CPM 2015/06_03

[]1
[]2

احلركة الدولية لتجارة األخشاب ()029-2006
إطار احلالة
ال يشكل هذا جزءا رمسيا من املعيار وسوف تعدَّله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعتماده.
تاريخ هذه الوثيقة

2014-12-2

فئة الوثيقة

مشروع معيار دولي لتدابري الصحة النباتية

املرحلة احلالية للوثيقة  2014-11رفع الوثيقة إىل الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية (اهليئة)
من أجل اعتمادها
املراحل الرئيسية

 2007-03قيام الدورة الثانية للهيئة ( )2007بإضافة موضوع حركة التجارة
الدولية لألخشاب ( )029-2006إىل برنامج العمل
 2007-11موافقة جلنة املعايري على مشروع مواصفة لعرضه على مشاورة
األعضاء
 ،2007-12تقديم مشروع املواصفة ملشاورة األعضاء
 2008-05موافقة جلنة املعايري على املواصفة
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 2008-12قيام فريق اخلرباء الفنيني املعين باحلجر احلرجي بصياغة املعيار
الدولي
 2009-07قيام فريق اخلرباء الفنيني املعين باحلجر احلرجي بتنقيح مشروع
املعيار الدولي
 2010-04قيام جلنة املعايري بتنقيح مشروع املعيار الدولي
 2010-09قيام فريق اخلرباء الفنيني املعين باحلجر احلرجي بتنقيح مشروع
املعيار الدولي
 2012-11قيام جلنة املعايري باستعراض مشروع املعيار الدولي والطلب من
أعضاء جلنة املعايري اإلدالء بتعليقاتهم وإرساهلا من ثم إىل املشرف
 2013-05قيام جلنة املعايري مبراجعة مشروع املعيار الدولي وتنقيحه واملوافقة
عليه من أجل عرضه على مشاورة اخلرباء
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 2013-07انعقاد مشاورة اخلرباء
 2014-02قيام املشرف بتنقيح مشروع املعيار الدولي
 2014-05قيام الدورة السابعة للجنة املعايري بتنقيح مشروع املعايري واملوافقة
عليه من أجل فرتة إبداء التعليقات بشأن الشواغل اجلوهريّة
 2014-06فرتة إبداء التعليقات بشأن الشواغل اجلوهريّة
 2014-10قيام املشرف بتنقيح مشروع املعيار الدولي بعد فرتة إبداء التعليقات
بشأن الشواغل اجلوهريّة
 2014-11قيام جلنة املعايري بتنقيح مشروع املعيار الدولي واملوافقة عليه
العتماده من قبل اهليئة.
مراحل اإلشراف

 2006-05السيد  Greg WOLFFعن جلنة املعايري (كندا ،مشرف رئيسي)
 2007-11السيد  Christer MAGNUSSONعن جلنة املعايري (النرويج،
مشرف مساعد)
 2009-11السيدة  Marie-Claude FORESTعن جلنة املعايري (كندا ،مشرفة
رئيسية)
 2009-11السيد

Greg WOLFF

(كندا ،مشرف مساعد)

 2013-05السيدة  Marie-Claude FORESTعن جلنة املعايري (كندا ،مشرفة
رئيسية)
 2013-05السيد
مساعد)
مالحظات

SHARMA

 D.D.Kعن جلنة املعايري (اهلند ،مشرف

 2014-11مت حترير الوثيقة ()AF/BL

[ ]3احملتويات (تضاف الحقاً)
[]4

مقدمة

[]5

النطاق

[]6

يقدم هذا املعيار توجيهات حول تقييم خماطر اآلفات اليت تتهدد األخشاب ،وهو يصف تدابري الصحة النباتية
الرامية إىل خفض خطر دخول وانتشار اآلفات اخلاضعة للحجر الصحي واملرتبطة باحلركة الدولية لتجارة
األخشاب ،ال سيما تلك اليت تصيب األشجار.
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[]7

ويغطي هذا املعيار )1( :األخشاب املستديرة واألخشاب املنشورة (بكامل حلائها أو بدونه حلاء)؛ و( )2املواد
الناجتة عن التجهيز امليكانيكي للخشب مثل رقائق اخلشب والنشارة وصوف اخلشب وخملّفات اخلشب
(بكامل حلائها أو بدونه) .ويشمل هذا املعيار خشب الراتنجيات واألشجار مغطاة البذور (أي ثنائيات الفلقة
وبعض أحاديات الفلقة مثل النخيل) ولكنه ال يشمل اخليزران.

[]8

تندرج مواد التعبئة اخلشبية يف نطاق املعيار الدولي رقم ( 15تنظيم مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية)
وبالتالي فهي ليست مشمولة يف هذا املعيار.

[]9

كما أ ّن املنتجات املصنّعة من اخلشب (كاألثاث) واملصنوعات اليدوية اخلشبية ،ليست مشمولة بهذا املعيار.

[ ]11قد حيمل اخلشب أيضا آفات معدية ،غري أن هذه األخرية ليست مشمولة بهذا املعيار.
[ ]11املراجع
[ ]12هيئة تدابري الصحة النباتية .2008 .استبدال أو خفض استخدام بروميد امليثيل كتدبري للصحة النباتية .توصية
اهليئة .يف تقرير الدورة الثالثة هليئة تدابري الصحة النباتية .روما 11 – 7 ،أبريل/نيسان ،امللحق  .6روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
[ ]13منظمة األغذية والزراعة  .2009االستعراض العاملي لآلفات واألمراض احلرجية .الوثيقة اخلاصة بالغابات
للمنظمة رقم  .156روما 222 .صفحة.
[ ]14يورد املعيار احلالي أيضا معايري دولية أخرى لتدابري الصحة النباتية .املعايري الدولية متاحة على البوابة
الدولية للصحة النباتية

.chtsh/hcttcns-htsntsoth/sitcictcch-iroc/cnt.ctti.www//:sttth

[ ]15التعاريف
[ ]16ميكن االطالع على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية يف املعيار الدولي رقم

5

(مسرد مصطلحات الصحة

النباتية).
[ ]17اإلطار العام للشروط
[ ]18تتفاوت خماطر اآلفات فيما بني األخشاب املستديرة واألخشاب املنشورة واألخشاب اجملهزة ميكانيكيا ،وذلك
بتفاوت مستوى التجهيز الذي خيضع اخلشب إليه .ويصف هذا املعيار خماطر اآلفات بشكل عام مشريا إىل
جمموعات اآلفات الرئيسية املرتبطة بكل سلعة.
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[ ]19وينبغي لتحليل خماطر اآلفات الذي جتريه املنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد املستورد أن يقدم تعليال
فنيا لشروط الصحة النباتية املطبقة على السلع املستوردة بشأن اآلفات اخلاضعة للحجر الصحي املرتبطة
باحلركة الدولية لتجارة األخشاب.
[ ]21ويصف هذا املعيار خيارات تدابري الصحة النباتية إلدارة خماطر اآلفات املرتبطة باخلشب ،مبا يف ذلك نزع
اللحاء واملعاجلة والتقطيع والتفتيش.
[ ]21وقد تفرض املنظمة الوطنية لوقاية النباتات نزع اللحاء (من أجل إنتاج أخشاب منزوعة اللحاء أو خالية من
اللحاء) باعتبار ذلك شرطا من شروط الصحة النباتية لالسترياد.
[ ]22معلومات أساسية
[ ]23حيمل اخلشب آفات عدة أصيبت بها األشجار اليت نتج عنها .وهذه اآلفات قد تتمكن بعد ذلك من غزو
األشجار الواقعة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات .وذلك هو خطر اآلفات الذي يتناوله هذا املعيار بشكل رئيسي.
[ ]24وميكن للخشب أن يصاب باآلفات أيضا بعد حصاده .فتكون خماطر اآلفات يف تلك احلاالت متمثلة يف تلك
اليت تصيب اخلشب احملصود ال تلك اليت تغزو األشجار.
[ ]25أما اآلفات اليت تبيّن تارخييا أنها تتنقل مع األخشاب ضمن حركة التجارة الدولية وتستتب يف مناطق جديدة
فتتضمن :احلشرات اليت تبيض على اللحاء (مثل عث املروج) ودبابري اخلشب وآكالت اخلشب ،والديدان
األسطوانية الساكنة يف اخلشب وبعض أنواع الفطر ذات مراحل االنتشار اليت ميكن أن تنتقل على اخلشب.
وبالتالي ،فإن اخلشب (بلحاء أو بدونه) الذي ينتقل مع حركة التجارة الدولية هو ممر حمتمل إلدخال اآلفات
اخلاضعة للحجر الصحي وانتشارها.
[ ]26ينقل اخلشب عادة على شكل أخشاب مستديرة أو أخشاب منشورة أو أخشاب جمهزة ميكانيكيا .وتعتمد
خماطر اآلفات النامجة عن سلعة خشبية ما ،على جمموعة من اخلصائص مثل نوع السلعة ومستوى التجهيز
ووجود اللحاء أو غيابه ،وعلى عوامل مثل منشأ اخلشب ونوعه واالستخدام املقصود أو أية معاجلات مستعملة
على اخلشب.
[ ]27وعادة ما ينقل اخلشب حول العامل إىل وجهة حمددة والستخدام مقصود حمدد .غري أنّ اخلشب يف سياق
التجارة يتنقل أكثر فأكثر عن طريق الوسطاء الذين يعتمدون ممارسات ملناولة السلع قد تعقّد التعرف على
مصدرها واالستخدام املتوخى منها .ونظرا إىل ارتفاع عدد االرتباطات بني جمموعات اآلفات الرئيسية والسلع
اخلشبية الرئيسية ،من املهم تقديم اإلرشاد والتوجيه بشأن تدابري الصحة النباتية .ويقدم هذا املعيار اإلرشاد من
أجل إدارة فعالة ملخاطر اآلفات اخلاضعة للحجر الصحي ،وملواءمة استخدام تدابري الصحة النباتية املناسبة.
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[ ]28أما تدابري الصحة النباتية املشار إليها يف هذا املعيار فلن تفرض كاشرتاطات لتدابري الصحة النباتية على
االسترياد من دون تربير فين مناسب قائم على حتليل ملخاطر اآلفات (كما هو موصوف يف املعيار الدولي رقم
(إطار حتليل خماطر اآلفات) واملعيار رقم
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(حتليل خطر اآلفات اخلاضعة للحجر الصحي)) ،مع مراعاة

اعتبارات مثل:
[]29



حالة اآلفة يف منشأ األخشاب

[]31



قدرة اآلفة على الصمود على اخلشب أو بداخله

[]31



االستخدام املقصود للخشب

[]32



درجة التجهيز قبل التصدير

[]33



احتمال استتباب اآلفة يف املنطقة املشمولة بتحليل خماطر اآلفات ،مبا يف ذلك وجود قوة موجهة،
عند املقتضى ،النتشار اآلفة.

[ ]34يوفر منشور صادر عن املنظمة بعنوان "االستعراض العاملي لآلفات واألمراض احلرجية" ( )2009معلومات بشأن
بعض اآلفات الرئيسية للغابات يف العامل.
[ ]35ومن أجل التمييز بني اخلشب واللحاء حبسب ما هو متبع يف هذا املعيار ،مت إدراج رسم وصور فوتوغرافية
لعينة مقطع مستعرض للخشب املستدير يف امللحق .1
[ ]36التأثري على التنوع البيولوجي وعلى البيئة
[ ]37إن تنفيذ هذا املعيار يعترب كفيال بأن خيفض بشكل كبري احتمال دخول اآلفات اخلاضعة للحجر الصحي
وانتشارها ،مساهما بالتالي يف صحة األشجار ويف محاية التنوع البيولوجي للغابات .قد يكون لبعض املعاجلات
تأثري سليب على البيئة ،ولذا تُشجع البلدان على الرتويج الستخدام تدابري للصحة النباتية تكون مقبولة بيئيا.
[ ]38الشروط
[ -1 ]39خماطر اآلفات املرتبطة بالسلع اخلشبية
[ ]41تتفاوت خماطر اآلفات املتعلقة بالسلع اخلشبية اليت يتناوهلا هذا املعيار بتفاوت منشأ األخشاب وأنواعها
وخصائصها ومستوى جتهيزها أو املعاجلة اليت خضعت األخشاب هلا ،ووجود حلائها أو غيابه.
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[ ]41ويصف هذا املعيار خطر اآلفة العام املتعلق بكل سلعة خشبية عرب اإلشارة إىل جمموعات اآلفات الرئيسية
املرتبطة به .وعلى الرغم من أن السلع اخلشبية املوصوفة قد تكون عادة مصابة مبجموعة معينة من اآلفات ،فإن
خطر اآلفة املقدّم قد يكون رهن عوامل مثل نوع اخلشب وحجمه وحمتواه من الرطوبة واالستخدام املقصود منه
وحالة اآلفة يف مكان املنشأ والوجهة.
[ ]42وقد يكون اخلشب مصابا بآفات موجودة يف منطقة املنشأ خالل فرتة النمو أو احلصاد .وميكن لعوامل عدة أن
تؤثر يف قدرة اآلفة على غزو األشجار أو اخلشب .وميكن لتلك العوامل أيضا أن تؤثر يف قدرة اآلفة على الصمود
على اخلشب احملصود أو بداخله .وتلك العوامل هي :تفشي اآلفات يف منطقة املنشأ وممارسات إدارة الغابات
والظروف خالل النقل وفرتة التخزين واملكان والظروف واملعاجلات املطبقة على اخلشب بعد أن يتم قطعه.
وميكن لتلك العوامل بالتالي أن تؤثر يف احتمال دخول اآلفات اخلاضعة للحجر الصحي وانتشارها.
[ ]43وبشكل عام ،كلما ارتفع مستوى جتهيز اخلشب أو معاجلته بعد احلصاد ،حتسّن خفض خماطر اآلفة .لكن
جتدر اإلشارة إىل أن التجهيز قد يغري طبيعة خماطر اآلفة .فمثال ،قد يؤدي تقطيع اخلشب إىل رقائق إىل خفض
وجود بعض اآلفات احلشرية ،ولكن اتساع مساحة اخلشب قد يسهل استعمارها من قبل الفطريات .أما اآلفات
املرتبطة بأنسجة حمددة للخشب (مثل اللحاء واخلشب العصاري اخلارجي) فال تشكل أية خماطرة حني يتم
نزع األنسجة اليت تسكنها خالل عملية التجهيز .وينبغي تقييم خماطر اآلفة املرتبطة باملواد املنزوعة بشكل
منفصل حبال تقرر نقلها جتاريا مثل أية سلعة أخرى (كالفلني وحطب الوقود ونشارة اللحاء).
[ ]44تعرف جمموعات اآلفات الواردة يف اجلدول

1

بانتقاهلا مع السلع اخلشبية وهي قد أثبتت عن قدرة على

االستتباب يف مناطق جديدة .وجتدر اإلشارة إىل أنه من بني جمموعات اآلفات تلك مثة أنواع ميكن أن ترتبط
باخلشب اخلام (مثل األخشاب املستديرة واألخشاب املنشورة) أو اخلشب اجملهز ميكانيكياً (مثل الرقائق
اخلشبية).
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[ ]45اجلدول  -1جمموعات اآلفات اليت ميكن أن ترتبط باحلركة الدولية لتجارة األخشاب
[]46

احلشرات
جمموعة اآلفات

الفطر والديدان األسطوانية

األمثلة ضمن جمموعة

جمموعة اآلفات

األمثلة ضمن جمموعة اآلفات

اآلفات
خنافس اللحاء

Scolytinae, Molytinae

ذبابات اخلشب

Pantophthalmidae

اخلنافس اآلكلة

Cerambycidae,
Curculionidae,
Buprestidae

للخشب

فطر الصدأ
فطر العفن املمرض
فطر التقرح البكتريي

Cronartiaceae,
Pucciniaceae
Heterobasidion spp .
Cryphonectriaceae

Oedemeridae

العث اآلكل للخشب

Cossidae, Sesiidae

فطر التبقع املمرض

Ophiostomataceae

Hepialidae

دبابري اخلشب
احلفارات املنزلية

Siricidae
Anobiidae, Bostrichidae

فطر الذبول الوعائي

Nectriaceae

الشائعة
النمل األبيض والنمل
النجار

Rhinotermitidae,
Kalotermidae,
Formicidae

العث غري اآلكل

Lymantriidae,
Lasiocampidae

األرقات واملنات

Adelgidae, Aphididae

للخشب

القرمزيات

الديدان األسطوانية

Bursaphelenchus
xylophilus, B. cocophilus

Diaspididae

[ ]47هناك بعض جمموعات اآلفات مثل أعفان املاء والبكترييا والفريوسات والبالزما النباتية اليت يعرف عنها
ارتباطها باألخشاب ولكن األدلة حاليا قليلة على استتباب تلك الكائنات وانتشارها من اخلشب إىل مناطق
جديدة .لذا مل تدرج جمموعات اآلفات تلك ضمن هذا املعيار.
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[ 1-1 ]48األخشاب املستديرة
[ ]49تنقل معظم األخشاب املستديرة ،بلحاء أو بدون حلاء ،حول العامل لتخضع من ثم للتجهيز يف مكان الوجهة.
وقد ينشر اخلشب الستخدامه كمادة للبناء (مثل األطر اخلشبية) أو ميكن أن يستخدم إلنتاج مواد خشبية (مثل
رقائق اخلشب ورقائق اللحاء واللب وحطب الوقود ،والوقود احليوي واملنتجات اخلشبية املصنّعة).
[ ]51ومن شأن نزع اللحاء عن األخشاب املستديرة أن خيفّض بنسبة كبرية من احتمال دخول بعض اآلفات اخلاضعة
للحجر الصحي وانتشارها .ويعتمد مستوى خفض اخلطر على درجة نزع اللحاء والطبقة اخلشبية حتته وعلى
جمموعة اآلفات .فعلى سبيل املثال ،إن النزع الكامل للحاء (إلنتاج خشب خال من اللحاء) سيخفف بدرجة
كبرية من خطر إصابة اخلشب مبعظم خنافس اللحاء .غري أنه ليس من املرجح أن يؤثر نزع اللحاء على عدد
آكالت اخلشب العميق وبعض أنواع الفطر والديدان األسطوانية الساكنة يف اخلشب.
[ ]51وتتأثر الكمية اإلمجالية للحاء املتبقي على اخلشب منزوع اللحاء يف بعض احلاالت تأثرا كبري بشكل األخشاب
املستديرة واآلالت املستخدمة يف نزع اللحاء وأيضا ،ولو بدرجة أقل ،بنوع الشجرة .وتوجد بقية اللحاء غالبا يف
املنطقة املتسعة عند قاعدة الشجرة ،ال سيما حيثما توجد دعامات كبرية للجذور وحول عقد األغصان .وتعرف
تلك املناطق بكونها من املواقع املفضلة لتفشي اخلنافس وإباضتها.
[ ]52أما جمموعات اآلفات اليت حيتمل ارتباطها باألخشاب املستديرة فمدرجة يف اجلدول .2
[ ]53اجلدول  -2جمموعات اآلفات اليت حيتمل ارتباطها باألخشاب املستديرة
[]54

السلعة

جمموعات اآلفات اليت حيتمل جمموعات اآلفات اليت يقل
احتمال ارتباطها باألخشاب
ارتباطها باألخشاب املستديرة
املستديرة

األخشاب املستديرة بلحاء

خنافس اللحاء وذباب اخلشب
واخلنافس اآلكلة للخشب والعث
اآلكل للخشب ودبابري اخلشب
واحلفارات املنزلية الشائعة والنمل
األبيض والنمل النجار ،والعث غري
اآلكل للخشب واألرقات واملنات
والقرمزيات وفطر الصدأ وفطر العفن
املمرض وفطر التقرح البكتريي وفطر
التبقّع املمرض وفطر الذبول الوعائي
والديدان األسطوانية
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األخشاب املستديرة بدون حلاء

ذبابات اخلشب واخلنافس اآلكلة خنافس اللحاء 1والعث غري اآلكل
للخشب والعث اآلكل للخشب للخشب ،واألرقات واملنات
ودبابري اخلشب وحفارات اخلشب والقرمزيات وفطر الصدأ
الشائعة والنمل األبيض والنمل
النجّار وفطر العفن املمرض وفطر
التقرح البكتريي وفطر التقرح املمرض
وفطر الذبول الوعائي والديدان
األسطوانية

[[ ]55احلاشية  ]1تتسم بعض خنافس اللحاء مبراحل حياتية ميكن العثور عليها يف اخلشب الكائن حتت سطح اللحاء
ويف الكمبيوم ،وبالتالي قد تكون موجودة بعد تقشري اللحاء أو نزعه بالكامل.
[ 1-2 ]56األخشاب املنشورة
[ ]57إن معظم األخشاب املنشورة ،سواء أكانت بلحاء أم بدونه ،تُنقل دوليا الستخدامها يف تشييد األبنية ويف صناعة
األثاث وإنتاج مواد التعبئة اخلشبية وألواح اخلشب املخروطة وامللصقات اخلشبية واملباعدات اخلشبية وروافد
السكك احلديدية وغريها من املنتجات اخلشبية املركّبة .وقد تشتمل األخشاب املنشورة على قطع مربعة كاملة
من اخلشب عديم اللحاء أو األخشاب املربعة جزئيا ذات حافة واحدة منحنية أو أكثر قد تنطوي أو ال تنطوي
على حلاء .ميكن لسماكة قطعة اخلشب املنشورة أن تؤثر يف خطر اآلفة.
[ ]58ومن شأن وجود اللحاء على اخلشب غري املعاجل أن يزيد من احتمال دخول اآلفات اخلاضعة للحجر الصحي
وانتشارها .وبالتالي فإن اخلشب املنشور الذي نزع بعض حلائه أو كله ،يشكل خطرا أدنى بكثري من األخشاب
املنشورة بلحاء .ويكون خطر اآلفات املتصلة باللحاء أقل عادة كلما كانت قطع اللحاء املتبقية على اخلشب
صغرية احلجم .ويكون خطر اآلفات املتصلة باللحاء أيضا رهن حمتوى اخلشب من الرطوبة .فاخلشب الناتج
عن األشجار احلية احملصودة حديثا يتسم مبحتوى مرتفع من الرطوبة ال يلبث أن يقل مع الوقت ليوازي
ظروف الرطوبة يف اجلو احمليط واليت ال حيتمل أن تسمح للكائنات املتصلة باللحاء بالبقاء على قيد احلياة.
[ ]59أما جمموعات اآلفات اليت حيتمل ارتباطها باألخشاب املنشورة فمدرجة يف اجلدول .3
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[ ]61اجلدول  -3جمموعات اآلفات اليت حيتمل ارتباطها باألخشاب املنشورة
[]61

السلعة

جمموعات اآلفات اليت حيتمل جمموعات اآلفات اليت يقل
ارتباطها باألخشاب املنشورة

احتمال ارتباطها باألخشاب
املنشورة

األخشاب املنشورة بلحاء

خنافس اللحاء وذبابات اخلشب العث غري اآلكل للخشب واألرقات
واخلنافس اآلكلة للخشب ،والعث واملنات والقرمزيات

3

اآلكل للخشب ودبابري اخلشب
واحلفارات املنزلية الشائعة والنمل
األبيض والنمل النجار وفطر الصدأ
وفطر العفن املمرض 2وفطر التقرح
البكتريي وفطر التبقع املمرض وفطر
الذبول الوعائي والديدان األسطوانية
األخشاب املنشورة بدون حلاء

ذبابات اخلشب واخلنافس اآلكلة خنافس اللحاء والعث غري اآلكل
للخشب والعث اآلكل للخشب للخشب واألرقات واملنات
ودبابري اخلشب واحلفارات املنزلية والقرمزيات 3وفطر الصدأ
الشائعة والنمل األبيض والنمل
النجار وفطر العفن املمرض  2وفطر
التقرح البكتريي وفطر التبقع
املمرض وفطر الذبول الوعائي
والديدان األسطوانية

[[ ]62احلاشية  ]2على الرغم من أن فطر الصدأ املمرض قد يكون موجودا يف األخشاب املنشورة ،فإن معظمه ال يشكل
خطرا يذكر ،بسبب االستخدام املقصود من اخلشب والقدرة احملدودة للفطر على إنتاج بوغه على اخلشب.
[[ ]63احلاشية  ]3تتعرض أنواع كثرية لإلزالة خالل عملية تربيع األخشاب ولكن اللحاء املتبقي قد يتيح مساحة كافية
لبعض األنواع لكي تصمد ما بعد النشر.
[ 3-1 ]64املواد الناجتة عن التجهيز امليكانيكي للخشب (باستثناء النشر)
[ ]65قد تؤدي العمليات امليكانيكية اليت تقلص حجم القطع اخلشبية إىل خفض خماطر اآلفات على قطع األخشاب
أو حتريرها من اآلفات (مثل رقائق اخلشب أو النشارة أو صوف اخلشب أو خملفات اخلشب (كالكتل
اخلشبية املسواة)).
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[ 1-3-1 ]66رقائق اخلشب
[ ]67قد تتفاوت خماطر اآلفات املتعلقة برقائق اخلشب بتفاوت حجم هذه األخرية وجتانسها وأيضا وفقا لطريقة
ختزينها .وميكن خفض خطر اآلفة حني يتم نزع اللحاء وحني يكون حجم الرقاقة أقل من  3سم يف بعدين
اثنني (كما هو موصوف يف اجلدول  4والقسم  .)3-2إن العملية املادية لتحويل اخلشب إىل رقائق حبد ذاتها
تفتك ببعض اآلفات احلشرية وال سيما حني يكون حجم الرقاقة املنتجة صغريا .ويتفاوت حجم الرقاقة
حبسب معايري القطاع املعني وهو يرتبط عادة باالستخدام املقصود من الرقائق.
[ ]68وميكن لتحويل اخلشب إىل رقائق أن يتيح الظروف املواتية لصمود اآلفات احلشرية .ويتم إنتاج بعض الرقائق
اخلشبية مبوجب معايري صارمة للجودة من أجل خفض نسبة اللحاء واجلزيئيات (بالغة الصغر) .وتنجذب
بعض احلشرات إىل املواد الكيميائية اليت تنبعث من اخلشب املقطوع وميكنها بالتالي أن تنتقل مع الرقائق
اخلشبية.
[ ]69وميكن خلطر اآلفات املتعلق بالرقائق اخلشبية أن يتفاوت بتفاوت االستخدام املقصود منها (للوقود احليوي
ولصناعة األوراق وللبتسنة وألفرشة احليوانات).
[ ]71واآلفات احلشرية املوجودة عادة حتت اللحاء قد تغزو رقائق اخلشب .كما أن عدة أنواع من فطر العفن
املمرض وفطر التقرح البكتريي والديدان األسطوانية قد تكون موجودة يف رقائق اخلشب سواء أكانت بلحاء أم
بدونه .ومن غري املرجح أن تنتشر بوغات فطر الصدأ الساكنة يف اخلشب بعد إنتاج الرقائق.
[ 2-3-1 ]71خملفات اخلشب
[ ]72عادة ما يعترب أن خملفات اخلشب تشكل خطرا من حيث اآلفات ،ألنها تتفاوت كثريا باحلجم وقد حتتوي
اللحاء أو ال حتتويه .عادة ما تكون املخلفات منتجا جانبيا للخشب الذي خيضع للتجهيز امليكانيكي خالل
إنتاج سلعة مطلوبة؛ ولكن ميكن نقل خملفات اخلشب كسلعة.
[ ]73أما جمموعات اآلفات اليت حيتمل ارتباطها برقائق اخلشب وخملفات اخلشب فمدرجة يف اجلدول .4

CPM 2015/06_03

[ ]74اجلدول  -4جمموعات اآلفات اليت حيتمل ارتباطها برقائق اخلشب وخملفات اخلشب
[]75

السلعة

جمموعات اآلفات اليت حيتمل جمموعات اآلفات اليت يقل
ارتباطها برقائق اخلشب وخملفات احتمال ارتباطها برقائق اخلشب
وخملفات اخلشب
اخلشب

رقائق اخلشب بلحاء اليت يزيد خنافس اللحاء وذبابات اخلشب العث غري اآلكل للخشب واألرقات
حجمها عن  3سم يف بعدين اثنني واخلنافس اآلكلة للخشب والعث واملنات والقرمزيات
اآلكل للخشب ودبابري اخلشب
واحلفارات املنزلية الشائعة والنمل
4
األبيض والنمل النجار وفطر الصدأ
وفطر العفن املمرض 4وفطر التقرح
البكتريي وفطر التبقع املمرض وفطر
الذبول الوعائي والديدان االسطوانية
الرقائق اخلشبية بدون حلاء واليت ذبابات اخلشب واخلنافس اآلكلة خنافس اللحاء والعث غري اآلكل
يزيد حجمها عن  3سم يف بعدين للخشب والعث اآلكل للخشب للخشب واألرقات واملنات
4
ودبابري اخلشب واحلفارات املنزلية والقرمزيات وفطر الصدأ
اثنني
الشائعة والنمل األبيض والنمل
النجار وفطر العفن املمرض 4وفطر
التقرح البكتريي وفطر التبقع
املمرض وفطر الذبول الوعائي
والديدان االسطوانية
رقائق اخلشب بلحاء اليت يقل خنافس اللحاء واحلفارات املنزلية
حجمها عن  3سم يف بعدين اثنني الشائعة والنمل األبيض والنمل
النجار وفطر الصدأ 4وفطر العفن
املمرض 4وفطر التقرح البكتريي
وفطر التبقع املمرض وفطر الذبول
الوعائي والديدان األسطوانية

اخلنافس اآلكلة للخشب والعث
غري اآلكل للخشب واألرقات
واملنات والقرمزيات وذبابات
اخلشب والعث اآلكل للخشب
ودبابري اخلشب

رقائق اخلشب بدون حلاء اليت يقل احلفارات املنزلية الشائعة والنمل
حجمها عن  3سم يف بعدين اثنني األبيض والنمل النجار وفطر العفن
املمرض 4وفطر التقرح البكتريي
وفطر التبقع املمرض وفطر الذبول
الوعائي والديدان االسطوانية

خنافس اللحاء والعث غري اآلكل
للخشب واألرقات واملنات
والقرمزيات وذبابات اخلشب
واخلنافس اآلكلة للخشب والعث
اآلكل للخشب ودبابري اخلشب
4
وفطر الصدأ
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خملفات اخلشب مع أو بدون حلاء

خنافس اللحاء وذبابات اخلشب
واخلنافس اآلكلة للخشب والعث
اآلكل للخشب ودبابري اخلشب
واحلفارات املنزلية الشائعة والنمل
األبيض والنمل النجار والعث غري
اآلكل للخشب واألرقات واملنات
والقرمزيات وفطر الصدأ 4وفطر
العفن املمرض 4وفطر التقرح
البكتريي وفطر التبقع املمرض وفطر
الذبول الوعائي والديدان األسطوانية

[[ ]76احلاشية  ]4إن فطر الصدأ وفطر عفن الصدأ قد يكونان موجودين يف شحنات رقائق اخلشب أو خملفات اخلشب
ولكن ليس من احملتمل أن يشكال خطرا من حيث االستتباب أو االنتشار.
[ 3-3-1 ]77نشارة اخلشب وصوف اخلشب
[ ]78ال تشكل نشارة اخلشب عادة خطرا ولكن يف بعض احلاالت قد تشكل الفطريات والديدان االسطوانية املرتبطة
بنشارة اخلشب خطرا .ويعترب أن صوف اخلشب ميثل خماطر مشابهة.
[ -2 ]79تدابري الصحة النباتية
[ ]81تعترب تدابري الصحة النباتية املوصوفة يف هذا املعيار الزمة فقط يف حال كان هلا مربر فين مبين على حتليل
خماطر اآلفات .ميكن لبعض تدابري الصحة النباتية أن يطبق من أجل محاية اخلشب الذي أنتج يف مناطق
خالية من اآلفات ولكن الذي قد يكون معرضا خلطر اإلصابة يف وقت الحق (خالل التخزين والنقل).
[ ]81وقد تفرض املنظمة الوطنية لوقاية النباتات على البلد املستورد حدودا على اإلطار الزمين لالسترياد .فمثال
خطر اآلفة املرتبط باألخشاب املستديرة املنقولة جتاريا ميكن أن خيضع إلدارة املنظمة الوطنية لوقاية النباتات
اليت حتدد وقتا معينا لكي جيري من ضمنه إرسال الشحنات أو استريادها (مثال خالل الفرتة اليت تكون فيها
اآلفة غري نشطة).
[ ]82وميكن للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد املستورد أن تفرض وتراقب تطبيق وسائل حمددة للتجهيز
واملناولة والتخلص من النفايات بشكل مناسب من شأنها خفض خطر اآلفة الناجم عن اخلشب يف مرحلة
ما بعد االسترياد.
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[ ]83غري أن تدابري الصحة النباتية املذكورة أدناه ،حني تطبق كتدابري فردية ،قد ال حتول دون التفشي الالحق
لآلفات ما بعد العالج .ولذا جيب النظر يف وسائل خمتلفة للوقاية من غزو اآلفات ،بعد تطبيق ذلك التدبري،
كتغطية اخلشب بالتاربولني لدى ختزينه أو استخدام وسائل نقل مقفلة.
[ ]84على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد املصدر أو املستورد أن تتحقق من تطبيق تدابري الصحة النباتية

ومن فعاليتها قبل التصدير أو يف نقطة الدخول تباعا ،وذلك طبقا للمعيار الدولي رقم ( 20مبادئ توجيهية
بشأن نظام للوائح التنظيمية للصحة النباتية للواردات) ،واملعيار الدولي رقم ( 23اخلطوط التوجيهية للتفتيش)
واملعيار الدولي رقم ( 31منهجيات أخذ عينات من الشحنات).
[ ]85مبا أن عددا كبريا من اآلفات املرتبطة باخلشب خيص أنواعا أو أصنافا حمددة من األشجار ،تكون شروط
الصحة النباتية لالسترياد مرتبطة هي أيضا بأنواع وأصناف حمددة .ولذا فإن املنظمة الوطنية لوقاية النباتات
لدى البلد املصدر جيب أن تضمن أن يكون اخلشب يف الشحنة مطابقا لشروط الصحة النباتية لالسترياد
املتعلقة بالصنف أو بالنوع املعيّن.
[ ]86أما تدابري الصحة النباتية التالية فليست مدرجة وفقا ألي ترتيب حمدد.
[ 1-2 ]87نزع اللحاء
[ ]88توجد عادة بعض اآلفات اخلاضعة للحجر الصحي إما داخل اللحاء وإما حتته مباشرة .ومن أجل خفض
خماطر اآلفات ،قد تطلب املنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد املستورد نزع اللحاء (من أجل إنتاج
خشب خال من اللحاء أو منزوع اللحاء) كأحد اشرتاطات الصحة النباتية لالسترياد ،ويف حالة اخلشب منزوع
اللحاء ،قد حتدد املنظمة املذكورة مستويات للتحمل ملا يتبقى من اللحاء .وحيثما يبقى هناك حلاء مع
خشب ،ميكن استخدام املعاجلات خلفض خطر اآلفة املرتبط باللحاء.
[ 1-1-2 ]89اخلشب اخلالي من اللحاء
[ ]91إن النزع الكامل للحاء عن األخشاب املستديرة والسلع اخلشبية األخرى (مثال ،من أجل إنتاج اخلشب
اخلالي من اللحاء) يؤدي إىل نزع طبقة املادة اليت قد ينمو فيها عدد كبري من اآلفات فضال عن ختلصه من
مناطق كبرية من السطوح غري السوية اليت ختتبئ فيها اآلفات األخرى.
[ ]91إن نزع اللحاء يتخلص من اآلفات املوجودة بشكل عام على سطح اللحاء مثل األرقات واملنات والقرمزيات
واحلشرات والعث غري اآلكل للخشب يف بعض مراحل حياتها .عالوة على ذلك ،فإن نزع اللحاء يتخلص من
معظم خنافس اللحاء كما حيول دون تفشي اآلفات األخرى للخشب ما بعد احلصاد مثل دبابري اخلشب
وآكالت اخلشب كبرية احلجم (مثل فصيلة املنشاريات).
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[ ]92حني تطلب املنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد املستورد أن يكون اخلشب خاليا من اللحاء ،ال جيب
أن حتمل السلعة أية عالمة ظاهرة على وجود اللحاء باستثناء اللحاء الغارز يف اخلشب حول العقد ويف جيوب
اللحاء الكامنة بني حلقات النمو السنوي (أنظر املرفق  .)1ويف حاالت كثرية قد حيمل هذا اخلشب عالمات
تدل على وجود الكمبيوم والذي قد يظهر كنسيج بين فاسد اللون على سطح اخلشب ،ولكن هذا ال جيب أن
يعترب دليال على وجود اللحاء وال يفرض خطرا نامجا عن اآلفات املرتبطة باللحاء .وبشكل عام ،ينبغي
للتحقق من اخلشب اخلالي من اللحاء أن يؤكد ببساطة انعدام وجود أية عالمة على طبقة النسيج فوق
الكمبيوم.
[ 2-1-2 ]93اخلشب املنزوع اللحاء
[ ]94بالعادة ال تؤدي العملية امليكانيكية للنزع التجاري للحاء عن اخلشب إىل خلو اخلشب متاما من اللحاء.
[ ]95فحني يقشر اخلشب ،قد تبقى عليه أجزاء من اللحاء .ووفقا لعدد األجزاء املتبقية وحجمها ،فإن اآلفات
املرتبطة باللحاء (مثل (خنافس اللحاء واألرقات واملنات والقرمزيات) قد تزال بالكامل أو جزئيا .وينخفض
عدد بعض آكالت اخلشب اليت تعيش بالقرب من الكمبيوم يف اخلشب املنزوع اللحاء مقارنة باخلشب قبل
تقشريه .وحبسب حمتوى اخلشب من الرطوبة وحجم أجزاء اللحاء املتبقية على اخلشب ،قد تبقى على
اخلشب منزوع اللحاء الظروف املناسبة لغزو آفات معينة أو منوها.
[ ]96ميكن خلنافس اللحاء أن تغزو ما تبقى من اللحاء بعد استعمال املعاجلات الرامية إىل قتل الكائنات الكامنة
داخل اخلشب أو عليه .و من شأن التقشري ضمن حدود التحمل املوصوفة أدناه أن خيفض من خماطر خنافس
اللحاء اليت تستكمل دوراتها احلياتية يف اخلشب غري املعاجل .وميكن اإلبقاء على أي عدد من أجزاء اللحاء
الصغرية املتفرقة والبارزة بوضوح للعيان إذا:
[]97



إذا قل عرضها عن  3سم (بغض النظر عن الطول) أو

[]98



إذا زاد عرضها عن  3سم ،شريطة أن تقل املساحة اإلمجالية لكل جزء من اللحاء عن  50سنتيمرتا
مربعا.

[ ]99على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصدر أن تضمن استيفاء تلك الشروط اخلاصة باخلشب منزوع
اللحاء.
[ 2-2 ]111املعاجلات
[ ]111بعض أنواع املعاجلات قد ال تكون فعالة ضد مجيع أنواع اآلفات .فبالنسبة إىل مجيع املعاجلات الكيميائية،
يتفاوت عمق االخرتاق وبالتالي فعاليتها حبسب عملية التطبيق (الكمية واحلرارة ،وما إىل ذلك) ووجود حلاء
على اخلشب أو عدمه ،وأنواع اخلشب واحملتوى من الرطوبة .وغالبا ما يؤدي نزع اللحاء إىل حتسني اخرتاق
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املعاجلات الكيميائية للخشب وقد خيفف من احتمال غزو اخلشب املعاجل .وميكن إجياد املعاجلات املقبولة
دوليا يف مالحق املعيار الدولي ( 28معاجلات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح التنظيمية).
[ ]112جيب استعمال املعاجلات حتت إشراف املنظمة الوطنية لوقاية النباتات للبلد املصدر أو حتت سلطتها من
أجل استيفاء اشرتاطات الصحة النباتية لالسترياد .وميكن أيضا استعمال أدوات حمددة (مثل مقياس احلرارة
اإللكرتوني وكروماتوغراف الغازات ومقياس الرطوبة املوصول بأجهزة للتسجيل) من أجل التحقق من تطبيق
املعاجلة .وقد خيلف التشبيع بالضغط الكيميائي والنشر الكيميائي بقعا ملونة حمددة على سطح اخلشب .وأيا
كانت املعاجلة املطبقة ،فيجب اعتبار وجود آفات حية من اآلفات اخلاضعة للحجر الصحي ،دليال على عدم
االمتثال .باَإلضافة إىل ذلك ،فإن العثور على كائنات تشري بوضوح إىل خملفات حديثة العهد تدل على فشل
املعاجلة ،ميكن أن يعترب هو أيضا كعدم امتثال.
[ 1-2-2 ]113التبخري
[ ]114ميكن استخدام التبخري يف مكافحة اآلفات املرتبطة باخلشب.
[ ]115على الرغم من الفعالية املثبتة لبعض مواد التبخري ضد بعض اآلفات فهناك حدود مفروضة على استخدامها
بغرض خفض خماطر اآلفات .و تتفاوت مواد التبخري يف قدرتها على اخرتاق اخلشب وبالتالي فإن بعضها
ال يكون فعاال إال ضد اآلفات املوجودة على اللحاء أو حتته مباشرة .وقد يكون عمق االخرتاق لبعض مواد
التبخري مقتصرا على حوالي
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سم من سطح اخلشب .ويكون االخرتاق أكرب يف اخلشب اجلاف منه يف

اخلشب املقطوع حديثا.
[ ]116بالنسبة إىل بعض مواد التبخري ،ميكن لنزع اللحاء قبل التبخري أن حيسن فعالية املعاجلة.
[ ]117قبل اختيار التبخري كتدبري للصحة النباتية ،على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن تأخذ يف االعتبار
توصية اهليئة باالستعاضة عن استخدام بروميد امليثيل أو احلد من استخدامه كتدبري للصحة النباتية (هيئة
الصحة النباتية.)2008 ،
[ 2-2-2 ]118الرش أو الغمس
[ ]119ميكن االستعانة برش املواد الكيميائية أو غمسها ملكافحة اآلفات املرتبطة باخلشب ،باستثناء رقائق اخلشب
والنشارة وصوف اخلشب واللحاء وخملفات اخلشب.
[ ]111وخالل عملية الرش أو الغمس توضع املواد الكيميائية السائلة أو املذوبة على اخلشب بدرجة الضغط الطبيعية
للجو .وتؤدي هذه املعاجلة إىل اخرتاق حمدود للخشب العصاري .ويعتمد االخرتاق على نوع اخلشب
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وخصائص املنتج الكيميائي .وإن كال من نزع اللحاء واستعمال احلرارة يزيدان من عمق اخرتاق اخلشب
العصاري .وقد ال حيول املكوّن الناشط للمنتج الكيميائي دون ظهور اآلفات املوجودة يف اخلشب .وتعتمد محاية
اخلشب املعاجل من الغزو الالحق لآلفات على بقاء الطبقة الواقية من املنتج الكيميائي سليمة .وقد حيصل غزو
لبعض آفات ما بعد العالج (مثل آكالت اخلشب اجلاف) يف حال تعرض اخلشب ملزيد من النشر بعد العالج،
ويف حال مل ينفذ املنتج الكيميائي إىل جزء من املقطع املستعرض.
[ 3-2-2 ]111التشبيع بالضغط الكيميائي
[ ]112ميكن استخدام التشبيع بالضغط الكيميائي ملكافحة اآلفات املرتبطة باخلشب ،باستثناء رقائق اخلشب
والنشارة وصوف اخلشب واللحاء وخملفات اخلشب.
[ ]113يؤدي استخدام مادة حافظة بواسطة الضغط اخلوائي أو عمليات املعاجلة احلرارية ،إىل الضغط على املنتج
الكيميائي املوضوع على سطح اخلشب والدفع به إىل عمق ذلك اخلشب.
[ ]114إن التشبيع بالضغط الكيميائي يستعمل عادة حلماية اخلشب من غزو اآلفات بعد املعاجلات األخرى.
وقد يكون له مفعول معني أيضا يف منع اآلفات اليت جنت من املعاجلة ،من الظهور على سطح اخلشب.
و إن اخرتاق املادة الكيميائية لداخل اخلشب يفوق بكثري ما حيصل مع الرش أو الغمس ،ولكن ذلك رهن نوع
اخلشب وخصائص املنتج الكيميائي .وعادة ما خيرتق املنتج الكيميائي اخلشب العصاري وقسما حمدودا من
اخلشب الداخلي .وجيوز لنزع اللحاء أو التثقيب امليكانيكي للخشب أن حيسّنا من اخرتاق املنتج الكيميائي
له .ويعتمد االخرتاق أيضا على حمتوى اخلشب من الرطوبة .ولذا فإن جتفيف اخلشب قبل إخضاعه للتشبيع
بالضغط الكيميائي قد حيسن هو أيضا نسبة االخرتاق .ويكون التشبيع بالضغط الكيميائي فعاال ضد بعض
احلشرات اآلكلة للخشب .ويف بعض عمليات التشبيع ،تستعمل املادة الكيميائية على درجة حرارة مرتفعة
كافية حبيث توازي املعاجلة احلرارية .وتعتمد محاية اخلشب املعاجل من أي غزو الحق ،على بقاء الطبقة
الواقية من املنتج الكيميائي سليمة .وقد حيصل غزو من جانب بعض اآلفات يف مرحلة ما بعد املعاجلة (مثل
آكالت اخلشب اجلاف) يف حال مت نشر اخلشب بعد املعاجلة وعدم اخرتاق املنتج الكيميائي جلزء من املقطع
املستعرض.
[ 4-2-2 ]115املعاجلة احلرارية
[ ]116جيوز استعمال العالج احلراري يف مكافحة اآلفات املرتبطة بكافة السلع اخلشبية .فإن وجود اللحاء أو غيابه
ال يؤثر مطلقا على فعالية العالج احلراري ولكنه جيب أن يؤخذ يف االعتبار يف حال حدد جدول للعالج
احلراري املقاسات القصوى للقطعة اخلشبية اخلاضعة للعالج.
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[ ]117تنطوي عملية املعاجلة احلرارية على حتمية اخلشب حتى درجة معينة ولفرتة زمنية معينة (مع أو بدون
خفض الرطوبة) خاصة باآلفة املستهدفة .وإن الفرتة الزمنية الدنيا للمعاجلة يف غرفة احلرارة املطلوبة لبلوغ
درجة احلرارة على امتداد اخلشب ،رهن مقاسات قطعة اخلشب ونوعها ومساكتها وحمتواها من الرطوبة،
فضال عن سعة احلجرة وعوامل أخرى .وميكن توليد احلرارة داخل حجرة تقليدية للتحمية أو عرب وسيلة
العازل الكهربائي أو الطاقة الشمسية أو سواها من وسائل التسخني.
[ ]118تتفاوت احلرارة املطلوبة لقتل اآلفات املرتبطة باخلشب ألن القدرة على حتمل احلرارة ختتلف بني نوع وآخر.
وقد يبقى اخلشب املعاجل حراريا عرضة لإلصابة بأنواع العفن الشائعة ال سيما إذا ما بقي حمتواه من الرطوبة
عاليا؛ غري أن العفن ال جيب أن يعترب مثار قلق على الصحة النباتية.
[ 5-2-2 ]119التجفيف يف القمائن
[ ]121ميكن استعمال التجفيف يف القمائن لألخشاب املنشورة والكثري من السلع اخلشبية األخرى.
[ ]121التجفيف يف القمائن عملية خيفض خالهلا حمتوى الرطوبة يف اخلشب وذلك عرب استعمال احلرارة ،من أجل
بلوغ حمتوى الرطوبة املطلوب لالستعمال املقصود للخشب .وميكن اعتبار التجفيف يف القمائن معاجلة حرارية
يف حال نفذ على درجات احلرارة الكافية وللفرتات الزمنية املناسبة .ويف حال تعذر بلوغ درجات احلرارة
القاتلة عرب الطبقات املناسبة للخشب فإن التجفيف يف القمائن لوحده ال يع ّد معاجلة للصحة النباتية.
[ ]122وبالتالي ،فإن بعض األنواع يف جمموعات اآلفات املرتبطة بالسلع اخلشبية تعتمد على الرطوبة وبالتالي قد
تكون غري ناشطة خالل عملية التجفيف يف القمائن .كما أن التجفيف يف القمائن يغيّر بشكل دائم البنية املادية
للخشب ما حيول دون ارتشاف الرطوبة الكافية إلعالة اآلفات احلالية فيخفض من احتمال غزو اآلفات يف
مرحلة ما بعد احلصاد .غري أن آفات فردية لبعض األنواع قد تكون قادرة على استكمال دوراتها احلياتية يف
البيئة اجلديدة ذات حمتوى الرطوبة األقل .ويف حال استعيدت ظروف الرطوبة املناسبة فإن الكثري من
الفطريات والديدان األسطوانية وبعض أنواع احلشرات قد تكون قادرة على مواصلة دوراتها احلياتية أو غزو
اخلشب ما بعد املعاجلة.
[ 6-2-2 ]123التجفيف اهلوائي
[ ]124مقارنة بالتجفيف يف القمائن ،يقلل التجفيف اهلوائي حمتوى اخلشب من الرطوبة ولكن فقط إىل مستويات
الرطوبة الطبيعية يف البيئة احمليطة وهو بالتالي أقل فعالية بوجه جمموعة واسعة من اآلفات .وتكون خماطر
اآلفات املتبقية بعد املعاجلة رهن فرتة التجفيف وحمتوى الرطوبة واالستخدام املقصود للخشب .وال جيب أن
يعترب خفض الرطوبة من خالل التجفيف اهلوائي وحده تدبريا للصحة النباتية.
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[ ]125وعلى الرغم من أن خفض الرطوبة من خالل التجفيف اهلوائي أو التجفيف يف القمائن وحدهما قد ال يكون من
تدابري للصحة النباتية ،فإن اخلشب اجملفف إىل ما دون نقطة تشبع األلياف ،قد ال يشجع الغزو من قبل
عدد كبري من اآلفات .وبالتالي فإن احتمال غزو اخلشب اجملفف متدن جدا فيما خيص عددا كبريا من
اآلفات.
[ 7-2-2 ]126املعاجلة باإلشعاع
[ ]127إن تعريض اخلشب لإلشعاع املؤيّن (مثل اإللكرتونات املسرعة واألشعة السينية وأشعة غاما) قد يكون كافيا
لقتل أو تعقيم أو تعطيل اآلفات (املعيار الدولي
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(اخلطوط التوجيهية الستخدام اإلشعاع كتدبري للصحة

النباتية)).
[ 8-2-2 ]128املعاجلة باجلو املعدّل
[ ]129جيوز استعمال املعاجلات باجلو املعدل على األخشاب املستديرة واألخشاب املنشورة ورقائق اخلشب واللحاء.
[ ]131ويف تلك املعاجلات يعرّض اخلشب للجو املعدّل (الذي يقل فيه األكسجني ويعلو ثاني أكسيد الكربون) على
فرتات طويلة من الوقت بغية قتل اآلفات أو تعطيلها .وميكن للجو املعدل أن يولد بشكل مصطنع داخل غرف
الغاز أو أن حيصل بشكل طبيعي ،مثال خالل ختزين املياه أو حني يكون اخلشب ملفوفا بغالف بالستيكي
حمكم.
[ 3-2 ]131تقطيع اخلشب إىل رقائق
[ ]132إن العملية امليكانيكية لتقطيع اخلشب إىل رقائق أو طحنه قد تفيد يف تدمري معظم اآلفات الساكنة يف اخلشب.
ومن شأن خفض حجم الرقاقة إىل
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سم كحد أقصى يف بعدين اثنني على األقل أن يقلل خطر اآلفة بشكل

كبري .ومن غري احملتمل وجود بعض حشرات األخشاب على رقائق من هذا احلجم سواء أكانت بلحاء أم
بدونه .غري أن الفطر والديدان األسطوانية واحلشرات الصغرية مثل بعض أنواع  Scolytinaeأو

Buprestidae

الصغرية قد ال تدمر جراء عملية التقطيع إىل رقائق.
[ 4-2 ]133التفتيش والتجريب
[ ]134ميكن االستعانة بالتفتيش أو التجريب من أجل كشف آفات حمددة مرتبطة باخلشب .وتبعا للسلعة
اخلشبية ،قد يكشف التفتيش عالمات أو أعراضا حمددة لآلفات .فمثال ،قد يكشف التفتيش والتجريب عن
وجود خنافس اللحاء وآكالت اخلشب وفطر العفن على األخشاب املستديرة واألخشاب املنشورة :وأضرار
ناجتة عن خنفسة اللحاء ودالئل على شق األنفاق والفراغات يف اخلشب أو وجود مناطق لينة فاسدة اللون يف

CPM 2015/06_03

اخلشب ميكن أن تستعمل كمنطلق للبحث املعمق عن اآلفات احلية اخلاضعة للحجر الصحي وغريها من
أوجه عدم االمتثال .وميكن إجراء التفتيش والتجريب على شحنات فردية أو يف نقاط عدة على امتداد عملية
اإلنتاج من أجل حتسني كفاءة العملية.
[ ]135حني تطبق وسائل التفتيش يفرتض بها أن تتيح كشف أية إشارات وأعراض لآلفات اخلاضعة للحجر
الصحي .وميكن لكشف بعض الكائنات األخرى احملددة أن يشري إىل فشل املعاجلة .وقد تشمل العالمات
بعض املخلفات احلديثة حلشرات ،أو كلوما أو أنفاقا آلكالت اخلشب ،وتبقعات على سطح اخلشب نامجة
عن الفطر وفراغات أو إشارات إىل تعفن اخلشب .وتتضمن عالمات تعفن اخلشب تقرحات نازفة وخطوطا بنية
طويلة متقطعة على اخلشب العصاري اخلارجي ،وفساد لون اخلشب العصاري اخلارجي؛ واالنتفاخ غري
الواضح السبب ودفقا للراتنج على احلطبات وتشققات وحلقات وجروحا يف األخشاب املنشورة .وحيثما يكون
اللحاء موجودا ميكن سلخه حنو اخللف حبثا عن ما يشري إىل تناول احلشرات للغذاء ،وعن أنفاق وتبقع أو
خطوط على اخلشب الكامن حتته كدالئل على وجود اآلفات .وميكن استخدام وسائل مسعية أو حسية أو
غريها أيضا لغايات الكشف .وجيب القيام مبعاينات أكثر للتحقق مما إذا كانت اآلفات اخلاضعة للحجر
الصحي أو الكائنات الكشافة موجودة ،مثل التحقق من دورات حياة احلشرات احلية ككتل البيض
واخلادرات.
[ ]136ميكن استخدام التجريب للتحقق من تطبيق تدابري الصحة النباتية أو تأُثريها .ويكون التجريب مقتصرا عادة
على كشف الفطر والديدان االسطوانية .مثال ميكن لتحديد وجود الديدان االسطوانية ،اليت هي آفات خاضعة
للحجر ،أن يتم عرب االستعانة مبزيج من التقنيات اجملهرية واجلزيئية على عينات خشبية مأخوذة من
الشحنات.
[ ]137ترد التوجيهات بشأن التفتيش وأخذ العينات يف كل من املعيار الدولي رقم  23واملعيار الدولي رقم .31
[ 5-2 ]138املناطق اخلالية من اآلفات وأماكن اإلنتاج اخلالية من اآلفات
[ ]139ميكن إقامة مناطق خالية من اآلفات (املعيار الدولي رقم ( 4متطلبات إنشاء مناطق خالية من اآلفات)؛ واملعيار
الدولي رقم ( 8حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما)؛ واملعيار الدولي رقم

29

(االعرتاف باملناطق اخلالية من

اآلفات ومناطق االنتشار املنخفض لآلفات)) وأماكن اإلنتاج اخلالية من اآلفات (املعيار الدولي رقم

10

(اشرتاطات إنشاء أماكن إنتاج خالية من اآلفات ومواقع إنتاج خالية من اآلفات)) ،من أجل إدارة خماطر
اآلفات املرتبطة باخلشب .غري أن استخدام أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات قد يقتصر على حاالت حمددة،
كاملزارع احلرجية الكائنة ضمن املناطق الزراعية أو الضواحي.
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[ 6-2 ]141املناطق ذات االنتشار املنخفض لآلفات
[ ]141جيوز أن تقام مناطق ذات االنتشار املنخفض لآلفات (املعيار الدولي رقم 8؛ واملعيار الدولي رقم

22

(اشرتاطات إنشاء مناطق االنتشار املنخفض لآلفات)؛ واملعيار الدولي رقم  ،)29من أجل خفض خماطر
اآلفات املرتبطة باحلركة التجارية لألخشاب .وميكن االستعانة باملراقبة البيولوجية اختياريا من أجل حتقيق
االشرتاطات بالنسبة إىل منطقة ذات انتشار منخفض لآلفات.
[ 7-2 ]142نهُج األنظمة
[ ]143ميكن إدارة خماطر اآلفات املرتبطة باحلركة الدولية لتجارة األخشاب بفعالية ،عرب تطوير نهج األنظمة اليت
تدمج تدابري إلدارة خماطر اآلفات بطريقة حمددة (املعيار الدولي رقم ( 14استخدام التدابري املتكاملة يف نهج
للنظم من أجل إدارة خماطر اآلفات)) .وميكن لنظم إدارة الغابات احلالية ،ملرحليت ما قبل وما بعد احلصاد،
مبا يشمل التجهيز والتخزين والنقل ،أن تندرج يف نهج للنظم ،باعتبارها خيارا إلدارة خماطر اآلفات.
[ ]144تصعب إدارة بعض من خماطر اآلفات املرتبطة باألخشاب املستديرة (ال سيما خطر آكالت عمق اخلشب
وبعض الديدان االسطوانية) من خالل تطبيق تدبري واحد من تدابري الصحة النباتية .ويف تلك احلاالت ،يكون
املزج بني عدة تدابري للصحة النباتية يف نهج النظم خيارا من خيارات إدارة خماطر اآلفات.
[ ]145ووفقا للمعيار الدولي رقم  ،14قد تتفق املنظمة الوطنية لوقاية النباتات للبلد املستورد مع نظريتها يف البلد
املصدر على تطبيق تدابري إضافية ضمن أراضيها من أجل نقل اخلشب أو ختزينه أو جتهيزه بعد االسترياد.
فعلى سبيل املثال ،ميكن السماح بدخول األخشاب املستديرة بلحاء اليت قد تعيش فيها خنافس اللحاء
اخلاضعة للحجر الصحي ،إىل البلد املستورد ولكن فقط خالل الفرتة اليت ال تكون فيها خنافس اللحاء نشطة.
وقد ينبغي ممارسة جتهيز اخلشب يف البلد املستورد من أجل التخلص من خطر اآلفة قبل أن تتطور إىل مرحلة
النشاط .وميكن استخدام االشرتاطات اليت تقضي بنزع حلاء اخلشب واستعمال اللحاء أو خملفات اخلشب
كوقود حيوي أو تلفه قبل بدء مرحلة نشاط اخلنافس ،من أجل املنع الكايف خلطر دخول خنافس اللحاء اليت
تعد من اآلفات اخلاضعة للحجر الصحي ،وانتشارها.
[ ]146وميكن إدارة خماطر اآلفة املرتبطة بالفطر بشكل فعال من خالل تطبيق تدابري احلصاد املناسبة (مثل انتقاء
اخلشب اخلالي من العفن بالعني اجملردة) ووضع مبيد للفطريات على سطح اخلشب.
[ -3 ]147االستخدام املقصود
[ ]148ميكن لالستخدام املقصود للخشب أن يؤثر يف مستوى خماطر اآلفة املتعلقة به ،ألن بعض استخداماته املتوخاة
(مثل استعمال األخشاب املستديرة كحطب للوقود ورقائق اخلشب كوقود حيوي أو ألغراض البستنة) قد تزيد
من احتمال دخول وانتشار اآلفات اخلاضعة للحجر الصحي (املعيار الدولي رقم

32

(تصنيف السلع تبعاً
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ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها)) .وبالتالي تتوجب مراعاة االستخدام املقصود لدى تقييم أو إدارة خطر
اآلفات املرتبطة باخلشب.
[ -4 ]149عدم االمتثال
[ ]151ترد املعلومات اخلاصة بعدم االمتثال وإجراءات الطوارئ حتت املعيار الدولي رقم  20واملعيار الدولي رقم

13

(مبادئ توجيهية بشأن اإلخطار عن عدم االمتثال وإجراءات الطوارئ) .ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية
النباتات لدى البلد املستورد تبليغ نظريتها يف البلد املصدر عن احلاالت اليت يتم فيها العثور على آفات حية
خاضعة للحجر الصحي .وتشجع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات أيضا على اإلخطار عن حاالت عدم
االمتثال حبسب ما يرد يف املعيار الدولي رقم .13
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[ ]151هذا امللحق هو ألغراض مرجعية وليس جزءا توصيفيا للمعيار.
[ ]152امللحق  1صور توضيحية للحاء واخلشب
[ ]153رسم وصورة ملقطع مستعرض للخشب املستدير وصورة فوتوغرافية للخشب املنشور ترد أدناه من أجل التمييز
بشكل أوضح بني اخلشب وكمبيوم اللحاء.
[]154
اخلشب

جيوب اللحاء

اللحاء الغارز يف
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اللحاء
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[]156

اخلشب

اللحاء الغارز يف اخلشب

