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االعتماد
متت التوصية ألول مرة بنشر هذا املعيار ،الذي صدر يف عام  ،1997كمعيار دويل من قبل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري
الصحة النباتية يف عام  .1996واعتمدت النسخة األوىل من مسرد املصطلحات ،باعتباره املعيار الدويل رقم  ،5من قبل
اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثانية يف عام  .1999وقد خضع املعيار منذ ذلك احلني لتعديالت متكررة.
وتنشأ النسخة احلالية للمعيار الدويل رقم  5عن تعديالت اعتمدهتا هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة عشرة
املعقودة يف أبريل/نيسان .2018
واعتمدت الضميمة  1ألول مرة من قبل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة املعقودة يف أبريل/نيسان
 .2001واعتمد التنقيج األول للضميمة  1من قبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا السابعة املعقودة يف مارس/آذار
 2012يف حني اعتمدت الضميمة  2من قبل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية يف دورهتا اخلامسة يف أبريل/نيسان
 .2003واعتمد املرفق  1من قبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الرابعة املعقودة يف مارس/آذار – أبريل/نيسان
.2009

المقدمة
النطاق
يتضمن هذا املعيار املرجعي قائمة مبصطلحات وتعاريف هلا معىن حم ّدد يف نظم الصحة النباتية يف خمتلف أحناء العامل .وقد
وضع هبدف توفري جمموعة مفردات متناسقة متفق عليها دوليا مرتبطة بتنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية
الدولية) واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية (املعايري الدولية).
ويف سياق االتفاقية الدولية واملعايري الدولية الصادرة عنها ،ينبغي فهم كل اإلشارات على أهنا ما تزال تشمل الطحالب
والفطريات ،مبا يتناسب مع القانون الدويل لتسمية الطحالب والفطريات والنباتات.

الغرض
يكمن الغرض من هذا املعيار املرجعي يف أيادة الوضوح واالتساق يف استخدام وفهم املصطلحات والتعاريف املستخدمة
من قبل األطراف املتعاقدة ألغراض رمسية تتعلق بالصحة التباتية ،ويف تشريعات وأنظمة الصحة النباتية ،وكذلك يف تبادل
املعلومات الرمسية.
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المراجع
تتطابق املراجع املذكورة أدناه مع املوافقة على الشروط والتعريفات ،كما يُشار إليها يف التعريفات .وبالنسبة إىل املعايري
الدولية للصحة النباتية ،ال تشري إىل النسخة األكثر حداثةً (وهي متاحة على املنفذ الدويل للصحة النباتية على املوقع
(.)https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنو احليوي .2000 ،اتفاقية التنوع الحيوي ،مونرتيال.

الهيئة تدابير الصحة النباتية .1996 .تقرير االجتما الثالث هليئة تدابري الصحة النباتية ،روما 17-13 ،مايو/أيار
 .1996روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.



 .1997تقرير الدورة الرابعة هليئة تدابري الصحة النباتية ،روما 10-6 ،أكتوبر/تشرين األول  .1997روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.



 .1999تقرير الدورة السادسة هليئة تدابري الصحة النباتية ،روما ،إيطاليا 21-17 :مايو/أيار  .1999روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.

الهيئة تدابير الصحة النباتية .2007 .تقرير الدورة الثانية هليئة تدابري الصحة النباتية ،روما 30-26 ،مارس/آذار .2007
روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.




 .2008تقرير الدورة الثالثة هليئة تدابري الصحة النباتية ،روما 11-7 ،أبريل/نيسان  .2008روما ،االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.
 .2009تقرير الدورة الرابعة هليئة تدابري الصحة النباتية ،روما 30 /مارس/آذار 3 -أبريل/نيسان  .2009روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.



 .2012تقرير الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة النباتية ،روما 23-19 ،مارس/آذار  .2012روما ،االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.



 .2013تقرير الدورة الثامنة هليئة تدابري الصحة النباتية 12-8 ،أبريل/نيسان .2013



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





 .2015تقرير الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ،روما 20-16 ،مارس/آذار  .2015روما ،االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.
 .2016تقرير الدورة احلادية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ،روما 8-4 ،مارس/آذار  .2016روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.
 .2018تقرير الدورة الثالثة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ،روما 20-16 ،أبريل/نيسان  .2018روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.

منظمة األغذية والزراعة .1990 .قائمة املصطلحات اخلاصة بالصحة النباتية ،نشرة وقاية النباتات لمنظمة األغذية
والزراعة [ 23-5 :)1(38املتعادل احلايل :املعيار رقم ]5

منظمة األغذية والزراعة .1995 .اُنظر املعيار رقم .1995 .5
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الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية .1998 .تقرير اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ،روما 6-3 ،نوفمرب/تشرين الثاين
 .1998روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.


 .2001تقرير االجتما الثالث للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ،روما 6-2 ،أبريل/نيسان  .2001روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.



 .2002تقرير االجتما الرابع للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ،روما 15-11،مارس/آذار  .2002روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.



 .2003تقرير االجتما اخلامس للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ،روما 11-7 ،أبريل/نيسان  .2003روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.



 .2005تقرير االجتما السابع للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ،روما 7-4 ،أبريل/نيسان  .2005روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

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

المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/الهيئة الدولية لإللكترونيات .دليل املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اهليئة الدولية
لإللكرتونيات  .1991:2املصطلحات العامة وتعريفاهتا يف ما يتعلق بالتوحيد القياسي واألنشطة ذات الصلة .جنيف.

املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ،اهليئة الدولية لإللكرتونيات.
المعيار الدولي رقم  .1مبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف التجارة الدولية .روما.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،2007 ،2إطار لتحليل خماطر اآلفات ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،1995 ،3مدونة السلوك اخلاصة باسترياد وإطالق العوامل األجنبية
للمكافحة البيولوجية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة [صدر عام .]1996
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،2005 ،3اخلطوط التوجيهية لتصدير وشحن واسترياد وإطالق العوامل
األجنبية للمكافحة البيولوجية ،وغريها من الكائنات النافعة ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية

والزراعة.

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،1995 ،5قائمة مصطلحات الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة[ .صدر عام ]1996
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،1998 ،8حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،1999 ،10متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع
لإلنتاج خالية من اآلفات ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
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المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،2001 ،11حتليل خماطر اآلفات احلجرية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،2004 ،11حتليل خماطر اآلفات احلجرية مبا يف ذلك حتليل املخاطر
والكائنات احلية اخيورة ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،2002 ،14استخدام التدابري املتكاملة يف هنج للنظم من أجل إدارة خماطر
اآلفات ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،2002 ،15اخلطوط التوجيهية بشأن تنظيم مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة
الدولية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،2002 ،16اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائج :املفهوم والتطبيق ،روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،2002 ،17اإلبالغ عن اآلفات ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،
منظمة األغذية والزراعة.

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،2003 ،18اخلطوط التوجيهية الستخدام التشعيع كتدبري للصحة النباتية،
روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،2004 ،20اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائج الصحة النباتية على
الواردات ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،2005 ،22متطلبات إنشاء مناطق ذات انتشار منخفض لآلفات ،روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،2005 ،23اخلطوط التوجيهية للتفتيش ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،2005 ،24اخلطوط التوجيهية لتحديد تدابري الصحة النباتية واإلقرار
بتعادهلا ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،2006 ،25الشحنات قيد العبور ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،
منظمة األغذية والزراعة.

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،2006 ،27بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائج ،روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،2007 ،28عالجات للصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائج ،روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

منظمة التجارة العالمية ،1994 .اتفاقية بتطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية ،جنيف ،منظمة التجارة العاملية.
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موجز المرجع
يكمن الغرض من هوذه النسوخة يف مسواعدة املنظموات الوطنيوة لوقايوة النباتوات واألطوراف األخورى علوى تبوادل املعلوموات،
وإضوفاء التناسوق علوى املفوردات املسوتخدمة يف البيانوات الرمسيووة والتشوريعات املتصولة بتودابري الصوحة النباتيوة .وتتضومن هووذه
النسخة التعديالت اليت مت االتفاق عليها إثر إقرار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( ،)1997واملصطلحات اليت اسوتجدت
نتيجة اعتماد عدد إضايف من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية.
وحيتوي املسورد علوى مجيوع املصوطلحات والتعواريف الويت وافقوت عليهوا هيئوة تودابري الصوحة النباتيوة حوى دورهتوا الثالثوة عشورة
(هيئووة توودابري الصووحة النباتيووة )2018 ،وتشووري املراجووع بووني أق وواس معكوفووة إىل املوافقووة علووى املصووطلج والتعريووف ولوويس إىل
تعديالت الحقة يف ترمجتها.
وكمووا هووو احلووال بالنسووبة إىل الطبعووات السووابقة موون املسوورد ،تطبووع املصووطلحات الوويت يورد ذكرهووا يف التعوواريف بوواخلل الغووامق
إلظهووار عالقتهووا باملصووطلحات األخوورى يف املسوورد ول وتاليف التك ورار غووري الضووروري للعناصوور املوصوووفة يف مواضووع أخوورى يف
املسرد .كما أن املشتقات من الكلمات (باإلنكليزية) اليت ترد يف املصطلحات ،كعبارة زinspected from inspectionز
على سبيل املثال ،تعترب هي أيضا مصطلحات.
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مصطلحات الصحة النباتية والتعاريف
*نشري إىل أن املصطلج ،وقت النشر ،وارد يف برنامج عمل الفريق الفين املعين مبسرد املصطلحات الذي يعين أنه ميكن تنقيج املصطلحات أو التعريفات
أو حذفها يف املستقبل.
absorbed dose

additional
declaration

area

area endangered
area of low pest
prevalence

bark

جرعة ممتصة

كمية الطاقة اإلشعاعية (بالغراي) املستوعبة للوحدة من كتلة هدف حمدد [املعيوار الودويل رقوم
2003 .18؛ تعديل اهليئة]2012 ،

إقرار إضافي

بيان يطلوب البلود املسوتورد إدراجوه يف شدهادة الصدحة النباتيدة ويووفر معلوموات إضوافية حموددة
تتعل ووق حبال ووة الش ددحنة م وون حي ووث اآلف ددات الخاض ددعة لل ددوا أو الم ددواد الخاض ددعة لل ددوا
[املنظمة1990 ،؛ اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ،2005 ،اهليئة ]2016

منطقة

منطقة حمددة رسميا قد تشمل بلدا بعينه ،أو جزءا من بلد ما ،أو مجيع أو بعوض أجوزاء عودة
بل وودان [املنظم ووة  ،1990تع ووديل املعي ووار ال وودويل رق ووم 1995 ،2؛ جلن ووة اخلو ورباء املعني ووة بت وودابري
الصووحة النباتي ووة1999 ،؛ اس ووتنادا إىل االتفوواق بش ووأن تطبي ووق توودابري الص ووحة والص ووحة النباتي ووة
لدى منظمة التجارة العاملية (منظمة التجارة العاملية ])1994

منطقة مهددة

أنظر أدناه منطقة مهددة

منطقد د ددة تنتشد د ددر منطقة تشمل كل البلد أو جزءا منه ،أو كال أو جزءا من جمموعة من البلدان ،حسبما حتودده
فيه د د ددا اآلف د د ددات السوولطات املختصووة ،والوويت توجددد فيهددا أن ووا حمووددة موون اآلفووات مبسووتوى موونخفض وختضووع
بمس د د د د د د د د د د د د ددتو للمراقبة الفعالة أو المكافحة [االتفاقية الدولية لوقاية النباتات :1997 ،تعديل اهليئة]2015 ،
منخفض
القشرة

الطبقة من جذ خشيب ،أو من غصن أو جذر خارج الطبقة املولدة [اهليئة]2008 ،

bark-free wood

خش أأيلت منه مجيع القشور ،باستثناء القشرة النامية داخلياً حول العقود وجيووا القشوور
الخشد د د د د د د د د د د د د د
الخد د د د ددالي مد د د د ددن بني حلقات النمو السنوية [املعيار الدويل رقم 2002 .15؛ تعديل اهليئة]2008 ،
القشرة

biological control
agent

عام د د د د د د د د د د د د د د د د د د د كا ن معاد أو مناوئ أو منافس طبيعد  ،أو كدا ن حدي آخور يسوتخدم يف مكافحدة اآلفدات
المكافحد د د د د د د د د د ددة [املعيار الدوىل رقم  ،1995 .3املعيار الدويل املنقج رقم ]2005 .3
البيولوجية

buffer zone

منطق ددة حميط ووة لمنطق ددة حمو و ّددة رس ددميا ألغو وراض الص ووحة النباتي ووة أو جم وواورة هل ووا بغي ووة خف ووض
احتمووال انتش ددار اآلف ددة املسووتهدفة داخوول أو خووارج المنطق ددة اخيووددة ،وهووي خاضووعة لتوودابري
الصحة النباتية أو غريها من تدابري المكافحة ،إذا كان ذلك مالئماً [املعيوار الودوىل رقوم .10
 1999لتدابري الصحة النباتية؛ واملعيار الدويل املنقج رقم 2005 .22؛ تعديل اهليئة]2007 ،

المنطقة الواقية

bulbs and tubers

أبصدداو ودرنددات أجو وزاء مس ووتقرة م وون النبات ووات حت ووت س ووطج األرض معو و ّدة للزراع ووة (وتش وومل اجل ووذور البص وولية
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(بوصفها فئة مون والريزومات) [املنظمة1990 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة]2001 ،
السلع)
chemical pressure
impregnation

clearance (of a
)consignment

التشد د د د د د د د د د د د د د ددبيع معالجد ددة األخشد ددا مب و وواد كيميائيو ووة حافظو ووة بعمليو ووة ضو ووغل وفقو ووا ملواصو ووفات فنيو ووة رسد ددمية
بالضد د د د د د د د د د د د د ددغ [املعيار الدوىل رقم  2002 .15وتعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]2005 ،
الكيميا ي
اجد د د د د د د د د د د د د د د د د د ددا ة التحقق من االمتثال للوا الصحة النباتية [املنظمة]1995 ،
(لشحنة ما)

Commission

الهيئة

هيئوة تودابري الصووحة النباتيوة الوى أنشووئت مبوجوب املوادة [ 11االتفاقيووة الدوليوة لوقايوة النباتووات،
]1997

commodity

سلعة

نو من النباتات ،أو المنتجدات النباتيدة ،أو بنود آخور ينقول ألغوراض التجوارة أو ألي غورض
آخر [املنظمة1990 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة]2001 ،

فئة سلعية

فئووة موون السددلع املتماثلووة الووى ميكوون اعتبارهووا يف لددوا الصددحة النباتيددة جمموعووة قائمووة بووذاهتا
[املنظمة]1990 ،

commodity class

commodity pest list

قا م د ددة اآلف د ددات قائمة باآلفات الموجودة يف منطقة ما ،واليت قد ترتبل بسلعة معينة
السلعية
[جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية1996 ،؛ تعديل اهليئة]2015 ،

compliance
procedure (for a
)consignment

إج د د د د د د د د د د د ددرا ات إجو وراءات رس ددمية تس ووتخدم للتحق ووق م وون أن ش ددحنة م ووا متتث وول لمتطلب ددات الص ددحة النباتي ددة
االمتث د د د د د د د د د د د د د دداو لالسددتيراد أو ت دددابير الص ددحة النباتي ددة املتعلقووة بددالعبور[.جلنووة اخل ورباء املعنيووة بتوودابري الصووحة
النباتية1999 ،؛ تعديل اهليئة]2009 ،
(لشحنة)

confinement (of a
)regulated article

احتجد د د د د د د د د د د د د د ددا تطبيوق تدابير الصحة النباتية علوى بندد خاضدع للدوا الصدحة النباتيدة ملنوع إفوالت اآلفدات
(لبند د ددد خاضد د ددع [اهليئة]2012 ،
لل ددوا الص ددحة
النباتية)

consignment

كمية من النباتات ،المنتجات النباتية و/أو أى بنود أخرى تنقول مون بلود آلخور ،وتشوملها،
عنود اإلقتضواء ،شددهادة صدحية نباتيدة واحوودة (ميكون أن تتوألف الشددحنة مون سولعة واحوودة أو
أكثر أو رسالة) [املنظمة1990 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]2001 ،

شحنة
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consignment in
transit

containment

contaminating pest

شحنة عابرة

شددحنة متوور عوورب بلوود مووا دون أن تكووون مسووتوردة (موون قبلووه) والوويت قوود ختضووع لتدددابير الصددحة
النباتي ددة[.املنظم ووة1990 ،؛ تعووديل جلن ووة اخل ورباء املعني ووة بتوودابري الص ووحة النباتيووة1996 ،؛ جلن ووة
اخلو ورباء املعني ووة بت وودابري الص ووحة النباتي ووة 1999؛ تع ووديل اهليئ ووة املؤقت ووة لت وودابري الص ووحة النباتي ووة،
2002؛ تعديل املعيار الدويل رقم 2006 .25؛ سابقا زبلد العبورز]

احتوا *

تطبي ووق ت دددابير الص ددحة النباتي ددة يف املنطق ووة املص ووابة وم ووا حوهل ووا ملن ووع انتش ددار آف ددة [املنظم ووة،
]1995

آفة تلويث*

آفددة حتملهووا سددلعة مددا أو مددادة تعبئووة أو وسوويلة نقوول أو حاويووة ،أو موجووودة يف مكووان
للتخزين ،وال تلوث ،يف حالة النباتات والمنتجات النباتية ،هذه األخرية [جلنوة اخلورباء

تلوث*

وجود آفة تلويث أو وجود غوري مقصوود ملوادة خاضوعة للووائج يف سدلعة أو موادة تعبئوة،
أو وس وويلة نق وول أو حاوي ووة أو مك ووان للتخو وزين ،أو عليه ووا [جلن ووة اخلو ورباء املعني ووة بت وودابري
الصحة النباتية1997 ،؛ تعديل جلنوة اخلورباء املعنيوة بتودابري الصوحة النباتيوة1999 ،؛ هيئوة

املعني ووة بت وودابري الص ووحة النباتي ووة1996 ،؛ تع ووديل جلن ووة اخلو ورباء املعني ووة بت وودابري الص ووحة النباتي ووة،
1999؛ هيئة تدابري الصحة النباتية]2018 ،

contamination

تدابري الصحة النباتية]2018 ،

control
)(of pest

مكافحة (آفة)* تقليص ،احتوا أو استئصاو أعداد إحدى اآلفات [املنظمة ]1995

corrective action
)plan (in an area

خطد د د ددة العم د د د د خطووة موثقووة لعمليددات الصددحة النباتيددة الوويت تنفووذ يف منطقددة حمووددة رسددميا ألغ وراض الصووحة
التصد د د د د د د ددحيحية النباتيووة إذا مووا مت كشووف آفددة مووا ،أو إذا مت جتوواوأ مسووتوى التحموول يف حالووة التنفيووذ القاصوور
(في منطقة ما) إلجراءات حمددة رمسيا[.اهليئة2009 ،؛ تعديل اهليئة]2013 ،

country of origin (of
consignment of
)plant products

بل د د د ددد المنشد د د د د البلوود الووذى أرعووت فيووه النباتددات الووى اسووتمدت منهووا المنتجددات النباتيددة [املنظمووة1990 ،؛
(لشد د د ددحنة مد د د ددن تعووديل جلنووة اخل ورباء املعنيووة بتوودابري الصووحة النباتيووة1996 ،؛ تعووديل جلنووة اخل ورباء املعنيووة بتوودابري
المنتج د د د د د د د د د ددات الصحة النباتية]1999 ،
النباتية)*

country of origin (of
a consignment of
)plants

بل د د د ددد المنشد د د د د البلوود الووذى أرعووت فيووه شددحنة النباتددات [املنظمووة1990 ،؛ تعووديل جلنووة اخلورباء املعنيووة بتوودابري
(لش د د د د د د د د د د د د د ددحنة الصحة النباتية1996 ،؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]1999 ،
نباتات)*

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

بل د د د ددد المنشد د د د د البل وود ال ووذى تعرض ووت في ووه البن ددود الخاض ددعة لل ددوا للتل ددوث ألول م وورة باآلف ددات [املنظم ووة،
(للبن د د د د د د د د د د د د د د د ددود 1990؛ تعووديل جلنووة اخل ورباء املعنيووة بتوودابري الصووحة النباتيووة 1996؛ تعووديل جلنووة اخل ورباء املعنيووة
الخاض د د د د د د د د د د د ددعة بتدابري الصحة النباتية ]1999
للددوا بخددال
النباتد د د د د د د د د د د د د ددات
والمنتج د د د د د د د ددات
النباتية)*
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cut flowers and
branches

أ ه ددار وأغص ددا أجزاء النباتات الغضة املستخدمة يف أغراض الزينة و ليسوت للزراعوة [املنظموة1990 ،؛ تعوديل
مقطوف د د د د د د د د د د د د د د ددة اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]2001 ،
(بوصفها فئة مون
السلع)*

debarked wood

خشد د متّ تعريض ووه ألي عملي ووة ت ووؤدي إىل إأال ووة القش ددور (اخلش ووب املقش ووور ل وويس بالض وورورة
خشبا خاليا من القشرة) [اهليئة .2008 ،ال ينطبق]

delimiting survey

الخشد د د د د د د د د د د د د د
المقشور

مسد د د د لتعي د د ددين مس جيرى لتعيني حدود منطقة تعترب مصابة بآفة أو خالية مندها [املنظمة؛ ]1990
الحدود
مس كشفي

مسد د جيوورى يف منطق ددة للكشووف عمووا إذا كووان يوجوود هبووا آف ددات [املنظمووة ،1990 ،تعووديل
املنظمة ]1995

احتجا

إبق وواء ش ددحنة يف حج ووز أو حمتج ووز رس ددمي كت وودبري م وون ت دددابير الص ددحة النباتي ددة) [املنظم ووة،
1990؛ تعديل املنظمة 1995؛ جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية ،1999 ،اهليئوة املؤقتوة
لتدابري الصحة النباتية]2005 ،

devitalization

إماتة

عمليووة جعوول النباتددات أو المنتجددات النباتيددة غووري قووادرة علووى اإلنبووات ،أو النمووو أو التكوواثر
[اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]2001 ،

dose mapping

رس د د ددم خ د د ددرا
الجرعات

قيوواس توأيووع الجرع ددات الممتص ددة يف نطوواق ش ددحنة العملي ددة عوون طريووق اس ووتخدام مق دداييس
الجرع ددات املوض وووعة يف مواق ووع حم ووددة يف نط وواق ش ددحنة العملي ددة [املعي ووار ال وودويل رق ووم .18
]2003

detection survey

detention

ال ينطبق
ecosystem

النظد د د د د د د د د د د د د د د د د ددام تش ووكيلة مركب ووة م وون جمموع ووات نب ددات وحيو ووان وكائن ووات حي ووة ديناميكي ووة وبيئته ووا الالحيّ ووة يف
تفاعله ووا م ووع بعض ووها ال ووبعض كوح وودة وظيفي ووة [املعي ووار ال وودويل رق ووم  ،1995 .3تع ووديل اهليئ ووة
االيكولوج
املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]2005 ،

efficacy (of a
)treatment

فعالية (العالج) تووأثري حموودد علووى اآلفووات ،ميكوون قياسووه وتك وراره ،حيدثووه عددالج موصوووف [املعيووار الوودويل رقووم
]2003 .18

emergency action

إجرا طارئ

إج وراء فوووري موون إجددرا ات الصددحة النباتيددة يُتخووذ عنوود وجووود حالووة جديوودة أو غووري متوقعووة
للصحة النباتية [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]2001 ،

emergency measure

تدبير طارئ

لددوا أو إجددرا ات خاصددة بالصددحة النباتيددة وضووعت بصوفة عاجلووة بسووبب حالووة جديوودة أو
غري متوقعة يف جمال الصحة النباتية .وميكن أن يكون التدبري الطوارئ تودبرياً مؤقتواً أم ال [اهليئوة
املؤقتة2001،؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]2005 ،
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endangered area

منطقة مهددة*

منطقة تشجع فيها العوامل األيكولوجية على توطن آفة يُسوبب وجودهوا يف المنطقدة خسوائر
اقتصادية كبرية [املنظمة1995 ،؛ تعديل اهليئة ]2013

entry (of a
)consignment

دخوو (شحنة)

االنتقال عن طريق نقطة دخوو إىل منطقة [املنظمة]1995 ،

)entry (of a pest

دخوو (آفة)

انتقال آفة إىل منطقة ليست موجودة فيهوا بعود أو إذا كانوت موجوودة فإهنوا تكوون غوري موأعوة
فيها على نطاق واسع وختضع فيها للمكافحة الرسمية [املنظمة]1995 ،

equivalence (of
phytosanitary
)measures

تع د د د ددادو (ب د د د ددين احلالووة الوويت حتقووق فيهووا ت دددابير خمتلفووة للص ددحة النباتي ددة ،بالنسووبة إىل خموواطر حمووددة لألفووات،
تد دددابير الصد ددحة مس ووتوى احلماي ووة املناس ووب ل وودى إح وودى األطو وراف املتعاقدة[.املنظم ووة1995 ،؛ تع ووديل جلن ووة
اخلو ورباء املعني ووة بت وودابري الص ووحة النباتي ووة ،1999 ،اس ووتنادا إىل اتفاقي ووة تطبي ووق الص ووحة والص ووحة
النباتية)
النباتيوة ملنظمووة التجووارة العامليووة (منظمددة التجددارة العالميددة)1994 ،؛ تعوديل املعيووار الوودويل رقووم
]2005 .24

eradication

استئصاو*

تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة يف منطقدة [املنظموة1990 ،؛ تعوديل املنظموة،
1995؛ سابقا :يستأصل]

توطن

اسووتقرار آفددة ،خووالل املسووتقبل املنظووور ،يف منطقددة مووا بعوود دخولهددا إليهووا [املنظمووة1990 ،؛
تعديل املنظمة  ،1995تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات1997 ،؛ سابقا :زيتوطنز]

استبعاد (آفة)

تطبيووق توودابري الصووحة النباتيووة ملنووع دخددوو آفووة أو توطنهددا يف منطقددة مووا[ .هيئووة توودابري
الصحة النباتية]2018 ،

حق

قطعة أرض ذات ختوم حمددة يف مكا إنتاج تزر فيها سلعة [املنظمة]1990 ،

وجد خاليا

التفتيش على شحنة ،حق أو مكا إنتاج واعتباره خاليا من آفة حمددة [املنظمة]1990 ،

establishment
)(of a pest

)exclusion (of a pest

field

find free

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

fresh

خد د د د د د دداو مد د د د د د ددن اخللوو موون آفددات (أو موون آفددة حمووددة) تسوومج أعوودادها أو كمياهتووا بالكشووف عنهووا عوون طريووق
(بالنسد د د د د د د د د د د د د ددبة تطبي ووق إج ددرا ات الص ددحة النباتي ددة [املنظم ووة1990 ،؛ تع ووديل املنظم ووة1995 ،؛ تع ووديل جلن ووة
لشد ددحنة ،حق د د اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]1999 ،
أو مكا إنتاج)
طا ج

حي ،غري جمفف أو جممد أو حمفوظ بأى طريقة أخرى [املنظمة]1990 ،

fruits and vegetables

الفواك د د د د د د د د د د د د د د د د األجو وزاء الغض ووة م وون النبات ووات املس ووتخدمة يف أغو وراض االس ووتهالك أو التص وونيع ول وويس للزراع ووة
والخض د د د د د د د د د د د د ددر [املنظمة1990 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة2001 ،؛ تعديل اهليئة ]2015
(بوصفها فئة مون
السلع)

fumigation

معالجددة سددلعة بعاموول كيميووائي يتخلوول السوولعة بصووورة كاملووة أو رئيسووية وهووو يف احلالووة الغاأيووة

المعيار الدولي رقم
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[املنظمة1990 ،؛ تعديل املنظمة]1995 ،
germplasm

grain

growing medium

growing period (of a
)plant species

growing season

habitat

مادة وراثية

نباتات ختصص لالستخدام يف برامج الرتبية أو الصيانة [املنظمة]1990 ،

حبو (بوصوفها الب ووذور (ب وواملعىن النب ووا ) املس ووتخدمة ألغو وراض التص وونيع أو االس ووتهالك و لك وون ل وويس للزراع ووة
فئة من السلع)* [املنظمة1990 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة2001 ،؛ تعديل اهليئة ]2015
وس النمو

أي مادة تنمو فيها جذور النباتات أو أي مادة ختصص هلذا الغرض [املنظمة]1990 ،

فت د د د د ددرة النم د د د د ددو فرتة النمو النشل خالل موسم النمو [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]2003 ،
(لنوع نباتي)
موسم النمو

فرتة أو فرتات ،من العام تنمو فيها النباتدات منوواً نشوطاً يف منطقدة ،أو مكدا إنتداج ،أو موقوع
إنتاج [منظمة األغذية والزراعة1990 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]2003 ،

المو

جزء من نظام إيكولوجي تتوافر فيه ظروف تسمج لكا ن حي موا بوأن يوجود فيوه أو يسوتوطن
فيه طبيعياً [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية2005 ،؛ تعديل اهليئة ]2015

harmonization

توافد د د د د د د د د د د د د د  -قيام البلدان املختلفة بوضوع وإقورار وتطبيوق تددابير للصدحة النباتيدة تسوتند اىل معدايير مشورتكة
]املنظم ووة1995 ،؛ تع ووديل جلن ووة اخلو ورباء ،1999 ،اس ووتنادا اىل اتف وواق منظم ووة التج ووارة العاملي ووة
تجانس
املتعلقة بتطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية[

harmonized
phytosanitary
measures

تد دددابير الصد ددحة تدددابير الصددحة النباتيددة الووى تضووعها األط وراف املتعاقوودة يف االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات
النباتية الموحدة استنادا إىل معايير دولية [االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]1997 ،

heat treatment

المعالجد د د د د د د د د د د د ددة عملية تسخني سلعة حى تصل إىل حد أدىن من احلرارة لفورتة أمنيوة دنيوا وفقواً ملواصوفات فنيوة
مع وورتف هب ووا رسد ددميا [املعي ووار ال وودويل رق ووم 2002 .15؛ تع ووديل اهليئ ووة املؤقت ووة لت وودابري الص ووحة
بالحرارة
النباتية]2005 ،

host pest list

قا مد د د ددة آفد د د ددات قائمة لآلفات اليت تصيب نوعا من أنووا النباتدات ،بشوكل شوامل أو يف منطقدة معينوة [جلنوة
اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية ،1996 ،تعديل جلنوة اخلورباء املعنيوة بتودابري الصوحة النباتيوة
العا
]1999

host range

نط دداق النبات ددات األنوا النباتية القادرة ،يف ظول الظوروف الطبيعيوة ،علوى إعالوة آفدة حموددة أو كدا ن حدي حمودد
آخر [املنظمة ،1990 ،تعديل املعيار الدويل رقم ] 2005 .3
العا لة

import permit

وثيقوة رسمية تورخص باسوترياد سدلعة أساسوية موا وفقوا لشوروط تددابير الصدحة النباتيدة اخيوددة
لإلس ووترياد [املنظم ووة1990 ،؛ تع ووديل املنظم ووة 1995؛ اهليئ ووة املؤقت ووة لت وودابري الص ووحة النباتي ووة؛
] 2005

إذ استيراد
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التخمي

جعل الكائنات الدقيقة غري قادرة على النمو [املعيار الدويل رقم ]2003 .18

ظهور (آفة ما)

نسووبة أو عوودد الوحوودات الوويت توجوود فيهووا آفددة مووا يف عينووة مووا ،أو شددحنة ،أو حق د أو أيووة
مجاعات أخرى معرفة [اهليئة]2009 ،

غزوة

جتمع آفات معزول اكتشف حديثا يف منطقة معينة ،ال يعرف عنوه أنوه متدوطن ،ولكون ينتظور
أن يظل على قيد احلياة يف املستقبل القريب [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]2003 ،

إصابة (سلعة)

وجووود آفددة موون آفووات النباتددات أو المنتجددات النباتيددة املعنيووة حيووة يف سددلعة مووا .واإلصووابة
تشمل العدوى [جلنة اخلورباء املعنيوة بتودابري الصوحة النباتيوة1997 ،؛ تعوديل جلنوة اخلورباء املعنيوة
بتدابري الصحة النباتية]1999 ،

inspection

تفتيش

الفحددص البصددري الرسددمي للنباتددات أو المنتجددات النباتي ددة أو البنددود األخوورى الخاضددعة
للددوا الصددحة النباتيددة موون أجوول حتديوود مووا إذا كانووت اآلفددات موجووودة و/أو حتديوود موودى
االمتثال للوا الصحة النباتية [املنظمة1990 ،؛ تعديل املنظمة1995 ،؛ سابقا :زيفتشز]

inspector

مفتش

شخص مرخص له من المنظمة القطرية لوقاية النباتات بتنفيذ املهام هبا [املنظمة ]1990

inactivation

)incidence (of a pest

incursion

infestation
)(of a commodity

integrity (of a
)consignment

تمامي د د د د د د د د د د د د د د د د ددة تركيبووة الشددحنة حسووب الوصووف ال ووارد يف شددهادة الصددحة النباتيددة اخلاصووة هبووا أو أي وثيقووة
أخرى مقبولة رسميا ،واخيافظة عليها دون فقد أو إضافة أو استبدال [اهليئة]2007 ،
(الشحنة)*

intended use

االس د د د د د د د د ددتخدام الغورض املعلوون الووذي اسووتوردت ،أو أنتجووت أو اسووتعملت موون أجلووه النباتددات ،أو المنتجددات
النباتية ،أو بنود أخرى [املعيار الدوىل رقم  ،2002 .16تعديل اهليئة]2009 ،
المقصود

interception (of a
)consignment

اعت د د د د د د د د د د د د د ددراض رف ددض ش ددحنة مس ووتوردة أو إخض ووا دخوله ددا لض ووابل معين ووة بس ووبب ع وودم االمتث ووال لل ددوا
الصحة النباتية [املنظمة1990 ،؛ تعديل املنظمة]1995 ،
(شحنة)

interception
)(of a pest

اعتراض (آفة)

الكشووف عوون آفددة أثنوواء التفتدديش أو إج وراء اختبووار علووى شددحنة مسووتوردة [املنظمووة1990 ،؛
تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]1996 ،

intermediate
quarantine

حج د د ددر راعد د د د
وسي

حجدر راعدي يف بلود الوالف بلدد المنشد أو بلود الوجهوة [جلنوة اخلورباء املعنيوة بتودابري الصووحة
النباتية]1996 ،

International Plant
Protection
)Convention (IPPC

االتفاقية الدولية االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات ،بصوويغتها املودعووة لوودى منظمووة األغذيووة والزراعووة يف رومووا يف
لوقاية النباتات  1951وبالتعديالت الالحقة اليت أدخلت عليها [املنظمة]1990 ،

International
Standard for
Phytosanitary
Measures

المعي ددار ال دددولي معيددار دولددي أقووره م وؤمتر منظمووة األغذيووة والزراعووة ،أو اهليئووة املؤقتووة لتوودابري الصووحة النباتيووة أو
لت دددابير الص ددحة هيئووة توودابري الصووحة النباتيووة ،املنشووأة مبوجووب االتفاقيددة الدوليددة لوقايددة النباتددات [جلنووة اخلورباء
املعني ووة بت وودابري الص ووحة النباتي ووة1996 ،؛ تع ووديل جلن ووة اخلو ورباء املعني ووة بت وودابري الص ووحة النباتي ووة،
النباتية
]1999

16-5

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

المعيار الدولي رقم

املعيار الدويل رقم

مسرد مصطلحات الصحة النباتية

5

international
standards

معايير دولية

معددايير دوليووة توضووع وفقووا للمووادة  ،10الفقورتني  1و 2موون االتفاقيددة الدوليددة لوقايددة النباتددات
[االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]1997 ،

introduction (of a
)pest

دخوو (آفة)

دخددوو آفددة يوونجم عنووه توطنهددا [املنظمووة1990 ،؛ تعووديل املنظمووة1995 ،؛ االتفاقيووة الدوليووة
لوقاية النباتات]1997 ،

inundative release

اإلط د د د د د د د د د د د د ددالق إطووالق أعووداد كبوورية موون عوامد د المكافحددة البيولوجي ددة أو الكا نددات الحيددة المفيدددة بعوود
إنتاجها الغفري هبدف حتقيق مفعول سريع [املعيار الدويل رقم 1996 .3؛ املعيار الدويل املونقج
االغراق
رقم ]2005 .3

IPPC

االتفاقية الدولية مختصددر لالتفاقيددة الدوليددة لوقايددة النباتددات ،بصوويغتها املودعووة لوودى منظمووة األغذيووة والزراعووة
لوقاية النباتات يف روما يف  ،1951وبالتعوديالت الالحقوة الويت أدخلوت عليهوا [املنظموة1990 ،؛ تعوديل اهليئوة
املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]2001 ،

irradiation

تشعيع

معالجة بأي نو من اإلشعاع المؤين [املعيار الدويل رقم ]2003 .18

ISPM

المعي ددار ال دددولي مختصر المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتيدة [جلنوة اخلورباء املعنيوة بتودابري الصوحة النباتيوة،
لت دددابير الص ددحة 1996؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]2001 ،
النباتية

living modified
organism

الكد د ددا ن الحد د ددي أي ك ووائن ح ووي حم ووور ميتل ووك تركيب ووة جدي وودة م وون مو وواد جيني ووة مت احلص ووول عليه ووا ع وون طري ووق
اس ووتخدام التقان ددة األحيا ي ددة الحديث ددة [بروتوك ووول قرطاجن ووة بش ووأن الس ووالمة األحيائي ووة الت ووابع
المحور
التفاقية التنو البيولوجي( 2000 ،اتفاقية التنوع البيولوجي])2000 ،

LMO

lot

mark

minimum absorbed
)dose (Dmin

الكد د ددا ن الحد د ددي مختصر الكا ن الحي المحور [املعيار الدويل رقم ]2004 .11
المحور
رسالة (ل )

عودد موون وحوودات سددلعة واحوودة تتميووز بتجانسووها يف التكوووين واملنشووأ ومووا إىل ذلووك ،وتشووكل
جزءا من شحنة [املنظمة]1990 ،

عالمة*

خووتم رسددم أو وسووم رمسووى ،معوورتف بووه دوليووا ،يوضووع علووى مددادة خاضددعة للددوا لالشووهاد
حبالتها من حيث الصحة النباتية [املعيار الدوىل رقم ]2002 .15

جرع د د د د ددة دني د د د د ددا الجرعة الدنيا اخيلية الممتصة ضمن حمولة العملية [املعيار الدويل رقم ]2003 .18
ممتصة
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modern
biotechnology

التقانة األحيا يدة تطبيقات:
الحديثة
(أ) تقني ووات داخ وول أنابي ووب االختي ووار للح ووامض الن ووووي املؤتل ووف ريب وووأ منق وووص األوكس ووجني
( ،)DNAواحلقن املباشر للحامض النووي يف اخلاليا أو العضيات؛ أو
(ا) دمج اخلاليا إىل أن تصبج خارج فئتها التصنيفية؛
وتتغلووب علووى حوواجز التكوواثر الفسوويولوجي الطبيعيووة أو إعووادة اإلئووتالف ،وال تعتوورب تقنيووات
مسووتخدمة يف الرتبيووة واالنتخوواا الطبيعيووني [بروتوكووول قرطاجنووة بشووأن السووالمة األحيائيووة
التابع التفاقية التنو احليوي]2000 ،

monitoring

monitoring survey

رصد

عملية رسمية مستمرة للتحقق من أوضوا الصوحة النباتيوة [جلنوة اخلورباء املعنيوة بتودابري الصوحة
النباتية]1996 ،

مس رصدي

مس مستمر للتحقق من خصائص أعداد اآلفات [املنظمة]1995 ،

national plant
protection
organization

المنظمد د د د د د د د د د د د د ددة إدارة رسددمية تنشووئها إحوودى احلكومووات للنهوووض بالوظووائف الوويت حووددهتا االتفاقيددة الدوليددة
القطريد ددة لوقايد ددة لوقاية النباتات [املنظمة1990 ،؛ سابقا :زمنظمة (قطرية) لوقاية النباتاتز]
النباتات

natural enemy

كا ن يعيش على حساا كا ن آخر يف منطقة نشأته وقود يسواعد علوى تقلويص أعوداد ذلوك
الكددا ن .وهووو يضو ّوم أشددبا الطفيليددات ،والطفيليددات والكا نددات المفترسددة وآكلووة النباتووات
والممرضات [املعيار الدويل رقم 1996 .3؛ املعيار الدويل املنقج رقم ]2005 .3

non-quarantine pest

NPPO

official

official control

outbreak
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العدو الطبيعي

آفد ددة ال تخضد ددع آفة ال تعترب من آفات الحجر الزراعي يف منطقة ما [املنظمة]1995 ،
للحجر الزراعي
المنظمد د د د د د د د د د د د د ددة مختصر للمنظمة القطرية لوقاية النباتات [املنظمة1990 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة]2001 ،
القطريد ددة لوقايد ددة
النباتات
رسمي

(إج وراء) ينشووأ أو يوورخص بووه أو ينفووذ موون جانووب منظمددة قطريددة لوقايددة النباتددات [املنظمووة،
]1990

مكافحة رسمية

اإلنفوواذ الفعلووي للددوا الصددحة النباتيددة امللزمووة وتطبيووق تدددابير الصددحة النباتيددة امللزمووة بغوورض
ُ
ُ
استئص دداو أو احت ددوا اآلف ددات الحجري ددة أو إدارة اآلف ددات غي ددر الحجري ددة اخلاض ووعة للو ووائج
[اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية2001 ،؛ تعديل اهليئة ]2013

تفشي

جتمع آفات اكتشف حديثا ،مبا يف ذلك الغزوات ،أو الزيادة املفاجئة لتجمع آفدات متووطن
يف منطقة معينة [منظمة األغذية والزراعة1995 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصوحة النباتيوة،
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]2003
packaging

parasite

parasitoid

pathogen

مواد التعبئة

املنتج املستخدم يف دعم سلعة أو محايتها أو نقلها [املعيار الدويل رقم ]20.2004

الطفي

كووائن حووى يعوويش علووى – أو داخوول  -كووائن أكوورب ويتغووذى عليووه[ ).املعيووار الوودويل رقووم .3
]1995

شبي الطفي

حشوورة ال تتطفوول إال و أطوارهووا غووري الناضووجة ،وتقتوول عائلهووا و غمووار تطورهووا ،وتعوويش حوورة
عند وصوهلا اىل مرحلة البلوغ [املعيار الدويل رقم ]1995 .3

الك د د د د د د د د د د د د د د د ددا ن كائن دقيق يسبب مرضا [املعيار الدويل رقم ]1995 .3
الممرض

pathway

طري

أي وسيلة متكن اآلفة من الدخوو أو االنتشار [املنظمة1990 ،؛ تعديل املنظمة]1995 ،

pest

آفة

أي نو أو ساللة أو منل بيولوجى من الكائنوات النباتيوة أو احليوانيوة أو أي عامول ممدرض أو
مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية .مالحظوة :تسوتخدم آفوة نباتيوة ملصوطلج آفوة يف االتفاقيوة
الدولي ووة لوقاي ووة النبات ووات [املنظم ووة1990 ،؛ تع ووديل املنظم ووة1995 ،؛ االتفاقي ووة الدولي ووة لوقاي ووة
النباتات1997 ،؛ تعديل اهليئة]2012 ،

pest categorization

تصنيف اآلفات عمليووة حتديوود مووا إذا كانووت اآلفددة هلووا أو ليسووت هلووا صووفات اآلفددة الحجريددة أو صووفات آفددة
غير حجرية خاضعة للوا [املعيار الدويل رقم ]2001 .11

pest diagnosis

تشخيص اآلفة

pest free area

منطق د د ددة خالي د د ددة منطقددة ال توجددد فيهووا آفددة بعينهووا كمووا يسووتدل موون األدلووة العلميووة مووع اخيافظووة رسددميا علووى
من آفة بعينها خلوها على النحو املناسب [املنظمة1995 ،؛ تعديل اهليئة ]2015

pest free place of
production

مك د ددا لإلنت د دداج مكووان لالنتوواج خووال موون اآلفووات :مكووان لالنتوواج ال تظهوور فيووه آفووة معينووة كمووا يسووتدل موون
خد دداو مد ددن آفد ددة الشواهد العلمية ،وجيرى فيه اخيافظة على هذه احلالوة رمسيوا عنود االقتضواء [املعيوار الودوىل رقوم
]1999 :10
بعينها

pest free production
site

موقد د ددع لإلنتد د دداج مكوان لإلنتوواج ال توجوود فيوه آفووة معينووة علووى النحوو الووذي تثبتووه األسوانيد العلميووة وهووو املكووان،
خد دداو مد ددن آفد ددة حسب مقتضى احلال الذي حيافظ فيه رمسيا على هذا الوضوع لفورتة معينوة [املعيوار الودويل رقوم
1999 .10؛ تعديل اهليئة ]2015
بعينها

pest record

وثيقة توفر املعلوموات املتعلقوة بوجوود أو عودم وجوود آفدة بعينهوا يف موقوع بعينوه يف وقوت معوني
داخل منطقة (بلد يف العادة) موع وصوف الظوروف اخييطوة [جلنوة اخلورباء املعنيوة بتودابري الصوحة
النباتية]1997 ،

سج اآلفات

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

عملية كشف آفة ما وحتديد هويتها[ .املعيار الدوىل رقم ]2006 .27
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pest risk (for
)quarantine pests

مخدداطر اآلفددات احتمال دخوو آفة ما وانتشارها وحجم العواقب االقتصوادية اخيتملوة املرتبطوة بوذلك [املعيوار
(لآلفد د د د د د د د د د د د ددات الدويل رقم  2007 .2؛ تعديل اهليئة ]2013
الحجرية)

pest risk (for
regulated non)quarantine pests

مخدداطر اآلفددات احتم ووال أن ي ووؤثر وج ووود آف ددة يف نبات ووات مع دددة للزراع ددة عل ووى االس ددتخدام المقص ددود هل ووذه
(لآلف د ددات غي د ددر النباتات بتأثري اقتصادي غري مقبول [املعيار الدويل رقم ]2007 .2
الحجري د د د د د د د د د د د د ددة
الخاض د د د د د د د د د د د ددعة
للوا )

pest risk analysis
(agreed
)interpretation

تحليد د مخ دداطر عملية تقييم القرا ن البيولوجية أو أية قرا ن علمية واقتصدادية أخدر لتحديدد مدا إذا كدا
اآلفد د د د د د د د د د د د د د د ددات كددا ن حددي يعتبددر آفددة ،ومددا إذا كددا ينبغددي إخضدداع للقواعددد ،ومددد قددوة تدددابير الصددحة
(التفسد د د د د د د د د د د د ددير النباتية التي ستتخذ حيال الدولية لوقاية النباتات1997 ،؛ املعيار الدويل رقم ]2007 :2
المتف علي )

pest risk assessment
(for quarantine
)pests

تقيد د دديم مخد د دداطر تقيوويم احتمووال دخددوو وانتشددار آفددة ،والنتووائج االقتصووادية اخيتملووة املرتبطووة بووذلك [املنظمووة،
اآلفد د د د د د د د د د د د د د د ددات 1995؛ املعيووار الوودوىل املوونقج رقووم 2001 .11؛ املعيووار الوودويل رقووم 2007 .2؛ تعووديل اهليئووة
(بالنسد د د د د د د د د د د د د ددبة ]2013
لآلفد د د د د د د د د د د د د د ددات
الحجرية)

pest risk assessment
(for regulated non)quarantine pests

تقيد د دديم مخد د دداطر تقيوويم احتمووال أن تووؤثر آفددة مووا يف النباتددات المخصصددة للددزرع علووى االسددتخدام املرجووو موون
اآلفد د د د د د د د د د د د د د د ددات تلك النباتات فتحودث فيهوا توأثرياً اقتصوادياً غوري مقبوول ([تعوديل اهليئوة املؤقتوة لتودابري الصوحة
(المتعلقد د د د د د د د د د د ددة النباتية2005 ،؛ تعديل اهليئة ]2013
باآلفد د ددات غي د د ددر
الحجري د د د د د د د د د د د د ددة
الخاض د د د د د د د د د د د ددعة
للوا )

pest risk
management (for
)quarantine pests

إدارة مخد د د د د دداطر تقيوويم وحتديوود اخليووارات املتاحووة للتقليوول موون خموواطر دخددوو آفددة وانتشددارها [املنظمووة1995 ،؛
اآلفد د د د د د د د د د د د د د د ددات املعيار الدويل املعدل رقم ]2001 .11
(بالنسد د د د د د د د د د د د د ددبة
لآلفد د د د د د د د د د د د د د ددات
الحجرية)

pest risk
management (for
regulated non)quarantine pests

إدارة مخد د د د د دداطر تقيوويم اخليووارات املتاحووة للحوود موون خطوور أن حتوودث آفددة مووا يف النباتددات المخصصددة للددزرع
اآلفد د د د د د د د د د د د د د د ددات تووأثرياً اقتصووادياً غووري مقبووول علووى االسددتخدام المرجددو موون تلووك النباتددات وانتقوواء اخليووارات
(المتعلقد د د د د د د د د د د ددة [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية2005 ،؛ تعديل اهليئة ]2013
باآلفد د ددات غي د د ددر
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الحجري د د د د د د د د د د د د ددة
الخاض د د د د د د د د د د د ددعة
للوا
pest status (in an
)area

PFA

أوض دداع اآلفددات وجود أو عدم وجود آفة يف منطقة ،يف الوقت احلاضر ،مبا يف ذلك توأعها حسوب األحووال،
(يف منطقة ما) كما أمكن حتديده رسميا على أساس اخلربة واسوتنادا إىل سدجالت اآلفدات اجلاريوة والتارليوة
وغريها من املعلومات [جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية1997 ،؛ تعوديل اهليئوة املؤقتوة،
]1998
منطق د د ددة خالي د د ددة خمتصر منطقة خالية من آفة بعينها [املنظمة1995 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة]2001 ،
من آفة بعينها

phytosanitary action

عمليد د د د د د د د د د د د د ددات العمليووات الرسددمية مثوول التفتدديش أو االختبددار أو اإلشددرا أو المعالجددة ،الوويت تُنفووذ تطبيقواً
الصحة النباتية لتدددابير الصددحة النباتيددة [اهليئووة املؤقتووة لتوودابري الصووحة النباتيووة2001 ،؛ تعووديل اهليئووة املؤقتووة
لتدابري الصحة النباتية]2005 ،

phytosanitary
certificate

ش ددهادة الص ددحة وثيقو ووة ورقيو ووة أو إلكرتونيو ووة رسد ددمية متسو ووقة مو ووع منو وواذج شو ووهادات االتفاقيد ددة الدوليد ددة لوقايد ددة
النبات ددات ،تفي وود ب ووأن الش ددحنة تل وويب متطلب ددات الص ددحة النباتي ددة علد د ال ددواردات [املنظم ووة،
النباتية
1990؛ تعديل هيئة تدابري الصحة النباتية]2012 ،

phytosanitary
certification

اشددهاد بالصددحة إتب ووا إج ددرا ات الص ددحة النباتي ددة املفض ووية إىل إص وودار ش ددهادة الص ددحة النباتي ددة [املنظم ووة،
]1990
النباتية

phytosanitary
import
requirements

ش و و و و و و و و و و و و و و و و و ووروط توودابري حمووددة للصووحة النباتيووة وضووعها البلوود املسووتورد بالنسووبة إىل الشووحنات الوافوودة إىل ذلووك
االس و و و و و و و و و و و و ووترياد البلد [تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]2005 ،

phytosanitary
legislation

تشد د د د د د د د د د د ددريعات القووانني األساسووية الوويت متوونج السوولطة القانونيووة للمنظمددة القطريددة لوقايددة النباتددات والوويت ميكوون
الصحة النباتية االستناد إليها يف وضع لوا الصحة النباتية [املنظمة1990 ،؛ تعديل املنظمة]1995 ،

phytosanitary
measure (agreed
)interpretation

تد دددابير الصد ددحة أي تشريع وتنظيم أو إجراء رمسي يهدف إىل منع إدخوال أو انتشوار اآلفوات اخلاضوعة للحجور
النباتيددة (التفسووري الص ووحي أو احل وود م وون الت ووأثري االقتص ووادي لآلف ووات الغ ووري حجري ووة اخلاض ووعة للو ووائج [املنظم ووة،
1995؛ تعووديل االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات  ،1997تعووديل اهليئووة املؤقتووة لتوودابري الصووحة
املتفق عليه)
النباتية  ،2002تعديل اهليئة تدابري الصحة النباتية )2013

املتعلق و و و و و و و و و و و و و و و و ووة
بالص و و و و و و و و و و و و و ووحة
النباتية

التفسري املتفق عليه لتعبري تدابري الصحة النباتية هو الذى يفسر العالقة بني تلك التدابري واآلفات احلجرية اخلاضعة للوائج وهذه العالقة
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ليست واضحة مبا فيه الكفاية يف التعريف الوارد يف املادة  11من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()1997
phytosanitary
procedure

إج د د د د د د د د د د د ددرا ات أى مونهج مقوورر رسدميا لتنفيووذ تددابير الصددحة النباتيددة ،مبوا يف ذلووك إجوراء عمليووات التفتدديش
الصحة النباتية أو االختبار أو المراقبة أو العالج فيما يتصل باآلفات الخاضدعة للدوا [املنظموة1990 ،؛
تعووديل املنظم ووة1995 ،؛ تعووديل جلن ووة اخل ورباء املعنيووة بت وودابري الصووحة النباتي ووة1999 ،؛ تع ووديل
اهليئة املؤقتة2001 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]2005 ،

phytosanitary
regulation

ل د ددوا الص د ددحة القواع وود الرسد ددمية ال وويت متن ووع دخد ددوو و/أو انتشد ددار اآلفد ددات الحجريد ددة ،أو حت وود م وون اآلث ووار
االقتصووادية لآلف ددات غي ددر الحجري ددة الخاض ددعة لل ددوا  ،مبووا يف ذلووك حتدي وود توودابري إص وودار
النباتية
ش ددهادات الص ددحة النباتي ددة [املنظم ووة1990 ،؛ تع ووديل املنظم ووة1995 ،؛ جلن ووة اخلو ورباء املعني ووة
بتدابري الصحة النباتية1999 ،؛ اهليئة املؤقتة]2001 ،

phytosanitary
security (of a
)consignment

أمد د د ددن الصد د د ددحة اخيافظووة علووى سووالمة شددحنة مووا ومنووع إصددابتها وتلوثهددا بآفووات خاضددعة للددوا  ،موون خووالل
النباتيد د د د د د د د د د د د د د د د ددة تطبيق تدابير صحة نباتية مناسبة [اهليئة]2009 ،
(لشحنة ما)*

place of production

أي مك ووان أو جمموع ووة حق ددوو تعم وول بوص ووفها وح وودة إنتاجي ووة أو أراعي ووة واح وودة[ .املنظم ووة،
1990؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية1999 ،؛ تعديل اهليئة ]2015

plant products

plant protection
organization
)(national

plant quarantine

مكا اإلنتاج

المنتج د د د د د د د د د ددات م وواد غووري مصوونعة ذات أصوول نبددات (مبووا يف ذلووك الحبددو ) وم وواد مصوونعة ميكوون أن تكووون،
بسبب طبيعتها أو طريقة جتهيزها ،خطرا من أاويوة دخوو وانتشار اآلفات [املنظموة،1990 ،
النباتية
تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات1997 ،؛ سابقا زمنتج نباتىز]
منظم د د ددة وقاي د د ددة أنظر منظمة وقاية النباتات القطرية
النباتد د د د د د د د د د د د د ددات
(قطرية)
الحجر الزراع

مجيووع األنشووطة الراميووة اىل منووع دخددوو أو انتشددار آفددات خاضددعة للحجددر الزراع د  ،أو إىل
ضمان خضوعها للمكافحة الرسدمية [املنظموة1990 ،؛ تعوديل املنظموة 1995؛ تعوديل اهليئوة
]2013

planting (including
)replanting

غ ددرب (بم ددا ف ددي أى عمليووات لوضووع النباتددات يف وس د نمددو ،أو للتطعوويم أو غووريه موون العمليووات املماثلووة،
ذلد د د د د إع د د د ددادة ضوومانا لنموهووا أو تكاثرهووا أو إكثارهووا فيمووا بعوود [املنظمووة ،1990 ،تعووديل جلنووة اخلورباء املعنيووة
بتدابري الصحة النباتية]1999 ،
الغرب)

plants

نباتات

نباتددات حيووة أو أجوزاء منهووا ،مبووا يف ذلووك البددذور والمددادة الوراثيددة [املنظمووة1990 ،؛ تعووديل
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]1997 ،

نباتات الغرب

نباتات يعتزم إبقاؤها مغروسة ،أو يعتزم غرسها أو إعادة غرسها [املنظمة]1990 ،

plants for planting
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plants in vitro

نباتددات مسددتنبتة نباتدات تنموو يف وسول معقوم يف حاويوات مغلقوة [املنظموة1990 ،؛ تعوديل جلنوة اخلورباء املعنيووة
فد د د د د ددي أوعيد د د د د ددة بتدابري الصوحة النباتيوة1999 ،؛ اهليئوة املؤقتوة2002 ،؛ حتول [سوابقاً زنباتوات مسوتنبتة و موزار
(بوص و و و ووفها فئ و و و ووة أنسجةز؛ تعديل اهليئة ]2015
سلعية)

point of entry

مطار ،ميناء حبرى،نقطة حدوديوة بريوة أو أي موقوع آخور يعوني رسدميا السوترياد الشدحنات أو
لدخول األشخاص [املنظمة1995 ،؛ تعديل اهليئة ]2015

post-entry
quarantine

PRA

PRA area

نقطة الدخوو

حجد ددر مد ددا بعد ددد احلجر املطبق على شحنة بعد دخولها [املنظمة]1995 ،
الدخوو
تحليد د مخ دداطر مختص ددر تحليد د مخ دداطر اآلف ددات [املنظم ووة1995 ،؛ تع ووديل اهليئ ووة املؤقت ووة لت وودابري الص ووحة
النباتية]2001 ،
اآلفات
المنطقد د ددة الت د د د
يش ددملها تحليد د
مخاطر اآلفات

منطقة جيرى تحلي مخاطر اآلفات فيها [املنظمة]1995 ،

practically free

اخللو من اآلفات (أو آفة بعينهوا) بأع ووداد أو كميوات تتجواوأ تلوك الوى يتوقوع أن تنشوأ عون،
خالية فعليا
(شددحنة ،حق د  ،وتتسوق مووع ممارسووات الزراعووة واملناولووة اجليوودة الووى تسووتخدم يف انتوواج السددلعة وتسووويقها وتتفووق
أو مكا إنتاج) مع تلك املمارسات [املنظمة1990 ،؛ تنقيج املنظمة]1995 ،

predator

الك د د د د د د د د د د د د د د د ددا ن عدو طبيع يفورتس كا ندات حيوانيوة أخورى ويقتوات عليهوا .وهوو يقتول أثنواء حياتوه أكثور مون
فرد منها [املعيار الدوىل رقم ]1995 .3
المفترب

process load

processed wood
material

شحنة العملية

م د د ددواد خش د د ددبية منتجات من أخشدا ركبوت سوويا باسوتخدام الغوراء واحلورارة والضوغل أو أى توليفوة مون هوذه
العناصر الثالثة [املعيار الدوىل رقم ]2002 .15
مجهزة
تتم إدارته كوحدة منفصلة لغايات الصحة النباتية [اهليئة ]2015
موقع إنتاج جزء حمدد من مكان إنتاج ّ

Production site
prohibition

provisional measure

quarantine

حجم من املواد برتتيب شحن حمدد يعامل كوحدة واحدة [املعيار الدوىل رقم ]2003 .18

حظر

منووع اسووترياد وانتقووال آفددات أو سددلع حمووددة مبوجووب لددوا الصددحة النباتيددة [املنظمووة 1990؛
تعديل املنظمة]1995 ،

تدبير مؤقت

ال حددة أو إج وراء للصددحة النباتيددة يتقوورر بوودون وجووود مبددررات فنيددة كاملووة نظ وراً لعوودم ت ووافر
معلومووات كافيووة .ولضووع اإلجوراء املؤقووت لشوورط تووافر املووربرات الفنيووة الكاملووة يف أقوورا وقووت
ممكن [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]2001 ،

الحجر

احتجاأ رسم لبنود أو آفات أو كائنات حية مفيودة تخضع للوا الصحة النباتيدة مون
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أجوول تفتيشددها أو اختبارهددا أو معالجتهددا أو وضووعها حتووت املراقبووة أو إجوراء حبوووث عليهووا
[املنظمووة1990 ،؛ تنق وويج املعيووار ال وودويل رق ووم 1995 ،3؛ جلنووة اخل ورباء املعنيووة بت وودابري الص ووحة
النباتية1999 ،؛ اهليئة]2018 ،
quarantine area

منطقة الحجر*

quarantine pest

آفد د د ددة خاضد د د ددعة آفة هلوا أمهيتهوا االقتصوادية اخيتملوة للمنطقدة المهدددة ولكنهوا ال توجود بعود يف هوذه املنطقوة،
للحجر الزراعي أو توجد فيها ولكنها ليست موأعة على نطواق واسوع وختضوع للمكافحدة الرسدمية [املنظموة،
1990؛ تعديل املنظمة1995 ،؛ تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]1997 ،

quarantine station

محطد ددة الحجد ددر حمطة رسمية تستبقى فيها النباتات أو المنتجات النباتية أو اي سلع خاضوعة للووائج ،مبوا يف
ذل ووك الكائن ووات النافع ووة،رهن الحج ددر [املنظم ووة ،1990 ،تع ووديل املنظم ووة  ،1995 ،زس ووابقا:
الزراع
حمطة حجر أو مرفق احلجر الزراعىز؛ تعديل اهليئة ]2015

raw wood

خش خام

منطقددة توجوود هبووا آفددة خاضددعة للحجددر الزراعددي وجيوورى داخلهووا مكافحددة هووذه اآلفووة رسددميا
[املنظمة1990 ،؛ تعديل املنظمة]1995 ،

خش مل مير بأى جتهيز أو معالجة [املعيار الدوىل رقم ]2002 .15

re-exported
consignment

ش د د د ددحنة مع د د د دداد واملقصود بذلك الشحنة اليت استوردها بلد ما وأعاد تصديرها بعود ذلوك .ومون املمكون ختوزين
الشددحنة وتقسدديمها وضوومها إىل شددحنات أخوورى أو تغيووري طريقووة تغليفهددا [املنظمووة1990 ،؛
تصديرها
تعووديل جلنووة اخلورباء املعنيووة بتوودابري الصووحة النباتيووة1996 ،؛ جلنووة اخلورباء املعنيووة بتوودابري الصووحة
النباتية1999 ،؛ اهليئة املؤقتة لتدابري الصوحة النباتيوة2001 ،؛ اهليئوة املؤقتوة2002 ،؛ سوابقاً بلود
إعادة التصدير]country of re-export[.

reference specimen

نموذج معياري

منووذج ،موون جمموعوة لكددا ن حددي معوني ،حمفوووظ وميكوون النفواذ إليووه ،ألغوراض حتديوود اهلويووة ،أو
التحقق أو املقارنة[املعيار الدوىل رقم 2005 .3؛ تعديل اهليئة]2009 ،

رفض

منووع دخددوو شددحنة أو أى بنددد آخوور خاضددع للددوا الصددحة النباتيددة لعوودم االمتثووال للددوا
الصحة النباتية [املنظمة1990 ،؛ تعديل املنظمة]1995 ،

refusal

regional plant
protection
organization

المنظمد د د د د د د د د د د د د ددة منظمة حكومية دولية منوط هبوا تنفيوذ املهوام املنصووص عليهوا يف املوادة التاسدعة مون االتفاقيدة
اإلقليميددة لوقايددة الدولية لوقاية النباتات [املنظموة1990 ،؛ تعوديل املنظموة1995 ،؛ جلنوة اخلورباء املعنيوة بتودابري
الصحة النباتية1999 ،؛ سابقا :زمنظمة (إقليمية) لوقاية النباتاتز]
النباتات

regional standards

مع ددايير تض ووعها منظم ددة وقاي ددة النبات ددات اإلقليمي ددة لتوجي ووه أعض وواء تل ووك املنظم ووة [االتفاقي ووة
الدولية لوقاية النباتات]1997 ،

معايير إقليمية

regulated area

منطقد ددة خاضد ددعة منطقة ختضوع النباتدات والمنتجدات النباتيدة والبندود األخورى الخاضدعة للدوا  ،الويت تودخل
إليهووا ،أو تكووون موجووودة فيهووا أو ختوورج منهووا ،لل ووائج أو تدددابير الصددحة النباتيددة ملنووع دخووول
للوا
و/أو انتشووار اآلفووات احليجريووة أو للحوود موون اآلثووار االقتصووادية لآلفووات غووري احليجريووة اخلاضووعة
للووائج [جلنووة اخلورباء املعنيووة بتوودابري الصووحة النباتيووة1996 ،؛ تعووديل جلنووة اخلورباء املعنيووة بتوودابري
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الصحة النباتية1999 ،؛ اهليئة املؤقتة2001 ،؛ تعديل اهليئة ]2013
regulated article

بند د د د ددد خاضد د د د ددع أي نباتددات ،منتجددات نباتيددة ،مكووان ختوزين ،تعبئددة ،وسوويلة نقوول ،حاويووة ،تربووة ،وأي كا نددات
لل ددوا الص ددحة أخرى ،أو شويء آخور أو موادة أخورى ميكون أن توأوي اآلفدات ،أو توؤدى إىل انتشوارها ،ويورى
أهن ووا تس ووتوجب ت دددابير الص ددحة النباتي ددة ،وخاص ووة عن وودما يك ووون هن وواك نق وول دويل [املنظم ووة،
النباتية
1990؛ تعديل املنظمة1995 ،؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]1997 ،

regulated non
quarantine pest

آفة غير حجريدة آف ددة ال تخض ددع للحج ددر الزراعد د وي ووؤثر وجوده ووا يف النبات ددات المخصص ددة للغ ددرب ،عل ووى
االسددتخدام المسددتهد للنباتددات ويكووون هلووا تووأثري اقتصووادى غووري مقبووول ،وبالتوواىل ختضووع
تخضع للوا
للو ووائج داخ وول أراض ووى الط وورف املتعاق وود املس ووتورد [االتفاقي ووة الدولي ووة لوقاي ووة النبات ووات1997 ،؛
تعديل اهليئة ]2013

regulated pest

آفد د د ددة خاضد د د ددعة آفة حجرية أو آفة خاضعة للوا ولكنها غير خاضدعة للحجدر الزراعدي [االتفاقيوة الدوليوة
لوقاية النباتات]1997 ،
للوا

release (into the
)environment

release (of a
)consignment

replanting

required response

RNQP

round wood

RPPO

sawn wood

secretary

اإلط د د د د د د د د د د د د ددالق اإلفراج العمدى عن كا ن يف البيئة [املعيار الدوىل رقم 1995 .3؛ تعديل اهليئة ]2013
(ف البيئة)
إفد د د د د د د د د د د د د د د د د د ددراج الرتخيص بالدخوو بعد اإلجا ة [املنظمة]1995 ،
(عن شحنة)
إعادة الغرب

أنظر الغرب

االسد د د د د د د د د د ددتجابة مستوى حمدد آلثار معالجة ما [املعيار الدويل رقم ]2003 .18
المطلوبة
آفة غير حجريدة خمتصر آفة غير حجرية تخضع للوا [املعيار الدوىل رقم ]2002 .16
تخضع للوا
أخشد د د د د د د د د د د د د ددا
مستديرة

أخشددا غووري منشووورة طوليووا حتووتفظ بسووطحها الطبيعووى املسووتدير وقوود حتتوووى علووى القلووف أو
تخلو من [املنظمة]1990 ،

المنظمد د د د د د د د د د د د د ددة خمتصر المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات [املنظمة1990 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة]2001 ،
اإلقليميددة لوقايددة
النباتات
أخشد د د د د د د د د د د د د ددا
منشورة

أخشددا منشووورة طوليووا ،حتووتفظ بسووطحها الطبيعووى املسووتدير أو ال حتووتفظ بووه ،وحتتوووى علووى
القلف أو تخلو من [املنظمة]1990 ،

األمين

أمين الهيئة املعني مبوجب املادة [ 12االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]1997 ،
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seeds

SIT

بد ددذور (بوصو ووفها البووذور (ب وواملعىن النبووا ) املخصص ووة للزراع ددة [املنظم ووة1990 ،؛ تعووديل اهليئووة املؤقت ووة،
فئة من السلع)* تعديل اهليئة ]2015

2001؛

تقنية الحشدرات خمتصر تقنية الحشرات العقيمة ([ )SITاملعيار الدويل رقم ]2005 .3
العقيمة
انتشار

مقدار التوأ اجلغراو آلفة داخل منطقة ما [املنظمة]1995 ،

معيار

وثيق ووة وض ووعت بتواف ووق اآلراء واعتم وودهتا هيئ ووة مع وورتف هب ووا ت وووفر ،لالس ووتخدام الع ووام واملتك وورر،
قواعوود أو خطوووط توجيهيووة أو خصووائص ألنشووطة معينووة أو لنتووائج هووذه األنشووطة ،وتسووتهدف
حتقي ووق الدرج ووة املثل ووى م وون النظ ووام يف س ووياق حم وودد [املنظم ووة ،1995 ،دلي وول املنظم ووة الدولي ووة
للتوحيد القياسى /اهليئة الدولية لاللكرتونيات  1991 :2تعاريف]

sterile insect

حشرة عقيمة

أي حشرة عاجزة عن التكاثر نتيجة خضوعها لعالج حمدد [املعيار الدويل رقم ]2005 .3

sterile insect
technique

تقنية الحشدرات طريقة لمكافحة اآلفات من خالل اإلطدالق اإلغراقدي علوى نطواق واسوع لحشدرات عقيمدة
هب وودف احل وود م وون تك وواثر نف ووس األنو ووا يف إح وودى ايلموع ووات امليداني ووة [املعي ووار ال وودويل رق ووم
العقيمة
]3.2005

stored product

منتج مخزو

منددتج نبددات غووري مصوونع خمصووص لالسووتهالك أو التصوونيع وخمووزون يف شووكل جوواف (ويشوومل
بوجه خاص الحبو والفاكهة والخضروات ايلففة [املنظمة]1990 ،

suppression

تقليص*

تطبيووق تدددابير الصددحة النباتيددة يف منطقددة مصووابة خلفووض أعووداد اآلفددات [املنظمووة1995 ،؛
تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]1999 ،

surveillance

المراقبة

عمليووة رسددمية جلمووع وتسووجيل البيانووات عوون وجددود أو عوودم وجووود آفددة عوون طريووق المس د ،
الرصدد أو أى إجوراءات أخورى [جلنوة اخلورباء املعنيوة بتودابري الصوحة النباتيوة1996 ،؛ تعوديل اهليئووة
]2015

مس *

إجراء رسم جيرى خالل فرتة أمنية لتحديد خصائص جتمع لآلفات أو لتحديد األنووا الوى
توج ددد يف منطق ددة م ووا [املنظم ووة1990 ،؛ تعووديل جلن ووة اخل ورباء املعني ووة بت وودابري الص ووحة النباتي ووة،
1996؛ تعديل اهليئة ]2015

أسلوا النُظم

خيووار إلدارة خموواطر اآلفووات تتكاموول فيووه توودابري خمتلفووة علووى أن يكووون منهووا اثنووان علووى األقوول
يعم ووالن بص ووورة مس ووتقلة ،مبفع ووول تراكم ووي [ املعي ووار ال وودوىل رق ووم 2002 .14؛ تع ووديل اهليئ ووة
املؤقتة لتدابري الصحة النباتية2005 ،؛ تعديل اهليئة ]2015

)spread (of a pest

standard

survey

systems
)approach(es

technically justified

وجد ددود مبد ددررات وجود مربرات استنادا إىل النتائج الى أمكون التوصول اليهوا باسوتخدام تحليد مالئوم لمخداطر
اآلفددات ،أو أسوولوا منوواظر آخوور لفحووص وتقيوويم املعلومووات العلميووة املت ووافرة ،حيثمووا ينطبووق
فنية
ذلك [االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]1997 ،
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الفحووص الرسددمي للنباتددات أو المنتجددات النباتيددة أو غيرهددا مددن المددواد الخاضددعة
للدوا  ،الوالف الفحوص البصوري ،الوذي ينفوذ لتبوني وجوود اآلفدات أو للوقووف علوى
آفددات معينووة أو لتحديوود االمتثووال ملتطلبووات حم و ّددة للصووحة النباتيووة [املنظمووة1990 ،؛
تنقيج اهليئة]2018 ،

مسد د د د د د د د د د د د د د ددتو ظهددور آفددة مووا بوصووفه عتبووة العموول علووى مكافحددة تلووك اآلفددة أو منووع انتشددارها أو دخولهددا
التحم د د (آلفد ددة [اهليئة]2009 ،
ما)*
الوجود العارض وجود آفة ال يتوقع أن يؤدى إىل توطنها [املعيار الدوىل رقم ]1998 .8
العبد د د د د د د د د د د د د د د د د ددور أنظر شحنة عابرة
(الترانزيت)
شفافية

املبودأ القاضووى بووأن تتووافر علووى الصووعيد الودوىل تدددابير الصددحة النباتيددة واألسووباا الداعيووة إىل
وضووعها [املنظمووة1995 ،؛ تعووديل جلنووة اخلورباء املعنيووة بتوودابري الصووحة النباتيووة ،1999 ،اسووتنادا
اىل االتفاق بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتيوة لودى منظموة التجوارة العامليوة (منظمدة
التجارة العالمية])1994 ،

المعالجة

إجراء مرخص به رسميا لقتل اآلفات أو تخميلها أو إأالتها أو تعقيمها أو إماتتهدا [املنظموة،
1990؛ تع ووديل املنظمو ووة1995 ،؛ املعي ووار الو وودويل رق ووم 2002 .15؛ املعيو ووار ال وودويل رقو ووم .18
2003؛ اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]2005 ،

treatment schedule

ج د د د د د د د د د د د د د د ددداوو املعلمووات الرئيسووية إلحوودى المعددامالت الوويت يتعووني اسووتيفاؤها للتوصوول إىل النتيجووة املتوخوواة
(مث وول قت وول آف ووات أو إبطد دداو مفعولهد ددا أو ال ووتخلص منه ووا ،أو جعله ووا غ ووري خص ووبة أو إ الد ددة
المعامالت
حيويتها) عند مستوى فعالية حمدد [املعيار الدويل رقم ]2007 .28

visual examination

المعايند د د د د د د د د د د د د د ددة املعاين ووة باس ووتخدام الع ووني ايل و ّوردة أو بواس ووطة عدس ووة أو جمس ووام أو جمه وور بص ووري آخ وور

wood

السلع مثل اخلشب املستدير ،واخلشب املنشور ،والشوظايا  ،و خملفوات اخلشوب موع وجوود أو
أخشد د د د د د د د د د د د د ددا
(بوصفها فئة مون بدون وجود القشرة ،باستثناء مواد التعبئة اخلشبية ومنتجوات البوامبو [املنظموة1990 ،؛ تعوديل
اهليئة املؤقتة]2001 ،
السلع)*

wood packaging
material

مد د د ددواد التعبئد د د ددة تشو و وومل الخش د د د أو منتجو و ووات األخشو و وواا (باسو و ووتثناء منتجو و ووات الو و ووورق) الو و ووى تسو و ووتخدم
كدعامات.وحلمايو و و ووة أو نقو و و وول سد د د ددلعة مو و و ووا (مبو و و ووا يف ذلو و و ووك أخشد د د ددا فد د د ددر الشد د د ددحنة)
الخشبية
[املعيار الدوىل رقم ]2002 .15

البصرية
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1

اعتمدت هذه الضميمة ألول مرة من قبل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة يف أبريل/نيسان
واعتمدت املراجعة األوىل هلذه الضميمة يف الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة النباتية يف مارس/آذار 2012

2001

الضميمة جزء واجب االعتبار من

املعيار.

ضميمة  :1خطوط توجيهية لتفسير وتطبي مفهومي "المكافحة الرسمية" و"ليست مو عة عل نطاق واسع"
المقدمة
النطاق
تؤمن هذه الضميمة توجيهاً عن:
-

املكافحة الرمسية لآلفات اخلاضعة للوائج،

-

وحتديد مى ميكن اعتبار آفة ما بأهنا موجودة ولكنها غري موأعة على نطاق واسع ،الختاذ قرار فيما إذا كانت ترقى
ملرتبة آفة حجرية

المراجع
يش و ووري ه و ووذا املعي و ووار إىل املع و ووايري الدولي و ووة للص و ووحة النباتي و ووة .وه و ووي متاح و ووة عل و ووى البواب و ووة الدولي و ووة للص و ووحة النباتي و ووة
((www.IPPC.int
تعريف
تعرف املكافحة الرمسية على أهنا:
ّ

اإلنفوواذ النشوول لل ووائج الصووحة النباتيووة امللزمووة وتطبيووق إج وراءات الصووحة النباتيووة امللزمووة هبوودف استئصووال أو إحت وواء آفووات
ُ
ُ
حجرية أو إلدارة آفات غري حجرية خاضعة للوائج.

الخلفية
الكلمات زموجودة ولكنها غري موأعة على نطاق واسع ومكافحة رمسياًز تعرب عون مفهووم أساسوي يف تعريوف آفوة يحجريوة.
واستناداً لذلك التعريف ،جيب أن تكون األفة احلجرية دائماً ذات أمهيوة إقتصوادية ممكنوة للمنطقوة املهوددة .وإضوافة لوذلك،
ينبغوي أن تفووي إمووا مبعيووار أهنووا غووري موجووودة يف تلووك املنطقووة أو أن تفووي باملعووايري ايلتمعووة كوهنووا موجووودة ولكنهووا غووري موأعووة
على نطاق واسع وختضع ملكافحة رمسية.
يعو ِّورف مسوورد مصووطلحات الصووحة النباتيووة رمسي وا علووى أنووه ز ينشووأ أو يُوور بخص بووه أو ين بفووذ موون قبوول منظمووة قطريووة لوقاي ووة
النباتوات" ،واملكافحوة علوى أهنوا "تقلويص ،أو احتوواء أو استئصوال لتجموع إحودى اآلفوات" .وموع ذلوك ،فألغوراض الصووحة
يعرب مفهوم املكافحة الرمسية بشكل كاف بتوليفة من هذين التعريفني.
النباتية ،ال ِّ
والغرض من هذه الضميمة هو تقدمي وصف أكثر دقة لتفسري:
-

مفهوووم املكافحووة الرمسيووة وتطبيقووه يف جمووال املمارسووة لآلفووات احلجريووة املوجووودة يف منطقووة مووا وأيض واً لآلفووات غووري
احلجرية اخلاضعة للوائج ،و
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مفهوم ز موجودة ولكنها غري موأعة على نطاق واسع وختضع ملكافحة رمسيةز لآلفات احلجرية.

زغووري موأعووة علووى نط واق واسووعز لوويس مصووطلحاً مشووموالً يف وصووف وضووع اآلفووة املوودرج يف املعيووار الوودويل لتوودابري الصووحة
ُ
النباتية رقم .8

المتطلبات
-1

متطلبات عامة

ختضووع املكافحووة الرمسيووة للمعيووار الوودويل رقووم  ،1والاصووة مبووادئ عوودم التمييووز ،والشووفافية ،وتعووادل توودابري الصووحة النباتيووة،
وحتليل خماطر اآلفات.
1-1

المكافحة الرسمية

تشمل املكافحة الرمسية على:
-

اإلستئصال و/أو اإلحتواء يف املنطقة (املناطق) املصابة

-

املراقبة يف املنطقة (املناطق) املهددة

-

القيود املرتبطة باحلركة إىل أو ضمن املنطقة (املناطق) اخلاضعة للوائج مبا يف ذلك تدابري الصحة النباتية املطبقة
عند اإلسترياد.

تشمل مجيع برامج املكافحة الرمسية عناصر ُملزمة .ومن املطلووا ،كحود أدىن ،أن يكوون تقيويم الربنوامج ومراقبوة اآلفوة جوزءاً
من برامج املكافحة الرمسية لتحديد مدى احلاجة إىل املكافحوة وتأثريهوا ،لتربيور تودابري الصوحة النباتيوة املطبقوة عنود االسوترياد
ويتعني أن تكون تدابري الصحة النباتية اليت تطبق عند االسترياد متسوقة موع مبودأ عودم التمييوز (أنظور القسوم
للغرض نفسه .ب
 2-2أدناه).
وبالنسبة لآلفات احليجرية ،جيوأ أن تشمل تدابري االستئصال واالحتواء عنصراً للتقليص .أموا بالنسوبة لآلفوات غوري احليجريوة
اخلاضوعة للووائج ،فيجوووأ اسووتخدام عنصوور للتقلوويص لووتاليف حوودوث آثووار اقتصووادية غووري مقبولووة حيووث أن ذلووك ينطبووق علووى
االستخدام املقصود لنباتات الغرس.
2-1

غير مو عة عل نطاق واسع

زغري موأعة على نطاق واسعز هو مفهوم يعزو إىل وجود اآلفة وتوأيعها ضمن منطقة ما .ميكن وضع اآلفة يف فئة موجودة
وموأعة على نطاق واسع يف منطقة ما أو غري موأعة على حنو واسع ،أوغائبة .ويف حتليل خمواطر اآلفوة ،يوتم حتديود فيموا إذا
كانت اآلفة غري موأعة على نطاق واسع يف خطوة التصنيف .يعين الوجود العارض أنه ال يتوقع توطُّن آفة ما وبالتايل فهي
ليست ذات صلة مبفهوم زغري موأعة على نطاق واسعز.
ويف حالووة آفووة حجريووة موجووودة ولكنهووا غووري موأعووة علووى نطوواق واسووع ،يتعو بوني علووى البلوود املسووتورد تعريووف املنطقووة (املنوواطق)
املصابة واملنطقة (املناطق) املهوددة .وعنودما تعتورب آفوة حجريوة غوري موأعوة علوى نطواق واسوع ،فهوذا يعوين أن اآلفوة حموددة يف
أجزاء من توأعها املمكن وأن هناك مناطق خالية من اآلفة تكون يف خطور مون خسوارة إقتصوادية مون دخوهلوا أو انتشوارها.
وال حتتاج هذه املناطق املهددة أن تكون متجاورة ولكنها قود تتوألف مون عودة أجوزاء مميوزة .وبغيوة تربيور إعوالن أن اآلفوة غوري
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1

يتعني تأمني وصف وحتديد للمناطق املهددة إذا مت طلب ذلك .هناك درجة من عودم اليقوني مرافقوة
موأعة على حنو واسع ،ب
يتغري مع الزمن.
ألي تصنيف للتوأيع .كما أن التصنيف قد ب
يتعو ّوني أن تكووون املنطقووة الوويت تكووون فيهووا اآلفووة غووري موأعووة علووى حنووو واسووع هووي ذاهتووا كاملنطقووة الوويت ينطبووق عليهووا الت وأثري
اإلقتصادي (مثل املنطقة املهددة) وحيثما تكون اآلفة حتت مكافحة رمسية أو معتربة ملكافحة رمسية .إن اختاذ قورار بوأن آفوة
ما هي آفة حجرية ،مبا يف ذلك اعتبار توأيعها ،ووضع تلك اآلفة حتت مكافحة رمسية ،يتم منطياً فيما لص بلوداً بأكملوه.
على أنه قد يكون أكثور مناسوبة ،يف بعوض األحووال ،إلخضوا اآلفوة للووائج علوى أهنوا آفوة حجريوة يف أجوزاء مون البلود بودالً
موون البلوود بأكملووه .ويتوجووب مراعوواة األمهيووة اإلقتصووادية املمكنووة لآلفووة لتلووك األج وزاء عنوود حتديوود توودابري الصووحة النباتيووة.
وكأمثلووة عوون احلوواالت الوويت يكووون ذلووك مناسووباً هووي بلوودان تشوومل ختومهووا جزيوورة أو أكثوور أو حوواالت أخوورى حيثمووا توجوود
حواجز طبيعية أو خمتلقوة إصوطناعياً أموام تووطُّن اآلفوة وانتشوارها ،مون قبيول البلودان الواسوعة الويت تكوون فيهوا حماصويل حموددة
مقيبدة بسبب الطقس إىل مناطق معرفة بشكل جيد.
3-1

القرار بتطبي المكافحة الرسمية

قد ختتار منظمة قطرية لوقاية النباتات فيما إذا كانت ستكافج رمسياً آفة ذات أمهية إقتصادية حمتملة تكون موجودة ولكنها
غوري موأعوة علووى نطواق واسووع ،مراعيوة العوامول ذات الصوولة مون حتليوول خمواطر اآلفوات ،كتكلفووة ومنوافع إخضووا آفوة للووائج،
والقابليووة اللوجسووتية والتقنيووة ملكافحووة اآلفووة ضوومن املنطقووة اخيووددة .وإذا مل تكوون اآلفووة خاضووعة ملكافحووة رمسيووة ،فإهنووا غووري
مؤهلة عند ذلك كآفة حجرية.
-2

شروط نوعية

تورتبل الشووروط النوعيووة الواجووب الوفوواء هبووا بتحليوول خموواطر اآلفووات ،التربيوور الفووين ،عوودم التمييووز ،الشووفافية ،اإلنفوواذ ،الطبيعووة
امللزمة للمكافحة الرمسية ،منطقة التطبيق وسلطة املنظمة القطرية لوقاية النباتات واملشاركة يف املكافحة الرمسية.
ُ
 1-2التبرير الفني
يتعو بوني أن تكووون املتطلبووات اخيليووة وشووروط االسووترياد املتعلقووة بالصووحة النباتيووة مووربرة فنيواً وتووؤدي إىل توودابري صووحة نباتيووة غووري
مميزة.
يتطلب تطبيق تعريف آفة حجرية معرفة باألمهية اإلقتصادية املمكنة ،التوأيع اخيتمل وبرامج املكافحة الرمسية (املعيار الودويل
ُ
رقم  .)2يتم حتديد توصيف اآلفة علوى أهنوا موجوودة وموأعوة علوى نطواق واسوع أو موجوودة ولكنهوا غوري موأعوة علوى نطواق
واسع فيما يتعلق بتوأعها اخيتمل .وميثول التوأيوع اخيتمول املنطقوة حيوث قود تصوبج اآلفوة متوطنوة إذا موا أُعطيوت الفرصوة مثول
وجووود العوائوول والعواموول البيئيووة اخيفووزة كووالطقس والرتبووة .ويووؤمن املعيووار الوودويل لتوودابري الصووحة النباتيووة رقووم  11توجيه واً عوون
العواموول الواجووب مراعاهتووا أثنوواء تقوودير احتمووال التوووطُّن واإلنتشووار عنوود القيووام بتحليوول خموواطر اآلفووات .ويف حالووة آفووة تكووون
موجوودة ولكنهوا غوري موأعوة علوى نطواق واسوع ،يتع بوني أن يكوون تقودير األمهيوة اإلقتصوادية متعلوق باملنطقوة الويت تكوون اآلفوة
فيها غري متوطنة.
ووأ آفووة مووا يف منطقووة مووا ملزيوود موون اإلعتبووار فيمووا إذا كانووت اآلفووة غووري موأعووة علووى نطوواق
يتعو بوني اسووتخدام املراقبووة لتحديوود تو ُّ
واسووع .يووؤمن املعيووار الوودويل رقووم  6توجيهواً عوون املراقبووة ،ويشوومل أحكامواً عوون الشووفافية .قوود تووؤثر العواموول البيولوجيووة كوودورة
حياة اآلفة ،وسائل اإلنتشار ومعدل التكاثر يف تصميم برامج املراقبة ،تفسري بيانات املسوج ومسوتوى الثقوة يف تصونيف آفوة
المعيار الدولي رقم
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5

ما على أهنا غري موأعة علوى نطواق واسوع .إن توأيوع آفوة موا يف منطقوة لويس ظرفواً ثابتواً .وقود تسوتوجب الظوروف املتغورية أو
معلومات جديدة إعادة النظر فيما إذا كانت آفة ما غري موأعة على حنو واسع.
2-2

عدم التمييز

يعود مبودأ عودم التمييوز موا بوني املتطلبوات اخيليوة وشوروط االسوترياد املتعلقوة بالصوحة النباتيوة مون املبوادئ األساسوية .يتع ّوني،
علووى وجووه اخلصوووص ،أال تكووون املتطلبووات اخلاصووة باالسووترياد أكثوور تشوودداً موون تووأثري املكافحووة الرمسيووة يف بلوود مسووتورد.
يتعني وجود توافق بني املتطلبات اخيلية وشروط االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية بالنسبة آلفة حمددة:
لذلك ،ب
-

يتعني أال تكون متطلبات االسترياد أكثر تشدداً من املتطلبات اخيلية.
ب

-

-

يتعني أن تكون املتطلبات اخيلية ومتطلبات االسترياد متماثلة أو أن يكون تأثريها متكافئاً.
ب
يتعني أن تكون العناصر امللزمة يف املتطلبات اخيلية ومتطلبات االسترياد متماثلة.
ب
ُ
يتعني أن تكون كثافة تفتيش الشحنات املستوردة مماثلة للعمليات املكافئة هلا يف برامج املكافحة اخيلية.
ب

يتعني أن تكون أعمال الصحة النباتية أو مكافئاهتا املطبقة على الشوحنات املسوتوردة مماثلوة
يف حالة عدم االمتثال ،ب
لإلجراءات اخيلية أو مكافئة هلا.

-

التحموول نفسووه علووى
التحموول يف الربنووامج اخيلووي للمكافحووة الرمسيووة ،يتعو بوني تطبيووق مسووتوى ُّ
يف حالووة تطبيووق مسووتوى ُّ
املوواد املكافئوة املسوتوردة وعلووى وجوه اخلصووص ،يف حالووة عودم اختواذ أي إجوراء يف الربنووامج اخيلوي للمكافحوة الرمسيووة
التحموول املعووين ،عندئووذ ال يتعو بوني اختوواذ أي عموول علووى الشووحنة املسووتوردة إذا كووان
ألن الظهووور ال يتجوواوأ مسووتوى ُّ
التحمل لإلسترياد عن طريق
التحمل نفسه .وعموماً ،يتم حتديد اإلمتثال ملستويات ُّ
الظهور فيها ال يتجاوأ مستوى ُّ
التحمول بالنسوبة للشوحنات اخيليووة عنود آخور نقطووة
التفتويش أو االختبوار عنود الوودخول ،بينموا يتع بوني حتديود مسووتوى ُّ
تطبق عندها تدابري املكافحة الرمسية.

-

3-2

يتعني أن يكون هذا اخليار
يف حالة السماح الفض املستوى أو إعادة التصنيف يف برنامج حملي للمكافحة الرمسية ،ب
متاحاً أيضاً بالنسبة للشحنات املستوردة.
الشفافية

يتعو بوني أن تكووون املتطلبووات اخيليووة للمكافحووة الرمسيووة وشووروط االسووترياد املتعلقووة بالصووحة النباتيووة موثقووة ،مووع إتاحووة الفرص وة
لإلطال عليها عند الطلب.
4-2

اإلنفاذ

يتعني أن يكون اإلنفواذ اخيلوي لوربامج املكافحوة الرمسيوة مكافئواً إلنفواذ شوروط االسوترياد املتعلقوة بالصوحة النباتيوة .ويتع بوني أن
ب
يشمل اإلنفاذ على:
-

أساس قانوين

-

قواعد للتنفيذ العملي

-

التقييم واملراجعة

-

اختاذ عمليات الصحة النباتية يف حالة عدم االمتثال.
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1

الطبيعة الملزمة للمكافحة الرسمية

تكووون املكافحووة الرمسيووة ُملزمووة مبعووىن أن يكووون مجيووع األشووخاص املعنيووني ُملووزمني قانونيواً باختوواذ اإلجوراءات الالأمووة .ويكووون
نطوواق بورامج املكافحووة الرمسيووة لآلفووات احليجريووة ُملزمواً يف مجيووع األح ووال (فيمووا لووص إجوراءات محووالت االستئصووال ،علووى
سبيل املثال) ،بينما يكون النطاق بالنسبة لآلفات غري احليجرية اخلاضعة للوائج ُملزماً فقل يف ظروف معينة (بورامج إصودار
الشهادات الرمسية ،على سبيل املثال).
6-2

منطقة التطبي

ميكوون تطبيووق برنووامج للمكافحووة الرمسيووة علووى املسووتوى القطووري ،أو شووبه القطووري أو مسووتوى املنطقووة اخيليووة .ويتعو بوني حتديوود
منطق ووة تطبي ووق ت وودابري املكافح ووة الرمسي ووة .كم ووا يتع و بوني أن يك ووون لش ووروط االس ووترياد املتعلق ووة بالص ووحة النباتي ووة الت ووأثري نفس ووه
للمتطلبات اخيلية للمكافحة الرمسية.
7-2

سلطة المنظمة القطرية لوقاية النباتات ومشاركتها في مجاو المكافحة الرسمية

يتعني للمكافحة الرمسية:
ب
-

أن تُنشووأ أو أن يكووون معرتفواً هبووا موون جانووب الطوورف املتعاقوود أو موون قبوول املنظمووة القطريووة لوقايووة النباتووات ،مبوجووب
سلطة تشريعية مناسبة

-

أن تقوم هبا ،أو تديرها أو تشرف عليها املنظمة القطريوة لوقايوة النباتوات ،أو أن تكوون خاضوعة لتودقيقها/ملراجعتها،
 -على أقل تقدير

-

أن يضمن الطرف املتعاقد أو املنظمة القطرية لوقاية النباتات إنفاذها

-

أن يكون الطرف املتعاقد أو املنظمة القطرية لوقاية النباتوات مهوا املسوئوالن عون تعوديلها أو إهنواء العمول هبوا أو إلغواء
االعرتاف الرمسي هبا.

تقووع مسددؤولية ومسددا لة بدرامج المكافحددة الرسددمية عل د الطددر المتعاقددد .وجيوووأ أن تكووون أجهووزة أخوورى غووري املنظمووة
القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن جوانب من برامج املكافحة الرمسية ،كما جيوأ إسناد مسوؤولية جوانوب معينوة مون بورامج
املكافحوة الرمسيوة لسولطات قطريوة فرعيوة أو للقطوا اخلواص  .ويتع بوني أن تكوون املنظموة القطريوة لوقايوة النباتوات علوى درايووة
كاملة جبميع جوانب برامج املكافحة الرمسية يف البلد.

المعيار الدولي رقم
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اعتمدت اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية هذه الضميمة يف دورهتا اخلامسة يف أبريل/نيسان .2003
الضميمة جزء واجب االعتبار من املعيار.

الضددميمة  :2خطددوط توجيهيددة بش د فهددم األهميددة االقتصددادية المحتملددة والمصددطلحات المتصددلة بهددا مددع
اإلشارة إل االعتبارات البيئية
-1

الغرض والنطاق

توفر هذه اخلطووط التوجيهيوة خلفيوة املوضوو وغريهوا مون املعلوموات ذات الصولة بقصود توضويج األمهيوة االقتصوادية اخيتملوة

واملصطلحات املتصلة هبا ،حى تكون مثل هذه املصطلحات مفهومة بوضووح ويكوون تطبيقهوا متسوقا موع االتفاقيوة الدوليوة
لوقايووة النباتووات (االتفاقيووة) ،واملعووايري الدوليووة لتوودابري الصووحة النباتيووة .وتبووني هووذه اخلطوووط التوجيهيووة أيضووا تطبيووق مبووادئ
اقتصادية معينة يف صلتها بأهداف االتفاقية ،وخاصة يف ما يتعلق بوقاية األنوا النباتية غري املزروعة/الطليقة ،واحلياة النباتية
الربية ،واملواطن والنظم االيكولوجية ،من األنوا الغريبة الغاأية وهي آفات.
وتوضج اخلطوط التوجيهية أن االتفاقية:
-

ميكن أن تعرب عن االهتمامات البيئية من الناحية االقتصادية باستخدام قيم نقدية أو غري نقدية؛

-

تؤكد أن التأثري السوقي ليس هو املؤشر الوحيد ألثر اآلفات؛

-

حتووافظ علووى حووق األط وراف املتعاقوودة يف اختوواذ توودابري الصووحة النباتيووة بالنسووبة لآلفووات الوويت ال ميكوون بسووهولة قيوواس
األضرار االقتصادية اليت تلحقها بالنباتات ،أو املنتجات النباتية ،أو النظم االيكولوجية يف منطقة ما.

كمووا أهنووا توضووج ،فيمووا يتعلووق باآلفووات ،أن نطوواق االتفاقيووة يشوومل وقايووة النباتووات املزروعووة يف القطووا الزراعووي -فالحووة
البساتني و الغابات ،-والنباتات غري املزروعة/الطليقة ،واحلياة النباتية الربية ،واملوائل والنظم االيكولوجية.
-2

الخلفية

أك وودت االتفاقي ووة ،تارلي ووا ،أن النت ووائج املناوئ ووة ال وويت ترتت ووب عل ووى اآلف ووات  ،مب ووا يف ذل ووك تل ووك ال وويت تتعل ووق بالنبات ووات غ ووري
املزروعة/الطليقة ،واحلياة النباتية الربية ،واملوائل ،والنظم االيكولوجيوة ،تقواس بالقيموة االقتصوادية .واإلشوارة إىل تعوابري اآلثوار
االقتصووادية ،والتووأثري االقتصووادي ،واألمهيووة االقتصووادية اخيتملووة ،والتووأثري االقتصووادي غووري املقبووول ،وكووذلك اسووتخدام كلمووة
اقتص ووادي يف االتفاقي ووة واملع ووايري الدولي ووة لت وودابري الص ووحة النباتي ووة ق وود أس ووفر ع وون ش وويء م وون س وووء الفه ووم الس ووتخدام ه ووذه
املصطلحات ولبؤرة تركيز االتفاقية.
وينطبق نطاق االتفاقية على وقاية احلياة النباتية الربية مما أسفر عن إسهام مهوم يف احلفواظ علوى التنوو احليووي .وموع ذلوك
فقوود نشووأ سوووء فهووم مووؤداه أن االتفاقيووة ال ترتكووز إال علووى اجلانووب التجوواري وأهنووا حموودودة يف نطاقهووا .ومل يفهووم بوضوووح أن
االتفاقيووة ميكوون أن تعوورب عوون االهتمامووات البيئيووة بالقيمووة االقتصووادية .وأدى ذلووك إىل نشووأة قضووايا تتعلووق باالتسوواق مووع
االتفاقات األخرى ،مبا يف ذلك اتفاقية التنو احليوي وبروتوكول مونرتيال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوأون.
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مصطلحات حتتاج إىل اجتهاد لتعزيز القرارات اخلاصة بالسياسات:
-

األمهية االقتصادية اخيتملة (يف تعريف آفة خاضعة للحجر الزراعي)؛

التأثري االقتصادي غري املقبول (يف تعريف آفة غري حجرية ختضع للوائج)؛
خسائر اقتصادية كبرية (يف تعريف منطقة مهددة).

مصطلحات تتعلق بأدلة تعزأ االجتهادات السابقة:
-

احلد من اآلثار االقتصادية (يف تعريف لوائج الصحة النباتية والتفسري املتفق عليه لتدابري الصحة النباتية)؛

أدلة اقتصادية (يف تعريف حتليل خماطر اآلفات)؛

-

تتسبب يف أضرار اقتصادية (يف املادة  3-7من االتفاقية(1997)،؛

-

التأثري االقتصادي املباشر وغري املباشر (يف املعيار الدويل رقم  11و املعيار الدويل رقم )16؛

-

النتائج االقتصادية والنتائج االقتصادية اخيتملة (يف املعيار الدويل رقم )11؛

-

النتائج التجارية وغري التجارية (يف املعيار الدويل رقم .)11

ويالحظ املعيار الدويل رقم  ،11يف القسم  ،5-1-1-2الصووص تصونيف اآلفوات ،أنوه ينبغوي وجوود دالئول واضوحة علوى
أن اآلفة من اخيتمل أن يكون هلا تأثري اقتصادي غري مقبول،مبا يف ذلك التأثري على البيئة ،يف منطقة حتليل خماطر اآلفات.
ويصف القسم  3-2من املعايري الدوليوة االجوراءات الويت تتبوع يف تقودير النتوائج االقتصوادية اخيتملوة لودخول آفوة موا .وميكون
أن تعتربآثار اآلفات مباشرة أو غري مباشرة .ويتصدى القسم  2-2-3-2لتحليل النتائج التجارية .أما القسوم 4-2-3-2
فيوفر التوجيه بشأن تقدير النتائج غري التجارية والبيئيوة لودخول اآلفوة .وهوو يسولم بوأن أمنواط معينوة مون اآلثوار قود ال تنطبوق
على سوق قائمة ال ميكن حتديدها بسهولة ،لكن يسرتسل ليبني أنه ميكن تقريب التوأثري مبونهج تقيويم غوري سووقي مناسوب.
ويالحظ هذا القسم أنه إذا كان القياس الكمي غري ممكن ،فإن هذا اجلزء من التقدير ينبغي أن يتضومن علوى األقول حتلويال
كيفيووا (وصووفيا) وشوورحا لطريقووة اسووتخدام املعلومووات يف حتليوول خموواطر اآلفووات .ويغطووي القسووم ( 2-1-3-2اآلثووار غووري
املباشوورة لآلفووات) اآلثووار البيئيووة أو غريهووا موون اآلثووار غووري املرغوووا فيهووا لتوودابري املكافحووة ،وذلووك كجووزء موون حتليوول النتووائج
االقتصادية اخيتملة .وحيثما اعترب أحد خماطر اآلفات غري مقبول ،فإن القسم  4-3يوفر اإلرشواد بشوأن انتقواء أوجوه خيوار
إدارة خماطر اآلفات ،مبا يف ذلك قياس الكفاءة التكاليفية ،وإمكانية التطبيق والتدابري األقل تقييدا للتجارة.
يف أبريل/نيسان  ،2001سلمت اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية بأنه ينبغي ،ملراعواة االهتماموات البيئيوة ،يف إطوار املهموة
احلاليوة لالتفاقيوة ،أن يشومل التوضويج اإلضوايف النظور يف النقواط اخلموس املقرتحوة التاليوة الويت تتعلوق باملخواطر البيئيوة اخيتملووة
لآلفات:
-

ختفيض أو إأالة األنوا النباتية اخيلية املعرضة للخطر (أو املهددة)؛

-

ختفيض أو إأالة نو نبا رئيسي (نو يقوم بدور رئيسي يف احلفاظ على نظام إيكولوجي)؛

-

ختفيض أو إأالة نو نبا يعد عنصرا رئيسيا من نظام أيكولوجي حملي؛

-

إحداث تغري يف التنو احليوي النبا على حنو يسفر عن أعزعة استقرار نظام أيكولوجي؛

-

اإلشووعار عوون بورامج مكافحووة أو إأالووة أو إدارة قوود تنشووأ احلاجووة إليهووا إذا دخلووت آفووة حجريووة ،وتووأثري هووذه ال وربامج
(استخدام مبيدات اآلفات أو املفرتسات أو الطفيليات غري اخيلية) على التنو احليوي.
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ومن مث ،فمون الواضوج ،فيموا يتعلوق باآلفوات النباتيوة ،أن نطواق االتفاقيوة يشومل وقايوة النباتوات املزروعوة يف القطوا الزراعوي
(فالحة البساتني والغابات) ،والنباتات غري املزروعة/الطليقة ،واحلياة النباتية الربية والنظم اإليكولوجية.
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االعتبارات االقتصادية في تحلي مخاطر اآلفات

1-4

أنماط اآلثار االقتصادية

ينبغي ،يف حتليل خماطر اآلفات ،أال تفسر اآلثار االقتصادية على أهنا آثار سوقية فحسب .فالسلع واخلدمات الويت ال تبوا
يف األسوواق التجاريووة ميكوون أن تكووون هلووا قيمووة اقتصووادية ،كمووا أن التحليوول يتجوواوأ كثوريا نطوواق دراسووة السوولع واخلوودمات.
واسووتخدام مصووطلج اآلثووار االقتصووادية يوووفر إطووارا جيوووأ أن حتلوول فيووه طائفووة واسووعة موون اآلثووار (مبووا يف ذلووك اآلثووار البيئيووة
واالجتماعية) .ويستخدم التحليل االقتصادي القيمة النقدية كمقياس لتمكني رامسي السياسات من مقارنة تكاليف وفوائد
أن ووا خمتلفووة موون السوولع واخلوودمات .وال يسووتبعد ذلووك اسووتخدام أدوات أخوورى كووالتحليالت الكيفيووة والبيئيووة الوويت قوود ال
تستخدم القيم النقدية.
2-4

التكاليف والفوا د

يتمثوول أحوود املعووايري االقتصووادية العامووة يف اتبووا أيووة سياسووة إذا كانووت فوائوودها تضوواهي تكاليفهووا علووى األقوول .وتسووتخدم
التكاليف والفوائد مبفهومها الواسع لتشمل اجلوانب السوقية وغري السوقية على السواء .وميكن أن تتمثّل التكاليف والفوائد
بكل من املقاييس الكمية والنوعية .وقد يكون قياس السلع واخلدمات غري السووقية صوعبا مون الناحيوة الكميوة إال أن النظور
فيه يعد أمرا أساسيا مع ذلك.
وال يستطيع التحليل االقتصادي ألغراض الصوحة النباتيوة أن يووفر إال املعلوموات املتعلقوة بالتكواليف والفوائود وهوو ال حيكوم
على ما إذا كان توأيع ما لتكاليف وفوائد سياسة معينة أفضل بالضرورة من توأيع آخر هلا .وينبغي من حيوث املبودأ ،قيواس
الفوائوود والتكوواليف بغووض النظوور عوون موون سووتعود عليووه أو يتحموول عبئهووا .ونظورا ألن األحكووام اخلاصووة بووالتوأيع املفضوول هووي
خيارات تتعلق بالسياسات ،فإنه ينبغي أن تكون هلذه األخرية عالقة منطقية باعتبارات الصحة النباتية.
وينبغوي أن تؤخوذ التكواليف والفوائود يف احلسوبان سوواء كانوت نتيجوة مباشورة أو غوري مباشورة لودخول آفوة أو كوان ال بود مون
حدوث سلسلة من املسببات قبل تكبود التكواليف أو حتقوق الفوائود .وقود ال تكوون التكواليف والفوائود املقرتنوة بالنتوائج غوري
املباشوورة لوودخول آف ووة مؤكوودة ب وونفس درجووة التك وواليف والفوائوود املقرتنووة بالنت ووائج املباشوورة ل ووذلك .وكث وريا م ووا ال تكووون هن وواك
معلومات نقدية بشوأن تكلفوة أيوة خسوارة قود تونجم عون دخوول اآلفوات إىل البيئوات الطبيعيوة .وينبغوي ألي حتليول أن حيودد
ويفسر الشكوك اليت تكتنف تقدير التكاليف والفوائد كما ينبغي أن يبني بوضوح االفرتاضات اليت يقوم عليها.
-5

التطبي

ينبغي الوفاء باملعايري اآلتية 1قبل القول بأن آلفة من آآلفات أمهية اقتصادية حمتملة:
-

وجود احتمال للدخول إىل منطقة حتليل خماطر اآلفات؛

-

وجود احتمال االنتشار بعد التوطن؛

 1فيما يتصل باملعيارين األول والثاين ،فإن املادة السابعة 3-من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( )1997تنص على أنه بالنسبة زلآلفات اليت قد
ال تكون قادرة على التوطن ،ينبغي أن تكون التدابري اليت تتخذ حيال هذه اآلفات هلا ما يربرها من الناحية الفنيةز.
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احتمال حدوث تأثري ضار على النبات ،ومثال:
•

اخياصيل (خسائر يف الغالت أو اجلودة مثال)؛ أو

•

البيئة ،مثل اإلضرار بالنظم االيكولوجية؛ أو

•

قيمة حمددة أخرى ،مثل االستجمام ،أو السياحة ،أو مجال الطبيعة.

وكمووا أشووري يف القسووم  ،3فووإن الضوورر البيئووي النوواتج عوون دخووول إحوودى اآلفووات ،هووو أحوود أن ووا األض ورار الوويت تعوورتف هبووا
االتفاقيووة .وبالتووايل ،وفيمووا يتعلووق باملعيووار الثالووث أعوواله ،لألطوراف املتعاقوودة يف االتفاقيووة احلووق يف أن تتخووذ توودابري للصووحة
النباتية حى وإن اقتصرت على آفة واحدة فقل حيتمل أن تضر بالبيئة فحسب .وينبغوي أن يقووم هوذا اإلجوراء علوى أسواس
حتليل ملخاطر اآلفات يشمل النظر يف دالئل اإلضرار اخيتمل بالبيئة .ولودى بيوان التوأثري املباشور وغوري املباشور لآلفوات علوى
البيئة ،ينبغي حتديد طبيعة األضرار أو اخلسائر ،النامجة عن دخول اآلفة ،يف حتليل خماطر اآلفات.
ويف حالووة اآلفووات غووري احلجريووة اخلاضووعة لل ووائج ،فووإن دخووول اآلفووة يف منطقووة موضووع اهتمووام واآلثووار البيئيووة لووذلك ال تعوود
معايري ذات صلة وثيقة ببحث التأثري غري املقبول اقتصاديا ،نظرا ألن جمموعوات هوذه اآلفوات متوطنوة بالفعول (أنظور املعيوار
الدويل رقم  16واملعيار الدويل رقم  11لتدابري الصحة النباتية).
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يقصد هبذا املرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا واجب االتبا من املعيار.

مرف للضميمة 2

يوفر هذا املرفق توضيحا إضافيا لبعض املصطلحات املستخدمة يف هذه الضميمة.
التحليل االقتصادي :يستخدم يف املقوام األول القويم النقديوة لتمكوني رامسوي السياسوات مون مقارنوة تكواليف وفوائود خمتلوف
أنووا السوولع واخلوودمات .وهووو يتجوواوأ جموورد دراسووة السوولع واخلوودمات السوووقية .وال مينووع التحليوول االقتصووادي موون اسووتخدام
مقاييس أخرى ال تستخدم القيمة النقدية؛ مثال ذلك ،التحليل الكيفي أو البيئي.
اآلثار االقتصادية :تشمل كل من اآلثار السوقية واآلثار غري السوقية ،مثل االعتبارات البيئيوة واالجتماعيوة .وقود يكوون مون
الصعب قياس القيمة االقتصادية لآلثار البيئية أو اآلثوار االجتماعيوة .ومثوال ذلوك ،بقواء نوو نبوا آخور وحسون أحوالوه أو
القيمة اجلمالية لغاية أو دغل .وميكن النظر يف القيمة الكيفية أو الكمية على السواء لدى قياس اآلثار االقتصادية.
التأثري االقتصادي آلفات النباتات :يشمل ذلك كول مون القياسوات السووقية والنتوائج الويت قود ال يكوون مون السوهل قياسوها
بالقيمووة االقتصووادية املباشوورة ،وإن كانووت متثوول خسووارة أو ضووررا للنباتووات املزروعووة ،أو النباتووات غووري املزروعووة ،أو املنتجووات
النباتية.
القيمة االقتصادية :هي األساس لقيواس تكلفوة أثور التغوريات (يف التنوو احليووي ،أو الونظم اإليكولوجيوة ،أو املووارد اخلاضوعة
لووإلدارة ،أو امل ووارد الطبيعيووة علووى سووبيل املثووال) علووى الرفاهووة البش ورية .وميكوون أن تكووون للسوولع واخلوودمات الوويت ال تبووا يف
األسواق التجارية قيمة اقتصادية .وحتديد القيمة االقتصادية ال مينوع االهتماموات األخالقيوة أو الغرييوة ببقواء وحسون أحووال
األنوا األخرى على أساس من السلوك التعاوين.
القياس الكيفي :هو تقييم الصفات أو اخلصائص بقيمة أخرى غري القيمة النقدية أو الرقمية.
القياس الكمي :هو تقييم الصفات أو اخلصائص بالقيمة النقدية أو غريها من التعابري الرقمية.
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اعتمد هذا املرفق ألول مرة من قبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الرابعة يف مارس/آذار  -أبريل/نيسان
يقصد هبذا املرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا واجب االتبا من املعيار.
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المرف  :1مصطلحات اتفاقية التنوع البيولوجي في عالقتها بقا مة مصطلحات الصحة النباتية
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المقدمة

مت ،منذ  ،2001إيضاح أن نطواق االتفاقيوة الدوليوة لوقايوة النباتوات يشومل املخواطر الناشوئة عون اآلفوات الويت توؤثر يف املقوام
األول علووى البيئووة والتنووو البيولوووجي ،مبووا يف ذلووك النباتووات الضووارة .وموون مث فقوود فحووص فريووق اخل ورباء الفووين املعووين بقائمووة
املصووطلحات ،الووذي يسووتعرض املعيووار الوودويل رقووم ( 5مسوورد مصووطلحات الصووحة النباتيووة ،2008 ،املشووار إليهووا فيمووا بعوود
بتعبووري املسوورد ) ،إمكانيووة إضووافة مصووطلحات وتعوواريف جديوودة إىل املعيووار الوودويل لتوودابري الصووحة النباتيووة لتغطيووة هووذا ايلووال
الذي يثري االنشغال .وقود نظور الفريوق ،بصوفة خاصوة ،يف املصوطلحات والتعواريف املسوتخدمة يف اتفاقيوة التنوو البيولووجي*
بغية إضافتها إىل القائمة ،على حنو ما حدث من قبل يف عدة حاالت بالنسبة ملصطلحات منظمات دولية أخرى.
إال أن دراسة املصطلحات والتعاريف الويت تتيحهوا اتفاقيوة التنوو البيولووجي قود أظهورت أهنوا تقووم علوى مفواهيم ختتلوف عون
مفاهيم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،حبيث تشوري املصوطلحات املتماثلوة إىل معوان خمتلفوة بوضووح .لوذلك فإنوه مل ميكون
استخدام مصطلحات وتعاريف اتفاقية التنو البيولوجي يف قائمة املصوطلحات مباشورة .وقود تقورر ،بودال مون ذلوك ،عورض
هووذه املصووطلحات والتعوواريف يف املرفووق احلووايل بالقائمووة ،مووع تقوودمي إيضوواحات لكيفيووة اختالفهووا عوون مصوطلحات االتفاقيووة
الدولية لوقاية النباتات.
وال يقصد من هذا املرفق تقدمي إيضاح لنطاق اتفاقية التنو البيولوجي وال لنطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
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العرض

فيمووا يتعلووق بكوول مصووطلج موون املصووطلحات موضووع البحووث ،أدرج يف البدايووة التعريووف اخلوواص باتفاقيووة التنووو البيولوووجي.
ووضع مقابل كل تعريف زإيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتز ،تظهر فيوه ،كاملعتواد ،مصوطلحات القائموة أو
مشووتقات منهووا حبووروف داكنووة .وقوود تضووم هووذه اإليضوواحات أيضووا مصووطلحات اتفاقيووة التنووو البيولوووجي ،ويف هووذه احلالووة
تكون املصطلحات حبروف داكنة أيضاً متبوعة بالرمزز()CBDز .وتش ّكل اإليضاحات اجلزء الرئيسي من هذا املرفق .ويتبع
كل منها مالحظات ،تق ّدم إيضاحات إضافية لبعض الصعوبات.

_______________
* إ ّن املصطلحات والتعاريف اليت تتناوهلا هذه الوثيقة هي نتيجة مناقشات األطراف يف اتفاقية التنو البيولوجي (أمانة اتفاقية التنو البيولوجي) حول
األنوا الدخيلة الغاأية.
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إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

توأعها النوع الدخي  )CBD( 2هو فرد 3أو مجاعة ،يف أي طور من أطوار احلياة،
نو  ،أو نو فرعي ،أو نو تصنيفي أدىن جرى إدخاهلا خارج ّ
الطبيعي املاضي 1أو احلاضر؛ وتشمل أي جزء ،أو خاليا تناسلية أو أو جزء قابل للحياة من كا ن غري أصيل يف منطقة ما دخ  4بواسطة
بذور أو بيض ،أو مكثرات هلذه األنوا اليت قد ميكنها البقاء والتكاثر اإلنسان ،5إىل تلك المنطقة.
فيما بعد.
مالحظات:
 1إن التحديد اخلاص بالتوأ زاملاضي واحلاضرز ليس ذي صلة بأغراض االتفاقية الدوليوة لوقايوة النباتوات ،ألن األخورية معنيّوة باألوضوا احلاليوة فقول .وال يهوم فيموا إذا
كان النو موجوداً يف املاضي أو إذا كان موجوداً اآلن .إن كلمة زماضيز يف تعريف اتفاقية التنو البيولوجي من املفرتض أن تسومج بإعوادة إدخوال نوو موا إىل منطقوة
أضحى فيها هذا النو منقرضاً (منذ عهد قريب) وهكذا فاملفرتض أال يعترب النو املعاد إدخاله نوعا دخيال.
 2مصطلج زدخيلز يشري فقل إىل موقع كائن ما وتوأعه مقارنة مبجاله الطبيعي .وهو ال ينطوي على أن الكائن ضار.

 3يشدد تعريف اتفاقية التنو البيولووجي علوى الوجوود الفيزيوائي ألفوراد النوو عنود وقوت معوني ،يف حوني أن مفهووم االتفاقيوة الدوليوة لوقايوة النباتوات لوجوود آفوة موا يورتبل
بالتوأ اجلغرايف للنو التصنيفي بشكل عام.
ّ
 4ألغوراض اتفاقيووة التنو ّوو البيولوووجي ،يكووون النووو الوودخيل موجووودا بالفعوول يف المنطقددة الوويت ال توودخل ضوومن جمووال توأعووه األصوولي (انظوور مصووطلج إدخدداو أدنوواه) .أمووا
االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات ،فإهنووا هتووتم أكثوور بوواألنوا الوويت ال توجوود بعوود يف املنطقووة موضووع االهتمووام (أي اآلفووات احلجريووة) ،وبالتووايل فووإن مصووطلج زدخيوولز غووري
مناسب بالنسبة هلا ،وقد استخدمت مصطلحات مثل زغريبز ،زغري أصيلز أو زغري بلديز يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية .وبغيوة جتنوب اخللول ،قود يكوون
من األفضل استعمال مصطلج واحد فقل من هذه املصطلحات ،ويف هذه احلالة قد يكون زغري أصيلز األكثر مالءمة ،والاصة أنه ميكن أن يقابول عكسوه زأصويلز.
أما بالنسبة ملصطلج زغريبز فهو غري مالئم ألنه ميثل مشكالت يف الرتمجة.
 5نو غري أصيل دخل إىل منطقة بوسائل طبيعية ال يعين أنوه نوع دخي ( )CBDفهوو ميود ببسواطة جمالوه الطبيعوي .وألغوراض االتفاقيدة الدوليدة لوقايدة النباتدات ،وال
يزال هذا النو يعترب آفة حجرية حمتملة.
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"إدخاو"

تعريف اتفاقية التنو البيولوجي

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

انتقال نو دخيل 6خارج جماله الطبيعي (يف املاضي أو احلاضر) بوساطة هو دخوو نوع ما إىل منطقة يكو غير أصي فيها ،عن طريق االنتقال
اإلنسان ،بطريقة مباشرة أو غري مباشرة .وقد تكون هذه احلركة إما إليها بواسطة اإلنسان ،إما مباشرة من منطقة يكون فيها النو أصيالً أو
ضمن البلد أو فيما بني البلدان أو املناطق الواقعة خارج الوالية القانونية بشكل غري مباشر( 8باالنتقال املتتايل من منطقة يكون النو فيها أصيالً عرب
الوطنية7.
منطقة أو عدة مناطق ال يكون فيها أصيالً).
مالحظات:
 6يقرتح تعريف اتفاقيوة التنوو البيولووجي أن اإلدخداو ( )CBDيتعلوق بندوع دخيد ( ،)CBDوبالتوايل نوو دخول املنطقوة فعوالً .موع أنوه ميكون االفورتاض ،علوى أسواس
العديوود موون الوثووائق األخوورى الوويت أتاحتهووا اتفاقيووة التنووو البيولوووجي ،أن األموور لوويس كووذلك ،وأنووه يتعلووق حبوواالت فيهووا إدخدداو لنووو غووري أصوويل للموورة األوىل (.)CBD
فبالنسبة التفاقية التنو البيولوجي ميكن إدخاو نو ما عدة مرات ،أما بالنسبة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات فإنه ال ميكن ،إعادة إدخاو نو بعد توطنه.
 7إن مسألة زاملناطق الواقعة خارج الوالية القانونية الوطنيةز ليست بذات أمهية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
8
ونص التعريووف بشووكل حموودد ،يف حالووة االنتقووال غووري املباشوور ،علووى مووا إذا كووان ينبغووي اعتبووار كو ّول انتقووال موون منطقووة واحوودة علووى أنووه إدخدداو (( )CBDبواسووطة
ال يو ّ
متعموود) ،أو مووا إذا كووان ميكوون لووبعض احلوواالت أن تكووون انتقوواال طبيعيووا .ويووربأ هووذا الس وؤال ،علووى سووبيل املثووال ،عنوودما يووتم إدخدداو
متعموود أو غووري ّ
اإلنسووان ،بشووكل ّ
( )CBDنو ما إىل منطقة واحدة ومن مث ينتقل طبيعياً إىل منطقة جماورة .ويبدو أنه ميكن اعتبار ذلك مبثابة إدخاو ( )CBDغوري مباشور ،حبيوث يكوون النوو املعوين
دخيال ( )CBDيف املنطقة ايلاورة ،رغم أنه دخلها بصوورة طبيعيوة .ويف سوياق االتفاقيوة الدوليوة لوقايوة النباتوات ،فإنوه ال يرتتوب علوى البلود الوسويل ،الوذي حودث منوه
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املتعمود إذا موا أنشوأ البلود
تعمود أو غوري ّ
االنتقال الطبيعي أية التزامات للعمل على احل ّد من االنتقال الطبيعي ،رغم أنه قود يكوون عليوه التوزام مبنوع اإلدخداو ( )CBDامل ّ
املستورد املعين تدابير صحة نباتية مقابل ذلك.

3-3

"األنواع الدخيلة الغا ية"

تعريف اتفاقية التنو البيولوجي

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

9
التنو البيولوجي.10،11
أنوا دخيلة يهدد إدخاهلا و/أو انتشارها ّ

األنواع الدخيلة الغا ية )CBD( 12هي أنواع دخيلة ()CBD
أصبحت ضارًة ،بالنباتات حبكم توطنّها وانتشارها ،13أو يظهر
تحلي المخاطر ( 14)CBDأهنا حيتمل أن تكون ضارة بالنباتات.

مالحظات:
 9ال يوجوود مقابوول مباشوور لتعبريزيهووددز يف لغووة االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات .فتعريووف هووذه االتفاقيووة لآلفددة يسووتخدم تعبووري زيضوورز ،يف حووني يشووري تعريووف اآلفددة
الحجرية إىل زاألمهية االقتصاديةز .ويوضج املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم ( 11حتليل خماطر اآلفات احلجريوة ،مبوا يف ذلوك املخواطر علوى البيئوة واملووارد اخيوورة
وراثيووا )،أن اآلفووات احلجريووة قوود تكووون زضووارةز بالنباتددات بصووورة مباشوورة (عوون طريووق مكونووات أخوورى للوونظم اإليكولوجيووة) ،يف حووني يوضووج امللحووق رقووم  2بقائمووة
املصطلحات أن زاألمهية االقتصاديةز تتوقف على التأثري الضار باخياصيل أو البيئة أو بعض القيم اخيددة األخرى (الرتويج والسياحة ،والنواحي اجلمالية).
 10األنواع دخيلة الغا ية ( )CBDهتدد زالتنو البيولوجيز .ليس هذا من تعبريات االتفاقية الدولية لوقاية النباتوات .وتنشوأ مسوألة موا إذا كوان لوه نطواق يقابول نطواق
هووذه االتفاقيووة .وسوويلزم بالتووايل :إعطوواء زالتنووو البيولوووجيز معووىن واسووعا يشوومل مجيووع النباتووات املزروعووة يف الوونظم اإليكولوجيووة – الزراعيووة ،والنباتددات غووري األصوولية الوويت
استوردت وغرست من أجل الغابوات أو التجميول أو إدارة املوئول ،فضوال عون النباتدات األصولية يف أي مو د  ،سوواء كوان مون زصونع اإلنسوانز أو مل يكون .واالتفاقيدة
الدوليددة لوقايددة النباتددات ال حتمووي النباتددات يف أي موون هووذه احلوواالت ،إال أنووه لوويس واضووحا مووا إذا كووان نطوواق اتفاقيووة التنووو البيولوووجي واسووع إىل هووذا احلوود ،فووبعض
تعاريف زالتنو البيولوجيز تتخذ نظرة أضيق كثريا من ذلك.
 11على أساس وثائق أخرى تتيحها اتفاقية التنو البيولوجي ميكن لألنواع الدخيلة الغا ية أن هتدد أيضا زالنظم اإليكولوجية ،أو املوائل أو األنوا ز.
12

يتعلق تعريف اتفاقية التنو البيولوجي واإليضاح اخلاص به بعبارة األنواع الدخيلة الغا ية برمتها وال يتناول تعبري زالغاأيةز بصورة حمددة.

 13إن س و و و و و و ووياق االتفاقيو و و و و و و ووة الدولي و و و و و و ووة لوقايو و و و و و و ووة النبات و و و و و و ووات هو و و و و و و ووو محايو و و و و و و ووة النباتد د د د د د د ددات .ومو و و و و و و وون الواض و و و و و و ووج أن هنو و و و و و و وواك ت و و و و و و ووأثريات يف التنو و و و و و و و ّوو البيولو و و و و و و وووجي
ال ختوص النباتدات ،وهنواك أندواع دخيلدة غا يدة ( )CBDليسوت بوذات صولة باالتفاقيدة الدوليدة لوقايدة النباتدات .وهتوتم االتفاقيوة الدوليوة لوقايوة النباتوات بالمنتجدات
النباتية ،لكن من غري الواضج إىل أي مدى تعترب اتفاقية التنو البيولوجي المنتجات النباتية عنصرا من التنو البيولوجي.
 14بالنسووبة لالتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات ميكوون أيضووا اعتبووار الكا نددات الوويت مل توودخل املنطقووة املهووددة أبوودا كائنووات حيتموول أن تضوور النباتددات ،نتيجووة لتحليد د
مخاطراآلفات.
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عملية 15ينتج بنجاح يف ،إطارها ،نوع دخي يف مو جديد ذرية 16مع كون توطّن نو دخيل ( ،)CBDبالتكاثر الناجج ،يف موئل يف املنطقة
اليت دخلها.
استمراره يف البقاء مرجحا.
مالحظات:
 15التوطن ( )CBDهي عملية ،وليست نتيجة .ويبدو أن جيالً واحداً من التكاثر ميكن أن يكون توطنا ( ،)CBDشريطة أن يكون للذريوة إمكانيوة البقواء املسوتمر
(ما عدا ذلك قد يكون هناك فاصوال بعود زالذريوةز) .وال يعورب تعريوف اتفاقيوة التنوو البيولووجي عون مفهووم االتفاقيدة الدوليدة لوقايدة النباتدات لووزاالستمرار يف املسوتقبل
املنظورز.
 16موون غووري الواضووج كيووف ميكوون تطبيووق مفهوووم زالذريووةز علووى كا نددات تضوواعف نفسووها خض ورياً (عديوود موون النباتددات ،ومعظووم الفطريووات ،وكائنووات دقيقووة أخوورى).
وباستعمال مصطلج زاستمرارز جتتنب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات موضو التكواثر أو التضواعف لألفوراد ككول .فوالنو مبجملوه هوو الوذي يبقوى علوى قيود احليواة.
ومنو األفراد طويلة العمر إىل مرحلة النضج ذاته ميكن اعتباره استمرارا يف املستقبل املنظور (مثل غرس نبات غري أصيل).
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5

"اإلدخاو المتعمد"

تعريف اتفاقية التنو البيولوجي

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

متعمدة و/أو 17إطالق من قبل اإلنسان لنو دخيل خارج جماله الطبيعي.
حركة ّ

املتعمد لنو غري أصلي يف منطقة ما ،مبا يف ذلك إطالق
هو النقل ّ
يف البيئة18

مالحظات:
 17من الصعب فهم عبارة زو/أوز يف تعريف اتفاقية التنو البيولوجي.
18

إدخال اآلفات اخلاضعة للوائج ممنو مبوجب معظم نظم االسترياد اليت تنظم تدابري الصحة النباتية.

6-3

"اإلدخاو غير المتعمد"

تعريف اتفاقية التنو البيولوجي

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

متعمدة.
كل حاالت اإلدخال األخرى اليت ال تكون ّ

هو دخوو نو غري أصيل مع شحنة جتارية ،يصيبها أو يلوثها ،أو
عن طريق بعض السبل األخرى اليت يتوسطها اإلنسان مبا يف ذلك
ممرات مثل أمتعة املسافرين ،واملركبات ،واملمرات املائية
االصطناعية.19

مالحظات:
19

إن منع اإلدخال غري املتعمد لآلفات اخلاضعة للوائج جمال مهم من جماالت تركيز نظم االسترياد اليت تنظم تدابري الصحة النباتية.

7-3

"تحلي المخاطر"

تعريف اتفاقية التنو البيولوجي

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

( )1تقدير نتائج 19إدخال نو دخيل وتوطّنه اخيتمل باستعمال معلومات مرتكزة تحلي المخاطر ( 21)CBDهو )1( :تقييم احتمال التوطن
على العلم (مثل تقدير املخاطر) )2( ،حتديد التدابري اليت ميكن تطبيقها لتقليل هذه واالنتشار يف منطقة ،22لنوع دخي ( )CBDدخل تلك
املخاطر أو إدارهتا (أي إدارة املخاطر) ،مع مراعاة االعتبارات االجتماعية  -المنطقة )2( ،تقييم النتائج املصاحبة اخيتملة وغري املرغوا فيها،
االقتصادية والثقافية20
( )3تقييم وانتخاا تدابري صحة نباتية لتقليل خطر هذا التوطن
واالنتشار.
مالحظات:
 20إن أنوا النتائج اليت ينبغي النظر فيها ليست واضحة.
 21موون غووري الواضووج يف أي مرحلووة موون عمليووة تحلي د المخدداطر ( )CBDتووتم مراعوواة االعتبووارات االجتماعيووة -االقتصووادية والثقافيووة (يف أثنوواء التقوودير ،أو يف أثنوواء
اإلدارة ،أو يف احلالتني) .ال ميكن إعطاء تفسري فيما لص املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم ( 11حتليل خمواطر اآلفوات احلجريوة مبوا يف ذلوك املخواطر علوى البيئوة
وعلى الكائنات احلية اخيورة وراثيا )،أو امللحق رقم  2للمعيار الدويل رقم ( 5قائمة مصطلحات الصحة النباتية.)2008 ،
 22يرتكز هذا التفسري على تعاريف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتقييم مخاطر اآلفات وإدارة مخاطر اآلفات ،أكثر من ذلك اخلاص بتحلي مخاطر اآلفات.
 23لوويس موون الواضووج مووا إذا كووان تحلي د المخدداطر ( )CBDجيوووأ أن ينفووذ قبوول الوودخول ،ويف تلووك احلالووة قوود يقتضووي األموور أيضووا تقوودير احتمووال اإلدخدداو ،وتقيوويم
واختيوار تودابري للحود مون خموواطر اإلدخداو .وميكون (علوى أسوواس الوثوائق األخورى املتاحوة موون اتفاقيوة التنوو البيولووجي) افورتاض أنووه ميكون لتحليد المخدداطر ()CBD
تعيني تدابري للحد من عمليات اإلدخال اإلضافية ،ويف هذه احلالة يكون أوثق صلة بتحلي مخاطر اآلفات.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

المعيار الدولي رقم

41-5

املعيار الدويل رقم

-4

مسرد مصطلحات الصحة النباتية -الضميمة

5

2

مفاهيم أخر

التنو البيولوجي تعاريف ملصطلحات أخرى ،ولكنها تستعمل عدداً من املفاهيم اليت ال يبدو أن االتفاقية
ال تقرتح اتفاقية ّ
الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التنو البيولوجي تنظر إليها يف الضوء نفسه ،أو أن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات متيزها
بصورة حمددة .وتشمل هذه املفاهيم:
 مراقبة احلدود التدابري احلجرية عبء الربهانالتوأ
 ايلال الطبيعي أو ّ االجتاه االحرتاأي التدابري املؤقتة الرقابة التدابري القانونية التدابري التنظيمية التأثري االجتماعي التأثري االقتصادي-5

المراجع

اتفاقية التنوع البيولوجي ،1992 ،مونرتيال.
مسد د ددرد المصد د ددطلحات ( مو و وون املمكو و وون النفو و وواذ إليو و ووه اعتبو و ووارا مو و وون نوفمرب/تش و و ورين الثو و وواين  2008علو و ووى العن و و ووان التو و ووايل:
.http://www.cbd.int/invasive/terms.shtml
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