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 االعتماد
  .    2017                                 دورهتا الثانية عشرة يف أبريل/نيسان                             هيئة تدابري الصحة النباتية يف        من قبل            هذا املعيار        اعتمد 

 مقدمة

 النطاق
                                                                                            يقدم هذا املعيار توجيهات حول تقييم خماطر اآلفات اليت تتهدد األخشاااااب ويصااااف تدابري الصااااحة النباتية اليت  

  ،     خشاااااااب                 باحلركة الدولية لأل                                                                        ميكن اسااااااتخدامها خلفض خماطر دخول وانتشااااااار اآلفات اخلاضااااااعة للحجر الزراعي واملرتبطة 
                          خاصة تلك اليت تصي  األشجار.

         ( األخشاااااااااااب  1                                                      اخلشاااااااااا  اخلام واملواد الناجتة عن التجهيز امليكانيكي لألخشاااااااااااب: )                        يغطي هذا املعيار فقط ساااااااااالع  
                                                           ( املواد الناجتة عن التجهيز امليكانيكي لألخشاب مثل رقاقات اخلش   2         دوُنا(؛ و) ب          القشرة أو  ب                          املستديرة واألخشاب املنشورة )

                                   هذا املعيار خشاااا  الراتنجيات وخشاااا              دوُنا(. ويشاااامل ب          القشاااارة أو  ب                                        والنشااااارة وصااااوف اخلشاااا  وخمل فات اخلشاااا  )ومجيعها 
ِ                                                                                                   كاِسيات البذور )أي ذوات الفلقتني وبعض ذوات الفلقة الواحدة كالنخيل(، لكنه ال يشمل اخليزران واخليزران اهلندي.    

                    مواد التعبئة اخلشااابية        إخضااااع )    15                                                                         تندرج مواد التعبئة اخلشااابية يف نطاق املعيار الدويل لتدابري الصاااحة النباتية رقم 
                                      (، ولذا فإُنا ليست مشمولة هبذا املعيار.                  يف التجارة الدولية

                                                                                          املنتجات املصااان عة من اخلشااا  )كاألثاث( واملواد اخلشااابية اله زة )مثل، اخلشااا  املعاب بالضاااغط أو باساااتخدام  
                                                                   الغراء أو احلرارة( واملصنوعات اليدوية اخلشبية ليست مشمولة هبذا املعيار.

                          ِّ                                     قد حيمل اخلش  أيضا آفات ملوِّثة، غري أن هذه ليست مشمولة هبذا املعيار. 
 المراجع
                                                                                                    يشااري املعيار احلايل أيضااا إىل معايري دولية أخرى لتدابري الصااحة النباتية، وهي متاحة على البوابة الدولية للصااحة  
  .setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core          النباتية

        الصااادرة      156       احلرجية          الوثيقة                                        . االسااتعراض العاملي لآلفات واألمراض احلرجية،     2009  ،                      منظمة األغذية والزراعة 
      صفحة.     222                             روما، منظمة األغذية والزراعة،   ،          عن املنظمة
     164       حلرجية ا         الوثيقة  ،                                               دليل تطبيق معايري الصااااااااحة النباتية يف القطاع احلرجي  .     2011   ،                     منظمة األغذية والزراعة 

        صفحة     101                                                الصادرة عن املنظمة، روما، منظمة األغذية والزراعة، 

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


39 رقم الدويل املعيار لألخشاباحلركة الدولية    

5 -39الدولي رقم المعيار   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 التعاريف
      )مسااارد    5      ة رقم                     لتدابري الصاااحة النباتي                                                            ميكن االطالع على تعاريف مصاااطلحات الصاااحة النباتية يف املعيار الدويل 

                         مصطلحات الصحة النباتية(.

 عرض عام للمتطلبات
                                                                ما بني سااااالع األخشااااااب، من مثل األخشااااااب املساااااتديرة واألخشااااااب املنشاااااورة واملواد                      تتفاوت خماطر اآلفات يف 

                                         ً                                        اخلشبية الناجتة عن التجهيز امليكانيكي، تبعاً ملستوى التجهيز الذي كان اخلش  قد خضع له. 
       تطلبات                   ( لتقدمي تعليل فين ملPRA                                    ية لوقاية النباتات حتليل خماطر اآلفات ) ن ط  و           املنظمات ال                 ينبغي أن تسااااااااااااااتخدم 

   . ب                    باحلركة الدولية لألخشا                                                                      الصحة النباتية للسلع املستوردة بشأن اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي املرتبطة 
              لقشاااااااااارة واملعاجلة  ا                                                                               ينبغي تطبيق تدابري الصااااااااااحة النباتية إلدارة خماطر اآلفات املرتبطة باخلشاااااااااا ، مبا يف ذلك نزع 

  .                                                        والتقطيع والتفتيش مبا يتناس  مع خماطر اآلفات اليت يتم حتديدها
   ً          برياً من تدابري                           متطلبات الصااااااااحة النباتية، تد    أحد                                                          قد تطل  املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املسااااااااتورد، ك 

                     ً                           ه ه  الصحة النباتية مفرداً أو جمموعة تدابري مبوج  ُنج النهظهم.

 اسيةمعلومات أس
    ابة                                وقد تتمكن هذه اآلفات بعدئذ من إص                                                        قد حيمل اخلش  املنتج من أشجار أو نباتات خشبية مصابة آفات. 

                                                       وتلك هي خماطر اآلفات اليت يتناوهلا بشكل رئيسي هذا املعيار.   .                                      األشجار الواقعة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات
         قا حبالة              ً    اإلصاااااااابة ارتباطاً وثي   ه           خماطر مثل هذ                            ً                   قد يصااااااااب اخلشااااااا  ببعض اآلفات أيضااااااااً بعد حصااااااااده. وترتبط  

                                                                             اخلش  )مثل احلجم ووجود القشرة أو غياهبا وحمتوى الرطوبة( والتعرض لآلفات بعد احلصاد.
      ديدة:                                                            أُنا تتنقل مع األخشااااااااب يف حركة التجارة الدولية وتتوطن يف مناطق ج        تارخييا                     تتضااااااامن اآلفات اليت تبني   

                                                                  وخنافس القشاااارة ودبابري اخلشاااا  وآكالت اخلشاااا  والديدان األسااااطوانية الساااااكنة يف                             احلشاااارات اليت تبيض على القشاااارة
                                                                                                  اخلشا  وبعض أنواع الفطر ذات مراحل االنتشاار اليت ميكن أن تنتقل مع اخلشا . ولذا، فإن اخلشا  )بقشارة أو بدوُنا( 

 .         وانتشارها     اعي                  اخلاضعة للحجر الزر                                                          الذي ينتقل مع حركة التجارة الدولية سبيل حمتمل إلدخال اآلفات 
                                                                                     ينقل اخلشااا  عادة على شاااكل أخشااااب مساااتديرة أو أخشااااب منشاااورة أو أخشااااب جمهزة ميكانيكيا. وتعتمد  

                                                                                              خماطر اآلفات النامجة عن سااااالعة خشااااابية ما على جمموعة من اخلصاااااائس من مثل نوع السااااالعة ومساااااتوى التجهيز ووجود 
                                        واستخدامه املقصود أو أية معاجلات تعرض هلا.   ه ع ا  و    وأن  ه                                                      القشرة أو غياهبا، كما على عوامل من مثل منشأ اخلش  وعمر 

                                                               ً                     ينقل اخلشاااااااااااااا  عادة حول العامل إىل وجهة حمددة والسااااااااااااااتخدام مقصااااااااااااااود حمدد. ونظراً لتواتر االرتباطات بني  
          ويقدم هذا                                                                                               جمموعات آفات رئيسااية وساالع خشاابية رئيسااية، من املهم تقدمي اإلرشاااد والتوجيه بشااأن تدابري الصااحة النباتية.

         ناسبة.                                       وملواءمة استخدام تدابري الصحة النباتية امل               للحجر الزراعي       اخلاضعة                                          املعيار اإلرشاد لإلدارة الفعالة ملخاطر اآلفات 
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               معلومات عن بعض   (    2009 )                                     االستعراض العاملي لآلفات واألمراض احلرجية                                  يوفر منشور صادر عن املنظمة بعنوان 
  (     2011 )         ع احلرجي  ا                                             ويقدم دليل تطبيق معايري الصااااااااااااحة النباتية يف القط                                         اآلفات الرئيسااااااااااااية اليت تصااااااااااااي  الغابات يف العامل. 

                                                                                               معلومات عن أفضل املمارسات اإلدارية اليت تقلل خماطر اآلفات أثناء منو وحصاد ونقل األخشاب عن طريق البحر.
   ً      ً                       رمساً وصوراً فوتوغرافية لعينة مقطع    1                                                                 للتمييز بني اخلش  والقشرة حبس  ما هو متبع يف هذا املعيار، يورد املرفق 

        املنشور.                            مستعرض للخش  املستدير واخلش 

 التأثير على التنوع البيولوجي وعلى البيئة
           وانتشارها،                                         احتمال دخول اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي                  إىل حد كبري بتخفيض                            ً يعترب تنفيذ هذا املعيار كفيالً  

                                                                                                   ما يسااااااهم يف صاااااحة األشاااااجار ويف ياية التنوع البيولوجي للغابات. وقد يكون لبعض املعاجلات تأثري سااااال  على البيئة، 
    .      ه                                                                                  ولذا تهشجع البلدان على الرتويج الستخدام تدابري للصحة النباتية هلا أقل تأثري سل  ممكن على البيئة

 المتطلبات
 مخاطر اآلفات المرتبطة بالسلع الخشبية -1

    ها؛  ع ا  و  ن                                                                                    تتفاوت خماطر اآلفات املتعلقة بالسااااااااالع اخلشااااااااابية اليت يتناوهلا هذا املعيار بتفاوت منشاااااااااأ األخشااااااااااب وأ 
                                                                                               وخصائصها من مثل مستوى جتهيزها أو املعاجلة اليت خضعت هلا ووجود القشرة أو غياهبا؛ والغرض من استخدامها.

                                                                                           يصااااااف هذا املعيار خماطر اآلفات العامة املتعلقة بكل ساااااالعة خشاااااابية، وذلك بتبيان جمموعات اآلفات الرئيسااااااية  
                                                                                                  ً     املرتبطة هبا. وباإلضااااافة إىل عوامل املخاطر املذكورة أعاله، قد تعتمد خماطر اآلفات املرتبطة بساااالعة خشاااابية ما أيضاااااً على 

                                                           بة وحالة اآلفة يف مكان املنشأ ومكان الوجهة ومدة ووسيلة النقل.                                            عوامل من مثل عمر اخلش  وحجمه وحمتواه من الرطو 
          ه                                                                                     ينبغي أال تهشاااااارتري تدابري الصااااااحة النباتية دون تربير فين مناساااااا  قائم على حتليل ملخاطر اآلفات )كما هو موصااااااوف يف 

    11                          لتدابري الصاااااااحة النباتية رقم                ( واملعيار الدويل                 تحليل خماطر اآلفات ل     إطار  )   2                                       املعيار الدويل لتدابري الصاااااااحة النباتية رقم 
                           (، مع مراعاة اعتبارات مثل:  ية   جر   احل                حتليل خماطر اآلفات  )

                        حالة اآلفة يف منشأ األخشاب  -
                         درجة التجهيز قبل التصدير  -
                                       قدرة اآلفة على الصمود على اخلش  أو داخله  -
                      االستخدام املقصود للخش   -
                                                                                          احتمال اساااتتباب اآلفة يف املنطقة املشااامولة بتحليل خماطر اآلفات، مبا يف ذلك وجود ناقل إذا كان انتشاااار   -

                 اآلفة يتطل  ذلك. 
      دة أن              وميكن لعوامل ع                   ً                                                   قد يكون اخلشااا  مصااااباً بوفات موجودة يف منطقة املنشاااأ خالل فرتة النمو أو احلصااااد. 

                                                            خلشاااا . وقد تؤثر تلك العوامل أيضااااا على قدرة اآلفة على الصاااامود على                                         تؤثر على قدرة اآلفة على إصااااابة األشااااجار أو ا
                                                                                                  اخلشااا  ادصاااود أو داخله، فتؤثر بالتايل على ارتباري خماطر اآلفة باخلشااا . وتلك العوامل هي: تفشاااي اآلفات يف منطقة 
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       ى اخلشاااااا              ات املطبقة عل                                                                                املنشااااااأ وممارسااااااات إدارة الغابات والظروف خالل النقل وفرتة التخزين واملكان والظروف واملعاجل
                                                                                                وينبغي أن تؤخذ هذه العوامل باالعتبار عند تقييم احتمال دخول اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي وانتشارها.       ادصود.
ن خفض خماطر اآلفات. ولكن                                                                                       بشااااكل عام، كلما ارتفع مسااااتوى جتهيز اخلشاااا  أو معاجلته بعد احلصاااااد، حتساااا 

ً                                            طبيعة خماطر اآلفة. فمثاًل، قد تفتك عملية تقطيع اخلشااااااااا  إىل رقاقات حبد ذاهت                                 جتدر اإلشاااااااااارة إىل أن التجهيز قد يغري   ا                     
           ش  استعمار                 ل اتساع مساحة اخل                                                                        ببعض اآلفات احلشرية، وخاصة حني يكون حجم الرقاقة املنتجة صغريا، بينما قد يسه  

          أما اآلفات   .                         باالساااااتخدام املقصاااااود للرقاقات            ويرتبط عادة                                        ً                الفطريات له. ويتفاوت حجم الرقاقة وفقاً ملواصااااافات الصاااااناعة
                                                                                             املرتبطة بأنساااجة خشااا  حمددة )مثل القشااارة واخلشااا  العصااااري اخلارجي( فال تشاااكل أية خماطر حني يتم نزع األنساااجة 
   ا                                                                                  ً      ً                 اليت تساااااااااااكنها خالل عملية التجهيز. وينبغي تقييم خماطر اآلفة املرتبطة باملواد املنزوعة تقييماً منفصاااااااااااالً إذا ما تقرر نقله

                                                             جتاريا، كما ألية سلعة أخرى )كالفلني وحط  الوقود ونشارة القشرة(.
                                               أُنا تنتقل مع الساااااااالع اخلشاااااااابية وأُنا أثبتت قدرهتا على    1                                          من املعروف عن جمموعات اآلفات الواردة يف اجلدول  

                         االستتباب يف مناطق جديدة. 
       لألخشاب               باحلركة الدولية        ترتبط    أن     ميكن     اليت       اآلفات        جمموعات  - 1       الجدول 
                        األمثلة ضمن مجموعة اآلفات      اآلفات        مجموعة

 Adelgidae, Aphididae                 األرقات واملن ات

  Molytinae, Scolytinae       القشرة       خنافس

 ,Diprionidae, Lasiocampidae, Lymantriinae, Saturniidae               للخش  والدبابري      اآلكل    غري      العث
Tenthredinidae  

 Diaspididae          القرمزيات

  Formicidae, Kalotermitidae, Rhinotermitidae, Termitidae       النجار        والنمل       األبيض       النمل

 ,Anobiidae, Bostrichidae, Buprestidae, Cerambycidae, Curculionidae                   اخلنافس اآلكلة للخش 
Lyctidae, Oedemeridae, Platypodinae   

  Cossidae, Hepialidae, Sesiidae      للخش       اآلكل      العث

  Pantophthalmidae     اخلش         ذبابات

  Siricidae     اخلش        دبابري

 Cryphonectriaceae, Nectriaceae        البكتريي        التقرح     فطر

  .Heterobasidion spp      املمرض       العفن     فطر

  Ophiostomataceae      املمرض        التبقع     فطر

  Cronartiaceae, Pucciniaceae          فطر الصدأ

 Ceratocystidaceae, Ophiostomataceae                    فطر الذبول الوعائي

   Bursaphelenchus cocophilus, B. xylophilus الديدان االسطوانية

      جاادياادة             تتاا  يف مناااطق            ادتماال أن تساااااااااااااااا                                                                                                                      هناك بعض جمموعات اآلفات مثل أعفان املاء والبكترييا والفريوسات والبالزما النباتية اليت يعرف عنها ارتباطها باألخشاب، لكن من غري
                                     باالنتقال من اخلش  املستورد إىل عوائل.
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 األخشاب المستديرة 1-1
                                                                      ه         األخشاااب املسااتديرة، بقشاارة أو دون قشاارة، لتخضااع للتجهيز يف مكان الوجهة. وقد يهنشاار اخلشاا        معظم     تنقل  

                                                                                              الساااتخدامه كمادة للبناء )مثل األطر اخلشااابية( أو يساااتخدم إلنتاج مواد خشااابية )مثل رقاقات اخلشااا  وصاااوف اخلشااا  
     عة(.                                                                     ورقاقات القشرة والل  وحط  الوقود والوقود احليوي واملنتجات اخلشبية املصن  

                                                                                       من شاأن نزع القشارة عن األخشااب املساتديرة أن خيفض احتمال دخول بعض اآلفات اخلاضاعة للحجر الزراعي  
ً   وانتشااااااارها. ويعتمد مسااااااتوى خفض املخاطر على درجة نزع القشاااااارة والطبقة اخلشاااااابية حتتها وعلى جمموعة اآلفة. فمثاًل،                                                                                                 

   ثر                                                 شاااا  مبعظم خنافس القشاااارة. غري أنه ليس من املرجح أن يؤ                                                 خيفض النزع الكامل للقشاااارة بدرجة كبرية خماطر إصااااابة اخل
                                                                                            نزع القشرة على اإلصابة بوكالت اخلش  العميق وبعض أنواع الفطر والديدان األسطوانية الساكنة يف اخلش .

                                                                                              تتأثر خماطر إصااابة األخشاااب املسااتديرة بوفة إىل حد كبري بالكمية اإلمجالية للقشااور املتبقية على اخلشاا  منزوع  
                                                                                                    لقشرة، الذي يتأثر بدوره إىل حد كبري بشكل األخشاب املستديرة واآلالت املستخدمة يف نزع القشرة وبدرجة أقل، بنوع  ا

                                                                                                     ً الشجرة. واملواقع املفضلة لتفشي اخلنافس وإباضتها هي على وجه اخلصوص املنطقة املتسعة عند قاعدة الشجرة، خصوصاً 
   .    غصان     قد األ                                  ه حيث توجد دعامات كبرية للجذور وحول عه 

                                                 جمموعات اآلفات اليت حيتمل ارتباطها باألخشاب املستديرة.   2            ترد يف اجلدول  
                                            احتمال ارتباري جمموعات اآلفات باألخشاب املستديرة  - 2       الجدول 
           ا أقل احتماالا       محتمل       السلعة

                األخشااااااااااااب املساااااااااااتديرة 
       بقشور 

                                                  األرقات واملن ات، خنافس القشااااااااااااااارة، العث غري اآلكل للخشااااااااااااااا ، 
                                            النمل األبيض والنمل النجار، العث اآلكل للخشااااااااااااااا ،             القرمزيات،

                                                     ذباب اخلشاااااااااا ، دبابري اخلشاااااااااا ، فطر التقرح البكتريي، فطر العفن 
                               فطر الصاااااااااااااااادأ، فطر الااذبول الوعااائي،                           املمرض، فطر التبق ع املمرض،

                  الديدان األسطوانية

 

                األخشااااااااااااب املساااااااااااتديرة 
          بدون قشور

            للخشااااااااااااااااا ، العااث                                         النماال األبيض والنماال النجااار، اخلنااافس اآلكلااة 
                                             اآلكل للخشااااااااااااااا ، ذباب اخلشااااااااااااااا ، دبابري اخلشااااااااااااااا  فطر التقرح 
                                                       البكتريي، فطر العفن املمرض فطر التبق ع املمرض، فطر الااااااااذبول 

                  الديدان األسطوانية         الوعائي،

       ، العث †                            األرقات واملن ات، خنافس القشااااااااااااااارة
                                    غري اآلكل للخش ، القرمزيات، فطر الصدأ

 

 
                                                                                                                    مراحل حياهتا يف اخلش  الكائن حتت سطح القشرة ويف الطبقة املول دة )الكمبيوم(، ولذا قد تظل بعد تقشري القشرة أو نزعها بالكامل.                        توجد خنافس القشرة يف بعض   † 

 األخشاب المنشورة 1-2
       صناعة    ويف    ية    األبن       تشييد   يف           الستخدامها       دوليا        بدوُنا،          بقشرة أم       أكانت      سواء          املنشورة،        األخشاب   ه        تهنقل معظم 
       الساااااكك        وروافد        اخلشااااابية           واملباعدات        اخلشااااابية          وامللصاااااقات         املخروطة      اخلشااااا         وألواح        اخلشااااابية         التعبئة      مواد        وإنتاج       األثاث
    دون  ب                                                    وقد تشاااامل األخشاااااب املنشااااورة على قطع مربعة كاملة من اخلشاااا           املرك بة.         اخلشاااابية         املنتجات    من       وغريها         احلديدية
       ن تؤثر  أ                      ميكن لسماكة قطعة اخلش                       تتضمن أو ال تتضمن قشرة                            افة واحدة منحنية أو أكثر قد  حب               أو أخشاب مربعة       قشرة
               اإلصابة باآلفة.     خماطر     على 
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          بكثري من    أدىن             إصاااابة باآلفات      خماطر   ا           قشاااورها كله   ت      أو نزع       قشاااورها         نزع بعض                         تبدي األخشااااب املنشاااورة اليت  
        اآلفات.  ب     صابة     ر اإل                               قطع القشرة املتبقية على اخلش  خماط    حجم                       مع قشورها. وخيفض تقليس                األخشاب املنشورة 

        األشاااجار   ن ع        الناتج      اخلشااا                       حتوى اخلشااا  من الرطوبة. مب     ونة  ره م     أيضاااا          بالقشااارة                      كون خماطر اآلفات املتصااالة  ت 
      واليت      اديط     اجلو   يف   ة      الرطوب      ظروف        ليوازي       الوقت    مع     يقل    أن      يلبث   ال         الرطوبة    من       مرتفع           لديه حمتوى       حديثا        ادصودة      احلية
        ي ملخاطر                                ويرد املزيد من املعلومات عن التصااااااد   .     احلياة     قيد     على                        املتصاااااالة بالقشاااااارة بالبقاء          للكائنات      تساااااامح    أن      حيتمل   ال

   .  2   ق  رف  امل   يف              وخفض الرطوبة       العالج    بني      اجلمع              اآلفات من خالل
  . 3      اجلدول    يف         املنشورة         باألخشاب          ارتباطها      حيتمل     اليت       اآلفات            ترد جمموعات 
        املنشورة                                   احتمال ارتباري جمموعات اآلفات باألخشاب   - 3       الجدول 

           ا أقل احتماالا        محتمل         السلعة

     آلكلة  ا                النجار، اخلنافس                   النمل األبيض والنمل         القشااااااارة،       خنافس       بقشور         املنشورة        األخشاب
            اخلشاااااااااا ، دبابري                للخشاااااااااا ، ذبابات          العث اآلكل   ،      للخشاااااااااا 
    فطر   ، †                 فطر العفن املمرض   ،                  فطر التقرح البكتريي  ،     اخلشاااااااااااااااااا 

     ياادان    الااد  ،                   فطر الااذبول الوعااائي   ،         فطر الصااااااااااااااااادأ  ،             التبقع املمرض
             األسطوانية.

   ،                 لعث غري اآلكل للخشاا    ، ا              األرقات واملن ات
  ‡          القرمزيات

               األخشاااااااااااااااااااااااب املاااااانشاااااااااااااااااااااورة 
      قشور    دون

   ث          للخشااااااا ، الع       اآلكلة                النجار، اخلنافس                   النمل األبيض والنمل 
     تقرح       فطر ال       اخلشااا ،       دبابري       اخلشااا ،        ذبابات        للخشااا ،      اآلكل
              البكتريي، فطر        التقرح     فطر   ،†     املمرض       العفن       ، فطر       البكتريي
  ة        األسطواني                  الوعائي، الديدان        الذبول     فطر        املمرض،        التبقع

  ري      لعث غ         القشااااااارة، ا         ، خنافس              األرقات واملن ات
           فطر الصدأ  ، ‡         القرمزيات   ،          اآلكل للخش 

مرض       الصاادأ     فطر      يكون    قد  † 
ه
   امل
ه
        أبواغه       إنتاج    لى ع       للفطر        اددودة         والقدرة       للخشاا         املقصااود          االسااتخدام      بسااب       تذكر      خماطر      يشااكل   ال             إال أن معظمه          املنشااورة،        األخشاااب   يف        ً موجوداً     

  .    اخلش      على
         النشر.     بعد      تصمد     لكي        األنواع      لبعض       كافية         مساحة      تتيح                   القشور املتبقية قد      ولكن        األخشاب       تربيع       عملية     خالل      كثرية              تزال أنواع  ‡ 

 التجهيز الميكانيكي للخشب )باستثناء النشر(ناتجة عن خشبية  مواد 1-3
      كن من             بعض اآلفاااات. ل      خمااااطر     خفض    إىل        اخلشاااااااااااااابياااة       القطع     حجم       تقل س     اليت            امليكاااانيكياااة          العملياااات      تؤدي 

                                                          الضروري آلفات أخرى اختاذ تدابري بديلة إلدارة خماطر اإلصابة هبا. 
 رقاقات الخشب 1-3-1

      علقة   املت       اآلفات      خماطر                    ً         املتعلقة باخلش  عموماً، تتفاوت   1                      اآلفات املذكورة يف القسم      خماطر                  باإلضافة إىل عوامل  
   حني   و        القشرة     نزع  ه ته                       وميكن خفض خماطر اآلفة حني         ختزينها.         لطريقة      وفقا       وأيضا         وجتانسها       حجمها        بتفاوت      اخلش          برقاقات

          . العملية  ( 3 - 2       والقسااااااام    4                   النحو املبني يف اجلدول      على )      األقل    على                  سااااااام يف بعدين اثنني   3                        يكون حجم الرقاقة أقل من 
           اقة املنتجة                 حني يكون حجم الرق       ، خاصاااااااااااة                                              اخلشااااااااااا  إىل رقاقات حبد ذاهتا تفتك ببعض اآلفات احلشااااااااااارية              املادية لتقطيع 

            مثل الوقود )  ت        الرقاقا    من        املقصااااود           باالسااااتخدام       يرتبط    ما       وعادة         الصااااناعة         ملواصاااافات      ً وفقاً                     ويتفاوت حجم الرقاقة   .     صااااغريا
          ة للحد من                                                          . ويتم إنتاج بعض الرقاقات اخلشبية باتباع معايري صارمة للجود             فرشة احليوانات                              احليوي وإنتاج الورق والبستنة وأ
                               القشور والقطع الصغرية للغاية.
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                                                    ً       ً                         تكون اآلفات احلشااااااارية اليت توجد عادة حتت القشااااااارة موجودة أيضااااااااً، تبعاً حلجمها، يف رقاقات اخلشااااااا  مع    د ق 
        رقاقات   يف     ودة   موج      تكون    قد           األسااااطوانية          والديدان         البكتريي        التقرح      وفطر       املمرض       العفن     فطر    من       أنواع     عدة    أن             القشاااارة. كما
   .         الرقاقات       إنتاج    عد ب      اخلش    يف         الساكنة       الصدأ     فطر       أبواغ       تنتشر    أن       ادتمل    غري            بدوُنا. ومن          بقشرة أم       أكانت      سواء      اخلش 

 الخشب خلفاتم 1-3-2
    على       حتتوي    قد  و        باحلجم      كثريا          تتفاوت     ألُنا   ،     اآلفات     حيث    من     خماطر        تشاااااااااك ل      اخلشااااااااا        خملفات   ه           يهعترب عادة أن 
       إنتاج     خالل     يكي      امليكان         للتجهيز     خيضااااع      الذي       للخشاااا         ً جانبياً             ً اخلشاااا  منتجاً        خملفات      تكون      عادة  .       حتتويها   ال         قشااااور أو
  .     كسلعة        اخلش                أن تنقل خملفات     ميكن      ولكن         مطلوبة؛      سلعة

    .    اخلش         وخملفات      اخلش          برقاقات          ارتباطها      حيتمل     اليت       اآلفات        جمموعات   4        يف اجلدول     ترد  
     اخلش         وخملفات      اخلش          برقاقات          ارتباطها      حيتمل     اليت       اآلفات        جمموعات  - 4       الجدول 
           ا أقل احتماالا        محتمل         السلعة

      جمها ح      يزيد     اليت       بقشااااارة      اخلشااااا         رقاقات
              اثنني على األقل   ه    بهعدين   يف    سم   3    عن

      نافس  اخل         النجار،        والنمل       األبيض               القشااارة، النمل       خنافس
               للخشااااااااااااااا ، ذبابات      اآلكل      العث        للخشااااااااااااااا ،       اآلكلة

       ، فطر       البكتريي        التقرح           اخلشاااااااااا ، فطر             اخلشاااااااااا ، دبابري
    طر        الصدأ، ف     فطر        املمرض،        التبقع       ، فطر†     املمرض       العفن
            االسطوانية                  الوعائي، الديدان        الذبول

ات             لعااااث غري اآلكاااال    ، ا              األرقااااات واملناااا 
          القرمزيات   ،     للخش 

          واليت يزياد       قشاااااااااااااارة                  رقااقاات اخلشااااااااااااااا  بادون
           عااااااادين اثنني      ه ساااااااااااااام يف به   3         حجمهاااااااا عن 

     األقل    على

       اآلكلااااااااة                             األبيض والنماااااااال النجااااااااار، اخلنااااااااافس      النماااااااال
                  للخشاااااااااا ، ذباب اخلشاااااااااا ،       اآلكل             للخشاااااااااا ، العث

   ن    العف              البكتريي، فطر        التقرح     فطر      اخلشاااااااااااااااااااا ؛      دباااااابري
     ائي،     الوعااا        الاااذبول     فطر        املمرض،        التبقع       ، فطر†     املمرض
          االسطوانية         الديدان

ات             لعااااث غري اآلكاااال    ، ا              األرقااااات واملناااا 
 †           ، فطر الصدأ         القرمزيات   ،     للخش 

               اليت يقل حجمها      قشااااارة             رقاقات اخلشااااا  ب
         على األقل                 سم يف بعدين اثنني  3   عن 

   ر  فط         النجااار،        والنماال       األبيض               القشااااااااااااااارة، النماال       خنااافس
        التبقع       ، فطر†     املمرض       العفن     فطر          البكتريي،        التقرح
                  الوعائي، الديدان        الذبول     فطر   ،†     الصاااااااااادأ     فطر        املمرض،
          األسطوانية

ات             لعااااث غري اآلكاااال    ، ا              األرقااااات واملناااا 
              اخلنافس اآلكلة   ،         القرمزيات  ،      للخشاااا 
  ،                العث اآلكل للخشاااااااااااا   ،      للخشاااااااااااا 

           دبابري اخلش   ،            ذبابات اخلش 

        اليت يقل         القشاااااااااااااارة                 رقاقات اخلشااااااااااااااا  بدون 
                 ساااااااااااااام يف بعااااااادين اثنني  3         حجمهاااااااا عن 

     األقل    على

       ي فطر       البكتري         التقرح             النجااار، فطر                   النماال األبيض والنماال 
        الاااااااذبول            املمرض، فطر        التبقع       ، فطر†     املمرض       العفن

          األسطوانية                  الوعائي، الديدان

                ، خناااافس القشااااااااااااااارة،               األرقاااات واملنااا ات
  ،          القرمزيات   ،                 لعث غري اآلكل للخش  ا

     العااااث   ،                   اخلنااااافس اآلكلااااة للخشاااااااااااااااااا 
  ،            ذبابات اخلشاااااااااا   ،           اآلكل للخشاااااااااا 
 †           ، فطر الصدأ          دبابري اخلش 

            لعاث غري اآلكال                  ، خناافس القشااااااااااااااارة، ا              األرقاات واملنا ات       القشرة      بدون    أو    مع      اخلش        خملفات
                           النمل األبيض والنمل النجار،   ،        لقرمزيات   ، ا     للخشااااااااااااااا 

  ،                العث اآلكل للخشااااااااااااااا   ،                   اخلنافس اآلكلة للخشااااااااااااااا 
          البكتريي،        التقرح     فطر                       ذباب اخلشااااا ، دبابري اخلشااااا ؛

           املااماارض، فااطاار         الااتاابااقااع       ، فااطاار†     املااماارض       الااعاافاان     فااطاار
          األسطوانية                  الوعائي، الديدان        الذبول     فطر  ،†     الصدأ

 

    مها.          أو انتشار     ما       استتباهب            من غري ادتمل                                                          قد يكونان موجودين يف شحنات رقاقات اخلش  أو خملفات اخلش  ولكن        املمرض       العفن     فطر            فطر الصدأ و   † 
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 نشارة الخشب وصوف الخشب 1-3-3
                                     أقل مما تبديه السااالع املذكورة أعاله. ويف                                                  يبدي كل من نشاااارة اخلشااا  وصاااوف اخلشااا  خماطر إصاااابة باآلفات  

                                                                                               بعض احلاالت، قد ترتبط الفطريات والديدان االسااطوانية بنشااارة اخلشاا . ويعترب أن صااوف اخلشاا  يبدي خماطر إصااابة 
   .                                       باآلفات شبيهة بتلك اليت تبديها نشارة اخلش 

 تدابير الصحة النباتية -2
          ه                                                                                     ينبغي أال تهفرض تدابري الصاااااااحة النباتية املوصاااااااوفة يف هذا املعيار إال إذا كان هلا مربر فين مبين على حتليل خماطر  

                                                                                                   اآلفات. وهناك عنصار حمدد ينبغي النظر فيه من خالل هذا التحليل، وهو كيف أن االساتخدام املقصاود للسالعة ميكن أن 
   قد                                                       النباتية حلماية خشااااااااااا  أنتج يف مناطق خالية من اآلفات ولكنه                                       خيفف املخاطر. وميكن تطبيق بعض تدابري الصاااااااااااحة 

ً                      مثاًل أثناء التخزين والنقل )                                  يكون معرضااا ملخاطر اإلصااابة يف وقت الحق               للحيلولة دون                                 . وينبغي النظر يف الطرق املختلفة (  
ً                       اإلصااااااابة بعد تطبيق تدبري الصااااااحة النباتية؛ مثاًل، تغطية اخلشاااااا  بالرتبولني                      دى ختزينه أو اسااااااتخدام  ل   (             القماش املشاااااام ع )                                        

                  وسائل نقل مقفلة. 
        وميكن أن   .                                       ً                        لوقاية النباتات لدى البلد املساااااااااتورد حدوداً على اإلطار الزمين لالساااااااااترياد         الوطنية               قد تفرض املنظمة  

               ملساااااتورد اليت حتدد                            لوقاية النباتات لدى البلد ا         الوطنية                                           ً              ختضاااااع خماطر اآلفة املرتبطة باألخشااااااب املنقولة جتارياً إلدارة املنظمة 
  . (                                        مثال خالل الفرتة اليت تكون فيها اآلفة غري نشطة )                                                     وقتا معينا لكي جيري من ضمنه إرسال الشحنات أو استريادها 

                                                                            لوقاية النباتات لدى البلد املساااااااااااااتورد أن تفرض تطبيق وساااااااااااااائل حمددة للتجهيز واملناولة          الوطنية             وميكن للمنظمة  
                                         تخلس من النفايات بشكل مناس  بعد االسترياد.   وال

                  لوقاية النباتات يف         لوطنية ا                                                                                   إذا ما تطل   االمتثال ملتطلبات االسااترياد املتعلقة بالصااحة النباتية ذلك، ينبغي على املنظمة  
    تية                                                                                 ً                                 البلد املصااادر أن تتحقق من تطبيق تدابري الصاااحة النباتية ومن فعاليتها قبل التصااادير وفقاً للمعيار الدويل لتدابري الصاااحة النبا

    (.                             منهجيات أخذ عينات من الشحنات )    31                                          ( واملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم                        اخلطوري التوجيهية للتفتيش )    23    رقم
                             ً    من األشاااااااااااجار حمددة. ومن هنا، كثرياً ما        أجناس       ً     ً                                      إن عدداً كبرياً من اآلفات املرتبطة باخلشااااااااااا  خاص بأنواع أو  

            تات يف البلد             لوقاية النبا         الوطنية                                                                        تكون متطلبات الصاااااااااااااحة النباتية لألخشااااااااااااااب حمددة باجلنس أو النوع. ولذا فإن املنظمة 
  ،     لعرق ا                                                                                               املصااد ر، ينبغي أن تتحقق من أن اخلشاا  يف الشااحنة ميتثل ملتطلبات االسااترياد املتعلقة بالصااحة اخلاصااة بالنوع أو 

                                   حيث يكون مثل هذه املتطلبات موجودا. 
                                            ً                       تصف األقسام التالية اخليارات األكثر استخداماً لتدابري الصحة النباتية. 

 لقشرةإزالة ا 2-1
                                                                                      توجد بعض اآلفات اخلاضاااااااعة للحجر الزراعي يف القشااااااارة أو حتتها مباشااااااارة. وخلفض خماطر اآلفات، قد تطل   
     كأحد      (                                       إلنتاج خشااا  خال من القشااارة أو منزوع القشااارة )                                             لوقاية النباتات لدى البلد املساااتورد نزع القشااارة          الوطنية       املنظمة 

                                                                                                    متطلبات الصاااااحة النباتية لالساااااترياد، ويف حالة اخلشااااا  املنزوع القشااااارة، قد حتدد املنظمة املذكورة مساااااتويات للتحمل ملا 
                                                                           تبقى هناك قشور مع اخلش ، ميكن استخدام املعاجلات خلفض خماطر اآلفة املرتبطة بالقشرة.        وحيثما                  يتبقى من القشور.
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 القشرة منزوعالخشب  2-1-1
                                                                                    زع الكامل للقشااااارة عن األخشااااااب املساااااتديرة والسااااالع اخلشااااابية األخرى إىل نزع طبقة من املادة اليت قد         يؤدي الن 

                                                                                          ينمو عليها عدد كبري من اآلفات ويزيل مناطق كبرية من السطوح غري السوية اليت ختتبئ فيها آفات أخرى.
                     ألرقات واملن ات وحشااااارات                                                                   إن نزع القشااااارة يتخلس من اآلفات املوجودة بشاااااكل عام على ساااااطح القشااااارة مثل ا 

                                           عالوة على ذلك، فإن نزع القشاااااااارة يقضااااااااي على معظم                                                   القرمزيات والعث غري اآلكل للخشاااااااا  يف بعض مراحل حياهتا.
                                                                                        خنافس القشاااارة كما حيول دون تفشااااي اآلفات األخرى اليت تصااااي  اخلشاااا  بعد احلصاااااد، مثل دبابري اخلشاااا  وآكالت 

   .  (                كفصيلة املنشاريات )                 اخلش  الكبرية احلجم 
                                                                     لوقاية النباتات يف البلد املسااااااااتورد أن يكون اخلشاااااااا  منزوع القشاااااااارة، ينبغي على          الوطنية                 حيث تتطل  املنظمة  

       لتوضيح    1             )انظر املرفق   5                                                                                        السلعة أن تفي بتعريف اخلش  املنزوع القشرة الوارد يف املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
              فات أقل  بكثري       خماطر آ      فتبدي    ، (       كامبيوم )                       ً              . أما القشااااارة اداطة متاماً بطبقة مول دة              وجيوب القشااااارة(                      ً القشااااارة النامية داخلياً 

   (       كامبيوم )                                                                                       من تلك اليت يبديها سااطح القشاارة. ويف حاالت كثرية قد حيمل اخلشاا  عالمات تدل على وجود طبقة مول دة
                                                                                                قد تظهر كنسااايج بين فاساااد اللون على ساااطح اخلشااا ، ولكن هذا ال ينبغي أن يعترب دليال على وجود القشااارة وال يفرض 
                                                                                                     خماطر نامجة عن اآلفات املرتبطة بالقشااااااارة. ينبغي للتحقق من اخلشااااااا  منزوع القشااااااارة أن يؤكد ببسااااااااطة انعدام وجود أية 

  . (    بيوم     الكام )                                        عالمة على طبقة النسيج فوق الطبقة املول دة 
 الخشب المقشور 2-1-2

                                                                                    ً            قد ال تؤدي العملية امليكانيكية املساااااتخدمة يف النزع التجاري لقشااااارة اخلشااااا  إىل إزالة القشااااارة متاماً، وقد تبقى  
          مثل خنافس  )                                                                                        بعض أجزاء القشرة. وحيدد عدد وحجم أي من األجزاء املتبقية مدى خفض خماطر اآلفات املرتبطة بالقشرة 

  . (               ن ات والقرمزيات                  القشرة واألرقات وامل
                                                                                          حيدد بعض البلدان يف أنظمته مستويات التسامح جتاه القشرة يف األخشاب املستوردة. ومن شأن التقشري ضمن  

   .                                                                                   حدود التسامح املوصوفة أدناه خفض خماطر اآلفات اليت تستكمل دوراهتا احلياتية يف اخلش  غري املعاب
           اد املتعلقة                                       لوقاية النبات كمتطل  من متطلبات االسااااتري          الوطنية                   ً      ً                  عندما يكون ذلك مربراً تقنياً وتنس عليه املنظمة  

          بات اخلاصااااة                                                         لوقاية النباتات يف البلد املصااااد ر أن تضاااامن اسااااتيفاء تلك املتطل         الوطنية                                 الصااااحة النباتية، ينبغي على املنظمة  ب
                     باخلش  منزوع القشرة. 

ً         فمثاًل، لتخفيف                                                                                  خماطر وجود خنافس القشرة جيوز أن يبقى أي عدد من أجزاء القشرة الصغرية اليت يتم حتديدها      
                                بالنظر ومتييزها بوضوح إذا كانت: 

    (                 بغض النظر عن طوهلا )   سم    3            بعرض يقل عن   -
 .       سم مربع    50                                                       سم، وتقل املساحة الكلية لكل جزء مفرد من أجزاء القشرة عن    3              بعرض يزيد على    أو   -

 المعالجات 2-2
                            معاجلات الصااااااحة النباتية لآلفات  )    28                                                              ميكن اسااااااتخدام املعاجلات املقبولة دوليا الواردة يف مالحق املعيار الدويل  

                                                     . كمتطلبات الصحة النباتية لالسترياد لبعض السلع اخلشبية. (                       اخلاضعة للوائح التنظيمية
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                مثل اجلرعة ودرجة  )                           ي يتفاوت حس  برنامج املعاجلة                                                     تتأثر فعالية مجيع املعاجلات الكيميائية بعمق االخرتاق، الذ 
                                                                                     اخلشااا  وحمتوى الرطوبة، ويف كثري من األحيان يؤدي نزع القشااارة إىل حتساااني اخرتاق املعاجلات الكيميائية         وأنواع  ،  (      احلرارة

                                          للخش  وقد خيفف من احتمال إصابة اخلش  املعاب.
          ا السااااااتيفاء                                          لوقاية النباتات للبلد املصاااااادر أو بتصااااااريح منه         الوطنية                                    ينبغي تطبيق املعاجلات حتت إشااااااراف املنظمة  

                  بوضع ترتيبات تضمن                                 لوقاية النباتات يف البلد املصد ر         الوطنية                                                      متطلبات الصحة النباتية لالسترياد. وينبغي أن تقوم املنظمة 
                تبار التحقق قبل      و االخ                                                                                 أن تطبيق املعاجلات على النحو اددد، كما ينبغي عليها، عند االقتضاااااااااااااااء، وعن طريق التفتيش أ

    مثل  )                                                                                          إصاااادار شااااهادة الصااااحة النباتية من أن اخلشاااا  خال من اآلفات املسااااتهدفة. وميكن أيضااااا اسااااتعمال أدوات حمددة 
               تطبيق املعاجلة.            للتحقق من   (                                                                              مقياس احلرارة اإللكرتوين وكروماتوغراف الغازات ومقياس الرطوبة املوصول بأجهزة للتسجيل

                                        ً                                 ت حية من اآلفات اخلاضااااااعة للحجر الزراعي دليالً على عدم امتثال الشااااااحنة، باسااااااتثناء                      ينبغي اعتبار وجود آفا 
                                                                                                      األخشاب املعاجلة باإلشعاع، الذي قد تنجم عنه آفات حي ة لكنها عقيمة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن العثور على كائنات 

                                 ىل فشل املعاجلة أو إىل عدم االمتثال.          ً                   يشري، تبعاً لنوع املعاجلة، إما إ   (                    أو خملفات حديثة العهد )         رة مالئمة    ِّ مؤشِّ 
                              ، إرشادات إضافية بشأن املعاجلات  2       املرفق                                ً                      قد ال يكون بعض أنواع املعاجلات فعاالً ضد مجيع اآلفات. وترد يف  

                                                   اليت ميكن استخدامها لتخفيف خماطر اآلفات اليت تصي  اخلش .
 تقطيع الخشب إلى رقاقات 2-3

                                ً                                           اخلش  إىل رقاقات أو طحنه ميكانيكياً أن تكون فع الة يف تدمري معظم اآلفات اليت تسكن        تقطيع           ميكن لعملية  
               ه                                       ساااام كحد أقصااااى يف بهعدين اثنني على األقل ختفيف خماطر اآلفات اليت    3                                 اخلشاااا . ومن شااااأن خفض حجم الرقاقة إىل 

         أو أنواع   Scolytinae              مثل بعض أنواع                                                                   ميثلها معظم احلشااااارات. غري أن الفطر والديدان األساااااطوانية واحلشااااارات الصاااااغرية، 
Buprestidae   الصغرية أو الا              Bostrichidae   أو الا       Anobiidae  .قد تظل تشك ل خماطر آفات                        

 التفتيش واالختبار 2-4
                                                                                          ميكن االسااااتعانة بالتفتيش أو االختبار للكشااااف عن آفات حمددة مرتبطة باخلشاااا . وتبعا للساااالعة اخلشاااابية، قد  

                                                                             ات أو أعراضاااااا حمددة لآلفات. فمثال، قد يكشاااااف التفتيش واالختبار عن وجود خنافس القشااااارة                 يكشاااااف التفتيش عالم
                                                                                             وآكالت اخلشااا  وفطر العفن على األخشااااب املساااتديرة واألخشااااب املنشاااورة. وميكن إجراء التفتيش يف نقاري عدة على 

     لة.                                                                        امتداد عملية اإلنتاج لتحديد ما إذا كانت تدابري الصحة النباتية املطبقة فع ا
                                                                                         حني تطبق وساااائل التفتيش يفرتض هبا أن تتيح كشاااف أية إشاااارات وأعراض لآلفات اخلاضاااعة للحجر الزراعي. 

                                     وقد تشاااااااامل العالمات بعض املخلفات احلديثة                                                      وميكن أن يشااااااااري كشااااااااف بعض كائنات أخرى معينة إىل فشاااااااال املعاجلة.
                                                 على سااااطح اخلشاااا  نامجة عن الفطر، وفراغات أو إشااااارات إىل                                                حلشاااارات أو كلوما  أو أنفاقا  آلكالت اخلشاااا  وتبق عات

                                                                               وتتضاااااامن عالمات تعفن اخلشاااااا  تقرحات نازفة، وخطوطا بنية طويلة متقطعة على اخلشاااااا  العصاااااااري             تعفن اخلشاااااا .
                                                                                                    اخلارجي وفساااد لون اخلشاا  العصاااري اخلارجي؛ ومناطق لينة، وانتفاا غري واضااح السااب ، ودفقا للراتنج على احلطبات، 

                                   ً                وحيثما تكون هناك قشاااااااارة ميكن نزعها حبثاً عن عالمات تغذية                                       قات وحلقات وجروحا  يف األخشاااااااااب املنشااااااااورة.    وتشااااااااق
     سااااائل                وميكن اسااااتخدام و                                                                            وأنفاق احلشاااارات، وعن تبقع أو خطوري على اخلشاااا  الكامن حتتها كدالئل على وجود آفات.
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   عة                                     ت أكثر للتحقق مما إذا كانت اآلفات اخلاضااااااا                    وينبغي القيام مبعاينا                                         مسعية أو حساااااااية أو غريها أيضاااااااا لغايات الكشاااااااف.
  .  نق  را ش                                                                                           للحجر الزراعي أو الكائنات املؤشر موجودة، مثل التحقق من دورات حياة احلشرات احلية ككتل البيض وال

                                                                                                قد تستخدم االختبارات للتحقق من تطبيق أو تأثري تدابري الصحة النباتية األخرى مثل املعاجلات. ويكون إجراء  
                        ميكن لتحديد وجود الديدان      ً مثالً                                                         يف العادة مقتصاااااااااااااارا على الكشااااااااااااااف عن الفطر والديدان االسااااااااااااااطوانية.           االختبارات

                                                                                                  االساااااااااااطوانية، اليت هي آفات خاضاااااااااااعة للحجر، أن يتم عرب االساااااااااااتعانة مبزيج من التقنيات الهرية واجلزيئية على عينات 
                          خشبية مأخوذة من الشحنات. 

    23                                                     عينااات يف كاال من املعيااار الاادويل لتاادابري الصااااااااااااااحااة النباااتيااة رقم                                  ترد التوجيهااات بشاااااااااااااااأن التفتيش وأخااذ ال 
  .  31                                الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم         واملعيار

 االنتشار المنخفض لآلفات الخالية من اآلفات وأماكن اإلنتاج الخالية من اآلفات ومناطق المناطق 2-5
                                                 مناطق خالية من اآلفات وأماكن إنتاج خالية من اآلفات  ه                                        متهكن إلدارة خماطر اآلفات املرتبطة باخلشاااااااااااااا  إقامة  
                                                                                            ذات انتشاااااااار منخفض لآلفات، حيثما يكون ذلك ممكنا. وترد التوجيهات ذات الصااااااالة يف املعيار الدويل لتدابري         ومناطق

   8      ة رقم       النباتي                               ، ويف املعيار الدويل لتدابري الصاااااااااااحة  (                                  متطلبات إنشااااااااااااء مناطق خالية من اآلفات )   4                    الصاااااااااااحة النباتية رقم
                               متطلبات إنشاااااء مناطق ذات انتشااااار  )    22                                          ، واملعيار الدويل لتدابري الصااااحة النباتية رقم  (                     حالة اآلفات يف منطقة ما     حتديد )

                                              االعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات ومناطق االنتشاااار  )    29                                        واملعيار الدويل لتدابري الصاااحة النباتية رقم    (           منخفض لآلفات
                                                                                      . غري أن اساااتخدام أماكن إنتاج خالية من اآلفات أو مواقع خالية من االنتاج قد يقتصااار على حاالت  (            املنخفض لآلفات

                                                                                                               حمددة، كاملزارع احلرجية الكائنة ضاااامن املناطق الزراعية أو الضااااواحي. وميكن االسااااتعانة باملراقبة البيولوجية اختياريا لتحقيق 
      فات.                                              املتطلبات بالنسبة إىل منطقة ذات انتشار منخفض لآل

             ن هج الن ظ م 2-6
ج النهظهم اليت ت                       باحلركة الدولية لألخشاااااااااااااااب                             متكن إدارة خماطر اآلفات املرتبطة             دمج تدابري                    ه     ه ه       بفعالية، عرب تطوير ُنه

    14                                                                                                   إدارة خماطر اآلفات حبيث تتكامل بعضها مع بعض على النحو املوصوف يف املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم
  يت                                     وميكن لنظم إدارة الغابات احلالية، ملرحل   . (                                                   التدابري املتكاملة يف ُنج للنظم من أجل إدارة خماطر اآلفات        اسااااااااااااااتخدام  )
                                                                                                      قبل وما بعد احلصااااد، مبا يف ذلك التجهيز والتخزين والنقل، أن تشااامل أنشاااطة مثل اختيار املواقع يف مناطق خالية من    ما

  ،  (  شااااااااا             مثل تغليف اخل )                                   من اآلفات، واملعاجلات، واحلواجز املادية                                         ً اآلفات، والتفتيش لضااااااااامان أن يكون اخلشااااااااا  خالياً 
                                                    ه            ٌ  ه    وتدابري أخرى، تكون فع الة يف إدارة خماطر اآلفات عندما تهدمج بتبين ُنج نٌظهمي. 

                        خاصاااااااة خماطر آكالت عمق اخلشاااااا   )                                                      تصاااااااع  إدارة بعض من خماطر اآلفات املرتبطة باألخشااااااااب املساااااااتديرة  
         كن تطبيق                ويف تلك احلاالت، مي                                                من خالل تطبيق تدبري واحد من تدابري الصااااااااااااحة النباتية.   (                      وبعض الديدان االسااااااااااااطوانية

                                             مزيج من عدة تدابري للصحة النباتية يف ُنج النظم 
                                لوقاية النباتات يف البلد املسااااااتورد          الوطنية                 ، قد تطبق املنظمة   14                                         للمعيار الدويل لتدابري الصااااااحة النباتية رقم      ً وفقاً  

ً           فمثاًل، ميكن الساااااااام                                                        من أراضاااااااايها على نقل اخلشاااااااا  أو ختزينه أو جتهيزه بعد االسااااااااترياد.              تدابري إضااااااااافية ضاااااااا          اح بدخول    
                                                                                                     األخشاب املستديرة بقشور اليت قد تعيش فيها خنافس قشرة تكون آفات خاضعة للحجر الزراعي إىل البلد املستورد فقط 

          د املسااااااتورد                             طلوب أن جيري جتهيز اخلشاااااا  يف البل                          ويف هذه احلالة قد يكون من امل                                 خالل الفرتة اليت ال تكون فيها نشااااااطة.
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       ي بنزع                              وميكن اسااااااتخدام املتطلبات اليت تقضاااااا                                                                للتخلس من خماطر اآلفة قبل أن تتطور هذه الكائنات إىل مرحلة النشاااااااري.
                                                                                            قشااااااارة اخلشااااااا  واساااااااتعمال القشااااااارة أو خملفات اخلشااااااا  كوقود حيوي أو إتالفها بطريقة أخرى قبل بدء مرحلة نشااااااااري 

                                                                            حيلولة دون نشوء خماطر دخول وانتشار آفات خنافس القشرة اخلاضعة للحجر الزراعي.          اخلنافس، لل
                                                                                            وميكن إدارة خماطر اآلفة املرتبطة بالفطر بشااكل فعال من خالل اختيار اخلشاا  من مناطق خالية من اآلفات أو  

                اينة البصااارية من                   اخلايل من العفن باملع                مثل انتقاء اخلشااا   )                                                       أماكن إنتاج خالية من اآلفات، وتطبيق تدابري احلصااااد املناسااابة 
                                 ووضع مبيد للفطريات على سطح اخلش .   (            عالمات اإلصابة

 االستخدام المقصود -3
                                                                                          ميكن لالستخدام املقصود للخش  أن يؤثر يف مستوى خماطر اآلفة املتعلقة به، ألن بعض استخداماته املقصودة  

       زيد من     قد ت   (                                        ورقاقات اخلشاااااا  كوقود حيوي أو ألغراض البسااااااتنة                                        مثل اسااااااتعمال األخشاااااااب املسااااااتديرة كحط  للوقود  )
            تصااانيف السااالع  )    32                                        املعيار الدويل لتدابري الصاااحة النباتية رقم )                                               احتمال دخول وانتشاااار اآلفات اخلاضاااعة للحجر الزراعي 

   ات                                                                 وبالتايل تتوج  مراعاة االساااااااتخدام املقصاااااااود عند تقييم أو إدارة خماطر اآلف   .  ((    ً                            تبعاً ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها
  .                     باحلركة الدولية لألخشاب        املرتبطة 

 عدم االمتثال -4
      لتقيد         عن عدم ا        عن حاالت        لإلبالغ        توجيهية       خطوري )    13                                              ترد يف املعيار الدويل لتدابري الصااااااااااااااحة النباتية رقم 

                            اخلطوري التوجيهية لنظام تطبيق  )    20                                        واملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم    ( ة      الطارئ       جراءات   اإل  و                      بشروري الصحة النباتية 
                                               معلومات متعلقة بعدم االمتثال وإجراءات الطوارئ.   (                                 لوائح الصحة النباتية على الواردات
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 .جزءاً ملزماً هلذا املعيارال يشك ل أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو 

 صور توضيحية للقشرة والخشب: 1 المرفق
       من جهة    (      امبيوم   الك )                                                                          ترد أدناه صاااور توضااايحية تسااااعد على التمييز بشاااكل أفضااال بني اخلشااا  والطبقة املول دة  

                     والقشرة من جهة أخرى.

 
                       مقطع مستعرض خلش  مستدير   - 1      الشكل 
  .          على األغذية                       لوكالة الكندية للتفتيش    ، اS. Sela                الصورة تقدمة من  

  

 القشرة

                الطبقة المول دة

 جيوب القشرة

 الخشب
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                       مقطع مستعرض خلش  مستدير   - 2       الشكل
  .                                 لوكالة الكندية للتفتيش على األغذية   ، اS. Sela                الصورة تقدمة من  

 
  .         خش  منشور   - 3      الشكل 
         ، أوتاواC. Dentelbeck،   Canadian Lumber Standards Accreditation Board                الصورة تقدمة من  

 د       الع ق   حول       ا داخليا   نامية قشرة

 الخشب

 القشرة

                الطبقة المول دة
 (مبيوماالك)

 الخشب

       ا داخليا   نامية قشرة
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 : المعالجات التي يمكن استخدامها للتخفيف من مخاطر اآلفات على الخشب2 المرفق
 التبخير -1

                                                  ميكن استخدام التبخري يف مكافحة اآلفات املرتبطة باخلش .  
     امها  د                                                                                     على الرغم من الفعالية املثبتة لبعض مواد التبخري ضاااااااد بعض اآلفات فهناك حدود مفروضاااااااة على اساااااااتخ 

         ً يكون فعاالً                                                                وتتفاوت مواد التبخري يف قدرهتا على اخرتاق اخلشااااااا  وبالتايل فإن بعضاااااااها ال                      بغرض خفض خماطر اآلفات.
       را على                                          وقد يكون عمق االخرتاق لبعض مواد التبخري مقتص  .                                                     إال ضد اآلفات املوجودة يف القشرة أو عليها أو حتتها مباشرة

                                                       ويكون االخرتاق أكرب يف اخلش  اجلاف منه يف اخلش  املقطوع حديثا.                  سم من سطح اخلش .    10     حوايل
                                                                               بالنسبة إىل بعض مواد التبخري، ميكن لنزع القشرة قبل التبخري أن حيس ن فعالية املعاجلة.  
    يئة                االعتبار توصية ه                         لوقاية النباتات أن تأخذ ب         الوطنية                                                    قبل اختيار التبخري كتدبري للصحة النباتية، على املنظمات  

           هيئة تدابري  )                                                                           االسااتعاضااة عن اسااتخدام بروميد امليثيل أو احلد من اسااتخدامه كتدبري للصااحة النباتية                      الصااحة النباتية اهليئة،
  (    2008               الصحة النباتية 

 أو الغمس الرش -2
    خلشااا   ا                                                                                       ميكن االساااتعانة برش املواد الكيميائية أو غمساااها ملكافحة اآلفات املرتبطة باخلشااا ، باساااتثناء رقاقات  

   .                                      والنشارة وصوف اخلش  والقشرة وخملفات اخلش 
                                                                                              خالل عملية الرش أو الغمس توضااااع املواد الكيميائية السااااائلة أو املذوبة على اخلشاااا  بدرجة الضااااغط الطبيعية  

                                                                                           للجو. وتؤدي هذه املعاجلة إىل اخرتاق حمدود للخشاااااا  العصاااااااري. ويعتمد االخرتاق على أنواع اخلشاااااا  ونوع اخلشاااااا  
                                                               . وخصااائس املنتج الكيميائي. وإن كال من نزع القشاارة واسااتعمال احلرارة  (                            العصاااري اخلارجي واخلشاا  الداخلي     اخلشاا   )

                                                                                                  يزيدان من عمق اخرتاق اخلشااااا  العصااااااري. وقد ال حيول املكو ن الناشاااااط للمنتج الكيميائي دون ظهور اآلفات املوجودة 
    ائي                                                ة لآلفات على بقاء الطبقة الواقية من املنتج الكيمي                                              يف اخلشاااااااااا . وتعتمد ياية اخلشاااااااااا  املعاب من اإلصااااااااااابة الالحق

      يد من                    يف حال تعرض اخلش  ملز    (                  مثل آكالت اخلش  اجلاف )                              إصابة لبعض اآلفات ما بعد العالج      حتدث           سليمة. وقد 
ستعرض.

ه
      النشر بعد العالج، ويف حال مل ينفذ املنتج الكيميائي إىل جزء من املقطع امل
ه
                                                                  

 بالضغط الكيميائي التشبيع -3
                                                                                      ميكن اساااااااتخدام التشااااااابيع بالضاااااااغط الكيميائي ملكافحة اآلفات املرتبطة باخلشااااااا ، باساااااااتثناء رقاقات اخلشااااااا   

 .                                      والنشارة وصوف اخلش  والقشرة وخملفات اخلش 
                                                  أو الضاااغط أو عمليات املعاجلة احلرارية إىل منتج كيميائي                                              يؤدي اساااتخدام مادة حافظة بواساااطة الضاااغط اخلوائي 

                                             يوضع على سطح اخلش  والدفع به إىل عمق ذلك اخلش .
   قد   و                                                                                      التشاااابيع بالضااااغط الكيميائي يسااااتعمل عادة حلماية اخلشاااا  من اإلصااااابة باآلفات بعد املعاجلات األخرى. 

              ن اخرتاق املادة  إ                            جنت من املعاجلة على ساااااطح اخلشااااا .                                                    يكون له مفعول معني أيضاااااا يف احليلولة دون ظهور اآلفات اليت 
                                                                                              الكيميائية لداخل اخلشااا  يفوق بكثري ما حيصااال مع الرش أو الغمس، ولكن ذلك يعتمد على أنواع اخلشااا  وخصاااائس 

                   ً                                                      يكون االخرتاق عموماً يف أحناء اخلشاااااااا  العصاااااااااري ومن خالل قساااااااام حمدود من اخلشاااااااا  الداخلي.                  املنتج الكيميائي.
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نا من اخرتاق املنتج الكيميائي له.     لنزع      وجيوز                ً     تمد االخرتاق أيضاً على    ويع                                                                         القشرة أو التثقي  امليكانيكي للخش  أن حيس 
  ة                                                                           ولذا فإن جتفيف اخلش  قبل إخضاعه للتشبيع بالضغط الكيميائي قد حيس ن هو أيضا نسب  ،                     حمتوى اخلش  من الرطوبة

               مليات التشاابيع،         ويف بعض ع                         بعض احلشاارات اآلكلة للخشاا .                                      ً   ويكون التشاابيع بالضااغط الكيميائي فع االً ضااد         االخرتاق.
عاب         وتعتمد                                                                                  تستعمل املادة الكيميائية على درجة حرارة مرتفعة بشكل كاف حبيث توازي املعاجلة احلرارية.

ه
    ياية اخلش  امل
ه
            

    فات                             وقد حتصااال إصاااابة من جان  بعض اآل                                                                     من أي إصاااابة الحقة، على بقاء الطبقة الواقية من املنتج الكيميائي ساااليمة.
                                             يف حال مت نشااااااااااااار اخلشااااااااااااا  بعد املعاجلة وعدم اخرتاق املنتج    (                  مثل آكالت اخلشااااااااااااا  اجلاف )                      يف مرحلة ما بعد املعاجلة 

                                الكيميائي جلزء من املقطع املستعرض 
 المعالجة بالحرارة -4

        غياهبا ال                               لسااااالع اخلشااااابية. ووجود القشااااارة أو                                                         ميكن اساااااتخدام املعاجلة باحلرارة يف مكافحة اآلفات املرتبطة بكافة ا 
                                                                                                      يؤثران مطلقا على فعالية العالج احلراري ولكنه ينبغي أن تؤخذ باالعتبار يف حال حدد جدول للعالج احلراري املقاسااااااات 

                          القصوى للخش  اخلاضع للعالج.
              ع أو بدون ضااااااااااااابط  م )        ة معينة                                                                        تنطوي عملية املعاجلة باحلرارة على حتمية اخلشااااااااااااا  حم درجة حرارة معينة ولفرتة زمني 
                                                                                                         خاصاااااااااااااة باآلفة املساااااااااااااتهدفة. وإن الفرتة الزمنية الدنيا للمعاجلة يف غرفة احلرارة املطلوبة لبلوغ درجة احلرارة على امتداد    (       الرطوبة

          ميكن توليد   و                                                                 ً                          اخلش ، رهن مقاسات قطع اخلش  ونوعها ومسكها وحمتواها من الرطوبة، فضالً عن سعة احلجرة وعوامل أخرى.
                                                                                                          احلرارة داخل حجرة تقليدية للتحمية أو عرب وسيلة العازل الكهربائي أو الطاقة الشمسية أو سواها من وسائل التسخني.

                                                                                               تتفاوت درجة احلرارة املطلوبة لقتل اآلفات املرتبطة باخلش  ألن القدرة على حتمل احلرارة ختتلف بني نوع وآخر.  
     أن                                                                    ابة بأنواع العفن الشااائعة خاصااة إذا ما بقي حمتواه من الرطوبة عاليا؛ غري                                    وقد يبقى اخلشاا  املعاب باحلرارة عرضااة لإلصاا

                الصحة النباتية. ب   ق  عل       يف ما يت                               العفن ال ينبغي أن يعترب مثار قلق 
 في القمائن التجفيف -5

   .                                                                         ميكن استعمال التجفيف يف القمائن لألخشاب املنشورة والكثري من السلع اخلشبية األخرى 
ف ض خالهلا حمتوى الرطوبة يف اخلشاااا  وذلك عرب اسااااتعمال احلرارة، لبلوغ حمتوى           التجفيف يف                  ه                                                                القمائن عملية خيه

                                                                                         ه        الرطوبة املطلوب لالساااااااااتخدام املقصاااااااااود للخشااااااااا . وميكن اعتبار التجفيف يف القمائن معاجلة حرارية يف حال ناهف ذ على 
    خلشاااااا      من ا       ملعنية ا                          احلرارة القاتلة عرب الطبقات                                                                درجات حرارة كافية ولفرتات زمنية مناساااااابة. ويف حال تعذر بلوغ درجات

                لصحة النباتية.  ا           من معاجلات                                          فإن التجفيف يف القمائن لوحده ال يعد  معاجلة
                                                                                           يعتمد بعض األنواع يف جمموعات اآلفات املرتبطة بالساااااالع اخلشاااااابية على الرطوبة وبالتايل قد تكون غري ناشااااااطة  

                 للخشااا  ما حيول دون   ة         الفيزيقي                                        التجفيف يف القمائن يغري  بشاااكل دائم البنية        كما أن                                 خالل عملية التجفيف يف القمائن.
                أن آفات فردية   غري                                                                                   ارتشااااااف الرطوبة الكافية إلعالة اآلفات احلالية وختفيض حاالت اإلصاااااابة يف مرحلة ما بعد احلصااااااد.

       ويف حااال    .                 حمتوى الرطوبااة األقاال                                                                         لبعض األنواع قااد تكون قااادرة على اسااااااااااااااتكمااال دوراهتااا احلياااتيااة يف البيئااة اجلاادياادة ذات 
                                                                                                      اسااااتعيدت ظروف الرطوبة املناساااابة فإن الكثري من الفطريات والديدان األسااااطوانية وبعض أنواع احلشاااارات قد تكون قادرة 

  .    عاجلة      بعد امل                                        على مواصلة دوراهتا احلياتية أو إصابة اخلش  
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 التجفيف بالهواء -6
      تويات                                           باهلواء حمتوى اخلشااااااااااا  من الرطوبة ولكن فقط إىل مسااااااااااا                                          باملقارنة بالتجفيف يف القمائن، يقلل التجفيف  

                      ون خماطر اآلفات املتبقية    وتك                                                                                  الرطوبة الطبيعية يف البيئة اديطة وهو بالتايل أقل فعالية بوجه جمموعة واسااااااااااااااعة من اآلفات.
           فض الرطوبة  خ              نبغي أن يعترب ي   وال                                                               املعاجلة رهن فرتة التجفيف وحمتوى الرطوبة واالساااااااااااااتخدام املقصاااااااااااااود للخشااااااااااااا .    بعد
                لصحة النباتية.           من تدابري ا                             ً خالل التجفيف باهلواء وحده تدبرياً    من

     يكون                                                                                   على الرغم من أن خفض الرطوباااة من خالل التجفيف بااااهلواء أو التجفيف يف القماااائن وحااادمهاااا قاااد ال 
           من عدد كبري         اإلصاااااابة                                                                   لصاااااحة النباتية، فإن اخلشااااا  الفف إىل ما دون نقطة تشااااابع األلياف، قد ال يشاااااجع  ا      تدابري    من
                          ما خيس عددا كبريا من اآلفات.                                               وبالتايل فإن احتمال إصابة اخلش  الفف متدن جدا يف        اآلفات.   من

 التشعيع -7
         ً      كون كافياً لقتل     قد ي   (                                               مثل اإللكرتونات املسر عة واألشعة السينية وأشعة غاما )                            إن تعريض اخلش  لإلشعاع املؤي ن  

   ((                                                   اخلطوري التوجيهية الستخدام اإلشعاع كتدبري للصحة النباتية )    18           عيار الدويل   امل )                        أو تعقيم أو تعطيل اآلفات 
                       المعالجة بالجو المعد ل -8

  .                                                                                       جيوز استعمال املعاجلات باجلو املعدل على األخشاب املستديرة واألخشاب املنشورة ورقاقات اخلش  والقشرة 
  د                                        مثل، الذي يقل فيه األكساااااااااجني ويعلو ثاين أكساااااااااي )                                            يف مثل تلك املعاجلات يعر ض اخلشااااااااا  لألجواء املعد لة  
                                                                                            على فرتات طويلة من الوقت بغية قتل اآلفات أو تعطيلها. وميكن للجو املعدل أن يول د بشااااكل مصااااطنع داخل    (       الكربون

                                                                          ً                  غرف الغاز أو أن حيصل بشكل طبيعي، مثال خالل ختزين املياه أو حني يكون اخلش  ملفوفاً بغالف بالستيكي حمكم.
 لمراجعا -9

                                                             . االسااااااتعاضااااااة عن اسااااااتخدام بروميد امليثيل أو احلد من اسااااااتخدامه كتدبري     2008                            هيئة تدابير الصححححححة النباتية 
  ،     روما -  ية                                                . يف تقرير الدورة الثالثة هليئة تدابري الصااااااااااااااحة النبات                                               للصااااااااااااااحة النباتية. توصااااااااااااااية هيئة تدابري الصااااااااااااااحة النباتية
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