة. ومن ثم فقخد 

 5يخخق الخبخخراء الفنخخي المعنخخي بقائمخخة المصخخطلحات، الخخذي يسخختعرض المعيخخار الخخدولي رقخخم فحخص فر
(، إمكانيخة إضخخافة مسخخرد، المشخار إليهخخا فيمخا بعخخد بتعبيخر 2008، قائمخة مصخخطلحات الصخحة النباتيخخة)

مصطلحات وتعاريف جديدة إلى المعيخار الخدولي لتخدابير الصخحة النباتيخة لتغطيخة هخذا المجخال الخذي 
نشغال. وقد نظر الفريق، بصفة خاصة، في المصطلحات والتعاريف المستخدمة فخي اتفاقيخة يثير اال

بغية إضافتها إلى القائمخة، علخى نحخو مخا حخدث مخن قبخل فخي عخدة حخاالت بالنسخبة  *التنوع البيولوجي
 لمصطلحات منظمات دولية أخرى.

بيولخوجي قخد أظهخرت أنهخا تقخوم إال أن دراسة المصطلحات والتعاريف التي تتيحها اتفاقيخة التنخوع ال
على مفاهيم تختلف عن مفاهيم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بحيث تشخير المصخطلحات المتماثلخة 
إلخخى معخخان مختلفخخة بوضخخوح. لخخذلك فإنخخه لخخم يمكخخن اسخختخدام مصخخطلحات وتعخخاريف اتفاقيخخة التنخخوع 

ك، عخخرض هخخذه المصخخطلحات البيولخوجي فخخي قائمخخة المصخطلحات مباشخخرة. وقخخد تقخرر، بخخدال مخخن ذلخ
والتعاريف في المرفق الحالي بالقائمة، مع تقديم إيضاحات لكيفية اختالفها عن مصطلحات االتفاقية 

 الدولية لوقاية النباتات.

وال يقصد من هذا المرفق تقديم إيضاح لنطاق اتفاقية التنوع البيولوجي وال لنطخاق االتفاقيخة الدوليخة 
 لوقاية النباتات.

 العرض .2

فيما يتعلق بكل مصطلح من المصطلحات موضع البحث، أدرج في البداية التعريف الخاص باتفاقية 
مقابل كل تعريف "إيضخاح فخي سخياق االتفاقيخة الدوليخة لوقايخة النباتخات"،  . ووضعالبيولوجيالتنوع 

تظهر فيه، كالمعتاد، مصطلحات القائمة أو مشتقات منها بحروف داكنة. وقد تضم هذه اإليضاحات 
 أيضخا مصخطلحات اتفاقيخة التنخوع البيولخوجي، وفخي هخذه الحالخة تكخون المصخطلحات بحخروف داكنخة

(". وتشّكل اإليضاحات الجزء الرئيسي من هذا المرفق. ويتبع كل منها CBDأيضاً متبوعة بالرمز")
 مالحظات، تقدّم إيضاحات إضافية لبعض الصعوبات.

_______________ 
*

إّن المصطلحات والتعاريف التي تتناولها هذه الوثيقة هي نتيجة مناقشات األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي )أمانة   
 البيولوجي( حول األنواع الدخيلة الغازية.اتفاقية التنوع 

 المصطلحات .3

 "األنواع الدخيلة" 1.3

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

نوع، أو نوع فرعي، أو نوع تصنيفي أدنى جرى إدخالها 

خارج توزّعها الطبيعي الماضي
1

أو الحاضر؛ وتشمل أي  

جزء، أو خاليا تناسلية أو بذور أو بيض، أو مكثرات لهذه 

 .األنواع التي قد يمكنها البقاء والتكاثر فيما بعد

النوع الدخي 
2

 (CBD) هو فرد
3

أو جماعة، في أي طور من  

غير أصيل في  كائ أطوار الحياة، أو جزء قابل للحياة من 
دخ ما  منطقة

4
بواسطة اإلنسان 

5
 .المنطقة، إلى تلك 
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38 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -5المعيار رقم 

 مالحظات:
إن التحديخخد الخخخاص بخخالتوزع "الماضخخي والحاضخخر" لخخيس ذي صخخلة بخخأغراض االتفاقيخخة الدوليخخة لوقايخخة النباتخخات، ألن األخيخخرة معنيّخخة  1

اآلن. إن كلمة "ماضي" في تعريف اتفاقيخة  باألوضاع الحالية فقط. وال يهم فيما إذا كان النوع موجوداً في الماضي أو إذا كان موجوداً 
التنوع البيولوجي من المفترض أن تسمح بإعادة إدخال نوع ما إلى منطقة أضحى فيها  هذا النخوع منقرضخاً )منخذ عهخد قريخب(  وهكخذا 

 فالمفترض أال يعتبر النوع المعاد إدخاله نوعا دخيال.
 قارنة بمجاله الطبيعي. وهو ال ينطوي على أن الكائن ضار.مصطلح "دخيل" يشير فقط إلى موقع كائن ما وتوزعه م 2
يشدد تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي على الوجود الفيزيائي ألفراد النوع عند وقت معين، في حين أن مفهوم االتفاقية الدولية لوقايخة  3

 النباتات لوجود آفة ما يرتبط بالتوّزع الجغرافي للنوع التصنيفي بشكل عام.
التي ال تدخل ضمن مجال توزعه األصلي )انظر  المنطقةغراض اتفاقية التنّوع البيولوجي، يكون النوع الدخيل موجودا بالفعل في أل 4

أدناه(. أما االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإنها تهتم أكثر باألنواع التي ال توجد بعد في المنطقة موضخع االهتمخام )أي  إدخا مصطلح 
جرية(، وبالتالي فإن مصطلح "دخيل" غير مناسب بالنسبة لها، وقد استخدمت مصطلحات مثل "غريب"، "غيخر أصخيل" أو اآلفات الح

واحد فقط من هذه  مصطلح "غير بلدي" في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. وبغية تجنب الخلط، قد يكون من األفضل استعمال
 أما بالنسبة لمصطلح "غير أصيل" األكثر مالءمة، وبخاصة أنه يمكن أن يقابل عكسه "أصيل". المصطلحات، وفي هذه الحالة قد يكون

  مالئم ألنه يمثل مشكالت في الترجمة. ر"غريب" فهو غي
االتفاقية فهو يمد ببساطة مجاله الطبيعي. وألغراض  (CBD) نوع دخي بوسائل طبيعية ال يعني أنه  منطقةنوع غير أصيل دخل إلى  5

 محتملة. آفة حجرية، وال يزال هذا النوع يعتبر الدولية لوقاية النباتات

 "إدخا " 2.3

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

انتقال نوع دخيل
6

خارج مجاله الطبيعي )في الماضي أو  
الحاضر( بوساطة اإلنسان، بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة. وقد تكون هذه الحركة إما ضمن البلد أو فيما بين 
البلدان أو المناطق الواقعة خارج الوالية القانونية 

الوطنية.
7

 

، عن يكو  غير أيي  فيها منطقةما إلى  نوع دخو هو 
ليها بواسطة اإلنسان، إما مباشرة من منطقة طريق االنتقال إ

يكون فيها النوع أصيالً أو بشكل غير مباشر
8

)باالنتقال  
المتتالي من منطقة يكون النوع فيها أصيالً عبر منطقة أو عدة 

 مناطق ال يكون فيها أصيالً(.

 مالحظات:
، وبالتالي نوع دخل المنطقة فعالً. مع أنه يمكن (CBD) دخي  بنوعيتعلق  (CBD) اإلدخا ن يقترح تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي أ 6

االفتراض، على أساس العديد من الوثائق األخرى التي أتاحتها اتفاقية التنوع البيولوجي، أن األمر ليس كذلك، وأنه يتعلق بحاالت فيها 
نوع ما عدة مرات، أما بالنسخبة لالتفاقيخة  إدخا يمكن  . فبالنسبة التفاقية التنوع البيولوجي(CBD)لنوع غير أصيل للمرة األولى  إدخا 

 نوع بعد توطنه. إدخا الدولية لوقاية النباتات فإنه ال يمكن، إعادة 
 إن مسألة "المناطق الواقعة خارج الوالية القانونية الوطنية" ليست بذات أهمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 7
 ينّص التعريف بشكل محدد، في حالة االنتقال غير المباشر، على ما إذا كان ينبغخي اعتبخار كخّل انتقخال مخن منطقخة واحخدة علخى أنخه ال 8

)بواسطة اإلنسان، بشكل متعّمد أو غير متعّمد(، أو ما إذا كان يمكن لبعض الحاالت أن تكون انتقاال طبيعيا. ويبرز هذا  (CBD) إدخا 
مجاورة. ويبدو أنه يمكن  منطقةواحدة ومن ثم ينتقل طبيعياً إلى  منطقةنوع ما إلى  (CBD) إدخا ل المثال، عندما يتم السؤال، على سبي

في المنطقة المجاورة، رغم أنه دخلها بصخورة  (CBD) دخيالغير مباشر، بحيث يكون النوع المعني  (CBD) إدخا اعتبار ذلك بمثابة 
ت طبيعية. وفي سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإنه ال يترتب على البلد الوسخيط، الخذي حخدث منخه االنتقخال الطبيعخي أيخة التزامخا

تعّمخد أو غيخر المتعّمخد إذا مخا أنشخأ البلخد الم (CBD) اإلدخةا للعمل على الحدّ من االنتقال الطبيعي، رغم أنه قد يكخون عليخه التخزام بمنخع 
 مقابل ذلك. تدابير يحة نباتيةالمستورد المعني 

 "األنواع الدخيلة الغا ية" 3.3

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

أنواع دخيلة 
9

يهدد إدخالها و/أو انتشارها التنّوع البيولوجي
10

،
11

األنواع الدخيلة الغا ية .
12

 (DBC)  أنواع دخيلةهي 
(DBC)  ،ًبحكم توطنّها  بالنباتاتأصبحت ضارة

أنها  14(DBC) تحلي  المخاطر، أو يظهر 13وانتشارها
 .بالنباتاتيحتمل أن تكون ضارة 

 مالحظات:
، فخي "يضخر"يسختخدم تعبيخر  لآلفةة" في لغة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. فتعريف هخذه االتفاقيخة "يهددال يوجد مقابل مباشر لتعبير 9

)تحليخل مخخاطر  11مية االقتصادية". ويوضح المعيخار الخدولي لتخدابير الصخحة النباتيخة رقخم "األهإلى  الحجرية اآلفةحين يشير تعريف 
بصخورة  بالنباتةاتئة والموارد المحورة وراثيا،( أن اآلفات الحجرية قد تكون "ضارة" اآلفات الحجرية، بما في ذلك المخاطر على البي

بقائمخة المصخطلحات أن "األهميخة االقتصخادية"  2مباشرة )عن طريق مكونات أخرى للنظم اإليكولوجية(، في حين يوضح الملحق رقم 
 األخرى )الترويح والسياحة، والنواحي الجمالية(. تتوقف على التأثير الضار بالمحاصيل أو البيئة أو بعض القيم المحددة

10
الدولية لوقاية النباتات. وتنشأ مسألة مخا إذا  ةمن تعبيرات االتفاقي تهدد "التنوع البيولوجي". ليس هذا (DBCاألنواع دخيلة الغا ية ) 

كان له نطاق يقابل نطاق هذه االتفاقية. وسيلزم بالتالي: إعطاء "التنوع البيولوجي" معنخى واسخعا يشخمل جميخع النباتخات المزروعخة فخي 
لتجميخل أو إدارة الموئخل، فضخال من أجل الغابخات أو ا وغرستغير األصلية التي استوردت  والنباتاتالزراعية،  –النظم اإليكولوجية 



  5المعيار الدولي رقم  1المرفق  -مسرد مصطلحات الصحة النباتية

39 التفاقية الدولية لوقاية النباتاتا  -5 المعيار رقم  

فخي  النباتةاتال تحمي  واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، سواء كان من "صنع اإلنسان" أو لم يكن. موئ األصلية في أي  النباتاتعن 
عخاريف "التنخوع أي من هذه الحاالت، إال أنه ليس واضخحا مخا إذا كخان نطخاق اتفاقيخة التنخوع البيولخوجي واسخع إلخى هخذا الحخد، فخبعض ت

 البيولوجي" تتخذ نظرة أضيق كثيرا من ذلك.
11 

أن تهخدد أيضخا "الخنظم اإليكولوجيخة، أو  لألنةواع الدخيلةة الغا يةةعلى أسخاس وثخائق أخخرى تتيحهخا اتفاقيخة التنخوع البيولخوجي يمكخن 
 الموائل أو األنواع".

برمتهخا وال يتنخاول تعبيخر "الغازيخة"  األنةواع الدخيلةة الغا يةةواإليضخاح الخخاص بخه بعبخارة يتعلق تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي  12
 بصورة محددة.

13
 . ومخخخن الواضخخخح أن هنخخخاك تخخخأثيرات فخخخي التنخخخّوع البيولخخخوجيالنباتةةةاتإن سخخخياق االتفاقيخخخة الدوليخخخة لوقايخخخة النباتخخخات هخخخو حمايخخخة  

. وتهختم االتفاقيخة الدوليخة باالتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةاتيسخت بخذات صخلة ل (DBCأنواع دخيلةة غا يةة )، وهناك النباتاتال تخص 
عنصخرا مخن  المنتجةات النباتيةة، لكن من غير الواضح إلى أي مدى تعتبخر اتفاقيخة التنخوع البيولخوجي بالمنتجات النباتيةلوقاية النباتات 

 التنوع البيولوجي.
14

التخي لخم تخدخل المنطقخة المهخددة أبخدا كائنخات يحتمخل أن تضخر  الكائنةاتات يمكخن أيضخا اعتبخار بالنسبة لالتفاقية الدولية لوقايخة النباتخ 
 .مخاطراآلفات لتحلي ، نتيجة النباتات

 "التوطة " 4.3

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

عملية
15

جديد  موئ في  نوع دخي ينتج بنجاح في، إطارها،  
ذرية

16
 مع كون استمراره في البقاء مرجحا. 

(، بالتكاثر الناجح، في موئل DBCتوّطن نوع دخيل )
 في المنطقة

 التي دخلها.

 مالحظات:
، شريطة أن يكون للذرية (DBCتوطةنا  )هي عملية، وليست نتيجة. ويبدو أن جيالً واحداً من التكاثر يمكن أن يكون ( DBCالتوطة  ) 15

االتفاقية إمكانية البقاء المستمر )ما عدا ذلك قد يكون هناك فاصال بعد "الذرية"(. وال يعبر تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي عن مفهوم 
 لـ"االستمرار في المستقبل المنظور".  الدولية لوقاية النباتات

، الفطريخات، ومعظخم النباتةاتتضاعف نفسخها خضخرياً )عديخد مخن  كائنات" على من غير الواضح كيف يمكن تطبيق مفهوم "الذرية 16
موضوع التكاثر أو التضاعف لألفخراد  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتوكائنات دقيقة أخرى(. وباستعمال مصطلح "استمرار" تجتنب 

عمخر إلخى مرحلخة النضخج ذاتخه يمكخن اعتبخاره اسختمرارا فخي ككل. فالنوع بمجمله هو الذي يبقى على قيد الحيخاة. ونمخو األفخراد طويلخة ال
 غير أصيل(. نباتالمستقبل المنظور )مثل غرس 

د" 5.3  "اإلدخا  المتعمة

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

حركة متعّمدة و/أو
17

من قبل اإلنسان لنوع دخيل خارج  إطالق 
 مجاله الطبيعي.

ما، بما  منطقةهو النقل المتعّمد لنوع غير أصلي في 
في البيئة إطالق في ذلك 

18
  

 مالحظات:
 التنوع البيولوجي. ةمن الصعب فهم عبارة "و/أو" في تعريف اتفاقي 17
 االستيراد التي تنظم تدابير الصحة النباتية.إدخال اآلفات الخاضعة للوائح ممنوع بموجب معظم نظم  18

د" 6.3  "اإلدخا  غير المتعمة

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

 يصيبهاتجارية،  شحنةنوع غير أصيل مع  دخو هو  كل حاالت اإلدخال األخرى التي ال تكون متعّمدة.
، أو عن طريق بعض السبل األخرى التي يلوثهاأو 

مثل أمتعة  ممراتيتوسطها اإلنسان بما في ذلك 
المسافرين، والمركبات، والممرات المائية 

 .19االصطناعية

 مالحظات:
 تدابير الصحة النباتية. مإن منع اإلدخال غير المتعمد لآلفات الخاضعة للوائح مجال مهم من مجاالت تركيز نظم االستيراد التي تنظ 19

 "تحلي  المخاطر" 7.3

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

( تقدير نتائج1)
19

(DBCتحلي  المخاطر )إدخال نوع دخيل وتوّطنه المحتمل باستعمال  
21

( تقييم احتمال 1هو: ) 
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40 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -5المعيار رقم 

 مالحظات: 
  .إن أنواع النتائج التي ينبغي النظر فيها ليست واضحة 20
االقتصخادية والثقافيخة )فخي  -تختم مراعخاة االعتبخارات االجتماعيخة (DBCتحلية  المخةاطر )من غير الواضح في أي مرحلة من عملية  21

 11مخا يخخص المعيخار الخدولي لتخدابير الصخحة النباتيخة رقخم أثناء التقدير، أو في أثناء اإلدارة، أو في الحالتين(. ال يمكن إعطاء تفسير في
للمعيخار  2ات الحيخة المحخورة وراثيخا،( أو الملحخق رقخم )تحليل مخاطر اآلفات الحجرية بما في ذلخك المخخاطر علخى البيئخة وعلخى الكائنخ

 (.2008)قائمة مصطلحات الصحة النباتية،  5الدولي رقم 
، أكثر من ذلخك الخخاص مخاطر اآلفات إدارةو لتقييم مخاطر اآلفاتيرتكز هذا التفسير على تعاريف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  22

 .بتحلي  مخاطر اآلفات
قد يقتضي األمر أيضا تقدير احتمال  الحالة تلكيجوز أن ينفذ قبل الدخول، وفي  (DBCتحلي  المخاطر )من الواضح ما إذا كان  ليس 23

. ويمكن )على أساس الوثخائق األخخرى المتاحخة مخن اتفاقيخة التنخوع البيولخوجي( اإلدخا ، وتقييم واختيار تدابير للحد من مخاطر اإلدخا 
بتحلية  تعيين تدابير للحد من عمليات اإلدخال اإلضافية، وفي هذه الحالة يكون أوثق صخلة  (DBCلي  المخاطر )لتحافتراض أنه يمكن 

 .مخاطر اآلفات

 مفاهيم أخر  .4

ال تقترح اتفاقية التنّوع البيولوجي تعاريف لمصطلحات أخرى، ولكنها تستعمل عدداً من المفاهيم 
التي ال يبدو أن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التنوع البيولوجي تنظر إليها في الضوء 

 هذه المفاهيم:  نفسه، أو أن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تميزها بصورة محددة. وتشمل

 مراقبة الحدود -

 التدابير الحجرية -

 عبء البرهان -

 المجال الطبيعي أو التوّزع -

 االتجاه االحترازي  -

 التدابير المؤقتة  -

 الرقابة -

 التدابير القانونية -

 التدابير التنظيمية -

 التأثير االجتماعي  -

  التأثير االقتصادي -

 المراجع .5

 مونتريال.، 1992، اتفاقية التنوع البيولوجي

علخى  2008وقد أصبح من الممكن النفاذ إليها اعتبارا مخن نوفمبر/تشخرين الثخاني  قائمة المصطلحات
 ,http://www.cbd.int/invasive/terms.shtmlالعنوان التالي: 

 

( تحديد 2معلومات مرتكزة على العلم )مثل تقدير المخاطر(، )
تطبيقها لتقليل هذه المخاطر أو إدارتها )أي إدارة  التدابير التي يمكن

االقتصادية  -المخاطر(، مع مراعاة االعتبارات االجتماعية 
والثقافية

20
 

منطقةفي  االنتشارو التوطة 
22

 (DBCلنوع دخي  )، 
( تقييم النتائج المصاحبة 2، )المنطقةدخل تلك 

( تقييم وانتخاب 3ة وغير المرغوب فيها، )المحتمل
 وطة التتدابير صحة نباتية لتقليل خطر هذا 

 .نتشاراالو

http://www.cbd.int/invasive/terms.shtml

