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 االعتماد
جلنة اخلرباء املعنية بتدابري بل ن ق  كمعيار دويل م،  1997الذي صدر يف عام  ،هذا املعياربنشر ألول مرة متت التوصية 
من قبل  ،5ملعيار الدويل رقم باعتباره ا ،. واعتمدت النسخة األوىل من مسرد املصطلحات1996عام  يفالصحة النباتية 

لتعديالت متكررة. منذ ذلك احلني املعيار وقد خضع . 1999نية يف عام الثا ادورهتيف تدابري الصحة النباتية املؤقتة ليئة اهل
عشرة ثالثة الابري الصحة النباتية يف دورهتا هيئة تد ااعتمدهت تعن تعديال 5النسخة احلالية للمعيار الدويل رقم تنشأ و 

 .2018 بريل/نيسانأيف املعقودة 
يف أبريل/نيسان ة داملعقو يف دورهتا الثالثة  بل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتيةألول مرة من ق   1الضميمة  تواعتمد
 يف مارس/آذاراملعقودة هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا السابعة من ق بل  1للضميمة األول تنقيج . واعتمد ال2001
 اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية يف دورهتا اخلامسة يف أبريل/نيسانمن ق بل  2الضميمة  تيف حني اعتمد 2012
أبريل/نيسان  –يف مارس/آذار املعقودة يف دورهتا الرابعة من ق بل هيئة تدابري الصحة النباتية  1. واعتمد املرفق 2003
2009. 

 

 المقدمة
 النطاق

أحناء العامل. وقد خمتلف د يف نظم الصحة النباتية يف يتضمن هذا املعيار املرجعي قائمة مبصطلحات وتعاريف هلا معىن حمدّ 
)االتفاقية  تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتاترتبطة بجمموعة مفردات متناسقة متفق عليها دوليا مهبدف توفري  وضع

 .)املعايري الدولية( ابري الصحة النباتيةواملعايري الدولية لتد الدولية(
شمل الطحالب تزال اإلشارات على أهنا ما تكل نبغي فهم  ي، الصادرة عنها واملعايري الدوليةيف سياق االتفاقية الدولية و 

 والفطريات، مبا يتناسب مع القانون الدويل لتسمية الطحالب والفطريات والنباتات. 
 

 الغرض
أيادة الوضوح واالتساق يف استخدام وفهم املصطلحات والتعاريف املستخدمة يف هذا املعيار املرجعي من الغرض يكمن 
بل األطراف املتعاقدة ألغراض رمسية تتعلق بالصحة التباتية، ويف تشريعات وأنظمة الصحة النباتية، وكذلك يف تبادل من ق  

 املعلومات الرمسية.
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 المراجع
ُيشار إليها يف التعريفات. وبالنسبة إىل املعايري تتطابق املراجع املذكورة أدناه مع املوافقة على الشروط والتعريفات، كما 

الدولية للصحة النباتية، ال تشري إىل النسخة األكثر حداثًة )وهي متاحة على املنفذ الدويل للصحة النباتية على املوقع 
(setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core). 

 ، مونرتيال. اتفاقية التنوع الحيوي. 2000، بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنو  احليوي
 مايو/أيار 17-13روما،  ،هليئة تدابري الصحة النباتيةالثالث  االجتما . تقرير 1996. لهيئة تدابير الصحة النباتيةا

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة. ،روما. 1996
 1997.  روما، االتفاقية . 1997أكتوبر/تشرين األول  10-6، روما، هليئة تدابري الصحة النباتية ةالرابع الدورةتقرير

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

 الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.
. 2007مارس/آذار  30-26روما، ، هليئة تدابري الصحة النباتية ةالثاني الدورةتقرير . 2007. لهيئة تدابير الصحة النباتيةا

 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.
 2008 . روما، االتفاقية الدولية . 2008أبريل/نيسان  11-7روما، ، هليئة تدابري الصحة النباتية ةالثالث الدورةتقرير

 لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.
 2009 . روما، . 2009أبريل/نيسان  3 -مارس/آذار 30روما/ ، هليئة تدابري الصحة النباتية ةالرابع الدورةتقرير

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

 لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.
 2013 . 2013أبريل/نيسان  12-8، هليئة تدابري الصحة النباتية ةالثامن الدورةتقرير . 
 .روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة 
 2015 . روما، االتفاقية الدولية . 2015مارس/آذار  20-16روما، ، تدابري الصحة النباتيةهليئة ة العاشر  الدورةتقرير

 لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.
 2016 . روما، االتفاقية . 2016مارس/آذار  8-4روما، ، هليئة تدابري الصحة النباتيةادية عشرة احل الدورةتقرير

 النباتية، منظمة األغذية والزراعة.الدولية لوقاية النباتات 
 2018 . روما، االتفاقية . 2018 نيسان/أبريل 20-16روما، ، هليئة تدابري الصحة النباتية الثالثة عشرة الدورةتقرير

 الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.
نشرة وقاية النباتات لمنظمة األغذية ، بالصحة النباتيةقائمة املصطلحات اخلاصة . 1990منظمة األغذية والزراعة. 

 [5]املتعادل احلايل: املعيار رقم  23-5(: 1)38 والزراعة
 .1995. 5اُنظر املعيار رقم . 1995منظمة األغذية والزراعة. 
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نوفمرب/تشرين الثاين  6-3تقرير اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، روما، . 1998. الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. .1998

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

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

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

 2005 . روما، االتفاقية . 2005أبريل/نيسان  7-4للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، روما،  السابع االجتما تقرير
 األغذية والزراعة.الدولية لوقاية النباتات، منظمة 
روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة ، منظمة األغذية والزراعة، روما. 1997، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 األغذية والزراعة.
دليل املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اهليئة الدولية . المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/الهيئة الدولية لإللكترونيات

. جنيف. . املصطلحات العامة وتعريفاهتا يف ما يتعلق بالتوحيد القياسي واألنشطة ذات الصلة1991:2لإللكرتونيات 
 املنظمة الدولية للتوحيد القياسي، اهليئة الدولية لإللكرتونيات.

. روما. النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابري الصحة النباتية يف التجارة الدوليةمبادئ الصحة  .1المعيار الدولي رقم 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

روما، االتفاقية الدولية لوقاية إطار لتحليل خماطر اآلفات، ، 2007، 2المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 منظمة األغذية والزراعة. النباتات،

مدونة السلوك اخلاصة باسترياد وإطالق العوامل األجنبية ، 1995، 3المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 .[1996]صدر عام  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة، للمكافحة البيولوجية

اخلطوط التوجيهية لتصدير وشحن واسترياد وإطالق العوامل ، 2005، 3المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية ، األجنبية للمكافحة البيولوجية، وغريها من الكائنات النافعة

 والزراعة.
روما، االتفاقية الدولية لوقاية ، قائمة مصطلحات الصحة النباتية، 1995، 5النباتية رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة 

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

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

املخاطر حتليل خماطر اآلفات احلجرية مبا يف ذلك حتليل ، 2004، 11المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.، والكائنات احلية اخيورة

استخدام التدابري املتكاملة يف هنج للنظم من أجل إدارة خماطر ، 2002، 14المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.روما، االتفاقية الدولية لوقاية ، اآلفات

اخلطوط التوجيهية بشأن تنظيم مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة  ،2002 ،15رقم  المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.، الدولية

روما،  اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائج: املفهوم والتطبيق،، 2002، 16المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

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

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

اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائج الصحة النباتية على ، 2004، 20المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.، الواردات

روما،  ت انتشار منخفض لآلفات،متطلبات إنشاء مناطق ذا، 2005، 22المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

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

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

روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  ،الشحنات قيد العبور، 2006، 25المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 منظمة األغذية والزراعة.

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

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

 العاملية. جنيف، منظمة التجارةبتطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية، اتفاقية ، 1994. منظمة التجارة العالمية
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 موجز المرجع
واألطوراف األخورى علوى تبوادل املعلوموات،  املنظموات الوطنيوة لوقايوة النباتواتمسواعدة يف النسوخة هوذه الغرض من يكمن 

وإضوفاء التناسوق علوى املفوردات املسوتخدمة يف البيانوات الرمسيووة والتشوريعات املتصولة بتودابري الصوحة النباتيوة. وتتضومن هووذه 
(، واملصطلحات اليت اسوتجدت 1997اليت مت االتفاق عليها إثر إقرار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) النسخة التعديالت

 نتيجة اعتماد عدد إضايف من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. 
هتوا الثالثوة عشورة دور  حوىعلوى مجيوع املصوطلحات والتعواريف الويت وافقوت عليهوا هيئوة تودابري الصوحة النباتيوة املسورد حيتوي و 

وتشووري املراجووع بووني أقووواس معكوفووة إىل املوافقووة علووى املصووطلج والتعريووف ولوويس إىل ( 2018)هيئووة توودابري الصووحة النباتيووة، 
 تعديالت الحقة يف ترمجتها.

الغووامق تعوواريف بوواخلل الرد ذكرهووا يف يووطبووع املصووطلحات الوويت ت ،املسووردلطبعووات السووابقة موون بالنسووبة إىل ا وكمووا هووو احلووال
يف املوصوووفة يف مواضووع أخوورى عناصوور للغووري الضووروري تكوورار ال تاليفلووو  املسووردإلظهووار عالقتهووا باملصووطلحات األخوورى يف 

ز inspected from inspection، كعبارة ز)باإلنكليزية( اليت ترد يف املصطلحاتكلمات . كما أن املشتقات من الاملسرد
 مصطلحات.ي أيضا تعترب ه على سبيل املثال،
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 مصطلحات الصحة النباتية والتعاريف
التعريفات  *نشري إىل أن املصطلج، وقت النشر، وارد يف برنامج عمل الفريق الفين املعين مبسرد املصطلحات الذي يعين أنه ميكن تنقيج املصطلحات أو

 أو حذفها يف املستقبل.
 

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

additional 
declaration 

ويووفر معلوموات إضوافية حموددة  شدهادة الصدحة النباتيدةسوتورد إدراجوه يف املبلود البيان يطلوب  إقرار إضافي
 المدددواد الخاضدددعة للدددوا   أو الخاضدددعة للدددوا   اآلفددداتحيوووث مووون  الشدددحنةحبالوووة تتعلوووق 

 [2016 اهليئة، 2005هليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، ا ؛1990ملنظمة، ا]

area قد تشمل بلدا بعينه، أو جزءا من بلد ما، أو مجيع أو بعوض أجوزاء عودة  رسميامنطقة حمددة  منطقة
جلنووووة اخلوووورباء املعنيووووة بتوووودابري ؛ 1995، 2املعيووووار الوووودويل رقووووم تعووووديل ، 1990املنظمووووة ]بلوووودان 

؛ اسوووتنادا إىل االتفووواق بشوووأن تطبيوووق تووودابري الصوووحة والصوووحة النباتيوووة 1999، الصوووحة النباتيوووة
 [(1994)منظمة التجارة العاملية  لدى منظمة التجارة العاملية

area endangered منطقة مهددةأنظر أدناه  منطقة مهددة 

area of low pest 
prevalence 

منطقددددددة تنتشددددددر 
فيهددددددددا اآلفددددددددات 
بمسدددددددددددددددددددددددددددتو  

 منخفض

تشمل كل البلد أو جزءا منه، أو كال أو جزءا من جمموعة من البلدان، حسبما حتودده  منطقة
أنووووا  حموووددة مووون اآلفوووات مبسوووتوى مووونخفض وختضوووع  فيهدددا توجددددالسووولطات املختصوووة، والووويت 

 [2015: تعديل اهليئة، 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ] المكافحة وأالفعالة  للمراقبة

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

bark-free wood   الخشددددددددددددددددددددددددددد
الخددددددددددالي مددددددددددن 

 القشرة

، باستثناء القشرة النامية داخلياً حول العقود وجيووا القشوور القشورأأيلت منه مجيع  خش 
 [2008 تعديل اهليئة،؛ 2002. 15املعيار الدويل رقم ]بني حلقات النمو السنوية 

biological control 
agent 

عامدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
المكافحددددددددددددددددددددددة 

 البيولوجية

 مكافحدة اآلفداتآخور يسوتخدم يف  يحد كدا ن، أو منافس طبيعد أو  مناوئأو  كا ن معاد
 [2005. 3، املعيار الدويل املنقج رقم 1995. 3املعيار الدوىل رقم ]

buffer zone ألغوووراض الصوووحة النباتيوووة أو جمووواورة هلوووا بغيوووة خفووووض  رسدددميا   حموووّددة لمنطقدددةحميطوووة  منطقدددة المنطقة الواقية
اخيوووددة، وهوووي خاضوووعة لتووودابري  المنطقدددةاملسوووتهدفة داخووول أو خوووارج  اآلفدددة انتشددداراحتموووال 

. 10املعيوار الودوىل رقوم ] ، إذا كان ذلك مالئماً المكافحةالصحة النباتية أو غريها من تدابري 
 [2007 تعديل اهليئة، ؛2005. 22واملعيار الدويل املنقج رقم  ؛لتدابري الصحة النباتية 1999

bulbs and tubers وتشوووومل اجلووووذور البصوووولية  معووووّدة للزراعووووة حتووووت سووووطج األرض موووون النباتووووات أجووووزاء مسووووتقرة أبصدداو ودرنددات(
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)بوصفها فئة مون 
 السلع(

 [2001، املؤقتة ؛ تعديل اهليئة1990املنظمة، ] والريزومات(

chemical pressure 
impregnation 

التشددددددددددددددددددددددددددددددبيع 
بالضددددددددددددددددددددددددددددغ  

 الكيميا ي

 رسدددددميةمبووووواد كيميائيوووووة حافظووووة بعمليووووة ضووووغل وفقوووووا ملواصووووفات فنيووووة  معالجددددة األخشددددا 
 [2005النباتية، وتعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة  2002. 15املعيار الدوىل رقم ]

clearance (of a 
consignment) 

 اجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ة
 (ما شحنةل)

 [1995املنظمة، ] للوا   الصحة النباتيةالتحقق من االمتثال 

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

commodity أو بنود آخور ينقول ألغوراض التجوارة أو ألي غورض المنتجدات النباتيدة، أو النباتاتنو  من  سلعة ،
 [2001، املؤقتة ؛ تعديل اهليئة1990املنظمة، ] آخر

commodity class جمموعووة قائمووة بووذاهتا لددوا   الصددحة النباتيددةاملتماثلووة الووى ميكوون اعتبارهووا يف السددلع فئووة موون  فئة سلعية 
 [1990املنظمة، ]

commodity pest list  قا مدددددة اآلفدددددات
 السلعية

 معينة بسلعةما، واليت قد ترتبل  منطقةيف  باآلفات الموجودةقائمة 
 [2015؛ تعديل اهليئة، 1996، الصحة النباتيةجلنة اخلرباء املعنية بتدابري ]

compliance 
procedure (for a 
consignment) 

إجدددددددددددددددددددددددددرا ات 
االمتثددددددددددددددددددددددددددددداو 

 شحنة(ل)

 لمتطلبدددات الصدددحة النباتيدددةموووا متتثووول  شدددحنةتسوووتخدم للتحقوووق مووون أن  رسدددميةإجوووراءات 
بتووودابري الصوووحة جلنوووة اخلووورباء املعنيوووة ].بدددالعبوراملتعلقوووة  تددددابير الصدددحة النباتيدددةأو  لالسدددتيراد
 [2009تعديل اهليئة،  ؛1999 ،النباتية

confinement (of a 
regulated article) 

 احتجددددددددددددددددددددددددددددددا 
لبندددددددد خاضدددددددع )

للدددوا   الصددددحة 
 (النباتية

 اآلفداتملنوع إفوالت  بندد خاضدع للدوا   الصدحة النباتيدةعلوى  تدابير الصحة النباتيةتطبيوق 
 [2012]اهليئة، 

consignment و/أو أى بنود أخرى تنقول مون بلود آلخور، وتشوملها،  المنتجات النباتية، النباتاتكمية من  شحنة
مون سولعة واحوودة أو  الشددحنةواحوودة )ميكون أن تتوألف  شددهادة صدحية نباتيدةعنود اإلقتضواء، 

 [2001، املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ؛ تعديل اهليئة1990املنظمة، ] (رسالةأو  أكثر
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consignment in 
transit 

 الصددحة لتدددابيربلووه( والوويت قوود ختضووع متوور عوورب بلوود مووا دون أن تكووون مسووتوردة )موون ق   شددحنة شحنة عابرة
جلنوووة ؛ 1996، جلنوووة اخلووورباء املعنيوووة بتووودابري الصوووحة النباتيوووة؛ تعوووديل 1990املنظموووة، ].النباتيدددة

؛ تعوووديل اهليئوووة املؤقتووووة لتووودابري الصوووحة النباتيووووة، 1999 اخلووورباء املعنيوووة بتووودابري الصووووحة النباتيوووة
 [؛ سابقا زبلد العبورز2006. 25املعيار الدويل رقم تعديل ؛ 2002

containment  املنظموووة، ] آفدددة انتشددداريف املنطقوووة املصوووابة وموووا حوهلوووا ملنوووع  النباتيدددة الصدددحة تددددابيرتطبيوووق  *احتوا
1995] 

contaminating pest أو موجووودة يف مكووان  ،وسوويلة نقوول أو حاويووةتعبئووة أو  مددادةسددلعة مددا أو حتملهووا  آفددة *آفة تلويث
جلنوة اخلورباء ]، هذه األخرية النباتات والمنتجات النباتيةحالة  يفللتخزين، وال تلوث، 

، جلنوووة اخلووورباء املعنيوووة بتووودابري الصوووحة النباتيوووة؛ تعوووديل 1996، املعنيوووة بتووودابري الصوووحة النباتيوووة
  [2018 تدابري الصحة النباتية،هيئة ؛ 1999

contamination موادة تعبئوةأو  سدلعةخاضوعة للووائج يف  ةادأو وجود غوري مقصوود ملو آفة تلويث وجود *تلوث ،
 ريجلنووووة اخلووورباء املعنيوووة بتووووداب] أو عليهوووا ،أو مكووووان للتخوووزين أو وسووويلة نقووول أو حاويوووة

هيئوة ؛ 1999 الصوحة النباتيوة، ريبتوداب؛ تعديل جلنوة اخلورباء املعنيوة 1997الصحة النباتية، 
 [2018 تدابري الصحة النباتية،

control  
(of pest) 

 [1995املنظمة ] اآلفاتإحدى أعداد  استئصاوأو  احتوا ، تقليص *مكافحة )آفة(

corrective action 
plan (in an area) 

خطددددددددة العمدددددددد  
 التصددددددددددددددددحيحية
 )في منطقة ما(

ألغووراض الصووحة  رسددمياحمووددة  منطقددةالوويت تنفووذ يف  النباتيددةالصددحة  لعمليدداتخطووة موثقووة 
يف حالوووة التنفيوووذ القاصووور  التحمووولموووا، أو إذا مت جتووواوأ مسوووتوى  آفدددةالنباتيوووة إذا موووا مت كشوووف 
 [2013؛ تعديل اهليئة، 2009]اهليئة، إلجراءات حمددة رمسيا.

country of origin (of 
consignment of 
plant products) 

 بلددددددددددد المنشدددددددددد 
)لشددددددددحنة مددددددددن 
المنتجدددددددددددددددددددددات 

 *النباتية(

؛ 1990]املنظمووة،  النباتيددة المنتجددات منهووا اسووتمدتالووى  النباتدداتالبلوود الووذى أرعووت فيووه 
جلنووة اخلوورباء املعنيووة بتوودابري تعووديل ؛ 1996تعووديل جلنووة اخلوورباء املعنيووة بتوودابري الصووحة النباتيووة، 

 [1999الصحة النباتية، 

country of origin (of 
a consignment of 
plants) 

بلددددددددددد المنشدددددددددد  
)لشدددددددددددددددددددددددددددددحنة 

 *نباتات(

؛ تعووديل جلنووة اخلوورباء املعنيووة بتوودابري 1990]املنظمووة،  النباتددات شددحنةالبلوود الووذى أرعووت فيووه 
 [1999جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، تعديل ؛ 1996الصحة النباتية، 

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

بلددددددددددد المنشدددددددددد  
)للبندددددددددددددددددددددددددددددددددود 
الخاضدددددددددددددددددددددددددعة 
للددوا   بخدددال  
النباتدددددددددددددددددددددددددددددات 
والمنتجدددددددددددددددددات 

 *النباتية(

]املنظموووة،  باآلفددداتألول مووورة  للتلدددوث للدددوا   الخاضدددعة البندددودالبلووود الوووذى تعرضوووت فيوووه 
جلنووة اخلوورباء املعنيووة تعووديل ؛ 1996؛ تعووديل جلنووة اخلوورباء املعنيووة بتوودابري الصووحة النباتيووة 1990

 [1999بتدابري الصحة النباتية 
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cut flowers and 
branches 

أ هدددار وأغصدددا  
 مقطوفدددددددددددددددددددددددددددددددة
)بوصفها فئة مون 

 السلع(*

؛ تعوديل 1990]املنظموة،  لزراعوةو ليسوت لأجزاء النباتات الغضة املستخدمة يف أغراض الزينة 
 [2001اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 

debarked wood   الخشددددددددددددددددددددددددددد
 المقشور

)اخلشوووب املقشوووور لووويس بالضووورورة  القشدددورمّت تعريضوووه ألي عمليوووة توووؤدي إىل إأالوووة  خشددد 
 [ال ينطبق .2008اهليئة، ] (خشبا  خاليا من القشرة

delimiting survey  مسددددددد  لتعيدددددددين
 الحدود

 [1990]املنظمة؛  مندها خاليةجيرى لتعيني حدود منطقة تعترب مصابة بآفة أو  مس 

detection survey تعوووديل 1990]املنظموووة،  آفددداتللكشوووف عموووا إذا كوووان يوجووود هبوووا  منطقدددةجيووورى يف  مسددد  مس  كشفي ،
 [1995املنظمة 

detention  املنظموووة، النباتيدددة الصدددحة تددددابيركتووودبري مووون   رسدددميأو حمتجوووز  حجوووزيف  شدددحنةإبقووواء  احتجا[ )
، اهليئوة املؤقتوة 1999؛ جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 1995؛ تعديل املنظمة 1990

 [2005لتدابري الصحة النباتية، 

devitalization غووري قووادرة علووى اإلنبووات، أو النمووو أو التكوواثر  النباتيددة المنتجدداتأو  النباتدداتعمليووة جعوول  إماتة
 [2001]اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 

dose mapping    رسددددددددم خددددددددرا
 الجرعات

 مقددداييسعووون طريوووق اسوووتخدام  شدددحنة العمليدددةيف نطووواق  الممتصدددة الجرعددداتقيووواس توأيوووع 
. 18]املعيووووار الوووودويل رقووووم  شددددحنة العمليددددةاملوضووووعة يف مواقووووع حمووووددة يف نطوووواق  الجرعددددات

2003] 
 ال ينطبق

ecosystem  النظددددددددددددددددددددددددددددددددددددام
 االيكولوج 

وحيوووووان وكائنوووات حيووووة ديناميكيوووة وبيئتهووووا الالحيّووووة يف  نبددداتتشوووكيلة مركبووووة مووون جمموعووووات 
، تعوووديل اهليئووووة 1995. 3تفاعلهوووا موووع بعضوووها الووووبعض كوحووودة وظيفيوووة ]املعيوووار الوووودويل رقوووم 

 [2005املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 

efficacy (of a 
treatment) 

موصوووف ]املعيووار الوودويل رقووم  عددالجتووأثري حموودد علووى اآلفووات، ميكوون قياسووه وتكووراره، حيدثووه  فعالية )العالج(
18 .2003] 

emergency action يُتخووذ عنوود وجووود حالووة جديوودة أو غووري متوقعووة  إجددرا ات الصددحة النباتيددةإجووراء فوووري موون  إجرا  طارئ
 [2001]اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية،  للصحة النباتية

emergency measure وضووعت بصوفة عاجلووة بسووبب حالووة جديوودة أو  أو إجددرا ات خاصددة بالصددحة النباتيددة لددوا   تدبير طارئ
غري متوقعة يف جمال الصحة النباتية. وميكن أن يكون التدبري الطوارئ تودبرياً مؤقتواً أم ال ]اهليئوة 

 [2005؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 2001املؤقتة،
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endangered area خسوائر  المنطقدةسوبب وجودهوا يف يُ  آفة توطنتشجع فيها العوامل األيكولوجية على  منطقة *منطقة مهددة
 [2013؛ تعديل اهليئة 1995اقتصادية كبرية  ]املنظمة، 

entry (of a 
consignment) 

 [1995]املنظمة،  منطقةإىل  نقطة دخوواالنتقال عن طريق  دخوو )شحنة(

entry (of a pest) )تكوون غوري موأعوة فإهنوا كانوت موجوودة إذا  ليست موجودة فيهوا بعود أو  منطقةإىل  آفةانتقال  دخوو )آفة
 [1995]املنظمة،  الرسمية للمكافحةفيها على نطاق واسع وختضع فيها 

equivalence (of 
phytosanitary 
measures) 

تعدددددددددادو )بدددددددددين 
تدددددابير الصددددحة 

 النباتية(

، بالنسوووبة إىل خمووواطر حموووددة لألفوووات، النباتيدددة للصدددحةخمتلفوووة  تددددابيراحلالوووة الووويت حتقوووق فيهوووا 
؛ تعووووديل جلنووووة 1995املنظمووووة، مسووووتوى احلمايووووة املناسووووب لوووودى إحوووودى األطووووراف املتعاقدة.]

اتفاقيوووة تطبيوووق الصوووحة والصوووحة إىل ، اسوووتنادا 1999اخلووورباء املعنيوووة بتووودابري الصوووحة النباتيوووة، 
تعوديل املعيووار الوودويل رقووم (؛ 1994، منظمددة التجددارة العالميددةالنباتيوة ملنظمووة التجووارة العامليووة )

24 .2005] 

eradication ؛ تعوديل املنظموة، 1990]املنظموة،  منطقدةيف  آفةللتخلص من  تدابير الصحة النباتيةتطبيق  *استئصاو
 ؛ سابقا: يستأصل[1995

establishment 

(of a pest) 
؛ 1990]املنظمووة، إليهووا  دخولهددامووا بعوود  منطقددة، خووالل املسووتقبل املنظووور، يف آفددةاسووتقرار  توطن

 [زيتوطنز؛ سابقا: 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، تعديل ، 1995تعديل املنظمة 

exclusion (of a pest) )توودابري  هيئووة] .مووا منطقددةيف  توطنهدداآفووة أو  دخددووتطبيووق توودابري الصووحة النباتيووة ملنووع  استبعاد )آفة
 [2018الصحة النباتية، 

field  [1990]املنظمة،  سلعةتزر  فيها  إنتاج مكا قطعة أرض ذات ختوم حمددة يف  حق 

find free [1990حمددة ]املنظمة،  آفة من خاليا  واعتباره  إنتاج مكا أو  حق ، شحنةعلى  التفتيش وجد خاليا 

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

خدددددددددددددداو مددددددددددددددن 
)بالنسددددددددددددددددددددددددددددبة 
لشدددددحنة، حقددددد  
 أو مكا  إنتاج(

حمووددة( تسوومج أعوودادها أو كمياهتووا بالكشووف عنهووا عوون طريووق  آفددة)أو موون  آفدداتاخللوو موون 
جلنوووة تعوووديل ؛ 1995؛ تعوووديل املنظموووة، 1990]املنظموووة،  النباتيدددة الصدددحة إجدددرا اتتطبيوووق 

 [1999اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 

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

fruits and vegetables   الفواكدددددددددددددددددددددددددددددددد
 والخضدددددددددددددددددددددددددددر
)بوصفها فئة مون 

 السلع(

 األجوووزاء الغضوووة مووون النباتوووات املسوووتخدمة يف أغوووراض االسوووتهالك أو التصووونيع ولووويس للزراعوووة
 [2015؛ تعديل اهليئة 2001؛ تعديل اهليئة املؤقتة، 1990]املنظمة، 

fumigation  بعاموول كيميووائي يتخلوول السوولعة بصووورة كاملووة أو رئيسووية وهووو يف احلالووة الغاأيووة  سددلعة معالجددة تبخير
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 [1995؛ تعديل املنظمة، 1990]املنظمة، 

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

grain  بوصوفها  حبو(
 فئة من السلع(*

 لووويس للزراعووووةلكوووون  املسوووتخدمة ألغووووراض التصووونيع أو االسوووتهالك و )بووواملعىن النبووووا ( البوووذور
 [2015؛ تعديل اهليئة 2001؛ تعديل اهليئة املؤقتة، 1990]املنظمة، 

growing medium [1990أو أي مادة ختصص هلذا الغرض ]املنظمة،  النباتاتأي مادة تنمو فيها جذور  وس  النمو 

growing period (of a 
plant species) 

 فتدددددددددددرة النمدددددددددددو
 )لنوع نباتي(

 [2003]اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، النمو  موسمفرتة النمو النشل خالل 

growing season أو موقوع إنتداج مكدا ، أو منطقدةيف  نشوطاً  منوواً  النباتداتفرتة أو فرتات، من العام تنمو فيها  موسم النمو ،
 [2003؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 1990إنتاج ]منظمة األغذية والزراعة، 

habitat   موا بوأن يوجود فيوه أو يسوتوطن  حي لكا نتتوافر فيه ظروف تسمج  إيكولوجي نظامجزء من  المو
 [2015هليئة ؛ تعديل ا2005فيه طبيعياً ]اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 

harmonization   توافددددددددددددددددددددددددددد- 
 تجانس

مشورتكة  معداييرتسوتند اىل  تددابير للصدحة النباتيدةقيام البلدان املختلفة بوضوع وإقورار وتطبيوق 
، اسووووتنادا اىل اتفوووواق منظمووووة التجووووارة العامليووووة 1999؛ تعووووديل جلنووووة اخلوووورباء، 1995املنظمووووة، [

 ]املتعلقة بتطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية

harmonized 
phytosanitary 
measures 

تدددددابير الصددددحة 
 النباتية الموحدة

وقايووة النباتوووات االتفاقيووة الدوليووة لالووى تضووعها األطووراف املتعاقووودة يف  تدددابير الصددحة النباتيدددة
 [1997]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  معايير دوليةاستنادا إىل 

heat treatment  المعالجددددددددددددددددددددددددددة
 بالحرارة

حى تصل إىل حد أدىن من احلرارة لفورتة أمنيوة دنيوا وفقواً ملواصوفات فنيوة  سلعةعملية تسخني 
؛ تعووووديل اهليئووووة املؤقتووووة لتوووودابري الصووووحة 2002. 15]املعيووووار الوووودويل رقووووم  رسددددميامعوووورتف هبووووا 

 [2005النباتية، 

host pest list  قا مددددددددة آفددددددددات
 العا  

معينوة ]جلنوة  منطقدة، بشوكل شوامل أو يف النباتداتاليت تصيب نوعا من أنووا   لآلفاتقائمة 
، تعديل جلنوة اخلورباء املعنيوة بتودابري الصوحة النباتيوة 1996اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 

1999] 

host range  نطدددداق النباتددددات
 العا لة

حمودد  حدي كدا نحموددة أو  آفدةاألنوا  النباتية القادرة، يف ظول الظوروف الطبيعيوة، علوى إعالوة 
 [ 2005. 3، تعديل املعيار الدويل رقم 1990آخر ]املنظمة، 

import permit اخيوددة  النباتيدة الصدحة تددابيرأساسوية موا وفقوا لشوروط  سدلعةتورخص باسوترياد  رسميةوثيقوة  إذ  استيراد
؛ اهليئووووة املؤقتووووة لتوووودابري الصووووحة النباتيووووة؛ 1995؛ تعووووديل املنظمووووة 1990لإلسووووترياد ]املنظمووووة، 

2005 ] 
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inactivation  [2003. 18جعل الكائنات الدقيقة غري قادرة على النمو ]املعيار الدويل رقم  التخمي 

incidence (of a pest) )أو أيوووة  حقدد ، أو شدددحنةمووا  يف عينوووة مووا، أو  آفددةنسووبة أو عوودد الوحووودات الوويت توجوود فيهوووا  ظهور )آفة ما
 [2009مجاعات أخرى معرفة ]اهليئة، 

incursion ولكون ينتظور متدوطنمعينة، ال يعرف عنوه أنوه  منطقةمعزول اكتشف حديثا يف  آفاتجتمع  غزوة ،
 [2003احلياة يف املستقبل القريب ]اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، قيد أن يظل على 

infestation  
(of a commodity) 

موووا. واإلصوووابة  سدددلعةاملعنيوووة حيوووة يف  المنتجدددات النباتيدددةأو  النباتددداتمووون آفوووات  آفدددةوجوووود  إصابة )سلعة(
؛ تعوديل جلنوة اخلورباء املعنيوة 1997تشمل العدوى ]جلنة اخلورباء املعنيوة بتودابري الصوحة النباتيوة، 

 [1999بتدابري الصحة النباتية، 

inspection الخاضدددعةاألخووورى  البندددودأو  النباتيدددة المنتجددداتأو  اتددداتللنب الرسدددمي البصدددري الفحدددص تفتيش 
موجووودة و/أو حتديوود موودى  اآلفدداتموون أجوول حتديوود مووا إذا كانووت  النباتيددة الصددحة للددوا  
 [زيفتشز؛ سابقا: 1995؛ تعديل املنظمة، 1990]املنظمة،  النباتية الصحة للوا  االمتثال 

inspector [1990بتنفيذ املهام هبا ]املنظمة  لوقاية النباتات المنظمة القطريةشخص مرخص له من  مفتش 

integrity (of a 
consignment) 

تماميدددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
 *)الشحنة(

اخلاصووة هبووا أو أي وثيقووة  شددهادة الصددحة النباتيددةحسووب الوصووف الوووارد يف  الشددحنةتركيبووة 
 [2007، واخيافظة عليها دون فقد أو إضافة أو استبدال ]اهليئة، رسميا  أخرى مقبولة 

intended use  االسدددددددددددددددددددتخدام
 المقصود

 المنتجددات، أو النباتدداتالغورض املعلوون الووذي اسووتوردت، أو أنتجووت أو اسووتعملت موون أجلووه 
 [2009، تعديل اهليئة، 2002. 16]املعيار الدوىل رقم  ، أو بنود أخرىالنباتية

interception (of a 
consignment) 

اعتدددددددددددددددددددددددددددددراض 
 )شحنة(

للدددوا   لضووووابل معينوووة بسوووبب عووودم االمتثوووال  دخولهدددامسوووتوردة أو إخضوووا   رفدددض شدددحنة
 [1995؛ تعديل املنظمة، 1990]املنظمة،  الصحة النباتية

interception  
(of a pest) 

؛ 1990مسووتوردة ]املنظمووة،  شددحنةأو إجووراء اختبووار علووى  التفتدديشأثنوواء  آفددةالكشووف عوون  اعتراض )آفة(
 [1996تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 

intermediate 
quarantine 

حجدددددددر  راعددددددد  
 وسي 

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

International Plant 
Protection 
Convention (IPPC) 

االتفاقية الدولية 
 لوقاية النباتات

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

International 
Standard for 
Phytosanitary 
Measures 

المعيدددار الددددولي 
لصدددحة لتددددابير ا
 النباتية

أقووره مووؤمتر منظمووة األغذيووة والزراعووة، أو اهليئووة املؤقتووة لتوودابري الصووحة النباتيووة أو  دولددي معيددار
]جلنووة اخلوورباء  النباتددات لوقايددة الدوليددة االتفاقيددةهيئووة توودابري الصووحة النباتيووة، املنشووأة مبوجووب 

يوووة بتووودابري الصوووحة النباتيوووة، ؛ تعوووديل جلنوووة اخلووورباء املعن1996املعنيوووة بتووودابري الصوووحة النباتيوووة، 
1999] 
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international 
standards 

 االتفاقيددة الدوليددة لوقايددة النباتدداتموون  2و 1، الفقوورتني 10دوليووة توضووع وفقووا للمووادة  معددايير معايير دولية
 [1997]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

introduction (of a 
pest) 

؛ االتفاقيووة الدوليووة 1995؛ تعووديل املنظمووة، 1990]املنظمووة،  توطنهددايوونجم عنووه  آفددة دخددوو )آفة( دخوو
 [1997لوقاية النباتات، 

inundative release  اإلطدددددددددددددددددددددددددددالق
 االغراق 

بعووود  المفيددددة الحيدددة الكا نددداتأو  عوامددد  المكافحدددة البيولوجيدددةإطوووالق أعوووداد كبووورية مووون 
 ؛ املعيار الدويل املونقج1996. 3إنتاجها الغفري هبدف حتقيق مفعول سريع ]املعيار الدويل رقم 

 [2005. 3رقم 

IPPC  االتفاقية الدولية
 لوقاية النباتات 

، بصوويغتها املودعووة لوودى منظمووة األغذيووة والزراعووة النباتددات لوقايددة الدوليددة لالتفاقيددةمختصددر 
لوت عليهوا ]املنظموة، 1951يف روما يف  ؛ تعوديل اهليئوة 1990، وبالتعوديالت الالحقوة الويت أدخ 

 [2001، لتدابري الصحة النباتية املؤقتة

irradiation [2003. 18]املعيار الدويل رقم  المؤين اإلشعاعبأي نو  من  معالجة تشعيع 

ISPM  المعيدددار الددددولي
لتددددابير الصدددحة 

 النباتية

]جلنوة اخلورباء املعنيوة بتودابري الصوحة النباتيوة،  المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتيدةمختصر 
 [2001؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 1996

living modified 

organism 
الكددددددا ن الحددددددي 

 المحور
أي كووووائن حووووي حمووووور ميتلووووك تركيبووووة جديوووودة موووون مووووواد جينيووووة مت احلصووووول عليهووووا عوووون طريووووق 

]بروتوكوووول قرطاجنوووة بشوووأن السوووالمة األحيائيوووة التوووابع  التقاندددة األحيا يدددة الحديثدددةاسوووتخدام 
 ([ 2000، البيولوجياتفاقية التنوع ) 2000، البيولوجيالتفاقية التنو  

LMO  الكددددددا ن الحددددددي
 المحور

 [2004. 11]املعيار الدويل رقم  الكا ن الحي المحورمختصر 

lot ) واحوودة تتميووز بتجانسووها يف التكوووين واملنشووأ ومووا إىل ذلووك، وتشووكل  سددلعةعودد موون وحوودات  رسالة )ل
 [1990]املنظمة،  شحنةجزءا من 

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

minimum absorbed 
dose (Dmin) 

جرعدددددددددددة دنيدددددددددددا 
 ممتصة

 [2003. 18]املعيار الدويل رقم  العملية حمولةضمن  الممتصةالدنيا اخيلية  الجرعة



5 رقم الدويل املعيار مسرد مصطلحات الصحة النباتية  

18 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -5المعيار الدولي رقم   

modern 
biotechnology 

التقانة األحيا يدة 
 الحديثة

 تطبيقات:

)أ( تقنيوووات داخووول أنابيوووب االختيوووار للحوووامض النوووووي املؤتلوووف ريبووووأ منقووووص األوكسوووجني 
(DNA واحلقن ،)املباشر للحامض النووي يف اخلاليا أو العضيات؛ أو 

 )ا( دمج اخلاليا إىل أن تصبج خارج فئتها التصنيفية؛ 

وال تعتوورب تقنيووات   وتتغلووب علووى حووواجز التكوواثر الفسوويولوجي الطبيعيووة أو إعووادة اإلئووتالف،
ائيووة مسووتخدمة يف الرتبيووة واالنتخوواا الطبيعيووني ]بروتوكووول قرطاجنووة بشووأن السووالمة األحي

 [2000التابع التفاقية التنو  احليوي، 

monitoring مستمرة للتحقق من أوضوا  الصوحة النباتيوة ]جلنوة اخلورباء املعنيوة بتودابري الصوحة  رسميةعملية  رصد
 [1996النباتية، 

monitoring survey [1995]املنظمة،  اآلفاتمستمر للتحقق من خصائص أعداد  مس  مس  رصدي 

national plant 
protection 
organization 

المنظمددددددددددددددددددددددددددددة 
القطريدددددة لوقايدددددة 

 النباتات

االتفاقيددة الدوليددة تنشووئها إحوودى احلكومووات للنهوووض بالوظووائف الوويت حووددهتا  رسددميةإدارة 
 [زمنظمة )قطرية( لوقاية النباتاتز؛ سابقا: 1990]املنظمة،  لوقاية النباتات

natural enemy آخر يف منطقة نشأته وقود يسواعد علوى تقلويص أعوداد ذلوك  كا نيعيش على حساا  كا ن العدو الطبيعي
وآكلووة النباتووات  المفترسددة والكا نددات والطفيليددات، الطفيليددات أشددبا . وهووو يضووّم الكددا ن

 [2005. 3؛ املعيار الدويل املنقج رقم 1996. 3رقم  ]املعيار الدويل والممرضات

non-quarantine pest  آفددددة ال تخضددددع
 للحجر الزراعي

 [1995ما ]املنظمة،  منطقةيف  الحجر الزراعيال تعترب من آفات  آفة

NPPO  المنظمددددددددددددددددددددددددددددة
القطريدددددة لوقايدددددة 

 النباتات

 [2001؛ تعديل اهليئة املؤقتة، 1990]املنظمة،  القطرية لوقاية النباتاتمختصر للمنظمة 

official املنظمووة،  النباتددات لوقايددة قطريددة منظمددة)إجووراء( ينشووأ أو يوورخص بووه أو ينفووذ موون جانووب  رسمي[
1990] 

official control لز مووة وتطبيووق  للددوا   الصددحة النباتيددةاإلنفوواذ الفعلووي  مكافحة رسمية
ُ
لز مووة بغوورض  تدددابير الصددحة النباتيددةامل

ُ
امل

ريدددةأو  استئصددداو ريدددةأو إدارة  احتدددوا  اآلفدددات الح ج   اخلاضوووعة للووووائج اآلفدددات غيدددر الح ج 
 [2013؛ تعديل اهليئة 2001]اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 

outbreak متووطن  آفدات، أو الزيادة املفاجئة لتجمع الغزواتاكتشف حديثا، مبا يف ذلك  آفاتجتمع  تفشي
؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصوحة النباتيوة، 1995]منظمة األغذية والزراعة،  معينة منطقةيف 
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2003] 

packaging [20.2004أو محايتها أو نقلها ]املعيار الدويل رقم  سلعةاملنتج املستخدم يف دعم  مواد التعبئة 

parasite  3]املعيووار الوودويل رقووم  (كووائن أكوورب ويتغووذى عليووه.  -أو داخوول  –كووائن حووى يعوويش علووى  الطفي .
1995] 

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

pathogen  الكددددددددددددددددددددددددددددددددددا ن
 الممرض

 [1995. 3كائن دقيق يسبب مرضا ]املعيار الدويل رقم 

pathway  [1995؛ تعديل املنظمة، 1990]املنظمة،  االنتشارأو  الدخوومن  اآلفةأي وسيلة متكن  طري 

pest أو  ممدرضأي نو  أو ساللة أو منل بيولوجى من الكائنوات النباتيوة أو احليوانيوة أو أي عامول  آفة
. مالحظوة: تسوتخدم آفوة نباتيوة ملصوطلج آفوة يف االتفاقيوة النباتية المنتجاتأو  للنباتاتمؤذ 

؛ االتفاقيوووة الدوليوووة لوقايوووة 1995؛ تعوووديل املنظموووة، 1990]املنظموووة، الدوليوووة لوقايوووة النباتوووات 
 [2012؛ تعديل اهليئة، 1997النباتات، 

pest categorization آفددةأو صووفات  الحجريددة اآلفددةهلووا أو ليسووت هلووا صووفات  اآلفددةعمليووة حتديوود مووا إذا كانووت  تصنيف اآلفات 
 [2001. 11]املعيار الدويل رقم  للوا   خاضعة حجرية غير

pest diagnosis [2006. 27ما وحتديد هويتها. ]املعيار الدوىل رقم  آفةعملية كشف  تشخيص اآلفة 

pest free area  منطقدددددددة خاليدددددددة
 من آفة بعينها

علووى  رسددميابعينهووا كمووا يسووتدل موون األدلووة العلميووة مووع اخيافظووة  آفددةفيهووا  توجدددال  منطقددة
 [2015اهليئة ؛ تعديل 1995خلوها على النحو املناسب ]املنظمة، 

pest free place of 
production 

مكدددددا  لإلنتددددداج 
خدددداو مددددن آفددددة 

 بعينها

مكوووان لالنتووواج خوووال مووون اآلفوووات: مكوووان لالنتووواج ال تظهووور فيوووه آفوووة معينوووة كموووا يسوووتدل مووون 
]املعيوار الودوىل رقوم  الشواهد العلمية، وجيرى فيه اخيافظة على هذه احلالوة رمسيوا عنود االقتضواء

10 :1999] 

pest free production 
site 

موقددددددع لإلنتدددددداج 
خدددداو مددددن آفددددة 

 بعينها

فيوه آفووة معينووة علووى النحوو الووذي تثبتووه األسوانيد العلميووة وهووو املكووان، توجوود مكوان لإلنتوواج ال 
]املعيوار الودويل رقوم حسب مقتضى احلال الذي حيافظ فيه رمسيا على هذا الوضوع لفورتة معينوة 

 [2015؛ تعديل اهليئة 1999. 10

pest record بعينهوا يف موقوع بعينوه يف وقوت معوني  آفدةوثيقة توفر املعلوموات املتعلقوة بوجوود أو عودم وجوود  سج  اآلفات
)بلد يف العادة( موع وصوف الظوروف اخييطوة ]جلنوة اخلورباء املعنيوة بتودابري الصوحة  منطقةداخل 
 [1997النباتية، 
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pest risk (for 
quarantine pests) 

 مخدداطر اآلفددات
)لآلفددددددددددددددددددددددددددات 

 الحجرية(

]املعيوار وحجم العواقب االقتصوادية اخيتملوة املرتبطوة بوذلك  انتشارهاما ودخوو آفة احتمال 
 [2013 ؛ تعديل اهليئة 2007. 2الدويل رقم 

pest risk (for 
regulated non-
quarantine pests) 

 مخدداطر اآلفددات
)لآلفدددددات غيدددددر 
الحجريدددددددددددددددددددددددددددة 
الخاضدددددددددددددددددددددددددعة 

 للوا  (

هلوووذه  االسدددتخدام المقصدددودعلوووى  معددددة للزراعدددةنباتوووات  يف آفدددةاحتموووال أن يوووؤثر وجوووود 
 [2007  .2]املعيار الدويل رقم النباتات بتأثري اقتصادي غري مقبول 

pest risk analysis 
(agreed 
interpretation) 

تحليدددد  مخدددداطر 
 اآلفددددددددددددددددددددددددددددددددات
)التفسددددددددددددددددددددددددددير 

 المتف  علي (

أية قرا ن علمية واقتصدادية أخدر  لتحديدد مدا إذا كدا    عملية تقييم القرا ن البيولوجية أو
كددا ن حددي يعتبددر آفددة، ومددا إذا كددا  ينبغددي إخضدداع  للقواعددد، ومددد  قددوة تدددابير الصددح ة 

 [2007: 2؛ املعيار الدويل رقم 1997الدولية لوقاية النباتات،  النباتية التي ستتخذ حيال 

pest risk assessment 
(for quarantine 
pests) 

تقيدددددديم مخدددددداطر 
اآلفددددددددددددددددددددددددددددددددات 
)بالنسددددددددددددددددددددددددددددبة 
لآلفددددددددددددددددددددددددددددددات 

رية(  الح ج 

، والنتووائج االقتصووادية اخيتملووة املرتبطووة بووذلك ]املنظمووة، وانتشددار آفددة دخددووتقيوويم احتمووال 
 ؛ تعوووديل اهليئوووة2007. 2؛ املعيوووار الووودويل رقوووم 2001. 11رقوووم املووونقج ؛ املعيوووار الووودوىل 1995
2013] 

pest risk assessment 
(for regulated non-
quarantine pests) 

تقيدددددديم مخدددددداطر 
 اآلفددددددددددددددددددددددددددددددددات 
)المتعلقدددددددددددددددددددددددددة 
باآلفدددددددات غيدددددددر 
الحجريدددددددددددددددددددددددددددة 
الخاضدددددددددددددددددددددددددعة 

 للوا  (

املرجووو موون  االسددتخدامعلووى  النباتددات المخصصددة للددزرعمووا يف  آفددةتقيوويم احتمووال أن تووؤثر 
فتحودث فيهوا توأثرياً اقتصوادياً غوري مقبوول )]تعوديل اهليئوة املؤقتوة لتودابري الصوحة  النباتاتتلك 

 [2013 ؛ تعديل اهليئة2005النباتية، 

pest risk 
management (for 
quarantine pests) 

إدارة مخدددددددددددداطر 
اآلفددددددددددددددددددددددددددددددددات 
)بالنسددددددددددددددددددددددددددددبة 
لآلفددددددددددددددددددددددددددددددات 

رية(  الح ج 

؛ 1995]املنظمووة،  آفددة وانتشددارهادخددوو اخليووارات املتاحووة للتقليوول موون خموواطر  حتديوودو تقيوويم 
 [2001. 11املعيار الدويل املعدل رقم 

pest risk 
management (for 
regulated non-
quarantine pests) 

إدارة مخدددددددددددداطر 
اآلفددددددددددددددددددددددددددددددددات 
)المتعلقدددددددددددددددددددددددددة 
باآلفدددددددات غيدددددددر 

 للددزرع المخصصددةالنباتددات مووا يف  آفددةتقيوويم اخليووارات املتاحووة للحوود موون خطوور أن حتوودث 
وانتقووواء اخليوووارات   النباتددداتمووون تلوووك  االسدددتخدام المرجدددوتوووأثرياً اقتصوووادياً غوووري مقبوووول علوووى 

 [2013؛ تعديل اهليئة 2005]اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 
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الحجريدددددددددددددددددددددددددددة 
الخاضدددددددددددددددددددددددددعة 

 للوا  

pest status (in an 
area) 

 أوضدددداع اآلفدددات
 (مامنطقة  يف)

، يف الوقت احلاضر، مبا يف ذلك توأعها حسوب األحووال،  منطقةيف  آفةوجود أو عدم وجود 
اجلاريوة والتارليوة  سدجالت اآلفداتعلى أساس اخلربة واسوتنادا إىل  رسمياكما أمكن حتديده 

؛ تعوديل اهليئوة املؤقتوة، 1997وغريها من املعلومات ]جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 
1998] 

PFA  منطقدددددددة خاليدددددددة
 بعينها من آفة

 [2001؛ تعديل اهليئة املؤقتة، 1995]املنظمة،  منطقة خالية من آفة بعينها خمتصر

phytosanitary action  عمليددددددددددددددددددددددددددددات
 الصحة النباتية

، الوويت تُنفووذ تطبيقوواً المعالجددةأو  اإلشددرا أو  االختبددارأو  التفتدديشمثوول  الرسددميةالعمليووات 
؛ تعوووديل اهليئوووة املؤقتوووة 2001]اهليئوووة املؤقتوووة لتووودابري الصوووحة النباتيوووة،  النباتيدددة لتددددابير الصدددحة

 [2005لتدابري الصحة النباتية، 

phytosanitary 
certificate 

شدددهادة الصدددحة 
 النباتية

االتفاقيددددة الدوليددددة لوقايددددة متسووووقة مووووع منوووواذج شووووهادات  رسددددميةوثيقووووة ورقيووووة أو إلكرتونيووووة 
]املنظموووة،  تطلبدددات الصدددحة النباتيدددة علددد  الدددوارداتمتلووويب  الشدددحنة، تفيووود بوووأن النباتدددات
 [2012؛ تعديل هيئة تدابري الصحة النباتية، 1990

phytosanitary 
certification 

اشدددهاد بالصدددحة 
 النباتية

]املنظمووووة، شددددهادة الصددددحة النباتيددددة املفضووووية إىل إصوووودار  إجددددرا ات الصددددحة النباتيددددةإتبووووا  
1990] 

phytosanitary 
import 
requirements 

 

شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووروط 
االسوووووووووووووووووووووووووووترياد 
املتعلقوووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
بالصوووووووووووووووووووووووووووووحة 

 النباتية

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

phytosanitary 
legislation 

تشددددددددددددددددددددددددريعات 
 الصحة النباتية

والوويت ميكوون  للمنظمددة القطريددة لوقايددة النباتدداتالقوووانني األساسووية الوويت متوونج السوولطة القانونيووة 
 [1995؛ تعديل املنظمة، 1990]املنظمة،  لوا   الصحة النباتيةاالستناد إليها يف وضع 

phytosanitary 
measure (agreed 
interpretation) 

تدددددابير الصددددحة 
)التفسووري النباتيددة 
 عليه(املتفق 

وتنظيم أو إجراء رمسي يهدف إىل منع إدخوال أو انتشوار اآلفوات اخلاضوعة للحجور  أي تشريع
]املنظموووة،  وائجالغوووري حجريوووة اخلاضوووعة للوووالصوووحي أو احلووود مووون التوووأثري االقتصوووادي لآلفوووات 

، تعووديل اهليئووة املؤقتووة لتوودابري الصووحة 1997االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات ؛ تعووديل 1995
  (2013تعديل اهليئة تدابري الصحة النباتية  ،2002النباتية  

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

phytosanitary 
procedure 

إجدددددددددددددددددددددددددرا ات 
 الصحة النباتية

 التفتدديش، مبوا يف ذلووك إجوراء عمليووات تددابير الصددحة النباتيددةلتنفيووذ  رسدمياأى مونهج مقوورر 
؛ 1990]املنظموة،  باآلفات الخاضدعة للدوا  فيما يتصل  العالجأو  المراقبةأو  االختبارأو 

؛ تعوووديل 1999جلنوووة اخلووورباء املعنيوووة بتووودابري الصوووحة النباتيوووة، تعوووديل ؛ 1995تعوووديل املنظموووة، 
 [2005؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 2001اهليئة املؤقتة، 

phytosanitary 
regulation 

لدددددوا   الصدددددحة 
 النباتية

ريددددة انتشددددارو/أو  دخددددووالوووويت متنووووع  الرسددددميةالقواعوووود  ، أو حتوووود موووون اآلثووووار اآلفددددات الح ج 
ريدددة الخاضدددعة للدددوا  االقتصوووادية  ، مبوووا يف ذلوووك حتديووود تووودابري إصووودار لآلفدددات غيدددر الح ج 

؛ جلنووووة اخلووورباء املعنيووووة 1995؛ تعووووديل املنظموووة، 1990]املنظموووة،  شدددهادات الصددددحة النباتيددددة
 [2001؛ اهليئة املؤقتة، 1999بتدابري الصحة النباتية، 

phytosanitary 
security (of a 
consignment) 

أمددددددددن الصددددددددحة 
 النباتيددددددددددددددددددددددددددددددددددة

 *)لشحنة ما(

، موون خووالل للددوا   خاضددعةبآفووات  وتلوثهددا إصددابتهامووا ومنووع  شددحنة سووالمةاخيافظووة علووى 
 [2009مناسبة ]اهليئة،  تدابير صحة نباتيةتطبيق 

place of production تعموووول بوصوووفها وحوووودة إنتاجيوووة أو أراعيووووة واحووودة. ]املنظمووووة،  حقددددووأي مكوووان أو جمموعوووة  مكا  اإلنتاج
 [2015 ؛ تعديل اهليئة1999؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 1990

plant products  المنتجدددددددددددددددددددددات
 النباتية

( ومووواد مصوونعة ميكوون أن تكووون، الحبددو )مبووا يف ذلووك  نبددات مووواد غووري مصوونعة ذات أصوول 
، 1990]املنظموة،  اآلفات وانتشار دخووبسبب طبيعتها أو طريقة جتهيزها، خطرا من أاويوة 

 [زمنتج نباتىز؛ سابقا 1997تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

plant protection 
organization 
(national) 

منظمدددددددة وقايدددددددة 
النباتدددددددددددددددددددددددددددددات 

 )قطرية(

 منظمة وقاية النباتات القطريةأنظر 

plant quarantine  أو إىل الزراعدد  للحجددر خاضددعة آفددات انتشددارأو  دخددوومجيووع األنشووطة الراميووة اىل منووع  الحجر الزراع ،
 اهليئوة؛ تعوديل 1995؛ تعوديل املنظموة 1990]املنظموة،  الرسدمية للمكافحةضمان خضوعها 

2013] 

planting (including 
replanting) 

غدددرب )بمدددا فدددي 
ذلددددددددد  إعدددددددددادة 

 الغرب(

، أو للتطعووويم أو غوووريه مووون العمليوووات املماثلوووة، نمدددو  وسددد يف  النباتددداتأى عمليوووات لوضوووع 
، تعووديل جلنووة اخلوورباء املعنيووة 1990ضوومانا لنموهووا أو تكاثرهووا أو إكثارهووا فيمووا بعوود ]املنظمووة، 

 [1999بتدابري الصحة النباتية، 

plants ؛ تعووديل 1990]املنظمووة،  الوراثيددة والمددادة البددذورحيووة أو أجووزاء منهووا، مبووا يف ذلووك  نباتددات نباتات
 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

plants for planting [1990]املنظمة،  إعادة غرسهاأو  غرسها، أو يعتزم وسةمغر يعتزم إبقاؤها  نباتات نباتات الغرب 
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plants in vitro  نباتددات مسددتنبتة
 فدددددددددددددي أوعيدددددددددددددة

بوصووووووووووفها فئووووووووووة )
 سلعية(

؛ تعوديل جلنوة اخلورباء املعنيووة 1990املنظموة، تنموو يف وسول معقوم يف حاويوات مغلقوة ] نباتدات
مسوتنبتة و موزار   نباتواتسوابقاً ز]حتول ؛ 2002اهليئوة املؤقتوة، ؛ 1999بتدابري الصوحة النباتيوة، 

 [2015ز؛ تعديل اهليئة أنسجة

point of entry أو  الشدحناتالسوترياد  رسدمياعوني ي أو أي موقوع آخور نقطة حدوديوة بريوة،مطار، ميناء حبرى نقطة الدخوو
 [2015 ؛ تعديل اهليئة1995]املنظمة، األشخاص دخول ل

post-entry 
quarantine 

حجدددددر مدددددا بعدددددد 
 الدخوو

 [1995]املنظمة،  دخولهابعد  شحنةاحلجر املطبق على 

PRA  تحليدددد  مخدددداطر
 اآلفات

؛ تعووووديل اهليئوووة املؤقتووووة لتووودابري الصووووحة 1995]املنظموووة،  تحليدددد  مخددداطر اآلفدددداتمختصدددر 
 [2001النباتية، 

PRA area   المنطقددددددة التدددددد
يشدددملها تحليددد  
 مخاطر اآلفات

 [1995فيها ]املنظمة،  تحلي  مخاطر اآلفاتجيرى  منطقة

practically free خالية فعليا 
، شدددحنة، حقددد )
 (مكا  إنتاجأو 

 يتوقوع أن تنشوأ عون، ىبعينهوا( بأعوووداد أو كميوات تتجواوأ تلوك الو آفة)أو  اآلفاتلو من اخل
وتسووويقها وتتفووق  السددلعةوتتسوق مووع ممارسووات الزراعووة واملناولووة اجليوودة الووى تسووتخدم يف انتوواج 

 [1995املنظمة، نقيج ؛ ت1990مع تلك املمارسات ]املنظمة، 

predator  الكددددددددددددددددددددددددددددددددددا ن
 المفترب

حيوانيوة أخورى ويقتوات عليهوا. وهوو يقتول أثنواء حياتوه أكثور مون  كا نداتيفورتس  طبيع  عدو
 [1995. 3فرد منها ]املعيار الدوىل رقم 

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

processed wood 
material 

مدددددددواد خشددددددددبية 
 مجهزة

ركبوت سوويا باسوتخدام الغوراء واحلورارة والضوغل أو أى توليفوة مون هوذه  أخشدا منتجات من 
 [2002. 15]املعيار الدوىل رقم  العناصر الثالثة

Production site [2015جزء حمدد من مكان إنتاج تتّم إدارته كوحدة منفصلة لغايات الصحة النباتية ]اهليئة  موقع إنتاج 

prohibition ؛ 1990]املنظمووة  لددوا   الصددحة النباتيددةحمووددة مبوجووب  سددلعأو  آفدداتمنووع اسووترياد وانتقووال  حظر
 [1995تعديل املنظمة، 

provisional measure كاملوووة نظوووراً لعووودم تووووافر   مبدددررات فنيدددةيتقووورر بووودون وجوووود  للصدددحة النباتيدددةأو إجوووراء  ال حدددة تدبير مؤقت
ولضووع اإلجووراء املؤقووت لشوورط توووافر املووربرات الفنيووة الكاملووة يف أقوورا وقووت . معلومووات كافيووة

 [2001]اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية،  ممكن

quarantine مون  تخضع للوا   الصحة النباتيدة أو كائنات حية مفيودة آفاتأو لبنود  رسم احتجاأ  الحجر
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وضووعها حتووت املراقبووة أو إجووراء حبوووث عليهووا أو معالجتهددا أو  أو اختبارهددا تفتيشددهاأجوول 
؛ جلنوووة اخلووورباء املعنيوووة بتووودابري الصوووحة 1995، 3نقووويج املعيوووار الووودويل رقوووم ؛ ت1990]املنظموووة، 
 [2018؛ اهليئة، 1999النباتية، 

quarantine area رسددمياهووذه اآلفووة  مكافحددةوجيوورى داخلهووا  آفددة خاضددعة للحجددر الزراعدديتوجوود هبووا  منطقددة *منطقة الحجر 
 [1995؛ تعديل املنظمة، 1990]املنظمة، 

quarantine pest  آفددددددددة خاضددددددددعة
 للحجر الزراعي

ولكنهوا ال توجود بعود يف هوذه املنطقوة،  للمنطقدة المهدددةهلوا أمهيتهوا االقتصوادية اخيتملوة  آفة
]املنظموة،  للمكافحدة الرسدميةأو توجد فيها ولكنها ليست موأعة على نطواق واسوع وختضوع 

 [1997؛ تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1995؛ تعديل املنظمة، 1990

quarantine station  محطددددة الحجددددر
 الزراع 

سلع خاضوعة للووائج، مبوا يف  أو اي النباتية المنتجاتأو  اتالنباتتستبقى فيها  رسميةحمطة 
سوووابقا: ز، 1995، تعوووديل املنظموووة ، 1990]املنظموووة،  الحجدددررهن ذلوووك الكائنوووات النافعوووة،

 [2015؛ تعديل اهليئة زحمطة حجر أو مرفق احلجر الزراعى

raw wood [2002. 15]املعيار الدوىل رقم  معالجةمل مير بأى جتهيز أو  خش  خش  خام 

re-exported 
consignment 

شدددددددددحنة معددددددددداد 
 تصديرها

اليت استوردها بلد ما وأعاد تصديرها بعود ذلوك. ومون املمكون ختوزين  الشحنةواملقصود بذلك 
؛ 1990]املنظمووة،  تغليفهدداأخوورى أو تغيووري طريقووة  شددحناتوضوومها إىل  الشددحنة وتقسدديمها

؛ جلنووة اخلوورباء املعنيووة بتوودابري الصووحة 1996يووة، تعووديل جلنووة اخلوورباء املعنيووة بتوودابري الصووحة النبات
بلود ؛ سوابقاً 2002؛ اهليئوة املؤقتوة، 2001؛ اهليئة املؤقتة لتدابري الصوحة النباتيوة، 1999النباتية، 

 [country of re-exportإعادة التصدير.]

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

refusal للددوا   لعوودم االمتثووال  خاضددع للددوا   الصددحة النباتيددةآخوور  بندددأو أى  شددحنة دخددوومنووع  رفض
 [1995؛ تعديل املنظمة، 1990]املنظمة،  الصحة النباتية

regional plant 
protection 
organization 

 

المنظمددددددددددددددددددددددددددددة 
اإلقليميددة لوقايددة 

 النباتات 

االتفاقيدة مون  التاسدعةمنظمة حكومية دولية منوط هبوا تنفيوذ املهوام املنصووص عليهوا يف املوادة 
؛ جلنوة اخلورباء املعنيوة بتودابري 1995؛ تعوديل املنظموة، 1990]املنظموة،  النباتات الدولية لوقاية

 [زمنظمة )إقليمية( لوقاية النباتاتز؛ سابقا: 1999الصحة النباتية، 

regional standards لتوجيوووه أعضووواء تلوووك املنظموووة ]االتفاقيوووة  منظمدددة وقايدددة النباتدددات اإلقليميدددةتضوووعها  معدددايير معايير إقليمية
 [1997الدولية لوقاية النباتات، 

regulated area  منطقددددة خاضددددعة
 للوا  

، الويت تودخل الخاضدعة للدوا  األخورى  البندودو والمنتجدات النباتيدة النباتداتختضوع  منطقة
ملنووع دخووول  تدددابير الصددحة النباتيددةإليهووا، أو تكووون موجووودة فيهووا أو ختوورج منهووا، للوووائج أو 

ريووة اخلاضووعة  ريووة أو للحوود موون اآلثووار االقتصووادية لآلفووات غووري احليج  و/أو انتشووار اآلفووات احليج 
؛ تعووديل جلنووة اخلوورباء املعنيووة بتوودابري 1996]جلنووة اخلوورباء املعنيووة بتوودابري الصووحة النباتيووة،  للوووائج
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 [2013 ؛ تعديل اهليئة2001؛ اهليئة املؤقتة، 1999الصحة النباتية، 

regulated article  بنددددددددددد خاضددددددددددع
للدددوا   الصددددحة 

 النباتية

 كا نددات، وسوويلة نقوول، حاويووة، تربووة، وأي تعبئددة، مكووان ختووزين، نباتيددة منتجددات، نباتدداتأي 
، أو توؤدى إىل انتشوارها، ويورى اآلفدات أن توأوي أخرى، أو شويء آخور أو موادة أخورى ميكون

، وخاصوووة عنووودما يكوووون هنووواك نقووول دويل ]املنظموووة، النباتيدددة الصدددحة تددددابيرأهنوووا تسوووتوجب 
 [1997؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1995؛ تعديل املنظمة، 1990

regulated non 
quarantine pest 

آفة غير حجريدة 
 تخضع للوا  

، علوووى للغدددرب المخصصدددة النباتددداتويوووؤثر وجودهوووا يف  ال تخضدددع للحجدددر الزراعددد  آفدددة
ويكووون هلوووا تووأثري اقتصووادى غوووري مقبووول، وبالتوواىل ختضوووع  للنباتدددات المسددتهد  االسددتخدام

 ؛1997للووووائج داخووول أراضوووى الطووورف املتعاقووود املسوووتورد ]االتفاقيوووة الدوليوووة لوقايوووة النباتوووات، 
 [2013 تعديل اهليئة

regulated pest  آفددددددددة خاضددددددددعة
 للوا  

]االتفاقيوة الدوليوة غير خاضدعة للحجدر الزراعدي ولكنها خاضعة للوا   آفة أو  آفة حجرية
 [1997لوقاية النباتات، 

release (into the 
environment) 

 اإلطدددددددددددددددددددددددددددالق
 )ف  البيئة(

 [2013 ؛ تعديل اهليئة1995. 3يف البيئة ]املعيار الدوىل رقم  كا ناإلفراج العمدى عن 

release (of a 
consignment) 

 إفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراج
 )عن شحنة(

 [1995]املنظمة،  اإلجا ةبعد  بالدخووالرتخيص 

replanting الغربأنظر  إعادة الغرب 

required response  االسددددددددددددددددددددددتجابة
 المطلوبة

 [2003. 18ما ]املعيار الدويل رقم  معالجةمستوى حمدد آلثار 

RNQP  آفة غير حجريدة
 تخضع للوا  

 [2002. 16]املعيار الدوىل رقم  آفة غير حجرية تخضع للوا   خمتصر

round wood   أخشددددددددددددددددددددددددددددا
 مستديرة

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

RPPO  المنظمددددددددددددددددددددددددددددة
اإلقليميددة لوقايددة 

 النباتات

 [2001، املؤقتة ؛ تعديل اهليئة1990]املنظمة،  المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات خمتصر

sawn wood   أخشددددددددددددددددددددددددددددا
 منشورة

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

secretary [1997]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  12املعني مبوجب املادة  أمين الهيئة األمين 
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seeds بوصوووووفها  بدددددذور(
 فئة من السلع(*

؛ 2001؛ تعوووديل اهليئوووة املؤقتوووة، 1990]املنظموووة،  للزراعدددةاملخصصوووة  )بووواملعىن النبوووا ( البوووذور
 [2015تعديل اهليئة 

SIT  تقنية الحشدرات
 العقيمة

 [2005. 3( ]املعيار الدويل رقم SIT) تقنية الحشرات العقيمة خمتصر

spread (of a pest) [1995ما ]املنظمة،  منطقةداخل  آلفةالتوأ  اجلغراو  مقدار انتشار 

standard وثيقوووة وضوووعت بتوافوووق اآلراء واعتمووودهتا هيئوووة معووورتف هبوووا تووووفر، لالسوووتخدام العوووام واملتكووورر،  معيار
قواعوود أو خطوووط توجيهيووة أو خصووائص ألنشووطة معينووة أو لنتووائج هووذه األنشووطة، وتسووتهدف 

، دليوووول املنظمووووة الدوليووووة 1995حتقيووووق الدرجووووة املثلووووى موووون النظووووام يف سووووياق حموووودد ]املنظمووووة، 
 تعاريف[ 1991: 2للتوحيد القياسى/ اهليئة الدولية لاللكرتونيات 

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

sterile insect 
technique 

تقنية الحشدرات 
 العقيمة

 عقيمدة لحشدراتعلوى نطواق واسوع  اإلطدالق اإلغراقديمن خالل  اآلفات لمكافحةطريقة 
هبوووودف احلوووود موووون تكوووواثر نفووووس األنوووووا  يف إحوووودى ايلموعووووات امليدانيووووة ]املعيووووار الوووودويل رقووووم 

3.2005] 

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

suppression ؛ 1995]املنظموووة،  اآلفدداتمصوووابة خلفووض أعوووداد  منطقددةيف  تددددابير الصددحة النباتيدددةتطبيووق  *تقليص
 [1999تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 

surveillance المسدد طريووق عوون  آفددةأو عوودم وجووود  وجددودجلمووع وتسووجيل البيانووات عوون  رسددميةعمليووة  المراقبة ،
؛ تعوديل اهليئووة 1996أو أى إجوراءات أخورى ]جلنوة اخلوورباء املعنيوة بتودابري الصوحة النباتيوة،  الرصدد
2015] 

survey  أو لتحديد األنووا  الوى  لآلفاتجيرى خالل فرتة أمنية لتحديد خصائص جتمع  رسم إجراء  *مس
؛ تعوووديل جلنوووة اخلووورباء املعنيوووة بتووودابري الصوووحة النباتيوووة، 1990موووا ]املنظمووووة،  منطقدددةيف  توجدددد
 [2015؛ تعديل اهليئة 1996

systems 
approach(es) علووى أن يكووون منهووا اثنووان علووى األقوول  تتكاموول فيووه توودابري خمتلفووة دارة خموواطر اآلفوواتخيووار إل أسلوا الُنظم

؛ تعووووديل اهليئووووة 2002. 14] املعيووووار الوووودوىل رقووووم مبفعووووول تراكمووووي يعمووووالن بصووووورة مسووووتقلة، 
 [2015 ؛ تعديل اهليئة2005املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 

technically justified  وجددددود مبددددررات
 فنية

 لمخداطرمالئوم  تحليد وجود مربرات استنادا إىل النتائج الى أمكون التوصول اليهوا باسوتخدام 
، أو أسوولوا منوواظر آخوور لفحووص وتقيوويم املعلومووات العلميووة املتوووافرة، حيثمووا ينطبووق اآلفددات

 [1997ذلك ]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
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test د الخاضدددعة مددواللنباتددات أو المنتجددات النباتيدددة أو غيرهددا مددن ال الرسددميالفحووص  اختبار
أو للوقووف علوى  اآلفدات، الوالف الفحوص البصوري، الوذي ينفوذ لتبوني وجوود للدوا  
؛ 1990]املنظمووة،  لصووحة النباتيووةحمووّددة لملتطلبووات معينووة أو لتحديوود االمتثووال  آفددات

 [2018تنقيج اهليئة، 

tolerance level (of a 
pest) 

مسدددددددددددددددددددددددددددددددتو  
التحمددددد  )آلفدددددة 

 *ما(

 دخولهدداأو  انتشددارهاأو منووع  اآلفددةتلووك  مكافحددةمووا بوصووفه عتبووة العموول علووى  آفددة ظهددور
 [2009]اهليئة، 

transience [1998. 8]املعيار الدوىل رقم  توطنهاإىل ال يتوقع أن يؤدى  آفةوجود  الوجود العارض 

transit  العبددددددددددددددددددددددددددددددددددددور
 )الترانزيت(

 شحنة عابرةأنظر 

transparency واألسووباا الداعيووة إىل  تدددابير الصددحة النباتيددةاملبودأ القاضووى بووأن تتووافر علووى الصووعيد الودوىل  شفافية
، اسووتنادا 1999؛ تعووديل جلنووة اخلوورباء املعنيووة بتوودابري الصووحة النباتيووة، 1995وضووعها ]املنظمووة، 

منظمدة اىل االتفاق بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتيوة لودى منظموة التجوارة العامليوة )
 ([1994التجارة العالمية، 

treatment املنظموة،  إماتتهداأو إأالتها أو تعقيمها أو  تخميلهاأو  اآلفاتلقتل  رسمياإجراء مرخص به  معالجةال[
. 18؛ املعيووووار الوووودويل رقووووم 2002. 15؛ املعيووووار الوووودويل رقووووم 1995؛ تعووووديل املنظمووووة، 1990
 [2005؛ اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 2003

treatment schedule  جددددددددددددددددددددددددددددددددداوو
 المعامالت

الوويت يتعووني اسووتيفاؤها  للتوصوول إىل النتيجووة املتوخوواة  المعددامالتاملعلمووات الرئيسووية إلحوودى 
إ الددددة أو الووووتخلص منهووووا، أو جعلهووووا غووووري خصووووبة أو  إبطدددداو مفعولهددددا)مثوووول قتوووول آفووووات أو 

 [2007. 28حمدد ]املعيار الدويل رقم  فعالية( عند مستوى حيويتها

visual examination  المعاينددددددددددددددددددددددددددددددة
 البصرية

ملعاينوووة باسوووتخدام العوووني ايلوووّردة أو بواسووووطة عدسوووة أو جمسوووام أو جمهووور بصوووري آخوووور   ا
 [2018؛ تنقيج اهليئة، 2005. 23]املعيار الدويل رقم 

wood  أخشددددددددددددددددددددددددددددا 
)بوصفها فئة مون 

 السلع(*

موع وجوود أو و خملفوات اخلشوب اخلشب املستدير، واخلشب املنشور، والشوظايا ، السلع مثل 
؛ تعوديل 1990]املنظموة،  منتجوات البوامبوو باستثناء مواد التعبئة اخلشبية القشرة، بدون وجود 
 [2001اهليئة املؤقتة، 

wood packaging 
material 

مدددددددددواد التعبئدددددددددة 
 الخشبية

أو منتجووووووات األخشووووووواا )باسووووووتثناء منتجوووووووات الووووووورق( الوووووووى تسوووووووتخدم   الخشددددددد تشوووووومل 
 (أخشددددددددا  فددددددددر  الشددددددددحنةمووووووووا )مبووووووووا يف ذلووووووووك  سددددددددلعةكدعامات.وحلمايووووووووة أو نقوووووووول 

 [2002. 15]املعيار الدوىل رقم 
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 2001يف دورهتا الثالثة يف أبريل/نيسان بل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ألول مرة من ق   الضميمة ههذ تاعتمد
 2012مارس/آذار يف الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة النباتية يف  الضميمة هواعتمدت املراجعة األوىل هلذ

 .من املعيار واجب االعتبارجزء  الضميمة

 "و"ليست مو عة عل  نطاق واسع "المكافحة الرسمية"خطوط توجيهية لتفسير وتطبي  مفهومي : 1ضميمة 
 المقدمة

 النطاق

 توجيهاً عن: الضميمةتؤمن هذه 
 املكافحة الرمسية لآلفات اخلاضعة للوائج،  -
حتديد مى ميكن اعتبار آفة ما بأهنا موجودة ولكنها غري موأعة على نطاق واسع، الختاذ قرار فيما إذا كانت ترقى و  -

 ملرتبة آفة حجرية
 المراجع

البوابووووووة الدوليووووووة للصووووووحة النباتيووووووة ىل املعووووووايري الدوليووووووة للصووووووحة النباتيووووووة. وهووووووي متاحووووووة علووووووى إاملعيووووووار هووووووذا يشووووووري 
(www.IPPC.int( 

 تعريف

 تعّرف املكافحة الرمسية على أهنا:
لزمووة وتطبيووق إجووراءات الصووحة النباتيووة ا

ُ
لزمووة هبوودف استئصووال أو إحتووواء آفووات اإلنفوواذ النشوول للوووائج الصووحة النباتيووة امل

ُ
مل

 حجرية أو إلدارة آفات غري حجرية خاضعة للوائج.
 الخلفية

ريوة.  الكلمات زموجودة ولكنها غري موأعة على نطاق واسع ومكافحة رمسياًز تعرب عون مفهووم أساسوي يف تعريوف آفوة حيج 
أمهيوة إقتصوادية ممكنوة للمنطقوة املهوددة. وإضوافة لوذلك، واستناداً لذلك التعريف، جيب أن تكون األفة احلجرية دائماً ذات 

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

بووول منظموووة قطريوووة لوقايوووة أو يُووورخبص بوووه أو ينفبوووذ مووون ق  علوووى أنوووه ز ينشوووأ  ارمسيووو مسووورد مصوووطلحات الصوووحة النباتيوووةيعووورِّف 
وموع ذلوك، فألغوراض الصووحة  ".تقلويص، أو احتوواء أو استئصوال لتجموع إحودى اآلفوات"، واملكافحوة علوى أهنوا "النباتوات

 بشكل كاف بتوليفة من هذين التعريفني. النباتية، ال يعربِّ مفهوم املكافحة الرمسية
 تقدمي وصف أكثر دقة لتفسري: والغرض من هذه الضميمة هو

مفهووووم املكافحوووة الرمسيوووة وتطبيقوووه يف جموووال املمارسوووة لآلفوووات احلجريوووة املوجوووودة يف منطقوووة موووا وأيضووواً لآلفوووات غوووري  -
 احلجرية اخلاضعة للوائج، و

http://www.ippc.int/
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 مفهوم ز موجودة ولكنها غري موأعة على نطاق واسع وختضع ملكافحة رمسيةز لآلفات احلجرية. -
وودرج يف املعيووار الوودويل لتوودابري الصووحة زغووري موأعووة علووى نطوو

ُ
اق واسووعز لوويس مصووطلحاً مشوومواًل يف وصووف وضووع اآلفووة امل

 .8رقم النباتية 
 المتطلبات

 متطلبات عامة -1
، والاصووة مبووادئ عوودم التمييووز، والشووفافية، وتعووادل توودابري الصووحة النباتيووة، 1رقووم ختضووع املكافحووة الرمسيووة للمعيووار الوودويل 

 .اآلفاتوحتليل خماطر 
 المكافحة الرسمية 1-1

 تشمل املكافحة الرمسية على:
 و/أو اإلحتواء يف املنطقة )املناطق( املصابة اإلستئصال -
 املراقبة يف املنطقة )املناطق( املهددة -
 مبا يف ذلك تدابري الصحة النباتية املطبقة املنطقة )املناطق( اخلاضعة للوائج القيود املرتبطة باحلركة إىل أو ضمن  -

 عند اإلسترياد.
ومن املطلووا، كحود أدىن، أن يكوون تقيويم الربنوامج ومراقبوة اآلفوة جوزءاً  .تشمل مجيع برامج املكافحة الرمسية عناصر ُملز مة

املطبقوة عنود االسوترياد  الصوحة النباتيوة من برامج املكافحة الرمسية لتحديد مدى احلاجة إىل املكافحوة وتأثريهوا، لتربيور تودابري
اليت تطببق عند االسترياد متسوقة موع مبودأ عودم التمييوز )أنظور القسوم  الصحة النباتية ويتعنيب أن تكون تدابري .سهللغرض نف

 أدناه(. 2-2
رية، جيوأ أن تشمل تدابري االستئصال واالحتواء عنصراً للتقليص ريوة  .وبالنسبة لآلفات احليج  أموا بالنسوبة لآلفوات غوري احليج 

اخلاضوعة للوووائج، فيجوووأ اسووتخدام عنصوور للتقلوويص لووتاليف حوودوث آثووار اقتصووادية غووري مقبولووة حيووث أن ذلووك ينطبووق علووى 
 .االستخدام املقصود لنباتات الغرس

 غير مو عة عل  نطاق واسع 1-2
عها ضمن منطقة ما. ميكن وضع اآلفة يف فئة موجودة زغري موأعة على نطاق واسعز هو مفهوم يعزو إىل وجود اآلفة وتوأي

وموأعة على نطاق واسع يف منطقة ما أو غري موأعة على حنو واسع، أوغائبة. ويف حتليل خمواطر اآلفوة، يوتم حتديود فيموا إذا  
وبالتايل فهي التصنيف. يعين الوجود العارض أنه ال يتوقع توطُّن آفة ما  كانت اآلفة غري موأعة على نطاق واسع يف خطوة

 ليست ذات صلة مبفهوم زغري موأعة على نطاق واسعز.
ويف حالووة آفووة حجريووة موجووودة ولكنهووا غووري موأعووة علووى نطوواق واسووع، يتعوونيب علووى البلوود املسووتورد تعريووف املنطقووة )املنوواطق( 

ا يعوين أن اآلفوة حموددة يف املصابة واملنطقة )املناطق( املهوددة. وعنودما تعتورب آفوة حجريوة غوري موأعوة علوى نطواق واسوع، فهوذ
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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و واسع، يتعنيب تأمني وصف وحتديد للمناطق املهددة إذا مت طلب ذلك. هناك درجة من عودم اليقوني مرافقوة موأعة على حن
 ألي تصنيف للتوأيع. كما أن التصنيف قد يتغريب مع الزمن.

أثري يتعوونّي أن تكووون املنطقووة الووويت تكووون فيهووا اآلفووة غوووري موأعووة علووى حنووو واسوووع هووي ذاهتووا كاملنطقووة الووويت ينطبووق عليهووا التووو
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. 

ة، يف بعوض األحووال، إلخضوا  اآلفوة للووائج علوى أهنوا آفوة حجريوة يف أجوزاء مون البلود بوداًل على أنه قد يكون أكثور مناسوب
موون البلوود بأكملووه. ويتوجووب مراعوواة األمهيووة اإلقتصووادية املمكنووة لآلفووة لتلووك األجووزاء عنوود حتديوود توودابري الصووحة النباتيوووة. 

يوورة أو أكثوور أو حوواالت أخوورى حيثمووا توجوود وكأمثلووة عوون احلوواالت الوويت يكووون ذلووك مناسووباً هووي بلوودان تشوومل ختومهووا جز 
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.
 القرار بتطبي  المكافحة الرسمية  1-3

اية النباتات فيما إذا كانت ستكافج رمسياً آفة ذات أمهية إقتصادية حمتملة تكون موجودة ولكنها قد ختتار منظمة قطرية لوق
غوري موأعوة علووى نطواق واسووع، مراعيوة العوامول ذات الصوولة مون حتليوول خمواطر اآلفوات، كتكلفووة ومنوافع إخضووا  آفوة للوووائج، 

ة. وإذا مل تكوون اآلفووة خاضووعة ملكافحووة رمسيووة، فإهنووا غووري والقابليووة اللوجسووتية والتقنيووة ملكافحووة اآلفووة ضوومن املنطقووة اخيوودد
 مؤهلة عند ذلك كآفة حجرية.

 شروط نوعية -2
توورتبل الشووروط النوعيووة الواجووب الوفوواء هبووا بتحليوول خموواطر اآلفووات، التربيوور الفووين، عوودم التمييووز، الشووفافية، اإلنفوواذ، الطبيعووة 

لزمة للمكافحة الرمسية، منطقة التطبيق وسلطة امل
ُ
 نظمة القطرية لوقاية النباتات واملشاركة يف املكافحة الرمسية.امل
 التبرير الفني 2-1

الصووحة النباتيووة مووربرة فنيوواً وتووؤدي إىل توودابري صووحة نباتيووة غووري شووروط االسووترياد املتعلقووة بيتعوونيب أن تكووون املتطلبووات اخيليووة و 
 مميزة.

كنة، التوأيع اخيتمل وبرامج املكافحة الرمسيةيتطلب تطبيق تعريف آفة حجرية معرفة باألمهية اإلقتصاد ُم 
)املعيار الودويل  ية امل

علوى نطواق واسوع أو موجوودة ولكنهوا غوري موأعوة علوى نطواق  (. يتم حتديد توصيف اآلفة علوى أهنوا موجوودة وموأعوة2رقم 
واسع فيما يتعلق بتوأعها اخيتمل. وميثول التوأيوع اخيتمول املنطقوة حيوث قود تصوبج اآلفوة متوطنوة إذا موا أُعطيوت الفرصوة مثول 

توجيهوواً عوون  11رقووم اتيووة وجووود العوائوول والعواموول البيئيووة اخيفووزة كووالطقس والرتبووة. ويووؤمن املعيووار الوودويل لتوودابري الصووحة النب
العواموول الواجووب مراعاهتووا أثنوواء تقوودير احتمووال التوووطُّن واإلنتشووار عنوود القيووام بتحليوول خموواطر اآلفووات. ويف حالووة آفووة تكووون 
موجوودة ولكنهوا غوري موأعوة علوى نطواق واسوع، يتعونيب أن يكوون تقودير األمهيوة اإلقتصوادية متعلوق باملنطقوة الويت تكوون اآلفوة 

 توطنة.فيها غري م
يتعوونيب اسووتخدام املراقبووة لتحديوود توووأُّ  آفووة مووا يف منطقووة مووا ملزيوود موون اإلعتبووار فيمووا إذا كانووت اآلفووة غووري موأعووة علووى نطوواق 

توجيهوواً عوون املراقبووة، ويشوومل أحكاموواً عوون الشووفافية. قوود تووؤثر العواموول البيولوجيووة كوودورة  6رقووم واسووع. يووؤمن املعيووار الوودويل 
حياة اآلفة، وسائل اإلنتشار ومعدل التكاثر يف تصميم برامج املراقبة، تفسري بيانات املسوج ومسوتوى الثقوة يف تصونيف آفوة 
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يس ظرفواً ثابتواً. وقود تسوتوجب الظوروف املتغورية أو ما على أهنا غري موأعة علوى نطواق واسوع. إن توأيوع آفوة موا يف منطقوة لو
 معلومات جديدة إعادة النظر فيما إذا كانت آفة ما غري موأعة على حنو واسع.

 عدم التمييز 2-2
يتعونّي،   الصوحة النباتيوة مون املبوادئ األساسوية.وشوروط االسوترياد املتعلقوة بيعود مبودأ عودم التمييوز موا بوني املتطلبوات اخيليوة 

جوووه اخلصووووص، أال تكوووون املتطلبوووات اخلاصوووة باالسوووترياد أكثووور تشووودداً مووون توووأثري املكافحوووة الرمسيوووة يف بلووود مسوووتور د. علوووى و 
 :بالنسبة آلفة حمددة وشروط االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية لذلك، يتعنيب وجود توافق بني املتطلبات اخيلية

 من املتطلبات اخيلية. أال تكون متطلبات االسترياد أكثر تشدداً  يتعنيب  -
 أن تكون املتطلبات اخيلية ومتطلبات االسترياد متماثلة أو أن يكون تأثريها متكافئاً. يتعنيب  -
لز مة يف املتطلبات اخيلية ومتطلبات االسترياد متماثلة. يتعنيب  -

ُ
 أن تكون العناصر امل

 للعمليات املكافئة هلا يف برامج املكافحة اخيلية.أن تكون كثافة تفتيش الشحنات املستوردة مماثلة  يتعنيب  -
أن تكون أعمال الصحة النباتية أو مكافئاهتا املطبقة على الشوحنات املسوتوردة مماثلوة  يف حالة عدم االمتثال، يتعنيب  -

 لإلجراءات اخيلية أو مكافئة هلا.
وول نفسووه علووى  يتعوونيب  يف حالووة تطبيووق مسووتوى التحمُّوول يف الربنووامج اخيلووي للمكافحووة الرمسيووة، - تطبيووق مسووتوى التحمُّ

املوواد املكافئوة املسوتوردة وعلووى وجوه اخلصووص، يف حالووة عودم اختواذ أي إجوراء يف الربنووامج اخيلوي للمكافحوة الرمسيووة 
وول املعووين، عندئووذ ال يتعوونيب يتجوواوأ ال الظهووور ألن   اختوواذ أي عموول علووى الشووحنة املسووتوردة إذا كووان مسووتوى التحمُّ

وعموماً، يتم حتديد اإلمتثال ملستويات التحمُّل لإلسترياد عن طريق  .مستوى التحمُّل نفسهيتجاوأ يها ال فالظهور 
حتديود مسووتوى التحمُّول بالنسوبة للشوحنات اخيليووة عنود آخور نقطووة  التفتويش أو االختبوار عنود الوودخول، بينموا يتعونيب 

 تطببق عندها تدابري املكافحة الرمسية.
أن يكون هذا اخليار  الفض املستوى أو إعادة التصنيف يف برنامج حملي للمكافحة الرمسية، يتعنيب يف حالة السماح  -

 .متاحاً أيضاً بالنسبة للشحنات املستوردة

 الشفافية 2-3
ة الصووحة النباتيووة موثقووة، مووع إتاحووة الفرصوووشووروط االسووترياد املتعلقووة ب أن تكووون املتطلبووات اخيليووة للمكافحووة الرمسيووة يتعوونيب 

 .لإلطال  عليها عند الطلب
 اإلنفاذ 2-4

ويتعونيب أن شوروط االسوترياد املتعلقوة بالصوحة النباتيوة. يتعنيب أن يكون اإلنفواذ اخيلوي لوربامج املكافحوة الرمسيوة مكافئواً إلنفواذ 
 :يشمل اإلنفاذ على

 أساس قانوين -
 قواعد للتنفيذ العملي -
 التقييم واملراجعة -
 .نباتية يف حالة عدم االمتثالالصحة عمليات الاختاذ  -
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 الطبيعة الملزمة للمكافحة الرسمية 2-5
تكووون املكافحووة الرمسيووة ُملز مووة مبعووىن أن يكووون مجيووع األشووخاص املعنيووني ُملووزمني قانونيوواً باختوواذ اإلجووراءات الالأمووة. ويكووون 

ريووة ُملز موواً يف مجيووع األحوووال )فيمووا لووص إجووراءات محووالت االستئصووال، علووى  نطوواق بوورامج املكافحووة الرمسيووة لآلفووات احليج 
رية اخلاضعة للوائج ُملز ماً فقل يف ظروف معينة )بورامج إصودار  سبيل املثال(، بينما يكون النطاق بالنسبة لآلفات غري احليج 

 .الشهادات الرمسية، على سبيل املثال(
 منطقة التطبي  2-6

ي، أو شووبه القطووري أو مسووتوى املنطقووة اخيليووة. ويتعوونيب حتديوود ميكوون تطبيووق برنووامج للمكافحووة الرمسيووة علووى املسووتوى القطوور 
التوووأثري نفسووووه  شوووروط االسوووترياد املتعلقوووة بالصووووحة النباتيوووةمنطقوووة تطبيوووق تووودابري املكافحووووة الرمسيوووة. كموووا يتعووونيب أن يكووووون ل

 .لمكافحة الرمسيةلللمتطلبات اخيلية 
 في مجاو المكافحة الرسميةسلطة المنظمة القطرية لوقاية النباتات ومشاركتها  2-7

 :يتعنيب للمكافحة الرمسية
أن تُنشووأ أو أن يكووون معرتفوواً هبووا موون جانووب الطوورف املتعاقوود أو موون قبوول املنظمووة القطريووة لوقايووة النباتووات، مبوجووب  -

 سلطة تشريعية مناسبة
خاضوعة لتودقيقها/ملراجعتها، أن تقوم هبا، أو تديرها أو تشرف عليها املنظمة القطريوة لوقايوة النباتوات، أو أن تكوون  -

 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

وجيوووأ أن تكووون أجهووزة أخوورى غووري املنظمووة  .بددرامج المكافحددة الرسددمية علدد  الطددر  المتعاقددد  لةمسددؤولية ومسددا تقووع
القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن جوانب من برامج املكافحة الرمسية، كما جيوأ إسناد مسوؤولية جوانوب معينوة مون بورامج 

ويتعونيب أن تكوون املنظموة القطريوة لوقايوة النباتوات علوى درايووة    .املكافحوة الرمسيوة لسولطات قطريوة فرعيوة أو للقطوا  اخلواص
 .كاملة جبميع جوانب برامج املكافحة الرمسية يف البلد
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 .2003يف أبريل/نيسان  اخلامسة يف دورهتا هذه الضميمةاعتمدت اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية 
 من املعيار. واجب االعتبارجزء  الضميمة

: خطدددوط توجيهيدددة بشددد   فهدددم األهميدددة االقتصدددادية المحتملدددة والمصدددطلحات المتصدددلة بهدددا مدددع 2 الضدددميمة
 اإلشارة إل  االعتبارات البيئية

 الغرض والنطاق -1
 األمهيوة االقتصوادية اخيتملوةتوفر هذه اخلطووط التوجيهيوة خلفيوة املوضوو  وغريهوا مون املعلوموات ذات الصولة بقصود توضويج 

دوليوة واملصطلحات املتصلة هبا، حى تكون مثل هذه املصطلحات مفهومة بوضووح ويكوون تطبيقهوا متسوقا موع االتفاقيوة ال
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 

  .فاتآواطن والنظم االيكولوجية، من األنوا  الغريبة الغاأية وهي الربية، وامل
  وتوضج اخلطوط التوجيهية أن االتفاقية:

 ميكن أن تعرب عن االهتمامات البيئية من الناحية االقتصادية باستخدام قيم نقدية أو غري نقدية؛ -
 اآلفات؛ألثر تؤكد أن التأثري السوقي ليس هو املؤشر الوحيد  -
يف اختوواذ توودابري الصووحة النباتيووة بالنسووبة لآلفووات الوويت ال ميكوون بسووهولة قيوواس األطووراف املتعاقوودة حتووافظ علووى حووق  -

 األضرار االقتصادية اليت تلحقها بالنباتات، أو املنتجات النباتية، أو النظم االيكولوجية يف منطقة ما.

فالحوووة - يشووومل وقايوووة النباتوووات املزروعوووة يف القطوووا  الزراعوووي، أن نطووواق االتفاقيوووة باآلفووواتكموووا أهنوووا توضوووج، فيموووا يتعلوووق 
 والنباتات غري املزروعة/الطليقة، واحلياة النباتية الربية، واملوائل والنظم االيكولوجية.، -الغاباتو البساتني 

 الخلفية -2
الووويت تتعلوووق بالنباتوووات غوووري فوووات ، مبوووا يف ذلوووك تلوووك اآلأكووودت االتفاقيوووة، تارليوووا، أن النتوووائج املناوئوووة الووويت ترتتوووب علوووى 

املزروعة/الطليقة، واحلياة النباتية الربية، واملوائل، والنظم االيكولوجيوة، تقواس بالقيموة االقتصوادية. واإلشوارة إىل تعوابري اآلثوار 
م كلمووة االقتصووادية، والتووأثري االقتصووادي، واألمهيووة االقتصووادية اخيتملووة، والتووأثري االقتصووادي غووري املقبووول، وكووذلك اسووتخدا

اقتصوووادي يف االتفاقيووووة واملعوووايري الدوليووووة لتووودابري الصووووحة النباتيوووة قوووود أسووووفر عووون شوووويء مووون سوووووء الفهوووم السووووتخدام هووووذه 
 ولبؤرة تركيز االتفاقية. املصطلحات

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 

موووع باالتسووواق موووات البيئيوووة بالقيموووة االقتصوووادية. وأدى ذلوووك إىل نشوووأة قضوووايا تتعلوووق االتفاقيوووة ميكووون أن تعووورب عووون االهتما
 االتفاقات األخرى، مبا يف ذلك اتفاقية التنو  احليوي وبروتوكول مونرتيال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوأون.

 الصحة النباتية القيمة االقتصادية والنطاق البيئي لالتفاقية والمعايير الدولية لتدابير -3
 االقتصادية الواردة يف االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على النحو اآل . املصطلحاتميكن تصنيف 
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 مصطلحات حتتاج إىل اجتهاد لتعزيز القرارات اخلاصة بالسياسات:
 (؛آفة خاضعة للحجر الزراعياألمهية االقتصادية اخيتملة )يف تعريف  -
 (؛آفة غري حجرية ختضع للوائج االقتصادي غري املقبول )يف تعريف التأثري -
 (.منطقة مهددةخسائر اقتصادية كبرية )يف تعريف  -

 مصطلحات تتعلق بأدلة تعزأ االجتهادات السابقة: 
 (؛لتدابري الصحة النباتيةاحلد من اآلثار االقتصادية )يف تعريف لوائج الصحة النباتية والتفسري املتفق عليه  -
 (؛حتليل خماطر اآلفاتأدلة اقتصادية )يف تعريف  -
 ؛)1997(من االتفاقية، 3-7تتسبب يف أضرار اقتصادية )يف املادة  -
 (؛16املعيار الدويل رقم  و 11رقم الدويل التأثري االقتصادي املباشر وغري املباشر )يف املعيار  -
 (؛11رقم  الدويل النتائج االقتصادية والنتائج االقتصادية اخيتملة )يف املعيار -
 (.11رقم  الدويل النتائج التجارية وغري التجارية )يف املعيار -

، الصووص تصونيف اآلفوات، أنوه ينبغوي وجوود دالئول واضوحة علوى 5-1-1-2، يف القسم 11رقم  الدويل ويالحظ املعيار
التأثري على البيئة، يف منطقة حتليل خماطر اآلفات.  مبا يف ذلكأن اآلفة من اخيتمل أن يكون هلا تأثري اقتصادي غري مقبول،

من املعايري الدوليوة االجوراءات الويت تتبوع يف تقودير النتوائج االقتصوادية اخيتملوة لودخول آفوة موا. وميكون  3-2ويصف القسم 
 4-2-3-2لتحليل النتائج التجارية. أما القسوم  2-2-3-2مباشرة أو غري مباشرة. ويتصدى القسم  آثار اآلفاتأن تعترب 

فيوفر التوجيه بشأن تقدير النتائج غري التجارية والبيئيوة لودخول اآلفوة. وهوو يسولم بوأن أمنواط معينوة مون اآلثوار قود ال تنطبوق 
ي مناسوب. على سوق قائمة ال ميكن حتديدها بسهولة، لكن يسرتسل ليبني أنه ميكن تقريب التوأثري مبونهج تقيويم غوري سووق

ويالحظ هذا القسم أنه إذا كان القياس الكمي غري ممكن، فإن هذا اجلزء من التقدير ينبغي أن يتضومن علوى األقول حتلويال  
)اآلثوووار غوووري  2-1-3-2. ويغطوووي القسوووم اآلفوووات كيفيوووا )وصوووفيا( وشووورحا لطريقوووة اسوووتخدام املعلوموووات يف حتليووول خمووواطر

هووا موون اآلثووار غووري املرغوووا فيهووا لتوودابري املكافحووة، وذلووك كجووزء موون حتليوول النتووائج ( اآلثووار البيئيووة أو غري لآلفووات املباشوورة
يوفر اإلرشواد بشوأن انتقواء أوجوه خيوار  4-3غري مقبول، فإن القسم  اآلفات . وحيثما اعترب أحد خماطراخيتملة االقتصادية
 يق والتدابري األقل تقييدا للتجارة.، مبا يف ذلك قياس الكفاءة التكاليفية، وإمكانية التطباآلفات إدارة خماطر

، سلمت اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية بأنه ينبغي، ملراعواة االهتماموات البيئيوة، يف إطوار املهموة 2001يف أبريل/نيسان 
البيئيوة اخيتملووة احلاليوة لالتفاقيوة، أن يشومل التوضويج اإلضوايف النظور يف النقواط اخلموس املقرتحوة التاليوة الويت تتعلوق باملخواطر 

 :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؛ -
 تنو  احليوي النبا  على حنو يسفر عن أعزعة استقرار نظام أيكولوجي؛إحداث تغري يف ال -
اإلشووعار عوون بوورامج مكافحووة أو إأالووة أو إدارة قوود تنشووأ احلاجووة إليهووا إذا دخلووت آفووة حجريووة، وتووأثري هووذه الووربامج  -

 )استخدام مبيدات اآلفات أو املفرتسات أو الطفيليات غري اخيلية( على التنو  احليوي.
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فمون الواضوج، فيموا يتعلوق باآلفوات النباتيوة، أن نطواق االتفاقيوة يشومل وقايوة النباتوات املزروعوة يف القطوا  الزراعوي ومن مث، 
 )فالحة البساتني والغابات(، والنباتات غري املزروعة/الطليقة، واحلياة النباتية الربية والنظم اإليكولوجية.

 االعتبارات االقتصادية في تحلي  مخاطر اآلفات -4
 أنماط اآلثار االقتصادية 4-1

ال تبوا   ينبغي، يف حتليل خماطر اآلفات، أال تفسر اآلثار االقتصادية على أهنا آثار سوقية فحسب. فالسلع واخلدمات الويت
يف األسووواق التجاريووة ميكوون أن تكووون هلووا قيمووة اقتصووادية، كمووا أن التحليوول يتجوواوأ كثووريا نطوواق دراسووة السوولع واخلوودمات. 

يوووفر إطووارا جيوووأ أن حتلوول فيووه طائفووة واسووعة موون اآلثووار )مبووا يف ذلووك اآلثووار البيئيووة  اآلثووار االقتصوواديةمصووطلج واسووتخدام 
ية(. ويستخدم التحليل االقتصادي القيمة النقدية كمقياس لتمكني رامسي السياسات من مقارنة تكاليف وفوائد االجتماعو 

اسوووتخدام أدوات أخووورى كوووالتحليالت الكيفيوووة والبيئيوووة الووويت قووود ال أنووووا  خمتلفوووة مووون السووولع واخلووودمات. وال يسوووتبعد ذلوووك 
 تستخدم القيم النقدية.

 التكاليف والفوا د 4-2
يتمثوول أحوود املعووايري االقتصووادية العامووة يف اتبووا  أيووة سياسووة إذا كانووت فوائوودها تضوواهي تكاليفهووا علووى األقوول. وتسوووتخدم 

السوقية وغري السوقية على السواء. وميكن أن تتمّثل التكاليف والفوائد  التكاليف والفوائد مبفهومها الواسع لتشمل اجلوانب
إال أن النظور  بكل من املقاييس الكمية والنوعية. وقد يكون قياس السلع واخلدمات غري السووقية صوعبا مون الناحيوة الكميوة

 فيه يعد أمرا أساسيا مع ذلك.
أن يووفر إال املعلوموات املتعلقوة بالتكواليف والفوائود وهوو ال حيكوم  وال يستطيع التحليل االقتصادي ألغراض الصوحة النباتيوة

على ما إذا كان توأيع ما لتكاليف وفوائد سياسة معينة أفضل بالضرورة من توأيع آخر هلا. وينبغي من حيوث املبودأ، قيواس 
صووة بووالتوأيع املفضوول هووي الفوائوود والتكوواليف بغووض النظوور عوون موون سووتعود عليووه أو يتحموول عبئهووا. ونظوورا ألن األحكووام اخلا

 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 

التكواليف أو حتقوق الفوائود. وقود ال تكوون التكواليف والفوائود املقرتنوة بالنتوائج غوري حدوث سلسلة من املسببات قبل تكبود 
املباشووورة لووودخول آفوووة مؤكووودة بووونفس درجوووة التكووواليف والفوائووود املقرتنوووة بالنتوووائج املباشووورة لوووذلك. وكثوووريا موووا ال تكوووون هنووواك 

الطبيعيوة. وينبغوي ألي حتليول أن حيودد  معلومات نقدية بشوأن تكلفوة أيوة خسوارة قود تونجم عون دخوول اآلفوات إىل البيئوات
 ويفسر الشكوك اليت تكتنف تقدير التكاليف والفوائد كما ينبغي أن يبني بوضوح االفرتاضات اليت يقوم عليها.

 التطبي  -5
 فات أمهية اقتصادية حمتملة:آلقبل القول بأن آلفة من آ 1ينبغي الوفاء باملعايري اآلتية

 منطقة حتليل خماطر اآلفات؛وجود احتمال للدخول إىل  -
 وجود احتمال االنتشار بعد التوطن؛ -

                                                      
 ( تنص على أنه بالنسبة زلآلفات اليت قد1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) 3-السابعةفيما يتصل باملعيارين األول والثاين، فإن املادة   1

 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. •

، هووو أحوود أنوووا  األضوورار الوويت تعوورتف هبووا اآلفووات، فووإن الضوورر البيئووي النوواتج عوون دخووول إحوودى 3شووري يف القسووم وكمووا أ
االتفاقيووة. وبالتووايل، وفيمووا يتعلووق باملعيووار الثالووث أعوواله، لألطووراف املتعاقوودة يف االتفاقيووة احلووق يف أن تتخووذ توودابري للصووحة 

حيتمل أن تضر بالبيئة فحسب. وينبغوي أن يقووم هوذا اإلجوراء علوى أسواس النباتية حى وإن اقتصرت على آفة واحدة فقل 
حتليل ملخاطر اآلفات يشمل النظر يف دالئل اإلضرار اخيتمل بالبيئة. ولودى بيوان التوأثري املباشور وغوري املباشور لآلفوات علوى 

 خماطر اآلفات.البيئة، ينبغي حتديد طبيعة األضرار أو اخلسائر، النامجة عن دخول اآلفة، يف حتليل 
ويف حالووة اآلفووات غووري احلجريووة اخلاضووعة للوووائج، 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

 لتدابري الصحة النباتية(. 11رقم  الدويل واملعيار 16رقم  الدويل
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37 -5رقم  الدولي المعيار  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 من املعيار. واجب االتبا يقصد هبذا املرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا 

 2 للضميمةمرف  
 .الضميمة هيوفر هذا املرفق توضيحا إضافيا لبعض املصطلحات املستخدمة يف هذ

لتمكوني رامسوي السياسوات مون مقارنوة تكواليف وفوائود خمتلوف  : يستخدم يف املقوام األول القويم النقديوةالتحليل االقتصادي
أنوووا  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.
يوة. وقود يكوون مون االجتماعكل من اآلثار السوقية واآلثار غري السوقية، مثل االعتبارات البيئيوة و   : تشملاآلثار االقتصادية

يوة. ومثوال ذلوك، بقواء نوو  نبوا  آخور وحسون أحوالوه أو االجتماعالصعب قياس القيمة االقتصادية لآلثار البيئية أو اآلثوار 
 كيفية أو الكمية على السواء لدى قياس اآلثار االقتصادية.القيمة اجلمالية لغاية أو دغل. وميكن النظر يف القيمة ال

: يشمل ذلك كول مون القياسوات السووقية والنتوائج الويت قود ال يكوون مون السوهل قياسوها التأثري االقتصادي آلفات النباتات
زروعووة، أو املنتجووات بالقيمووة االقتصووادية املباشوورة، وإن كانووت متثوول خسووارة أو ضووررا للنباتووات املزروعووة، أو النباتووات غووري امل

 النباتية.
: هي األساس لقيواس تكلفوة أثور التغوريات )يف التنوو  احليووي، أو الونظم اإليكولوجيوة، أو املووارد اخلاضوعة القيمة االقتصادية

ال تبووا  يف  لووإلدارة، أو املوووارد الطبيعيووة علووى سووبيل املثووال( علووى الرفاهووة البشوورية. وميكوون أن تكووون للسوولع واخلوودمات الوويت
األسواق التجارية قيمة اقتصادية. وحتديد القيمة االقتصادية ال مينوع االهتماموات األخالقيوة أو الغرييوة ببقواء وحسون أحووال 

 األنوا  األخرى على أساس من السلوك التعاوين.
 : هو تقييم الصفات أو اخلصائص بقيمة أخرى غري القيمة النقدية أو الرقمية.القياس الكيفي
 هو تقييم الصفات أو اخلصائص بالقيمة النقدية أو غريها من التعابري الرقمية.: القياس الكمي
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 2009أبريل/نيسان  -مارس/آذار  يف الرابعةاعتمد هذا املرفق ألول مرة من ق بل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا 
 من املعيار. واجب االتبا يقصد هبذا املرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا 

 مصطلحات اتفاقية التنو ع البيولوجي في عالقتها بقا مة مصطلحات الصحة النباتية: 1المرف  
 المقدمة -1

املخواطر الناشوئة عون اآلفوات الويت توؤثر يف املقوام ، إيضاح أن نطواق االتفاقيوة الدوليوة لوقايوة النباتوات يشومل 2001مت، منذ 
األول علووى البيئووة والتنووو  البيولوووجي، مبووا يف ذلووك النباتووات الضووارة. وموون مث فقوود فحووص فريووق اخلوورباء الفووين املعووين بقائمووة 

بعوود ، املشووار إليهووا فيمووا 2008مصووطلحات الصووحة النباتيووة، مسوورد ) 5املصووطلحات، الووذي يسووتعرض املعيووار الوودويل رقووم 
(، إمكانيووة إضووافة مصووطلحات وتعوواريف جديوودة إىل املعيووار الوودويل لتوودابري الصووحة النباتيووة لتغطيووة هووذا ايلووال سوورداملبتعبووري 

 *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 
ري املصوطلحات املتماثلوة إىل معوان خمتلفوة بوضووح. لوذلك فإنوه مل ميكون مفاهيم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، حبيث تشو

استخدام مصطلحات وتعاريف اتفاقية التنو  البيولوجي يف قائمة املصوطلحات مباشورة. وقود تقورر، بودال مون ذلوك، عورض 
طلحات االتفاقيووة هووذه املصووطلحات والتعوواريف يف املرفووق احلووايل بالقائمووة، مووع تقوودمي إيضوواحات لكيفيووة اختالفهووا عوون مصوو

 الدولية لوقاية النباتات.
 وال يقصد من هذا املرفق تقدمي إيضاح لنطاق اتفاقية التنو  البيولوجي وال لنطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 العرض -2
يولوووجي. فيمووا يتعلووق بكوول مصووطلج موون املصووطلحات موضووع البحووث، أدرج يف البدايووة التعريووف اخلوواص باتفاقيووة التنووو  الب

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 

(ز. وتشّكل اإليضاحات اجلزء الرئيسي من هذا املرفق. ويتبع  CBDعة بالرمزز)تكون املصطلحات حبروف داكنة أيضاً متبو 
 كل منها مالحظات، تقّدم إيضاحات إضافية لبعض الصعوبات.

 
 
 
 

_______________ 
اتفاقية التنو  البيولوجي( حول إّن املصطلحات والتعاريف اليت تتناوهلا هذه الوثيقة هي نتيجة مناقشات األطراف يف اتفاقية التنو  البيولوجي )أمانة   *

 األنوا  الدخيلة الغاأية.
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39 -5رقم  الدولي المعيار  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 المصطلحات -3
 "األنواع الدخيلة" 3-1

 إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنو  البيولوجي

نو ، أو نو  فرعي، أو نو  تصنيفي أدىن جرى إدخاهلا خارج توأّعها 
أو احلاضر؛ وتشمل أي جزء، أو خاليا تناسلية أو  1الطبيعي املاضي

بذور أو بيض، أو مكثرات هلذه األنوا  اليت قد ميكنها البقاء والتكاثر 
 .فيما بعد

أو مجاعة، يف أي طور من أطوار احلياة،  3هو فرد (CBD) 2النوع الدخي 
بواسطة  4دخ ما  منطقةغري أصيل يف  كا نأو جزء قابل للحياة من 

 .المنطقة، إىل تلك 5اإلنسان

 مالحظات:
اليوة فقول. وال يهوم فيموا إذا  إن التحديد اخلاص بالتوأ  زاملاضي واحلاضرز ليس ذي صلة بأغراض االتفاقية الدوليوة لوقايوة النباتوات، ألن األخورية معنيّوة باألوضوا  احل 1

تعريف اتفاقية التنو  البيولوجي من املفرتض أن تسومج بإعوادة إدخوال نوو  موا إىل منطقوة كان النو  موجوداً يف املاضي أو إذا كان موجوداً اآلن. إن كلمة زماضيز يف 
 أضحى فيها  هذا النو  منقرضاً )منذ عهد قريب(  وهكذا فاملفرتض أال يعترب النو  املعاد إدخاله نوعا دخيال.

 ال ينطوي على أن الكائن ضار. مصطلج زدخيلز يشري فقل إىل موقع كائن ما وتوأعه مقارنة مبجاله الطبيعي. وهو 2
النباتوات لوجوود آفوة موا يورتبل يشدد تعريف اتفاقية التنو  البيولووجي علوى الوجوود الفيزيوائي ألفوراد النوو  عنود وقوت معوني، يف حوني أن مفهووم االتفاقيوة الدوليوة لوقايوة  3

 بالتوأّ  اجلغرايف للنو  التصنيفي بشكل عام.
أدنوواه(. أمووا  إدخدداوالوويت ال توودخل ضوومن جمووال توأعووه األصوولي )انظوور مصووطلج  المنطقددةولوووجي، يكووون النووو  الوودخيل موجووودا بالفعوول يف ألغووراض اتفاقيووة التنوووّ  البي 4

زدخيوولز غووري  التووايل فووإن مصووطلجاالتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات، فإهنووا هتووتم أكثوور بوواألنوا  الوويت ال توجوود بعوود يف املنطقووة موضووع االهتمووام )أي اآلفووات احلجريووة(، وب
جتنوب اخللول، قود يكوون  مناسب بالنسبة هلا، وقد استخدمت مصطلحات مثل زغريبز، زغري أصيلز أو زغري بلديز يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. وبغيوة

، والاصة أنه ميكن أن يقابول عكسوه زأصويلز. من األفضل استعمال مصطلج واحد فقل من هذه املصطلحات، ويف هذه احلالة قد يكون زغري أصيلز األكثر مالءمة
 أما بالنسبة ملصطلج زغريبز فهو غري مالئم ألنه ميثل مشكالت يف الرتمجة. 

، وال االتفاقيدة الدوليدة لوقايدة النباتداتفهوو ميود ببسواطة جمالوه الطبيعوي. وألغوراض  (CBD) نوع دخي بوسائل طبيعية ال يعين أنوه  منطقةنو  غري أصيل دخل إىل  5
 حمتملة. آفة حجريةيزال هذا النو  يعترب 

 "إدخاو" 3-2
 إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنو  البيولوجي

خارج جماله الطبيعي )يف املاضي أو احلاضر( بوساطة  6انتقال نو  دخيل
ركة إما اإلنسان، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة. وقد تكون هذه احل

ضمن البلد أو فيما بني البلدان أو املناطق الواقعة خارج الوالية القانونية 
 7الوطنية.

، عن طريق االنتقال يكو  غير أصي  فيها منطقةما إىل  نوع دخووهو 
إليها بواسطة اإلنسان، إما مباشرة من منطقة يكون فيها النو  أصياًل أو 

من منطقة يكون النو  فيها أصياًل عرب )باالنتقال املتتايل  8بشكل غري مباشر
 منطقة أو عدة مناطق ال يكون فيها أصياًل(.

 مالحظات:
، وبالتوايل نوو  دخول املنطقوة فعواًل. موع أنوه ميكون االفورتاض، علوى أسواس (CBD) بندوع دخيد يتعلوق  (CBD) اإلدخداويقرتح تعريف اتفاقيوة التنوو  البيولووجي أن  6

. (CBD)لنووو  غووري أصوويل للموورة األوىل  إدخدداوالعديوود موون الوثووائق األخوورى الوويت أتاحتهووا اتفاقيووة التنووو  البيولوووجي، أن األموور لوويس كووذلك، وأنووه يتعلووق حبوواالت فيهووا 
 نو  بعد توطنه. إدخاونو  ما عدة مرات، أما بالنسبة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات فإنه ال ميكن، إعادة  إدخاوفبالنسبة التفاقية التنو  البيولوجي ميكن 

 إن مسألة زاملناطق الواقعة خارج الوالية القانونية الوطنيةز ليست بذات أمهية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 7
)بواسووطة  (CBD) إدخدداونتقووال غووري املباشوور، علووى مووا إذا كووان ينبغووي اعتبووار كووّل انتقووال موون منطقووة واحوودة علووى أنووه ال يوونّص التعريووف بشووكل حموودد، يف حالووة اال 8

 إدخدداول، عنوودما يووتم اإلنسووان، بشووكل متعّموود أو غووري متعّموود(، أو مووا إذا كووان ميكوون لووبعض احلوواالت أن تكووون انتقوواال طبيعيووا. ويووربأ هووذا السووؤال، علووى سووبيل املثووا
(CBD) إدخاوجماورة. ويبدو أنه ميكن اعتبار ذلك مبثابة  منطقةواحدة ومن مث ينتقل طبيعياً إىل  منطقةا إىل نو  م (CBD)  غوري مباشور، حبيوث يكوون النوو  املعوين

الوذي حودث منوه يف املنطقة ايلاورة، رغم أنه دخلها بصوورة طبيعيوة. ويف سوياق االتفاقيوة الدوليوة لوقايوة النباتوات، فإنوه ال يرتتوب علوى البلود الوسويل،  (CBD) دخيال
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تعّمود أو غوري املتعّمود إذا موا أنشوأ البلود امل (CBD) اإلدخداواالنتقال الطبيعي أية التزامات للعمل على احلّد من االنتقال الطبيعي، رغم أنه قود يكوون عليوه التوزام مبنوع 
 مقابل ذلك. تدابير صحة نباتيةاملستورد املعين 

 "األنواع الدخيلة الغا ية" 3-3
 إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنو  البيولوجي

 (CBD) أنواع دخيلةهي  (CBD) 12األنواع الدخيلة الغا ية .11،10يهدد إدخاهلا و/أو انتشارها التنوّ  البيولوجي9أنوا  دخيلة 
، أو يظهر 13وانتشارهاحبكم توطّنها  بالنباتاتأصبحت ضارًة، 
 .بالنباتاتأهنا حيتمل أن تكون ضارة  14(CBD) تحلي  المخاطر

 مالحظات:
 اآلفددةيسووتخدم تعبووري زيضوورز، يف حووني يشووري تعريووف  لآلفددةال يوجوود مقابوول مباشوور لتعبريزيهووددز يف لغووة االتفاقيووة الدوليووة لوقايووة النباتووات. فتعريووف هووذه االتفاقيووة  9

ريوة، مبوا يف ذلوك املخواطر علوى البيئوة واملووارد اخيوورة )حتليل خماطر اآلفات احلج 11إىل زاألمهية االقتصاديةز. ويوضج املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  الحجرية
بقائموووة  2بصوووورة مباشووورة )عووون طريوووق مكونوووات أخووورى للووونظم اإليكولوجيوووة(، يف حوووني يوضوووج امللحوووق رقوووم  بالنباتددداتوراثيووا،( أن اآلفوووات احلجريوووة قووود تكوووون زضوووارةز 

 ل أو البيئة أو بعض القيم اخيددة األخرى )الرتويج والسياحة، والنواحي اجلمالية(.املصطلحات أن زاألمهية االقتصاديةز تتوقف على التأثري الضار باخياصي
هتدد زالتنو  البيولوجيز. ليس هذا من تعبريات االتفاقية الدولية لوقاية النباتوات. وتنشوأ مسوألة موا إذا كوان لوه نطواق يقابول نطواق  (CBDاألنواع دخيلة الغا ية ) 10

غووري األصوولية الوويت  والنباتدداتالزراعيووة،  –تووايل: إعطوواء زالتنووو  البيولوووجيز معووىن واسووعا يشوومل مجيووع النباتووات املزروعووة يف الوونظم اإليكولوجيووة هووذه االتفاقيووة. وسوويلزم بال
واالتفاقيدة يكون. ، سوواء كوان مون زصونع اإلنسوانز أو مل مو د األصولية يف أي  النباتداتمن أجل الغابوات أو التجميول أو إدارة املوئول، فضوال عون  وغرستاستوردت 

يف أي موون هووذه احلوواالت، إال أنووه لوويس واضووحا مووا إذا كووان نطوواق اتفاقيووة التنووو  البيولوووجي واسووع إىل هووذا احلوود، فووبعض  النباتدداتال حتمووي  الدوليددة لوقايددة النباتددات
 تعاريف زالتنو  البيولوجيز تتخذ نظرة أضيق كثريا من ذلك.

 أن هتدد أيضا زالنظم اإليكولوجية، أو املوائل أو األنوا ز. لألنواع الدخيلة الغا يةعلى أساس وثائق أخرى تتيحها اتفاقية التنو  البيولوجي ميكن  11
 أيةز بصورة حمددة.برمتها وال يتناول تعبري زالغا األنواع الدخيلة الغا يةيتعلق تعريف اتفاقية التنو  البيولوجي واإليضاح اخلاص به بعبارة  12
 . وموووووووووووووووون الواضووووووووووووووووج أن هنوووووووووووووووواك تووووووووووووووووأثريات يف التنوووووووووووووووووّ  البيولوووووووووووووووووجيالنباتدددددددددددددددداتإن سووووووووووووووووياق االتفاقيووووووووووووووووة الدوليووووووووووووووووة لوقايووووووووووووووووة النباتووووووووووووووووات هووووووووووووووووو محايووووووووووووووووة  13

بالمنتجدات ة النباتوات . وهتوتم االتفاقيوة الدوليوة لوقايوباالتفاقيدة الدوليدة لوقايدة النباتداتليسوت بوذات صولة  (CBDأندواع دخيلدة غا يدة )، وهنواك النباتداتال ختوص 
 عنصرا من التنو  البيولوجي. المنتجات النباتية، لكن من غري الواضج إىل أي مدى تعترب اتفاقية التنو  البيولوجي النباتية

 لتحليددد ، نتيجوووة النباتددداتتضووور  الووويت مل تووودخل املنطقوووة املهوووددة أبووودا كائنوووات حيتمووول أن الكا نددداتبالنسوووبة لالتفاقيوووة الدوليوووة لوقايوووة النباتوووات ميكووون أيضوووا اعتبوووار  14
 .مخاطراآلفات

 "التوط ن" 3-4
 إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنو  البيولوجي

مع كون  16جديد ذرية مو  يف  نوع دخي ينتج بنجاح يف، إطارها،  15عملية
 استمراره يف البقاء مرجحا.

 بالتكاثر الناجج، يف موئل يف املنطقة(، CBDتوّطن نو  دخيل )
 اليت دخلها.

 مالحظات:
، شريطة أن يكون للذريوة إمكانيوة البقواء املسوتمر (CBDتوط نا  )هي عملية، وليست نتيجة. ويبدو أن جيالً واحداً من التكاثر ميكن أن يكون ( CBDالتوط ن ) 15

لووزاالستمرار يف املسوتقبل  االتفاقيدة الدوليدة لوقايدة النباتدات)ما عدا ذلك قد يكون هناك فاصوال بعود زالذريوةز(. وال يعورب تعريوف اتفاقيوة التنوو  البيولووجي عون مفهووم 
 املنظورز. 

، ومعظووم الفطريووات، وكائنووات دقيقووة أخوورى(. النباتدداتتضوواعف نفسووها خضوورياً )عديوود موون  كا ندداتز علووى موون غووري الواضووج كيووف ميكوون تطبيووق مفهوووم زالذريووة 16
موضو  التكواثر أو التضواعف لألفوراد ككول. فوالنو  مبجملوه هوو الوذي يبقوى علوى قيود احليواة.  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتوباستعمال مصطلج زاستمرارز جتتنب 

 غري أصيل(. نباتعمر إىل مرحلة النضج ذاته ميكن اعتباره استمرارا يف املستقبل املنظور )مثل غرس ومنو األفراد طويلة ال
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 "اإلدخاو المتعم د" 3-5
 إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنو  البيولوجي

 إطالق ما، مبا يف ذلك  منطقةهو النقل املتعّمد لنو  غري أصلي يف  إطالق من قبل اإلنسان لنو  دخيل خارج جماله الطبيعي. 17حركة متعّمدة و/أو
  18يف البيئة

 مالحظات:
 من الصعب فهم عبارة زو/أوز يف تعريف اتفاقية التنو  البيولوجي. 17
 سترياد اليت تنظم تدابري الصحة النباتية.إدخال اآلفات اخلاضعة للوائج ممنو  مبوجب معظم نظم اال 18

 "اإلدخاو غير المتعم د" 3-6
 إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنو  البيولوجي

، أو يلوثهاأو  يصيبهاجتارية،  شحنةنو  غري أصيل مع  دخووهو  كل حاالت اإلدخال األخرى اليت ال تكون متعّمدة.
عن طريق بعض السبل األخرى اليت يتوسطها اإلنسان مبا يف ذلك 

مثل أمتعة املسافرين، واملركبات، واملمرات املائية  ممرات
 .19االصطناعية

 مالحظات:
 النباتية.إن منع اإلدخال غري املتعمد لآلفات اخلاضعة للوائج جمال مهم من جماالت تركيز نظم االسترياد اليت تنظم تدابري الصحة  19

 "تحلي  المخاطر" 3-7

 مالحظات: 
 إن أنوا  النتائج اليت ينبغي النظر فيها ليست واضحة.  20
االقتصووادية والثقافيووة )يف أثنوواء التقوودير، أو يف أثنووواء  -يووةاالجتماعتووتم مراعوواة االعتبووارات  (CBDتحليدد  المخدداطر )موون غووري الواضووج يف أي مرحلووة موون عمليووة  21

)حتليل خمواطر اآلفوات احلجريوة مبوا يف ذلوك املخواطر علوى البيئوة  11اإلدارة، أو يف احلالتني(. ال ميكن إعطاء تفسري فيما لص املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
 (.2008)قائمة مصطلحات الصحة النباتية،  5للمعيار الدويل رقم  2ات احلية اخيورة وراثيا،( أو امللحق رقم وعلى الكائن

 .بتحلي  مخاطر اآلفات، أكثر من ذلك اخلاص مخاطر اآلفات إدارةو لتقييم مخاطر اآلفاتيرتكز هذا التفسري على تعاريف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  22
، وتقيوويم اإلدخدداوجيوووأ أن ينفووذ قبوول الوودخول، ويف تلووك احلالووة قوود يقتضووي األموور أيضووا تقوودير احتمووال  (CBDتحليدد  المخدداطر )الواضووج مووا إذا كووان  لوويس موون 23

 (CBDالمخدداطر ) لتحليد . وميكون )علوى أسوواس الوثوائق األخورى املتاحوة موون اتفاقيوة التنوو  البيولووجي( افورتاض أنووه ميكون اإلدخداوواختيوار تودابري للحود مون خموواطر 
 .بتحلي  مخاطر اآلفاتتعيني تدابري للحد من عمليات اإلدخال اإلضافية، ويف هذه احلالة يكون أوثق صلة 

 إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنو  البيولوجي
إدخال نو  دخيل وتوطّنه اخيتمل باستعمال معلومات مرتكزة  19( تقدير نتائج1)

( حتديد التدابري اليت ميكن تطبيقها لتقليل هذه 2على العلم )مثل تقدير املخاطر(، )
 -ية االجتماعاملخاطر أو إدارهتا )أي إدارة املخاطر(، مع مراعاة االعتبارات 

 20االقتصادية والثقافية

 التوط ن( تقييم احتمال 1هو: ) 21(CBDتحلي  المخاطر )
دخل تلك  (CBDلنوع دخي  )، 22منطقةيف  االنتشارو

تقييم النتائج املصاحبة اخيتملة وغري املرغوا فيها، ( 2، )المنطقة
 التوط ن( تقييم وانتخاا تدابري صحة نباتية لتقليل خطر هذا 3)
 .االنتشارو
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 أخر  مفاهيم -4
ال تقرتح اتفاقية التنوّ  البيولوجي تعاريف ملصطلحات أخرى، ولكنها تستعمل عدداً من املفاهيم اليت ال يبدو أن االتفاقية 
الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التنو  البيولوجي تنظر إليها يف الضوء نفسه، أو أن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات متيزها 

 هذه املفاهيم:  بصورة حمددة. وتشمل
 مراقبة احلدود -
 التدابري احلجرية -
 عبء الربهان -
 ايلال الطبيعي أو التوأّ  -
 االجتاه االحرتاأي  -
 التدابري املؤقتة  -
 الرقابة -
 التدابري القانونية -
 التدابري التنظيمية -
 ي االجتماعالتأثري  -
  التأثري االقتصادي -

 المراجع -5
 ل.، مونرتيا1992، اتفاقية التنوع البيولوجي

علوووووووى العنووووووووان التوووووووايل:  2008مووووووون املمكووووووون النفووووووواذ إليوووووووه اعتبوووووووارا مووووووون نوفمرب/تشووووووورين الثووووووواين ) المصدددددددطلحات مسدددددددرد
http://www.cbd.int/invasive/terms.shtml. 
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