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االعتماد
اعتمد هذا املعيار ألول مرة من قِبل مؤمتر الفاو يف دورته الثامنة والعشرين يف نوفمرب/تشرين الثاني  .0992وقد خضع
لتعديالت متكررة منذ ذلك احلني .والنسخة احلالية للمعيار الدولي رقم  2تنشأ عن تعديل اعتمدته هيئة تدابري الصحة
النباتية يف دورتها العاشرة يف مارس/آذار .5102
واعتمدت الضميمة  0ألول مرة من قِبل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية يف دورتها الثالثة يف أبريل/نيسان .5110
واعتمدت املراجعة األوىل للضميمة  0من قِبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها السابعة يف مارس/آذار 5105
يف حني اعتمدت الضميمة  5من قِبل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية يف دورتها اخلامسة يف أبريل/نيسان .5113
واعتمد املرفق  0من قِبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها الرابعة يف مارس/آذار – أبريل/نيسان .5119

املقدمة
النطاق

ﻣﻠ

يتضمن هذا املعيار املرجعي قائمة باملصطلحات والتعاريف اليت هلا معنى حمدد يف نظم الصحة النباتية يف مجيع أحناء
العامل .وقد وضعت هذه القائمة كمجموعة مفردات متناسقة متفق عليها دوليا من أجل تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية.

الغرض

ﻐ ﺎة

يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،جيب االعتبار أن كل ذكر للنباتات
ال يزال يشمل الطحالب والفطريات ،مبا يتناسب مع القانون الدولي لتسمية الطحالب والفطريات والنباتات.

الغرض من هذا املعيار املرجعي هو زيادة الوضوح واالتساق يف استخدام وفهم املصطلحات والتعاريف املستخدمة من قِبل
األطراف املتعاقدة ألغراض رمسية تتعلق بالصحة التباتية ،ويف تشريعات وأنظمة الصحة النباتية ،وكذلك يف تبادل
املعلومات الرمسية.

املراجع
تتطابق املراجع املذكورة أدناه مع املوافقة على الشروط والتعريفات ،كما يُشار إليها يف التعريفات .وبالنسبة إىل املعايري
الدولية للصحة النباتية ،ال تشري إىل النسخة األكثر حداثةً (وهي متاحة على املنفذ الدولي للصحة النباتية على املوقع
)https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms

بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع احليوي .5111 ،اتفاقية التنوع احليوي ،مونرتيال.

اللجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية .0996 .تقرير اإلجتماع الثالث للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ،روما،
 07-03مايو/أيار  .0996روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.
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 .0997تقرير اإلجتماع الرابع للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ،روما 01-6 ،أكتوبر/تشرين األول  .0997روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.
 .0999تقرير اإلجتماع السادس للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ،روما ،إيطاليا 50-07 :مايو/أيار  .0999روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.
اللجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية.
 .5117تقرير اإلجتماع الثاني للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ،روما 31-56 ،مارس/آذار  .5117روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.
 .5113تقرير اإلجتماع الثالث للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ،روما 00-7 ،أبريل/نيسان  .5113روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.

 .5119تقرير اإلجتماع الرابع للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ،روما 31 /مارس/آذار 3 -أبريل/نيسان .5119
روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.

 .5105تقرير اإلجتماع السابع للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ،روما 53-09 ،مارس/آذار  .5105روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.

ﻣﻠ

 .5103تقرير اإلجتماع الثامن للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية 05-3 ،أبريل/نيسان .5103
روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.

ﻐ ﺎة

 .5102تقرير اإلجتماع العاشر للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ،روما 51-06 ،آذار/مارس  .5102روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.
منظمة األغذية والزراعة .0991 .قائمة املصطلحات اخلاصة بالصحة النباتية ،نشرة وقاية النباتات ملنظمة األغذية
والزراعة [ 53-2 : )0(33املتعادل احلالي :املعيار رقم ]2

منظمة األغذية والزراعة .0992 .اُنظر املعيار رقم .0992 .2
اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية .0993 .تقرير اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ،روما 6-3 ،نوفمرب/تشرين
الثاني  .0993روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
 .5110تقرير االجتماع الثالث للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ،روما 6-5 ،أبريل/نيسان  .5110روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
 .5115تقرير االجتماع الرابع للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ،روما 02-00،مارس/آذار  .5115روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
 .5113تقرير االجتماع اخلامس للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ،روما 00-7 ،أبرلي/نيسان  .5113روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
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 .5112تقرير االجتماع السابع للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ،روما 7-3 ،أبريل/نيسان  .5112روما ،االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،7991 ،منظمة األغذية والزراعة ،روما .روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،
منظمة األغذية والزراعة.

املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اهليئة الدولية لإللكرتونيات .دليل املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اهليئة الدولية
لإللكرتونيات  .099095املصطلحات العامة وتعريفاتها يف ما يتعلق بالتوحيد القياسي واألنشطة ذات الصلة .جنيف .املنظمة
الدولية للتوحيد القياسي ،اهليئة الدولية لإللكرتونيات.
إطار لتحليل خماطر اآلفات ،5117 ،املعيار رقم  2يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.مدونة السلوك اخلاصة باسترياد وإطالق العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية،

 ،0992املعيار رقم  3يف سلسلة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة

األغذية والزراعة[ ..صدر عام ]7991

اخلطوط التوجيهية لتصدير وشحن واسترياد وإطالق العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية ،وغريها من الكائنات
النافعة .5112 ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
قائمة مصطلحات الصحة النباتية .7991 ،املعيار رقم  5يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية

ﻣﻠ

الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة[ .صدر عام ]7991

ﻐ ﺎة

حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما .7991 ،املعيار رقم  8يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات .7999 ،املعيار رقم  10يف سلسلة
املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية .روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
حتليل خماطر اآلفات احلجرية ،5110،املعيار رقم  11يف سلسلة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية .روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

حتليل خماطر اآلفات احلجرية مبا يف ذلك حتليل املخاطر والكائنات احلية احملورة ،5113 ،املعيار رقم
سلسلة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

11

يف

استخدام التدابري املتكاملة يف نهج للنظم من أجل إدارة خماطر اآلفات ،5115 ،املعيار رقم  11يف سلسلة املعايري الدولية
لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
اخلطوط التوجيهية بشأن تنظيم مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية  .2002 ،املعيار رقم  15يف سلسلة املعايري الدولية
لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح :املفهوم والتطبيق ،5115 ،املعيار رقم  11يف سلسلة املعايري الدولية لتدابري الصحة
النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
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اإلبالغ عن اآلفات ،5115 ،املعيار رقم  11يف سلسلة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
اخلطوط التوجيهية الستخدام التشعيع كتدبري للصحة النباتية .2002 ،املعيار رقم  18يف سلسلة املعايري الدولية لتدابري
الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات .5113 ،املعيار رقم  20يف املعايري الدولية لتدابري
الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
متطلبات إنشاء مناطق ذات انتشار منخفض لآلفات ،5112 ،املعيار رقم  22يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية،
روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
اخلطوط التوجيهية للتفتيش ،2001 ،املعيار رقم  23يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
اخلطوط التوجيهية لتحديد تدابري الصحة النباتية واإلقرار بتعادهلا ،5112 ،املعيار رقم  21يف املعايري الدولية لتدابري الصحة
النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
الشحنات قيد العبور ،5116 ،املعيار رقم  25يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

ﻣﻠ

بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائح ،5116 ،املعيار رقم  21يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما،

ﻐ ﺎة

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

عالجات للصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح ،5117 ،املعيار رقم  28يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

اتفاقية بتطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية ،0993 ،منظمة التجارة العاملية .جنيف ،منظمة التجارة العاملية.
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موجز املرجع
الغرض من النسخة احلالية ،هو مساعدة املنظمات القطرية لوقاية النباتات واألطرراف األخررى علرى تبرادل املعلومرات،
وإضفاء التناسق على املفردات املستخدمة يف البيانات الرمسية والتشريعات املتصلة بتدابري الصحة النباتية .وتتضمن هرذه
النسخة التعديالت اليت مت االتفراق عليهرا إثرر إقررار االتفاقيرة الدوليرة لوقايرة النباترات ( ،)0997واملصرطلحات الريت
استجدت نتيجة اعتماد عدد إضايف من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية.
حيتوي املسرد على مجيع املصطلحات والتعاريف اليت وافقت عليها هيئة تدابري الصحة النباتيرة حترى الردورة السرابعة
(هيئة تدابري الصحة النباتية )5105 ،وتشري املراجع بني أقواس معكوفة إىل املوافقة على املصرطلح والتعريرف ولريس إىل
تعديالت الحقة يف ترمجتها.
وأسوة مبا اتبع يف الطبعات السابقة من املسرد طبعرت املصرطلحات الريت ورد ذكرهرا يف تعراريف أخررى براخلط الثقيرل
إلظهار عالقتها باملصطلحات األخرى يف املسرد وتالفى التكرار غري الضروري للعناصر املوصوفة يف مواضرع أخررى منهرا.
كما أن املشتقات من األلفاظ (باإلنكليزية) اليت تررد يف املصرطلحات ومرثال  inspected from inspectionاعترربت مرن
املصطلحات.

ﻣﻠ
ﻐ ﺎة
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مصطلحات الصحة النباتية والتعاريف
*نشري إىل أن املصطلح ،وقت النشر ،وارد يف برنامج عمل الفريق الفين املعين مبسرد املصطلحات الذي يعين أنه ميكن تنقيح املصطلحات أو
التعريفات أو حذفها يف املستقبل.
absorbed dose

additional
declaration

area

bark

bark-free wood

منطقة

منطقة حمددة رمسيا قد تشمل بلدا بعينه ،أو جزءا من بلد ما ،أو مجيرع أو بعرض أجرزاء
عدة بلدان [املنظمة  ،0991تعديل املنظمة0992 ،؛ جلنة اخلرباء املعنيرة بتردابري الصرحة
النباتية0999 ،؛ استنادا إىل االتفاق بشأن تطبيرق تردابري الصرحة والصرحة النباتيرة لردى
منظمة التجارة العاملية (منظمة التجارة العاملية ])0993

منطقة مهددة

أنظر أدناه منطقة مهددة

ﻐ ﺎة

area of low pest
prevalence

إقرار إضايف*

بيان يطلب بلد مستورد إدراجه يف شهادة الصحة النباتية ويوفر معلومات إضرافية حمرددة
تتصل حبالة الشحنة من زاوية اآلفات اخلاضعة للوائح [املنظمرة0991 ،؛ اهليئرة املؤقترة
لتدابري الصحة النباتية]5112 ،

ﻣﻠ

area endangered

جرعة ممتصة

كمية الطاقة اإلشعاعية (بالغراي) املستوعبة للوحدة من كتلة هردف حمردد [املعيرار الردولي
رقم 5113 .03؛ تعديل اهليئة]5105 ،

منطقةةة تنتشةةر منطقة تشمل كل البلد أو جزءا منه ،أو كرال أو جرزءا مرن جمموعرة مرن البلردان ،حسربما
فيهةةةا اآلفةةةات حتدده السلطات املختصة ،واليت توجد فيها أنواع حمددة مرن اآلفرات مبسرتوى مرنخفض
وختضع للمراقبة الفعالة أو املكافحةة [االتفاقيرة الدوليرة لوقايرة النباترات :0997 ،تعرديل
مبسةةةةةةةةةةتو
اهليئة]5102 ،
منخفض
القشرة

الطبقة من جذع خشيب ،أو من غصن أو جذر خارج الطبقة املولدة [اهليئة]5113 ،

اخلشب اخلالي خشب أزيلت منه مجيع القشور  ،باسرتثناء القشررة الناميرة داخلير ًا حرول العقرد وجيرو
القشور بني حلقات النمو السنوية [املعيار الدولي رقم 5115 .02؛ تعديل اهليئة]5113 ،
من القشرة

biological control
agent

عامةةا املكافحةةة كائن معاد أو مناوئ أو منافس طبيعى ،أو كائن حةي آخرر يسرتخدم يف مكافحةة اآلفةات
[املعيار الدوىل رقم  ،0992 .3املعيار الدولي املنقح رقم ]5112 .3
البيولوجية

buffer zone

منطقة حميطة ملنطقة حمدّدة رمسي ًا ألغراض الصحة النباتية أو جمراورة هلرا بغيرة خفرض
احتمال انتشار اآلفة املستهدفة داخل أو خارج املنطقةة احملرددة ،وهري خاضرعة لتردابري

املنطقة الواقية

الصحة النباتية أو غريها من تدابري املكافحة ،إذا كان ذلك مالئماً [املعيار الردوىل رقرم .01
 0999لتدابري الصرحة النباتيرة؛ واملعيرار الردولي املرنقح رقرم 5112 .55؛ تعرديل اهليئرة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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]5117،
bulbs and tubers

أبصال ودرنةات أجزاء مستقرة من النباترات حترت سرطح األرض معردّة للزراعرة (وتشرمل اجلرذور البصرلية
(بوصفها فئة من والريزومات) [املنظمة0991 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة5110 ،؛ تعديل اهليئة ]5102
السلع)

chemical pressure
impregnation

التشبيع بالضغط معاجلة األخشاب مبواد كيميائية حافظة بعملية ضغط وفقا ملواصفات فنية رمسيةة[.املعيرار
الدوىل رقم  5115 .02وتعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5112 ،
الكيميائي

clearance (of a
)consignment

اجةةةةةةةةةةةةةا ة التحقق من االمتثال للوائح الصحة النباتية [املنظمة]0992 ،
(لشحنة ما)

Commission

اهليئة

هيئة تدابري الصرحة النباتيرة الترى أنشرئت مبوجرب املرادة [ 00االتفاقيرة الدوليرة لوقايرة
النباتات]0997 ،

commodity

سلعة

نوع من النباتات ،أو املنتجات النباتية ،أو بند آخر ينقل ألغراض التجرارة أو ألي غررض
آخر [املنظمة0991 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة]5110 ،

قائمةةةة اآلفةةةات قائمة باآلفات املوجودة يف منطقة ما ،واليت قد ترتبط بسلعة معينة
السلعية

compliance
procedure (for a
)consignment

confinement (of a
)regulated article

ﻐ ﺎة

commodity pest list

ﻣﻠ

commodity class

فئة سلعية

فئة من السلع املتماثلة التى ميكن اعتبارها يف لوائح الصحة النباتية جمموعة قائمة برذاتها
[املنظمة]0991 ،

[جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية0996 ،؛ تعديل اهليئة]5102 ،

إجةةةةةةةةةرا ات إجراءات رمسية تسرتخدم للتحقرق مرن أن شةحنة مرا متتثرل ملتطلبةات الصةحة النباتيةة
االمتثةةةةةةةةةةال لالسترياد أو تدابري الصحة النباتية املتعلقة بالعبور[.جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة
النباتية0999 ،؛ تعديل اهليئة]5119 ،
(لشحنة)
احتجةةةةةةةةةةةا تطبيق تدابري الصحة النباتية على بند خاضع للوائح الصحة النباتية ملنع إفالت اآلفةات
(لبنةةةد خاضةةةع [اهليئة]5105 ،
للةةوائح الصةةحة
النباتية)

consignment

شحنة

كمية من النباتات ،املنتجات النباتية و/أو أى بنود أخرى تنقل من بلد آلخر ،وتشرملها،
عند اإلقتضاء ،شهادة صحية نباتية واحدة (ميكن أن تتألف الشحنة من سرلعة واحردة أو
أكثر أو رسالة) [املنظمة0991 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5110 ،
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transit

containment

contaminating pest

املعيار الدولي

شحنة عابرة

رقم 5

شحنة متر عرب بلد ما دون أن تكون مستوردة (من ِقبله) واليت قد ختضع لتةدابري الصةحة
النباتية[.املنظمة0991 ،؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتردابري الصرحة النباتيرة0996 ،؛
جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية 0999؛ تعديل اهليئة املؤقترة لتردابري الصرحة
النباتية5115 ،؛ تعديل املعيار الدولي رقم 5116 .52؛ سابقا "بلد العبور"]

احتوا *

تطبيق تدابري الصحة النباتية يف املنطقة املصابة ومرا حوهلرا ملنرع انتشةار آفةة [املنظمرة،
]0992

آفة تلويث*

آفة حتملها سلعة ما ،وفى حالة النباتات واملنتجات النباتية ال تلروث هرذه النباتةات أو
املنتجات النباتية [جلنة اخلرباء املعنية بتردابري الصرحة النباتيرة0996 ،؛ تعرديل جلنرة
اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]0999 ،

contamination

تلوث*

وجود آفات أو بنود أخرى خاضعة للوائح ،يف سلعة ،أو مكان للتخرزين ،أو وسريلة نقرل
أو حاوية ،وال تشكل إصابة (أنظر اإلصابة) [جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتيرة،
0997؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]0999 ،

control
)(of pest

مكافحة (آفة)* تقليص ،احتوا أو استئصال أعداد إحدى اآلفات [املنظمة ]0992

ﻣﻠ

country of origin (of
consignment of
)plant products

بلةةةةةد املنشةةة ة البلد الذى زرعت فيه النباتات التى استمدت منها املنتجةات النباتيةة [املنظمرة0991 ،؛
(لشةةةحنة مةةةن تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية0996 ،؛ تعديل جلنرة اخلررباء املعنيرة
املنتجةةةةةةةةةات بتدابري الصحة النباتية]0999 ،

ﻐ ﺎة

corrective action
)plan (in an area

خطةةةة العمةةةا خطة موثقة ألعمال الصحة النباتية اليت تنفذ يف منطقة حمرددة رمسيةا ألغرراض الصرحة
التصةةةةةةحيحية النباتية إذا ما مت كشف آفة ما ،أو إذا مت جتاوز مستوى التحمرل يف حالرة التنفيرذ القاصرر
(يف منطقة ما) إلجراءات حمددة رمسيا[.اهليئة5119 ،؛ تعديل اهليئة]5103 ،

النباتية)*
country of origin (of
a consignment of
)plants

بلةةةةةد املنشةةة ة البلد الذى زرعت فيه شةحنة النباتةات [املنظمرة0991 ،؛ تعرديل جلنرة اخلررباء املعنيرة
(لشةةةةةةةةةةحنة بتدابري الصحة النباتية0996 ،؛ تعديل جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة النباتيرة،
]0999
نباتات)*

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

بلةةةةةد املنشةةة ة البلد الذى تعرضت فيره البنةود اخلاضةعة للةوائح للتلةوث ألول مررة باآلفةات [املنظمرة،
(للبنةةةةةةةةةةةود 0991؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية 0996؛ تعديل جلنرة اخلررباء
اخلاضعة للوائح املعنية بتدابري الصحة النباتية ]0999
خبةةةةةةةةةةةال
النباتةةةةةةةةةةات
واملنتجةةةةةةةةات
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النباتية)*
cut flowers and
branches

أ هةةار وأغصةةا أجزاء النباتات الغضة املستخدمة يف أغرراض الزينرة أو الزراعرة [املنظمرة0991 ،؛ تعرديل
مقطوفةةةةةةةةةةةة اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5110 ،
(بوصفها فئة من
السلع)*

debarked wood

خشب ّمت تعريضه ألي عمليرة ترؤدي إىل إزالرة القشةور (اخلشرب املقشرور لريس بالضررورة

اخلشب املقشور

خشب ًا خاليا من القشرة) [اهليئة .5113 ،ال ينطبق]
delimiting survey

مسةةةح لتعةةةي

مسح جيرى لتعيني حدود منطقة تعترب مصابة بآفة أو خالية منةها [املنظمة؛ ]0991

احلدود
detection survey

detention

مسح كشفي

مسح جيرى يف منطقة للكشف عمرا إذا كران يوجرد بهرا آفةات [املنظمرة ،0991 ،تعرديل
املنظمة ]0992

احتجا

إبقاء شحنة يف حجز أو حمتجز رمسي كتدبري من تدابري الصحة النباتية (أنظرر احلجةر

ﻣﻠ

الزراعي) [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة 0992؛ جلنة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة
النباتية ،0999 ،اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5112 ،

ﻐ ﺎة

devitalization

إماتة

dose mapping

رسةةةم خةةةرائط قياس توزيع اجلرعةات املمتصةة يف نطراق شةحنة العمليةة عرن طريرق اسرتخدام مقةاييس
اجلرعات

عملية جعل النباتات أو املنتجات النباتية غري قرادرة علرى اإلنبرات ،أو النمرو أو التكراثر
[اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5110 ،

اجلرعات املوضوعة يف مواقع حمرددة يف نطراق شةحنة العمليةة [املعيرار الردولي رقرم .03
]5113
ال ينطبق

ecosystem

النظةةةةةةةةةةةةةا
االيكولوجى

تشكيلة مركبة من جمموعات نبات وحيوان وكائنات حيرة ديناميكيرة وبيئتهرا الالحيّرة يف
تفاعلها مع بعضها البعض كوحدة وظيفية [املعيرار الردولي رقرم  ،0992 .3تعرديل اهليئرة
املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5112 ،

efficacy (of a
)treatment

فعالية (العالج) تأثري حمدد على اآلفات ،ميكن قياسه وتكراره ،حيدثه عالج موصوف [املعيار الردولي رقرم
]5113 .03

emergency action

إجراء فوري من إجرا ات الصحة النباتية يُتخذ عند وجرود حالرة جديردة أو غرري متوقعرة
للصحة النباتية [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5110 ،
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مسرد مصطلحات الصحة النباتية

emergency measure

endangered area

entry (of a
)consignment

املعيار الدولي

رقم 5

تدبري طارئ

لوائح أو إجرا ات خاصة بالصحة النباتية وضعت بصفة عاجلرة بسربب حالرة جديردة أو
غري متوقعة يف جمال الصحة النباتية .وميكن أن يكرون التردبري الطرارد تردبرياً مؤقتر ًا أم ال
[اهليئة املؤقتة5110،؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5112 ،

منطقة مهددة*

منطقة تشجع فيها العوامل األيكولوجية على توطن آفة يُسبب وجودها يف املنطقةة خسرائر
اقتصادية كبرية [املنظمة0992 ،؛ تعديل اهليئة ]5103

دخول (شحنة) االنتقال عن طريق نقطة دخول إىل منطقة [املنظمة]0992 ،
انتقال آفة إىل منطقة ليست موجودة فيها بعد أو إذا كانت موجودة فإنها تكون غري موزعرة

)entry (of a pest

دخول (آفة)

equivalence (of
phytosanitary
)measures

تعةةةادل (بةةة احلالة اليت حتقق فيهرا تةدابري خمتلفرة للصةحة النباتيةة ،بالنسربة إىل خمراطر حمرددة
تةةدابري الصةةحة لألفات ،مستوى احلماية املناسب لدى إحدى األطراف املتعاقدة[.املنظمرة0992 ،؛ تعرديل
جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية ،0999 ،اسرتنادا إىل اتفاقيرة تطبيرق الصرحة
النباتية)
والصحة النباتية ملنظمة التجارة العاملية (منظمة التجارة العامليةة)0993 ،؛ تعرديل املعيرار
الدولي رقم ]5112 .53

فيها على نطاق واسع وختضع فيها للمكافحة الرمسية [املنظمة]0992 ،

ﻣﻠ

establishment
)(of a pest

توطن

استقرار آفة ،خالل املستقبل املنظور ،يف منطقة ما بعرد دخوهلةا إليهرا [املنظمرة0991 ،؛
تعديل املنظمة  ،0992تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات0997 ،؛ سابقا" :يتوطن"]

field

حقا

قطعة أرض ذات ختوم حمددة يف مكا إنتاج تزرع فيها سلعة [املنظمة]0991 ،

وجد خاليا

التفتيش على شحنة ،حقا أو مكةا إنتةاج واعتبراره خاليةاً مةن آفةة حمرددة [املنظمرة،
]0991

eradication

find free

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

fresh

fruits and vegetables

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ﻐ ﺎة

استئصال*

تطبيق تةدابري الصةحة النباتيةة للرتخلص مرن آفةة يف منطقةة [املنظمرة0991 ،؛ تعرديل
املنظمة0992 ،؛ سابقا :يستأصل]

خةةةةةال مةةةةةن اخللو من آفات (أو من آفة حمددة) تسمح أعردادها أو كمياتهرا بالكشرف عنهرا عرن طريرق
(بالنسةةةةةةةةةبة تطبيق إجرا ات الصحة النباتية [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة0992 ،؛ تعرديل جلنرة
لشةةحنةح حقةةا اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]0999 ،
أو مكا إنتاج)
طا ج

حي ،غري جمفف أو جممد أو حمفوظ بأى طريقة أخرى [املنظمة]0991 ،

الفواكه واخلضر األجزاء الغضة من النباتات املسرتخدمة يف أغرراض االسرتهالك أو التصرنيع ولريس للزراعرة
(بوصفها فئة من [املنظمة0991 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة5110 ،؛ تعديل اهليئة ]5102
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رقم 5

السلع)
fumigation

germplasm

grain

growing medium

growing period (of a
)plant species

growing season

مادة وراثية

نباتات ختصص لالستخدام يف برامج الرتبية أو الصيانة [املنظمة]0991 ،

حبوب (بوصفها البذور املستخدمة ألغراض التصنيع أو االستهالك وليس للزراعرة [املنظمرة0991 ،؛ تعرديل
فئة من السلع)* اهليئة املؤقتة5110 ،؛ تعديل اهليئة ]5102
وسط النمو

أي مادة تنمو فيها جذور النباتات أو أي مادة ختصص هلذا الغرض [املنظمة]0991 ،

فةةةةرتة النمةةةةو فرتة النمو النشط خالل موسم النمو [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5113 ،
(لنوع نباتي)
موسم النمو

فرتة أو فرتات ،من العام تنمو فيها النباتةات منرواً نشرطاً يف منطقةة ،أو مكةا إنتةاج ،أو
موقررع إنترراج [منظمررة األغذيررة والزراعررة0991 ،؛ تعررديل اهليئررة املؤقتررة لترردابري الصررحة
النباتية]5113 ،

املوئا

جزء من نظا إيكولوجي تتوافر فيه ظروف تسمح لكائن حي ما بأن يوجد فيه أو يسرتوطن
فيه طبيعي ًا [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية5112 ،؛ تعديل اهليئة ]5102

ﻣﻠ

habitat

تبخري

معاجلة سلعة بعامل كيميائي يتخلل السلعة بصورة كاملة أو رئيسية وهو يف احلالة الغازيرة
[املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة]0992 ،

ﻐ ﺎة

harmonization

توافةةةةةةةةةة  -قيام البلدان املختلفرة بوضرع وإقررار وتطبيرق تةدابري للصةحة النباتيةة تسرتند اىل معةايري
مشرتكة ]املنظمة0992 ،؛ تعديل جلنة اخلرباء ،0999 ،استنادا اىل اتفاق منظمة التجرارة
جتانس
العاملية املتعلقة بتطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية[

harmonized
phytosanitary
measures

تةةدابري الصةةحة تدابري الصحة النباتية التى تضعها األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقايرة النباترات

heat treatment

النباتية املوحدة استنادا إىل معايري دولية [االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]0997 ،
املعاجلةةةةةةةةةةة عملية تسخني سلعة حتى تصل إىل حد أدنى من احلرارة لفرتة زمنية دنيرا وفقراً ملواصرفات
باحلرارة

فنية معرتف بها رمسيا [املعيرار الردولي رقرم 5115 .02؛ تعرديل اهليئرة املؤقترة لتردابري
الصحة النباتية]5112 ،

host pest list

قائمةةةةة آفةةةةات قائمة لآلفات اليت تصيب نوعا من أنواع النباتات ،بشكل شامل أو يف منطقة معينة [جلنة
اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية ،0996 ،تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة
العائا
النباتية ]0999

host range

نطةةاق النباتةةات األنواع النباتية القادرة ،يف ظل الظروف الطبيعية ،علرى إعالرة آفةة حمرددة أو كةائن حةي

املعيار رقم 16 -5

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

املعيار الدولي

مسرد مصطلحات الصحة النباتية

رقم 5

إذ استرياد

وثيقة رمسية ترخص باسترياد سةلعة أساسرية مرا وفقرا لشرروط تةدابري الصةحة النباتيةة
احملددة لإلسترياد [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة 0992؛ اهليئة املؤقتة لتردابري الصرحة
النباتية؛ ] 5112

التخميا

جعل الكائنات الدقيقة غري قادرة على النمو [املعيار الدولي رقم ]5113 .03

ظهور (آفة ما)

نسبة أو عدد الوحدات اليت توجد فيها آفة ما يف عينرة مرا ،أو شةحنة ،أو حقةا أو أيرة
مجاعات أخرى معرفة [اهليئة]5119 ،

غزوة

جتمع آفات معزول اكتشف حديثا يف منطقةة معينرة ،ال يعررف عنره أنره متةوطن ،ولكرن
ينتظر أن يظل على قيد احلياة يف املستقبل القريب [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتيرة،
]5113

إصابة (سلعة)

وجود آفة من آفات النباتات أو املنتجةات النباتيةة املعنيرة حيرة يف سةلعة مرا .واإلصرابة
تشمل العدوى [جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية0997 ،؛ تعديل جلنة اخلررباء
املعنية بتدابري الصحة النباتية]0999 ،

inspection

تفتيش

الفحص البصري الرمسي للنباتةات أو املنتجةات النباتيةة أو البنةود األخررى اخلاضةعة

inspector

مفتش

import permit

inactivation

)incidence (of a pest

incursion

infestation
)(of a commodity

ﻣﻠ

العائلة

حمدد آخر [املنظمة ،0991 ،تعديل املعيار الدولي رقم ] 5112 .3

ﻐ ﺎة

للوائح الصحة النباتية من أجل حتديد ما إذا كانرت اآلفةات موجرودة و/أو حتديرد مردى
االمتثررال للةةوائح الصةةحة النباتيةةة [املنظمررة0991 ،؛ تعررديل املنظمررة0992 ،؛ سررابقا:
"يفتش"]

integrity (of a
)consignment

intended use

interception (of a
)consignment

interception
)(of a pest

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

شخص مرخص له من املنظمة القطرية لوقاية النباتات بتنفيذ املهام بها [املنظمة ]0991

متاميةةةةةةةةةةةةة تركيبة الشحنة حسب الوصف الوارد يف شهادة الصحة النباتية اخلاصة بها أو أي وثيقرة
(الشحنة)*

أخرى مقبولة رمسي ًا ،واحملافظة عليها دون فقد أو إضافة أو استبدال [اهليئة]5117 ،

االسةةةةةةةةتخدا

الغرض املعلن الذي استوردت ،أو أنتجت أو استعملت مرن أجلره النباتةات ،أو املنتجةات

املقصود

النباتية ،أو بنود أخرى [املعيار الدوىل رقم  ،5115 .06تعديل اهليئة]5119 ،

اعةةةةةةةةةةرتاض رفض شحنة مسرتوردة أو إخضراع دخوهلةا لضروابط معينرة بسربب عردم االمتثرال للةوائح
(شحنة)

الصحة النباتية [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة]0992 ،

اعرتاض (آفة)

الكشف عن آفة أثناء التفتيش أو إجراء اختبرار علرى شةحنة مسرتوردة [املنظمرة0991 ،؛
تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]0996 ،

املعيار رقم 17 -5

املعيار الدولي

مسرد مصطلحات الصحة النباتية

رقم 5

intermediate
quarantine

حجةةر راعةةةى حجر راعي يف بلد خبالف بلد املنش أو بلد الوجهة [جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة
النباتية]0996 ،
وسيط

International Plant
Protection
)Convention (IPPC

االتفاقيةةةةةةةةةةة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،بصيغتها املودعة لدى منظمة األغذية والزراعة يف رومرا يف
الدوليةةة لوقايةةة  0920وبالتعديالت الالحقة اليت أدخلت عليها [املنظمة]0991 ،
النباتات

International
Standard for
Phytosanitary
Measures

املعيةةار الةةدولي معيار دولي أقره مؤمتر منظمة األغذية والزراعة ،أو اهليئة املؤقتة لتردابري الصرحة النباتيرة
لتدابري الصةحة أو هيئة تدابري الصحة النباتية ،املنشأة مبوجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتةات [جلنرة
اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية0996 ،؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة
النباتية
النباتية]0999 ،

introduction (of a
)pest

دخول (آفة)

دخول آفة ينجم عنه توطنها [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة0992 ،؛ االتفاقية الدوليرة
لوقاية النباتات]0997 ،

inundative release

اإلطةةةةةةةةةةةالق إطالق أعداد كبرية من عواما املكافحة البيولوجية أو الكائنات احلية املفيدة بعد إنتاجها
الغفري بهدف حتقيق مفعول سريع [املعيار الدولي رقم 0996 .3؛ املعيار الدولي املرنقح رقرم
االغراقى
]5112 .3

IPPC

االتفاقيةةةةةةةةةةة خمتصر لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،بصيغتها املودعة لدى منظمة األغذية والزراعة
الدوليةةة لوقايةةة يف روما يف  ،0920وبالتعديالت الالحقرة الريت أدخِلرت عليهرا [املنظمرة0991 ،؛ تعرديل
اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5110 ،
النباتات

international
standards

ISPM

ﻐ ﺎة

irradiation

ﻣﻠ

معايري دولية

معايري دولية توضع وفقا للمادة  ،01الفقرتني  0و 5من االتفاقية الدولية لوقاية النباتةات
[االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]0997 ،

تشعيع

معاجلة بأي نوع من اإلشعاع املؤين [املعيار الدولي رقم ]5113 .03

املعيةةار الةةدولي خمتصر املعيار الدولي لتدابري الصةحة النباتيةة [جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة
لتدابري الصةحة النباتية0996 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5110 ،
النباتية

kiln-drying

التجفيةةةةةةف يف عملية جتفيف األخشاب يف غرفة مغلقة باستخدام احلررارة و/أو ضربط الرطوبرة للوصرول اىل
حمتوى الرطوبة املطلو [املعيار الدوىل رقم ]5115 .02
القمائن*

living modified

الكةةةائن احلةةةي أي كائن حي حمور ميتلك تركيبة جديدة من مرواد جينيرة مت احلصرول عليهرا عرن طريرق

املعيار رقم 18 -5

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

مسرد مصطلحات الصحة النباتية

organism
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احملور

رقم 5

استخدام التقانة األحيائية احلديثة [بروتوكول قرطاجنة بشرأن السرالمة األحيائيرة الترابع
التفاقية التنوع البيولوجي( 5111 ،اتفاقية التنوع البيولوجيح ])5111

LMO

الكةةةائن احلةةةي خمتصر الكائن احلي احملور [املعيار الدولي رقم ]5113 .00
احملور

lot

رسالة (لط)

عدد من وحدات سلعة واحدة تتميز بتجانسرها يف التكروين واملنشرأ ومرا إىل ذلرك ،وتشركل
جزءا من شحنة [املنظمة]0991 ،

mark

minimum absorbed
)dose (Dmin

modern
biotechnology

عالمة*

ختم رمسى أو وسم رمسى ،معرتف به دوليا ،يوضع على مةادة خاضةعة للةوائح لالشرهاد
حبالتها من حيث الصحة النباتية [املعيار الدوىل رقم ]5115 .02

جرعةةةةة دنيةةةةا اجلرعة الدنيا احمللية املمتصة ضمن محولة العملية [املعيار الدولي رقم ]5113 .03
ممتصة
التقانةةةةةةةةةةةةة تطبيقات:
األحيائيةةةةةةةةة

ﻣﻠ

احلديثة

(أ) تقنيات داخل أنابيب االختيرار للحرامض النرووي املؤتلرف ريبروز منقروص األوكسرجني
( ،)DNAواحلقن املباشر للحامض النووي يف اخلاليا أو العضيات؛ أو

ﻐ ﺎة

( ) دمج اخلاليا إىل أن تصربح خرارج فئتهرا التصرنيفية؛ وتتغلرب علرى حرواجز التكراثر
الفسريولوجي الطبيعيرة أو إعرادة اإلئرتالف ،وال تعتررب تقنيرات مسرتخدمة يف الرتبيرة
واالنتخا الطبيعيني [بروتوكرول قرطاجنرة بشرأن السرالمة األحيائيرة الترابع التفاقيرة
التنوع احليوي]5111 ،

monitoring

monitoring survey

رصد

عملية رمسية مستمرة للتحقق من أوضراع الصرحة النباتيرة [جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري
الصحة النباتية]0996 ،

مسح رصدي

مسح مستمر للتحقق من خصائص أعداد اآلفات [املنظمة]0992 ،

national plant
protection
organization

املنظمة القطرية إدارة رمسية تنشئها إحدى احلكومات للنهوض بالوظائف اليت حددتها االتفاقية الدوليةة
لوقاية النباتات لوقاية النباتات [املنظمة0991 ،؛ سابقا" :منظمة (قطرية) لوقاية النباتات"]

natural enemy

كائن يعيش على حسا كائن آخر يف منطقة نشأته وقد يسراعد علرى تقلريص أعرداد ذلرك
الكائن .وهو يضرمّ أشةبا الطفيليةات ،والطفيليةات والكائنةات املفرتسةة وآكلرة النباترات

العدو الطبيعي

واملمرضات [املعيار الدولي رقم 0996 .3؛ املعيار الدولي املنقح رقم ]5112 .3

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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non-quarantine pest

آفةةة ال عضةةع آفة ال تعترب من آفات احلجر الزراعي يف منطقة ما [املنظمة]0992 ،
للحجر الزراعي

NPPO

املنظمة القطرية خمتصةر للمنظمةة القطريةة لوقايةة النباتةات [املنظمرة0991 ،؛ تعرديل اهليئرة املؤقترة،
لوقاية النباتات ]5110

official

(إجراء) ينشأ أو يرخص به أو ينفذ من جانب منظمة قطريةة لوقايةة النباتةات [املنظمرة،
]0991

رمسي

outbreak

تفشي

جتمع آفات اكتشف حديثا ،مبا يف ذلك الغزوات ،أو الزيادة املفاجئة لتجمع آفات متروطن
يف منطقة معينة [منظمة األغذية والزراعة0992 ،؛ تعديل اهليئرة املؤقترة لتردابري الصرحة
النباتية]5113 ،

مواد التعبئة

املنتج املستخدم يف دعم سلعة أو محايتها أو نقلها [املعيار الدولي رقم ]51.5113

الطفيا

كائن حى يعيش على – أو داخل  -كائن أكررب ويتغرذى عليره[ ).املعيرار الردولي رقرم .3
]0992

packaging

ﻐ ﺎة

parasite

ﻣﻠ

official control

مكافحة رمسية اإلنفاذ الفعلي للوائح الصحة النباتية املُلزِمة وتطبيق تدابري الصحة النباتية املُلزِمة بغررض
حلجرريةة اخلاضرعة للروائح
حلجرريةة أو إدارة اآلفةات غةري ا ج
استئصال أو احتوا اآلفةات ا ج
[اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية5110 ،؛ تعديل اهليئة ]5103

parasitoid

شبيه الطفيا

pathogen

الكائن املمرض

كائن دقيق يسبب مرضا [املعيار الدولي رقم ]0992 .3

pathway

طري

أي وسيلة متكن اآلفة من الدخول أو االنتشار [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة]0992 ،

آفة

أي نوع أو ساللة أو منط بيولوجى من الكائنات النباتية أو احليوانيرة أو أي عامرل ممةرض

pest

حشرة ال تتطفل إال فى أطوارها غري الناضجة ،وتقترل عائلرها فرى غمرار تطورهرا ،وتعريش
حرة عند وصوهلا اىل مرحلة البلوغ [املعيار الدولي رقم ]0992 .3

أو مؤذ للنباتةات أو املنتجةات النباتيةة .مالحظرة :تسرتخدم آفرة نباتيرة ملصرطلح آفرة يف
االتفاقيرة الدوليررة لوقايررة النباتررات [املنظمررة0991 ،؛ تعررديل املنظمررة0992 ،؛ االتفاقيررة
الدولية لوقاية النباتات0997 ،؛ تعديل اهليئة]5105 ،
pest categorization
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غري حجرية خاضعة للوائح [املعيار الدولي رقم ]5110 .00
pest diagnosis

تشخيص اآلفة

pest free area

منطقةةة خاليةةة منطقة ال توجد فيها آفة بعينها كما يستدل من األدلة العلمية مرع احملافظرة رمسيةا علرى
من آفة بعينها خلوها على النحو املناسب [املنظمة0992 ،؛ تعديل اهليئة ]5102

pest free place of
production

مكةةا لإلنتةةاج مكان لالنتاج خال من اآلفات :مكران لالنتراج ال تظهرر فيره آفرة معينرة كمرا يسرتدل مرن
خةةال مةةن آفةةة الشواهد العلمية ،وجيرى فيه احملافظة على هذه احلالة رمسيا عند االقتضاء [املعيار الردوىل
رقم ]0999 :01
بعينها

pest free production
site

موقةةع لإلنتةةاج مكان لإلنتاج ال توجد فيه آفة معينة على النحو الذي تثبته األسانيد العلميرة وهرو املكران،
خةةال مةةن آفةةة حسب مقتضى احلال الذي حيافظ فيه رمسيا على هذا الوضع لفرتة معينرة [املعيرار الردولي
رقم 0999 .01؛ تعديل اهليئة ]5102
بعينها

pest record

وثيقة توفر املعلومات املتعلقة بوجود أو عدم وجود آفة بعينها يف موقع بعينه يف وقت معرني

سجا اآلفات

عملية كشف آفة ما وحتديد هويتها[ .املعيار الدوىل رقم ]5116 .57

خمةةاطر اآلفةةات احتمال دخول آفةة مرا وانتشةارها وحجرم العواقرب االقتصرادية احملتملرة املرتبطرة برذلك
(لآلفةةةةةةةةةةات [املعيار الدولي رقم  5117 .5؛ تعديل اهليئة ]5103
احلجرية)

pest risk (for
regulated non)quarantine pests

ﻐ ﺎة

pest risk (for
)quarantine pests

ﻣﻠ

داخل منطقة (بلد يف العادة) مع وصف الظروف احمليطرة [جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري
الصحة النباتية]0997 ،

خمةةاطر اآلفةةات احتمال أن يؤثر وجود آفة يف نباتات معدة للزراعة على االستخدا املقصود هلذه النباتات
(لآلفةةةات غةةةري بتأثري اقتصادي غري مقبول (انظر الضميمة رقم  5ملسرد مصطلحات الصحّة النباتية) [املعيرار
احلجريةةةةةةةةةة الدولي رقم ]5117 .5
اخلاضةةةةةةةةةعة
للوائح)

pest risk analysis
(agreed
)interpretation

pest risk assessment
)(for quarantine pests

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

حتليةةا خمةةاطر عملية تقييم القرائن البيولوجية أو أية قرائن علمية واقتصادية أخر لتحديد ما إذا كا
اآلفةةةةةةةةةةةةات كائن حي يعترب آفةح وما إذا كا ينبغي إخضاعه للقواعةدح ومةد قةوة تةدابري الصةحة
(التفسري املتفة النباتية اليت سةتتخذ حيالةه الدوليرة لوقايرة النباترات0997 ،؛ املعيرار الردولي رقرم :5
]5117
عليه)
تقيةةيم خمةةاطر تقييم احتمال دخول وانتشار آفة ،والنتائج االقتصادية احملتملة املرتبطرة برذلك [املنظمرة،
اآلفةةةةةةةةةةةةات 0992؛ املعيار الدوىل املرنقح رقرم 5110 .00؛ املعيرار الردولي رقرم 5117 .5؛ تعرديل اهليئرة
(بالنسةةةةةةةةةبة ]5103
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لآلفةةةةةةةةةةةةات
حلجررية)
ا ج
pest risk assessment
(for regulated non)quarantine pests

تقيةةيم خمةةاطر تقييم احتمال أن تؤثر آفة ما يف النباتات املخصصة للزرع على االستخدا املرجو مرن تلرك
اآلفةةةةةةةةةةةةات النباتات فتحدث فيها تأثرياً اقتصادياً غري مقبول ([تعديل اهليئرة املؤقترة لتردابري الصرحة
(املتعلقةةةةةةةةةةة النباتية5112 ،؛ تعديل اهليئة ]5103
باآلفةةةات غةةةري
احلجريةةةةةةةةةة
اخلاضةةةةةةةةةعة
للوائح)

pest risk
management (for
)quarantine pests

إدارة خمةةةةةاطر تقييم وحتديرد اخليرارات املتاحرة للتقليرل مرن خمراطر دخةول آفةة وانتشةارها [املنظمرة،
اآلفةةةةةةةةةةةةات 0992؛ املعيار الدولي املعدل رقم ]5110 .00
(بالنسةةةةةةةةةبة
لآلفةةةةةةةةةةةةات
حلجررية)
ا ج

ﻣﻠ

اخلاضعة للوائح
pest status (in an
)area

PFA

ﻐ ﺎة

pest risk
management (for
regulated non)quarantine pests

إدارة خمةةةةةاطر تقييم اخليارات املتاحة للحد من خطرر أن حتردث آفةة مرا يف النباتةات املخصصةة للةزرع
اآلفات (املتعلقة تأثرياً اقتصادياً غري مقبول على االسةتخدا املرجةو مرن تلرك النباتةات وانتقراء اخليرارات
باآلفةةةات غةةةري [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية5112 ،؛ تعديل اهليئة ]5103
احلجريةةةةةةةةةة

أوضةةةاع اآلفةةات وجررود أو عرردم وجررود آفةةة يف منطقةةة ،يف الوقررت احلاضررر ،مبررا يف ذلررك توزعهررا حسررب
(يف منطقة ما)

األحوال ،كما أمكرن حتديرده رمسيةا علرى أسراس اخلرربة واسرتنادا إىل سةجالت اآلفةات
اجلارية والتارخيية وغريها من املعلومات [جلنة اخلرباء املعنيرة بتردابري الصرحة النباتيرة،
0997؛ تعديل اهليئة املؤقتة]0993 ،

منطقةةة خاليةةة خمتصر منطقة خالية من آفة بعينها [املنظمة0992 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة]5110 ،
من آفة بعينها

phytosanitary action

عمليات الصةحة العمليات الرمسية مثل التفتيش أو االختبار أو اإلشرا أو املعاجلة ،الريت تُنفرذ تطبيقراً
النباتية

phytosanitary
certificate
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لتدابري الصحة النباتية [اهليئة املؤقتة لتردابري الصرحة النباتيرة5110 ،؛ تعرديل اهليئرة
املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5112 ،

شةةهادة الصةةحة وثيقة ورقية أو إلكرتونية رمسيةة متسرقة مرع منراذج شرهادات االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة
النباتات ،تفيد بأن الشحنة تلريب متطلبةات الصةحة النباتيةة علةى الةواردات [املنظمرة،
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0991؛ تعديل هيئة تدابري الصحة النباتية]5105 ،

phytosanitary
certification

اشهاد بالصةحة إتباع إجةرا ات الصةحة النباتيةة املفضرية إىل إصردار شةهادة الصةحة النباتيةة [املنظمرة،
]0991
النباتية

phytosanitary
import
requirements

شرررررررررررروط تدابري حمددة للصحة النباتية وضعها البلد املستورد بالنسبة إىل الشرحنات الوافردة إىل ذلرك
االسرررررررترياد البلد [تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5112 ،

phytosanitary
legislation

تشةةةةةةةةريعات القوانني األساسية اليت متنح السلطة القانونيرة للمنظمةة القطريةة لوقايةة النباتةات والريت

املتعلقررررررررررة
بالصررررررررحة
النباتية

phytosanitary
measure (agreed
)interpretation

الصحة النباتية

ميكن االستناد إليها يف وضع لةوائح الصةحة النباتيةة [املنظمرة0991 ،؛ تعرديل املنظمرة،
]0992

ﻣﻠ

تةةدابري الصةةحة أي تشريع وتنظريم أو إجرراء رمسري يهردف إىل منرع إدخرال أو انتشرار اآلفرات اخلاضرعة
النباتيةةةةةةةةةةةة للحجر الصحي أو احلد من التأثري االقتصادي لآلفرات املنتشررة [املنظمرة0992 ،؛ تعرديل
(التفسررري املتفررق االتفاقية الدولية لوقاية النباترات  ،0997تعرديل اهليئرة املؤقترة لتردابري الصرحة النباتيرة
 ،5115تعديل اهليئة تدابري الصحة النباتية )5103
عليه)

ﻐ ﺎة

التفسري املتفق عليه لتعبري تدابري الصحة النباتية هو الذى يفسر العالقة بني تلك التدابري واآلفات احلجرية اخلاضعة للوائح وهذه العالقة
ليست واضحة مبا فيه الكفاية يف التعريف الوارد يف املادة  00من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()0997
phytosanitary
procedure

إجةةةةةةةةةرا ات أى منهج مقرر رمسيا لتنفيذ تدابري الصحة النباتية ،مبا يف ذلك إجراء عمليات التفتةيش
الصحة النباتية أو االختبار أو املراقبة أو العالج فيما يتصل باآلفات اخلاضعة للةوائح [املنظمرة0991 ،؛
تعديل املنظمة0992 ،؛ تعديل جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة النباتيرة0999 ،؛
تعديل اهليئة املؤقتة5110 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5112 ،

phytosanitary
regulation

حلجرريةة ،أو حترد مرن اآلثرار
لةةوائح الصةةحة القواعد الرمسية اليت متنرع دخةول و/أو انتشةار اآلفةات ا ج
حلجررية اخلاضةعة للةوائح ،مبرا يف ذلرك حتديرد تردابري إصردار
االقتصادية لآلفات غري ا ج
النباتية
شهادات الصحة النباتية [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة0992 ،؛ جلنة اخلرباء املعنيرة
بتدابري الصحة النباتية0999 ،؛ اهليئة املؤقتة]5110 ،

phytosanitary
security (of a
)consignment

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

أمةةةةن الصةةةةحة احملافظة على سالمة شحنة ما ومنع إصابتها وتلوثها بآفات خاضعة للوائح ،مرن خرالل
النباتيةةةةةةةةةةةة تطبيق تدابري صحة نباتية مناسبة [اهليئة]5119 ،
(لشحنة ما)*
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رقم 5

place of production

plant products

مكا اإلنتاج

املنتجةةةةةةةةةات مواد غري مصنعة ذات أصل نباتى (مبا يف ذلك احلبوب) ومرواد مصرنعة ميكرن أن تكرون،
النباتية

plant protection
organization
)(national

أي مكان أو جمموعة حقول تعمرل بوصرفها وحردة إنتاجيرة أو زراعيرة واحردة[ .املنظمرة،
0991؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية0999 ،؛ تعديل اهليئة ]5102

بسبب طبيعتها أو طريقة جتهيزها ،خطرا مرن زاويرة دخةول وانتشةار اآلفةات [املنظمرة،
 ،0991تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات0997 ،؛ سابقا "منتج نباتى"]

منظمةةةة وقايةةةة أنظر منظمة وقاية النباتات القطرية
النباتةةةةةةةةةةات
(قطرية)

planting (including
)replanting

غةةر (مبةةا يف أى عمليات لوضع النباتةات يف وسةط منةو ،أو للتطعريم أو غرريه مرن العمليرات املماثلرة،
ذلةةةةا إعةةةةادة ضمانا لنموها أو تكاثرها أو إكثارها فيما بعد [املنظمة ،0991 ،تعديل جلنة اخلرباء املعنيرة
بتدابري الصحة النباتية]0999 ،
الغر )

plants

نباتات

نباتات حية أو أجزاء منها ،مبا يف ذلك البذور واملادة الوراثية [املنظمة0991 ،؛ تعرديل
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]0997 ،

نباتات الغر

نباتات يعتزم إبقاؤها مغروسة ،أو يعتزم غرسها أو إعادة غرسها [املنظمة]0991 ،

ﻐ ﺎة

plants for planting

ﻣﻠ

plant quarantine

احلجر الزراعى مجيع األنشطة الرامية اىل منع دخول و/أو انتشار آفات خاضعة للحجر الزراعةى ،أو إىل
ضمان خضوعها للمكافحة الرمسية [املنظمة0991 ،؛ تعرديل املنظمرة 0992؛ تعرديل اهليئرة
]5103

plants in vitro

نباتةةةةةةةةةةةةات نباتات تنمو يف وسط معقم يف حاويات مغلقة [املنظمة0991 ،؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنيرة
مسةةةةةةتنبتة يف بتدابري الصحة النباتية0999 ،؛ اهليئة املؤقتة5115 ،؛ حتل [سابقاً "نباتات مستنبتة فى
أوعية (بوصرفها مزارع أنسجة"؛ تعديل اهليئة ]5102
فئة سلعية)

point of entry

مطار ،ميناء حبرى،نقطة حدودية برية أو أي موقع آخر يعني رمسيا السرترياد الشةحنات
أو لدخول األشخاص [املنظمة0992 ،؛ تعديل اهليئة ]5102

post-entry
quarantine

PRA

املعيار رقم 24 -5

نقطة الدخول

حجةةر مةةا بعةةد احلجر املطبق على شحنة بعد دخوهلا [املنظمة]0992 ،
الدخول
حتليةةا خمةةاطر خمتصر حتليا خماطر اآلفات [املنظمرة0992 ،؛ تعرديل اهليئرة املؤقترة لتردابري الصرحة
النباتية]5110 ،
اآلفات
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

مسرد مصطلحات الصحة النباتية

PRA area

املعيار الدولي

رقم 5

املنطقةةةة التةةةى منطقة جيرى حتليا خماطر اآلفات فيها [املنظمة]0992 ،
يشملها حتليةا
خماطر اآلفات

practically free

خالية فعليا*

شحنة ،حقا ،أو مكا انتاج خيلو من اآلفات (أو آفة بعينها) بأعررداد أو كميات تتجاوز
تلك التى يتوقع أن تنشأ عن ،وتتسق مع ممارسات الزراعة واملناولة اجليردة الترى تسرتخدم
يف انتاج السلعة وتسويقها وتتفق مرع تلرك املمارسرات [املنظمرة0991 ،؛ تعرديل املنظمرة،
]0992

pre-clearance

إجا ة أولية*

إشهاد بالصحة النباتية و/أو إفراج يف بلد املنش جتريه املنظمة القطرية لوقايةة النباتةات
يف بلد الوصول أو جيرى حتت إشرافها املعتاد [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة]0992 ،

الكائن املفرت

عدو طبيعى يفرتس كائنات حيوانية أخرى ويقتات عليها .وهو يقتل أثناء حياته أكثر مرن
فرد منها [املعيار الدوىل رقم ]0992 .3

شحنة العملية

حجم من املواد برتتيب شحن حمدد يعامل كوحدة واحدة [املعيار الدوىل رقم ]5113 .03

predator

process load

ﻣﻠ

processed wood
material

مةةةواد خشةةةبية منتجات من أخشاب ركبت سويا باستخدام الغراء واحلرارة والضغط أو أى توليفرة مرن هرذه
العناصر الثالثة [املعيار الدوىل رقم ]5115 .02
جمهزة

Production site
prohibition

provisional measure

quarantine

quarantine area

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ﻐ ﺎة

موقع إنتاج جزء حمدد من مكان إنتاج تت ّم إدارته كوحدة منفصلة لغايات الصحة النباتية [اهليئة ]5102

حظر

منع استرياد وانتقال آفات أو سلع حمددة مبوجب لوائح الصحة النباتية [املنظمرة 0991؛
تعديل املنظمة]0992 ،

تدبري مؤقت

الئحة أو إجراء للصحة النباتية يتقرر بدون وجود مربرات فنية كاملرة نظررًا لعردم تروافر
معلومات كافية .وخيضع اإلجراء املؤقت لشرط توافر املربرات الفنية الكاملة يف أقرر وقرت
ممكن [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5110 ،

احلجر

احتجاز رمسى لبنود عضع للوائح الصحة النباتيةة مرن أجرل وضرعها حترت املراقبرة أو
إجرراء حبروث عليهررا أو ملواصرلة التفتةةيش عليهرا ،اختبارهةةا و/أو معاجلتهةا [املنظمررة،
0991؛ تعديل املنظمة0992 ،؛ جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]0999 ،

منطقة احلجر* منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي وجيرى داخلها مكافحة هذه اآلفرة رمسيةا
[املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة]0992 ،
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مسرد مصطلحات الصحة النباتية

رقم 5

quarantine pest

آفةةةة خاضةةةعة آفة هلا أهميتها االقتصادية احملتملة للمنطقة املهددة ولكنها ال توجد بعد يف هذه املنطقرة،
للحجر الزراعي أو توجد فيها ولكنها ليست موزعة على نطاق واسع وختضع للمكافحة الرمسية [املنظمة،
0991؛ تعديل املنظمة0992 ،؛ تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]0997 ،

quarantine station

raw wood

re-exported
consignment

reference specimen

الزراعى

يف ذلك الكائنات النافعة،رهن احلجر [املنظمة ،0991 ،تعديل املنظمة  ،0992 ،سرابقا:
حمطة حجر أو مرفق احلجر الزراعى؛ تعديل اهليئة ]5102

خشب خا

خشب مل مير بأى جتهيز أو معاجلة [املعيار الدوىل رقم ]5115 .02

شةةةحنة معةةةاد واملقصود بذلك الشحنة اليت استوردها بلد ما وأعاد تصديرها بعد ذلك .ومن املمكرن خترزين
تصديرها

الشحنة وتقسيمها وضمها إىل شحنات أخرى أو تغيري طريقة تغليفهةا [املنظمرة0991 ،؛
تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية0996 ،؛ جلنة اخلرباء املعنيرة بتردابري
الصحة النباتية0999 ،؛ اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتيرة5110 ،؛ اهليئرة املؤقترة،
5115؛ سابقاً بلد إعادة التصدير]country of re-export[.

منوذج معياري

منوذج ،من جمموعرة لكةائن حةي معرني ،حمفروظ وميكرن النفراذ إليره ،ألغرراض حتديرد
اهلوية ،أو التحقق أو املقارنة[املعيار الدوىل رقم 5112 .3؛ تعديل اهليئة]5119 ،

رفض

منع دخول شحنة أو أى بند آخر خاضع للوائح الصةحة النباتيةة لعردم االمتثرال للةوائح
الصحة النباتية [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة]0992 ،

ﻣﻠ

refusal

حمطةةة احلجةةر حمطة رمسية تستبقى فيها النباتات أو املنتجات النباتية أو اي سلع خاضعة للوائح ،مبرا

ﻐ ﺎة

regional plant
protection
organization

املنظمةةةةةةةةةةةةة منظمة حكومية دولية منوط بها تنفيذ املهام املنصوص عليها يف املادة التاسعة من االتفاقيةة
اإلقليمية لوقاية الدولية لوقاية النباتات [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة0992 ،؛ جلنرة اخلررباء املعنيرة
بتدابري الصحة النباتية0999 ،؛ سابقا" :منظمة (إقليمية) لوقاية النباتات"]
النباتات

regional standards

معايري تضعها منظمة وقاية النباتةات اإلقليميةة لتوجيره أعضراء تلرك املنظمرة [االتفاقيرة
الدولية لوقاية النباتات]0997 ،

معايري إقليمية

regulated area

منطقةةة خاضةةعة منطقة ختضع النباتةات واملنتجةات النباتيةة والبنةود األخررى اخلاضةعة للةوائح ،الريت
تدخل إليها ،أو تكون موجودة فيها أو خترج منها ،للوائح أو تدابري الصحة النباتية ملنرع
للوائح
حلجْريرة
حلجْرية أو للحد من اآلثرار االقتصرادية لآلفرات غرري ا َ
دخول و/أو انتشار اآلفات ا َ
اخلاضعة للوائح [جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة النباتيرة0996 ،؛ تعرديل جلنرة
اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية0999 ،؛ اهليئة املؤقتة5110 ،؛ تعديل اهليئة ]5103

regulated article

بنةةةةد خاضةةةةع أي نباتات ،منتجات نباتية ،مكان ختزين ،تعبئة ،وسريلة نقرل ،حاويرة ،تربرة ،وأي
للةةوائح الصةةحة كائنةةات أخرررى ،أو شرريء آخررر أو مررادة أخرررى ميكررن أن تررأوي اآلفةةات ،أو تررؤدى إىل
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النباتية

regulated non
quarantine pest

رقم 5

انتشارها ،ويرى أنها تستوجب تدابري الصحة النباتية ،وخاصة عندما يكرون هنراك نقرل
دولي [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة0992 ،؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]0997 ،

آفةةةةةةة غةةةةةةري آفةةة ال عضةةع للحجةةر الزراعةةى ويررؤثر وجودهررا يف النباتةةات املخصصةةة للغةةر  ،علررى
حجرية عضةع االستخدا املستهد للنباتات ويكون هلا ترأثري اقتصرادى غرري مقبرول ،وبالتراىل ختضرع
للوائح داخل أراضى الطرف املتعاقد املستورد [االتفاقيرة الدوليرة لوقايرة النباترات0997 ،؛
للوائح
تعديل اهليئة ]5103

regulated pest

آفةةةة خاضةةةعة آفة حجرية أو آفة خاضعة للوائح ولكنها غري خاضعة للحجر الزراعي [االتفاقية الدوليرة
لوقاية النباتات]0997 ،
للوائح

release (into the
)environment

اإلطةةةةةةةةةةةالق اإلفراج العمدى عن كائن يف البيئة [املعيار الدوىل رقم 0992 .3؛ تعديل اهليئة ]5103

release (of a
)consignment

required response

إفةةةةةةةةةةةةةةراج الرتخيص بالدخول بعد اإلجا ة [املنظمة]0992 ،
(عن شحنة)
إعادة الغر

أنظر الغر

ﻣﻠ

replanting

(فى البيئة)

ﻐ ﺎة

االسةةةةةةةتجابة مستوى حمدد آلثار معاجلة ما [املعيار الدولي رقم ]5113 .03
املطلوبة

RNQP

آفةةةةةةة غةةةةةةري خمتصر آفة غري حجرية عضع للوائح [املعيار الدوىل رقم ]5115 .06
حجرية عضةع
للوائح

round wood

أخشةةةةةةةةةةةاب أخشاب غري منشورة طوليا حتتفظ بسطحها الطبيعى املستدير وقرد حتتروى علرى القلرف أو
علو منه [املنظمة]0991 ،
مستديرة

RPPO

املنظمةةةةةةةةةةةةة خمتصر املنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات [املنظمة0991 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة]5110 ،
اإلقليمية لوقاية
النباتات

sawn wood

أخشاب منشورة أخشاب منشورة طوليا ،حتتفظ بسطحها الطبيعى املستدير أو ال حتتفظ به ،وحتتروى علرى
القلف أو علو منه [املنظمة]0991 ،

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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secretary

seeds

SIT

األم

أم اهليئة املعني مبوجب املادة [ 05االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]0997 ،

البذور (بوصفها البذور املخصصة للزراعة وليس لالستهالك أو التصنيع (أنظر احلبوب) [املنظمرة0991 ،؛
فئة من السلع)* تعديل اهليئة املؤقتة5110 ،؛ تعديل اهليئة ]5102
تقنية احلشرات خمتصر تقنية احلشرات العقيمة ([ )SITاملعيار الدولي رقم ]5112 .3
العقيمة

معيار

وثيقة وضعت بتوافق اآلراء واعتمدتها هيئة معرتف بها تروفر ،لالسرتخدام العرام واملتكررر،
قواعد أو خطوط توجيهية أو خصائص ألنشطة معينة أو لنترائج هرذه األنشرطة ،وتسرتهدف
حتقيق الدرجة املثلى من النظام يف سرياق حمردد [املنظمرة ،0992 ،دليرل املنظمرة الدوليرة
للتوحيد القياسى /اهليئة الدولية لاللكرتونيات  0990 :5تعاريف]

sterile insect

حشرة عقيمة

أي حشرة عاجزة عن التكاثر نتيجة خضوعها لعالج حمدد [املعيار الدولي رقم ]5112 .3

sterile insect
technique

تقنية احلشرات طريقة ملكافحة اآلفات من خالل اإلطةالق اإلغراقةي علرى نطراق واسرع حلشةرات عقيمةة
بهدف احلد من تكاثر نفس األنرواع يف إحردى اجملموعرات امليدانيرة [املعيرار الردولي رقرم
العقيمة
]3.5112

stored product

منتج نباتى غري مصنع خمصص لالستهالك أو التصنيع وخمزون يف شركل جراف (ويشرمل

)spread (of a pest

standard

ﻣﻠ

انتشار

مقدار التوزع اجلغرافى آلفة داخل منطقة ما [املنظمة]0992 ،

ﻐ ﺎة

منتج خمزو

بوجه خاص احلبوب والفاكهة واخلضروات اجملففة [املنظمة]0991 ،
suppression

تقليص*

تطبيق تدابري الصحة النباتية يف منطقة مصابة خلفرض أعرداد اآلفةات [املنظمرة0992 ،؛
تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]0999 ،

surveillance

املراقبة

عملية رمسية جلمع وتسجيل البيانات عن وجةود أو عردم وجرود آفةة عرن طريرق املسةح،
الرصد أو أى إجراءات أخرى [جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية،
اهليئة ]5102

survey

مسح*

0996؛ تعرديل

إجراء رمسى جيرى خالل فرتة زمنية لتحديد خصائص جتمع لآلفةات أو لتحديرد األنرواع
التى توجد يف منطقة ما [املنظمرة0991 ،؛ تعديل جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة
النباتية0996 ،؛ تعديل اهليئة ]5102

systems
)approach(es
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أسلو النُظم

خيار إلدارة خماطر اآلفات تتكامل فيه تدابري خمتلفة على أن يكون منها اثنان علرى األقرل
يعمالن بصورة مستقلة ،مبفعول تراكمري [ املعيرار الردوىل رقرم 5115 .03؛ تعرديل اهليئرة
املؤقتة لتدابري الصحة النباتية5112 ،؛ تعديل اهليئة ]5102
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املعيار الدولي

رقم 5

وجود مةربرات وجود مربرات استنادا إىل النتائج التى أمكن التوصل اليها باستخدام حتليا مالئرم ملخةاطر
فنية

اآلفات ،أو أسلو مناظر آخر لفحص وتقييم املعلومات العلمية املتوافرة ،حيثما ينطبق ذلك
[االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]0997 ،

اختبار

الفحص الرمسي ،خبالف الفحص البصرى ،الذى ينفرذ لتربني وجرود اآلفةات أو للوقروف
على آفات معينة [املنظمة]0991 ،

tolerance level (of a
)pest

transience

transit

مستو التحما ظهور آفة ما بوصفه عتبة العمل على مكافحةة تلرك اآلفةة أو منرع انتشةارها أو دخوهلةا
[اهليئة]5119 ،
(آلفة ما)*
الوجود العارض وجود آفة ال يتوقع أن يؤدى إىل توطنها [املعيار الدوىل رقم ]0993 .3
العبةةةةةةةةةةةةور أنظر شحنة عابرة
(الرتانزيت)

transparency

شفافية

ﻣﻠ

املبدأ القاضى بأن تتوافر على الصعيد الدوىل تدابري الصحة النباتيةة واألسربا الداعيرة إىل
وضعها [املنظمة0992 ،؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنيرة بتردابري الصرحة النباتيرة،0999 ،
استنادا اىل االتفاق بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية لدى منظمة التجارة العامليرة
(منظمة التجارة العامليةح ])0993

treatment schedule

ﻐ ﺎة

treatment

املعاجلة

إجررراء مرررخص برره رمسيةةا لقتررل اآلفةةات أو عميلةةها أو إزالتهررا أو تعقيمهررا أو إماتتهةةا
[املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة0992 ،؛ املعيار الدولي رقرم 5115 .02؛ املعيرار الردولي
رقم 5113 .03؛ اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5112 ،

جةةةةةةةةةةةةداول املعلمات الرئيسية إلحدى املعامالت اليت يرتعني اسرتيفاؤها للتوصرل إىل النتيجرة املتوخراة
املعامالت

(مثل قتل آفرات أو إبطةال مفعوهلةا أو الرتخلص منهرا ،أو جعلرها غرري خصربة أو إ الةة
حيويتها) عند مستوى فعالية حمدد [املعيار الدولي رقم ]5117 .53

visual examination

املعاينةةةةةةةةةةةة املعاينة املادية للنباتةات أو املنتجةات النباتيةة ،أو غريهرا مرن البنةود اخلاضةعة للةوائح
البصرية

باستخدام العني اجملرّدة ،أو بواسطة عدسة أو جمسام أو جمهر لكشف اآلفات أو امللوثةات
من دون اللجوء إىل االختبار أو التجهيز [املعيار الدولي رقم ]5112 .53

wood

أخشةةةةةةةةةةةاب اخلشب املستدير ،واخلشب املنشور ،والشظايا أو احلشوات اخلشبية ،مرع وجرود أو بردون
(بوصفها فئة من وجود حلاء [املنظمة0991 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة]5110 ،
السلع)*

wood packaging
material

مةةةواد التعبئةةةة تشررمل اخلشةةب أو منتجررات األخشررا (باسررتثناء منتجررات الررورق) التررى تسررتخدم

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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[املعيار الدوىل رقم ]5115 .02

ﻣﻠ
ﻐ ﺎة
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0

اعتمدت هذه الضميمة ألول مرة من قِبل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية يف دورتها الثالثة يف أبريل/نيسان
واعتمدت املراجعة األوىل هلذه الضميمة يف الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة النباتية يف مارس/آذار 5105

5110

الضميمة جزء واجب االعتبار من

املعيار.

ضميمة  :1خطوط توجيهية لتفسري وتطبي مفهومي "املكافحة الرمسية" و"ليست مو عة على نطاق واسع"

املقدمة
النطاق
تؤمن هذه الضميمة توجيهاً عن:
-

املكافحة الرمسية لآلفات اخلاضعة للوائح،

-

وحتديد متى ميكن اعتبار آفة ما بأنها موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسع ،الختاذ قرار فيمرا إذا كانرت
ترقى ملرتبة آفة حجرية

املراجع

تعرّف املكافحة الرمسية على أنها:

ﻐ ﺎة

تعريف

ﻣﻠ

يشرري املعيرار احلرالي إىل املعرايري الدوليرة للصرحة النباتيرة .وهري متاحرة علرى املنفرذ الردولي للصرحة النباتيرة
((https://www.ippc.int

اإلنفاذ النشط للوائح الصحة النباتية املُلزمة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية املُلزمرة بهردف استئصرال أو إحترواء آفرات
حجرية أو إلدارة آفات غري حجرية خاضعة للوائح.

اخللفية
الكلمات "موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسع ومكافحة رمسياً" تعرب عن مفهوم أساسي يف تعريف آفرة حججْريرة.
واستنادًا لذلك التعريف ،جيب أن تكون األفة احلجرية دائمر ًا ذات أهميرة إقتصرادية ممكنرة للمنطقرة املهرددة .وإضرافة
لذلك ،ينبغي أن تفي إما مبعيار أنها غري موجودة يف تلك املنطقة أو أن تفي باملعايري اجملتمعرة كونهرا موجرودة ولكنهرا
غري موزعة على نطاق واسع وختضع ملكافحة رمسية.
يعرِّف مسرد مصطلحات الصحة النباتية رمسيا على أنه " ينشأ أو يُررخص بره أو ينفذرذ مرن قِبرل منظمرة قطريرة لوقايرة
النباتات" ،واملكافحة على أنها "تقليص ،أو احتواء أو استئصال لتجمع إحدى اآلفات" .ومع ذلرك ،فألغرراض الصرحة
النباتية ،ال يعبِّر مفهوم املكافحة الرمسية بشكل كاف بتوليفة من هذين التعريفني.
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0

والغرض من هذه الضميمة هو تقديم وصف أكثر دقة لتفسري:
-

مفهوم املكافحة الرمسية وتطبيقه يف جمال املمارسة لآلفات احلجرية املوجودة يف منطقرة مرا وأيضراً لآلفرات غرري
احلجرية اخلاضعة للوائح ،و

-

مفهوم " موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسع وختضع ملكافحة رمسية" لآلفات احلجرية.

"غري موزعة على نطاق واسع" ليس مصطلحاً مشموالً يف وصف وضع اآلفة املُدرج يف املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية
رقم .3

املتطلبات
.1

متطلبات عامة

ختضع املكافحة الرمسية للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  ،0وخباصة مبادد عدم التمييز ،والشفافية ،وتعرادل
تدابري الصحة النباتية ،وحتليل خماطر اآلفات.
1.1

املكافحة الرمسية

تشمل املكافحة الرمسية على:
-

املراقبة يف املنطقة (املناطق) املهددة

-

القيود املرتبطة باحلركة إىل أو ضمن املنطقة (املناطق) احملمية مبرا يف ذلرك تردابري الصرحة النباتيرة املطبقرة عنرد
اإلسترياد.

ﻣﻠ

-

اإلستئصال و/أو اإلحتواء يف املنطقة (املناطق) املصابة

ﻐ ﺎة

تشمل مجيع برامج املكافحة الرمسية عناصر مُلزِمة .ومن املطلو  ،كحد أدنى ،أن يكون تقيريم الربنرامج ومراقبرة اآلفرة
جزءًا من برامج املكافحة الرمسية لتحديد مدى احلاجة إىل املكافحرة وتأثريهرا ،لتربيرر التردابري املطبقرة عنرد االسرترياد
للغرض نفسه .ويتعين أن تكون التدابري اليت تطبق عند االسترياد متسقة مع مبدأ عدم التمييز (أنظر القسم  5.5أدناه).
وبالنسبة لآلفات احلَجْرية ،جيوز أن تشمل تدابري االستئصرال واالحترواء عنصرراً للتقلريص .أمرا بالنسربة لآلفرات غرري
حلجْرية اخلاضعة للوائح ،فيجوز استخدام عنصر للتقليص لرتاليف حردوث آثرار اقتصرادية غرري مقبولرة حيرث أن ذلرك
ا َ
ينطبق على االستخدام املقصود لنباتات الغرس.
2.1

غري مو عة على نطاق واسع

"غري موزعة على نطاق واسع" هو مفهوم يعزو إىل وجود اآلفة وتوزيعها ضمن منطقة ما .ميكن وضع اآلفة يف فئة موجودة
وموزعة على نطاق واسع يف منطقة ما أو غري موزعة على حنو واسع ،أوغائبة .ويف حتليل خماطر اآلفة ،يتم حتديد فيما
إذا كانت اآلفة غري موزعة على نطاق واسع يف خطروة التصرنيف .يعرين الوجرود العرارض أنره ال يتوقرع تروطن آفرة مرا
وبالتالي فهي ليست ذات صلة مبفهوم "غري موزعة على نطاق واسع".

املعيار رقم 32 -5

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

مسرد مصطلحات الصحة النباتية  -الضميمة

املعيار الدولي

0

رقم 5

ويف حالة آفة حجرية موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسع ،يتعين على البلد املستورد تعريرف املنطقرة (املنراطق)
املصابة واملنطقة (املناطق) املهددة .وعندما تعترب آفة حجرية غري موزعة على نطاق واسع ،فهذا يعين أن اآلفة حمددة يف
أجزاء من توزعها املمكن وأن هناك مناطق خالية من اآلفة تكون يف خطر من خسارة إقتصادية مرن دخوهلرا أو انتشرارها.
وال حتتاج هذه املناطق املهددة أن تكون متجاورة ولكنها قد تتألف من عدة أجزاء مميزة .وبغية تربير إعالن أن اآلفة غري
موزعة على حنو واسع ،يتعين تأمني وصف وحتديد للمناطق املهددة إذا مت طلرب ذلرك .هنراك درجرة مرن عردم الريقني
مرافقة ألي تصنيف للتوزيع .كما أن التصنيف قد يتغير مع الزمن.
يتعيّن أن تكون املنطقة اليت تكون فيها اآلفة غري موزعة على حنو واسع هي ذاتها كاملنطقة الريت ينطبرق عليهرا الترأثري
اإلقتصادي (مثل املنطقة املهددة) وحيثما تكون اآلفة حتت مكافحة رمسية أو معتربة ملكافحة رمسية .إن اختاذ قرار برأن
آفة ما هي آفة حجرية ،مبا يف ذلك اعتبار توزيعها ،ووضع تلك اآلفة حتت مكافحة رمسية ،يتم منطياً فيما خيص بلدًا
بأكمله .على أنه قد يكون أكثر مناسبة ،يف بعض األحوال ،إلخضاع اآلفة للوائح علرى أنهرا آفرة حجريرة يف أجرزاء مرن
البلد بدالً من البلد بأكمله .ويتوجب مراعاة األهمية اإلقتصادية املمكنة لآلفة لتلرك األجرزاء عنرد حتديرد تردابري الصرحة
النباتية .وكأمثلة عن احلاالت اليت يكون ذلك مناسب ًا هي بلدان تشمل ختومها جزيرة أو أكثر أو حراالت أخررى حيثمرا
توجد حواجز طبيعية أو خمتلقة إصطناعياً أمام تروطن اآلفرة وانتشرارها ،مرن قبيرل البلردان الواسرعة الريت تكرون فيهرا
حماصيل حمددة مقيدة بسبب الطقس إىل مناطق معرفة بشكل جيد.

ﻣﻠ

3.1

القرار بتطبي املكافحة الرمسية

ﻐ ﺎة

قد ختتار منظمة قطرية لوقاية النباتات فيما إذا كانت ستكافح رمسي ًا آفة ذات أهمية إقتصرادية حمتملرة تكرون موجرودة
ولكنها غري موزعة على نطاق واسع ،مراعية العوامل ذات الصلة من حتليل خماطر اآلفات ،كتكلفة ومنافع إخضراع آفرة
للوائح ،والقابلية اللوجستية والتقنية ملكافحة اآلفة ضمن املنطقة احملددة .وإذا مل تكن اآلفرة خاضرعة ملكافحرة رمسيرة،
فإنها غري مؤهلة عند ذلك كآفة حجرية.
.2

شروط نوعية

ترتبط الشروط النوعية الواجب الوفا ء بها بتحليل خمراطر اآلفرات ،التربيرر الفرين ،عردم التمييرز ،الشرفافية ،اإلنفراذ،
الطبيعة املُلزمة للمكافحة الرمسية ،منطقة التطبيق وسلطة املنظمة القطرية لوقاية النباتات واملشاركة يف املكافحة الرمسية.
1.2

التربير الفين

يتعين أن تكون املتطلبات احمللية ومتطلبات الصحة النباتية لإلسترياد مربرة فني ًا وترؤدي إىل تردابري صرحة نباتيرة غرري
مميزة.
يتطلب تطبيق تعريف آفة حجرية معرفرة باألهميرة اإلقتصرادية املُمْكنرة ،التوزيرع احملتمرل وبررامج املكافحرة الرمسيرة
(املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  .)5يتم حتديد توصيف اآلفة على أنها موجودة وموزعة علرى نطراق واسرع أو
موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسع فيما يتعلق بتوزعها احملتمل .وميثرل التوزيرع احملتمرل املنطقرة حيرث قرد
تصبح اآلفة متوطنة إذا ما أُعطيت الفرصة مثل وجود العوائل والعوامل البيئية احملفزة كرالطقس والرتبرة .ويرؤمن املعيرار
الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  00توجيهاً عن العوامل الواجب مراعاتها أثناء تقدير احتمرال التروطن واإلنتشرار عنرد
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0

القيام بتحليل خماطر اآلفات .ويف حالة آفة تكون موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسرع ،يتعرين أن يكرون تقردير
األهمية اإلقتصادية متعلق باملنطقة اليت تكون اآلفة فيها غري متوطنة.
يتعين استخدام املراقبة لتحديد توزُّع آفة ما يف منطقة ما ملزيد من اإلعتبار فيما إذا كانت اآلفرة غرري موزعرة علرى نطراق
واسع .يؤمن املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  6توجيه ًا عن املراقبرة ،ويشرمل أحكامر ًا عرن الشرفافية .قرد ترؤثر
العوامل البيولوجية كدورة حياة اآلفة ،وسائل اإلنتشار ومعدل التكاثر يف تصرميم بررامج املراقبرة ،تفسرري بيانرات املسرح
ومستوى الثقة يف تصنيف آفة ما على أنها غري موزعة على نطاق واسع .إن توزيع آفة ما يف منطقة ليس ظرف ًا ثابتاً .وقرد
تستوجب الظروف املتغرية أو معلومات جديدة إعادة النظر فيما إذا كانت آفة ما غري موزعة على حنو واسع.
2.2

عد التمييز

يعد مبدأ عدم التمييز ما بني املتطلبات احمللية ومتطلبات الصحة النباتية لالسترياد من املبادد األساسية .يتعيّن ،علرى
وجه اخلصوص ،أال تكون املتطلبات اخلاصة باالسترياد أكثر تشدداً من تأثري املكافحة الرمسية يف بلرد مسرتورِد .لرذلك،
يتعين وجود توافق بني املتطلبات االسترياد املتطلبات احمللية بالنسبة آلفة حمددة:
-

يتعين أن تكون املتطلبات احمللية ومتطلبات االسترياد متماثلة أو أن يكون تأثريها متكافئاً.

-

يتعين أن تكون العناصر املُلزِمة يف املتطلبات احمللية ومتطلبات االسترياد متماثلة.

-

يتعين أن تكون كثافة تفتيش الشحنات املستوردة مماثلة للعمليات املكافئة هلا يف برامج املكافحة احمللية.

-

يف حالة عدم االمتثال ،يتعين أن تكون أعما ل الصرحة النباتيرة أو مكافئاتهرا املطبقرة علرى الشرحنات املسرتوردة
مماثلة لإلجراءات احمللية أو مكافئة هلا.

-

التحمل نفسره علرى
يف حالة تطبيق مستوى التحمُّل يف الربنامج احمللي للمكافحة الرمسية ،يتعين تطبيق مستوى ُّ
املواد املكافئة املستوردة وعلى وجه اخلصروص ،يف حالرة عردم اختراذ أي إجرراء يف الربنرامج احمللري للمكافحرة
الرمسية ألن اإلصابة ال تتجاوز مستوى التحمُّل املعين ،عندئذ ال يتعين اختاذ أي عمل علرى الشرحنة املسرتوردة
إذا كانت اإلصابة فيهرا ال تتجراوز مسرتوى التحمُّرل نفسره .وعمومراً ،يرتم حتديرد اإلمتثرال ملسرتويات التحمُّرل
لإلسترياد عن طريق التفتيش أو االختبار عند الدخول ،بينما يتعين حتديد مسرتوى التحمُّرل بالنسربة للشرحنات
احمللية عند آخر نقطة تطبق عندها تدابري املكافحة الرمسية.

-

يف حالة السماح خبفض املستوى أو إعادة التصنيف يف برنامج حملري للمكافحرة الرمسيرة ،يتعرين أن يكرون هرذا
اخليار متاح ًا أيضاً بالنسبة للشحنات املستوردة.

ﻐ ﺎة

3.2

ﻣﻠ

-

يتعين أال تكون متطلبات االسترياد أكثر تشدداً من املتطلبات احمللية.

الشفافية

يتعين أن تكون املتطلبات احمللية للمكافحة الرمسية ومتطلبات الصحة النباتيرة لالسرترياد موثقرة ،مرع إتاحرة الفرصرة
لإلطالع عليها عند الطلب.
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اإلنفاذ

يتعين أن يكون اإلنفاذ احمللي لربامج املكافحة الرمسية مكافئاً إلنفاذ متطلبات الصرحة النباتيرة لالسرترياد .و يتعرين أن
يشمل اإلنفاذ على:
-

أساس قانوني

-

قواعد للتنفيذ العملي

-

التقييم واملراجعة

-

اختاذ أعمال صحة نباتية يف حالة عدم االمتثال.

5.2

الطبيعة امللزمة للمكافحة الرمسية

تكون املكافحة الرمسية مُلزِمة مبعنى أن يكون مجيرع األشرخاص املعنريني مُلرزمني قانونير ًا باختراذ اإلجرراءات الالزمرة.
حلجْريررة مُلزِمر ًا يف مجيرع األحروال (فيمررا خيرص إجرراءات محررالت
ويكرون نطراق بررامج املكافحررة الرمسيرة لآلفرات ا َ
االستئصال ،على سبيل املثال) ،بينما يكون النطاق بالنسبة لآلفات غري احلَجْرية اخلاضعة للوائح مُلزِمر ًا فقرط يف ظرروف
معينة (برامج إصدار الشهادات الرمسية ،على سبيل املثال).
1.2

منطقة التطبي

ﻣﻠ

1.2

ﻐ ﺎة

ميكن تطبيق برنامج للمكافحة الرمسية على املستوى القطري ،أو شبه القطري أو مستوى املنطقة احمللية .ويتعين حتديد
منطقة تطبيق تدابري املكافحة الرمسية .كما يتعين أن يكون ملتطلبات الصحة النباتية لالسترياد الترأثري نفسره للمتطلبرات
احمللية املطبقة ألغراض املكافحة الرمسية.
سلطة املنظمة القطرية لوقاية النباتات ومشاركتها يف جمال املكافحة الرمسية

يتعين للمكافحة الرمسية:
-

أن تُنشأ أو أن يكون معرتفاً بها من جانب الطرف املتعاقد أو من قبل املنظمة القطرية لوقايرة النباترات ،مبوجرب
سلطة تشريعية مناسبة

-

أن تقررروم بهرررا ،أو ترررديرها أو تشررررف عليهرررا املنظمرررة القطريرررة لوقايرررة النباترررات ،أو أن تكرررون خاضرررعة
لتدقيقها/ملراجعتها - ،على أقل تقدير

-

أن يضمن الطرف املتعاقد أو املنظمة القطرية لوقاية النباتات إنفاذها

-

أن يكون الطرف املتعاقد أو املنظمة القطرية لوقاية النباتات هما املسئوالن عن تعديلها أو إنهاء العمل بها أو إلغراء
االعرتاف الرمسي بها.

تقع مسؤولية ومسا لة برامج املكافحة الرمسية على الطةر املتعاقةد .وجيروز أن تكرون أجهرزة أخررى غرري املنظمرة
القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن جوانب من برامج املكافحة الرمسية ،كما جيوز إسناد مسرؤولية جوانرب معينرة مرن
برامج املكافحة الرمسية لسلطات قطرية فرعية أو للقطاع اخلاص  .ويتعين أن تكون املنظمة القطرية لوقاية النباتات علرى
دراية كاملة جبميع جوانب برامج املكافحة الرمسية يف البلد.
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اعتمدت اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية هذه الضميمة يف دورتها اخلامسة يف أبريل/نيسان .5113
الضميمة جزء واجب االعتبار من املعيار.

الضميمة  :2خطوط توجيهية بش فهم األهمية االقتصادية احملتملة واملصطلحات املتصلة بهةا مةع اإلشةارة
إىل االعتبارات البيئية
.1

الغرض والنطاق

توفر هذه اخلطوط التوجيهية خلفية املوضوع وغريها من املعلومات ذات الصلة بقصد توضيح األهمية االقتصادية احملتملة

واملصطلحات املتصلة بها ،حتى تكون مثل هذه املصطلحات مفهومة بوضوح ويكون تطبيقها متسقا مرع االتفاقيرة الدوليرة
لوقاية النباتات (االتفاقية) ،واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية .وتبني هذه اخلطوط التوجيهية أيضا تطبيرق مبرادد
اقتصادية معينة يف صلتها بأهداف االتفاقية ،وخاصة يف ما يتعلق بوقاية األنواع النباتية غرري املزروعة/الطليقرة ،واحليراة
النباتية الربية ،واملواطن والنظم االيكولوجية ،من األنواع الغريبة الغازية وهي آفات.
وتوضح اخلطوط التوجيهية أن االتفاقية:
-

تؤكد أن التأثري السوقي ليس هو املؤشر الوحيد ألثر اآلفات؛

-

حتافظ على حق األطراف املتعاقدة يف اختاذ تدابري الصحة النباتية بالنسبة لآلفات اليت ال ميكرن بسرهولة قيراس
األضرار االقتصادية اليت تلحقها بالنباتات ،أو املنتجات النباتية ،أو النظم االيكولوجية يف منطقة ما.

ﻣﻠ

-

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

ﻐ ﺎة

كمررا أنهررا توضررح ،فيمررا يتعلررق باآلفررات ،أن نطرراق االتفاقيررة يشررمل وقايررة النباتررات املزروعررة يف القطرراع الزراعرري
فالحة البساتني و الغابات ،-والنباتات غري املزروعة/الطليقة ،واحلياة النباتية الربية ،واملوائل والنظم االيكولوجية..2

اخللفية

أكدت االتفاقية ،تارخييا ،أن النتائج املناوئة اليت ترتتب على اآلفات  ،مبا يف ذلرك تلرك الريت تتعلرق بالنباترات غرري
املزروعة/الطليقة ،واحلياة النباتية الربية ،واملوائل ،والنظم االيكولوجية ،تقاس بالقيمة االقتصادية .واإلشرارة إىل تعرابري
اآلثار االقتصادية ،والتأثري االقتصادي ،واألهمية االقتصادية احملتملة ،والتأثري االقتصادي غري املقبول ،وكذلك استخدام
كلمة اقتصادي يف االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية قد أسرفر عرن شريء مرن سروء الفهرم السرتخدام هرذه
املصطلحات ولبؤرة تركيز االتفاقية.
وينطبق نطاق االتفاقية على وقاية احلياة النباتية الربية مما أسفر عن إسهام مهم يف احلفاظ علرى التنروع احليروي .ومرع
ذلك فقد نشأ سوء فهم مؤداه أن االتفاقية ال ترتكز إال على اجلانب التجاري وأنها حمدودة يف نطاقها .ومل يفهم بوضروح
أن االتفاقية ميكن أن تعرب عن االهتمامات البيئية بالقيمة االقتصادية .وأدى ذلرك إىل نشرأة قضرايا تتعلرق باالتسراق مرع
االتفاقات األخرى ،مبا يف ذلك اتفاقية التنوع احليوي وبروتوكول مونرتيال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون.
.3

القيمة االقتصادية والنطاق البيئي لالتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

ميكن تصنيف املصطلحات االقتصادية الواردة يف االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على النحو اآلتي.
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مصطلحات حتتاج إىل اجتهاد لتعزيز القرارات اخلاصة بالسياسات:
-

األهمية االقتصادية احملتملة (يف تعريف آفة خاضعة للحجر الزراعي)؛

-

التأثري االقتصادي غري املقبول (يف تعريف آفة غري حجرية ختضع للوائح)؛

-

خسائر اقتصادية كبرية (يف تعريف منطقة مهددة).

مصطلحات تتعلق بأدلة تعزز االجتهادات السابقة:
-

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

-

أدلة اقتصادية (يف تعريف حتليل خماطر اآلفات)؛

-

تتسبب يف أضرار اقتصادية (يف املادة  3-7من االتفاقية(0997)،؛

-

التأثري االقتصادي املباشر وغري املباشر (يف املعيار رقم  00و 06لتدابري الصحة النباتية)؛

-

النتائج االقتصادية والنتائج االقتصادية احملتملة (يف املعيار رقم  00لتدابري الصحة النباتية)؛

-

النتائج التجارية وغري التجارية (يف املعيار رقم  00لتدابري الصحة النباتية).

ﻣﻠ

ويشري املعيار رقم  5لتدابري الصحة النباتية إىل األضرار البيئية كعامرل يؤخرذ يف االعتبرار يف تقردير األهميرة االقتصرادية
احملتملة .ويشمل القسم  3-5-5منها بنودا جديدة تدل على النطاق الواسع للتأثريات االقتصادية املزمع تغطيته.

ﻐ ﺎة

ويالحظ املعيار رقم  00لتدابري الصحة النباتية ،يف القسم  ،2-0-0-5خبصروص تصرنيف اآلفرات ،أنره ينبغري وجرود
دالئل واضحة على أن اآلفة من احملتمل أن يكون هلا تأثري اقتصادي غرري مقبول،مبرا يف ذلرك الترأثري علرى البيئرة ،يف
منطقة حتليل خماطر اآلفات .ويصف القسم  3-5من املعايري الدولية االجراءات اليت تتبع يف تقردير النترائج االقتصرادية
احملتملة لدخول آفة ما .وميكن أن تعتربآثار اآلفات مباشرة أو غري مباشرة .ويتصدى القسم  5-5-3-5لتحليل النترائج
التجارية .أما القسم  3-5-3-5فيوفر التوجيه بشأن تقدير النتائج غري التجارية والبيئية لدخول اآلفرة .وهرو يسرلم برأن
أمناط معينة من اآلثار قد ال تنطبق على سوق قائمة ال ميكن حتديدها بسهولة ،لكن يسرتسرل ليربني أنره ميكرن تقريرب
التأثري مبنهج تقييم غري سوقي مناسب .ويالحظ هذا القسم أنه إذا كان القياس الكمي غري ممكرن ،فرإن هرذا اجلرزء مرن
التقدير ينبغي أن يتضمن على األقل حتليال كيفيا (وصفيا) وشرحا لطريقة استخدام املعلومات يف حتليل خمراطر اآلفرات.
ويغطي القسم ( 5-0-3-5اآلثار غري املباشرة لآلفات ) اآلثرار البيئيرة أو غريهرا مرن اآلثرار غرري املرغرو فيهرا لتردابري
املكافحة ،وذلك كجزء من حتليل النتائج االقتصادية احملتملة .وحيثما اعترب أحد خماطر اآلفات غري مقبول ،فإن القسم
 3-3يوفر اإلرشاد بشأن انتقاء أوجره خيرار إدارة املخراطر ،مبرا يف ذلرك قيراس الكفراءة التكاليفيرة ،وإمكانيرة التطبيرق
والتدابري األقل تقييدا للتجارة.
يف أبريل/نيسان  ،5110سلمت اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية بأنه ينبغي ،ملراعاة االهتمامرات البيئيرة ،يف إطرار
املهمة احلالية لالتفاقية ،أن يشمل التوضيح اإلضايف النظر يف النقاط اخلمس املقرتحة التالية اليت تتعلق باملخاطر البيئيرة
احملتملة لآلفات:
-

ختفيض أو إزالة األنواع النباتية احمللية املعرضة للخطر (أو املهددة)؛

-

ختفيض أو إزالة نوع نباتي رئيسي (نوع يقوم بدور رئيسي يف احلفاظ على نظام إيكولوجي)؛
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-

ختفيض أو إزالة نوع نباتي يعد عنصرا رئيسيا من نظام أيكولوجي حملي؛

-

إحداث تغري يف التنوع احليوي النباتي على حنو يسفر عن زعزعة استقرار نظام أيكولوجي؛

-

اإلشعار عن برامج مكافحة أو إزالة أو إدارة قد تنشأ احلاجة إليها إذا دخلت آفة حجرية ،وترأثري هرذه الرربامج
(استخدام مبيدات اآلفات أو املفرتسات أو الطفيليات غري احمللية) على التنوع احليوي.

ومن ثم ،فمن الواضح ،فيما يتعلق باآلفات النباتية ،أن نطاق االتفاقية يشمل وقاية النباتات املزروعة يف القطراع الزراعري
(فالحة البساتني والغابات) ،والنباتات غري املزروعة/الطليقة ،واحلياة النباتية الربية والنظم اإليكولوجية.
.1

االعتبارات االقتصادية يف حتليا خماطر اآلفات

1.1

أمناط اآلثار االقتصادية

2.1

التكاليف والفوائد

ﻣﻠ

ينبغي ،يف حتليل خماطر اآلفات ،أال تفسر اآلثار االقتصادية على أنها آثار سروقية فحسرب .فالسرلع واخلردمات الريت
ال تباع يف األسواق التجارية ميكن أن تكون هلا قيمرة اقتصرادية ،كمرا أن التحليرل يتجراوز كرثريا نطراق دراسرة السرلع
واخلدمات .واستخدام مصطلح اآلثار االقتصادية يوفر إطارا جيوز أن حتلل فيه طائفة واسعة من اآلثار (مبا يف ذلك اآلثار
البيئية واالجتماعية) .ويستخدم التحليل االقتصادي القيمة النقدية كمقياس لتمكني رامسي السياسات من مقارنة تكاليف
وفوائد أنواع خمتلفة من السلع واخلدمات .وال يستبعد ذلك استخدام أدوات أخرى كالتحليالت الكيفية والبيئية اليت قد
ال تستخدم القيم النقدية.

ﻐ ﺎة

يتمثل أحد املعا يري االقتصادية العامة يف اتباع أية سياسرة إذا كانرت فوائردها تضراهي تكاليفهرا علرى األقرل .وتسرتخدم
التكاليف والفوائد مبفهومها الواسع لتشمل اجلوانب السوقية وغرري السروقية علرى السرواء .وميكرن أن تتمثّرل التكراليف
والفوائد بكل من املقاييس الكمية والنوعية .وقد يكون قياس ال سلع واخلردمات غرري السروقية صرعبا مرن الناحيرة الكميرة
إال أن النظر فيه يعد أمرا أساسيا مع ذلك.
وال يستطيع التحليل االقتصادي ألغراض الصحة النباتية أن يوفر إال املعلومات املتعلقة بالتكاليف والفوائد وهو ال حيكرم
على ما إذا كان توزيع ما لتكاليف وفوائد سياسة معينة أفضل بالضرورة من توزيع آخر هلا .وينبغري مرن حيرث املبردأ،
قياس الفوائد والتكاليف بغض النظر عن من ستعود عليه أو يتحمل عبئها .ونظرا ألن األحكام اخلاصة برالتوزيع املفضرل
هي خيارات تتعلق بالسياسات ،فإنه ينبغي أن تكون هلذه األخرية عالقة منطقية باعتبارات الصحة النباتية.
وينبغي أن تؤخذ التكاليف والفوائد يف احلسبان سواء كانت نتيجة مباشرة أو غري مباشرة لدخول آفرة أو كران ال برد مرن
حدوث سلسلة من املسببات قبل تكبد التكاليف أو حتقق الفوائد .وقد ال تكون التكاليف والفوائرد املقرتنرة بالنترائج غرري
املباشرة لدخول آفة مؤكدة بنفس درجة التك اليف والفوائرد املقرتنرة بالنترائج املباشررة لرذلك .وكرثريا مرا ال تكرون هنراك
معلومات نقدية بشأن تكلفة أية خسارة قد تنجم عن دخول اآلفات إىل البيئات الطبيعية .وينبغي ألي حتليرل أن حيردد
ويفسر الشكوك اليت تكتنف تقدير التكاليف والفوائد كما ينبغي أن يبني بوضوح االفرتاضات اليت يقوم عليها.
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رقم 5

التطبي

.5

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

وجود احتمال للدخول إىل منطقة حتليل خماطر اآلفات؛

-

وجود احتمال االنتشار بعد التوطن؛

-

احتمال حدوث تأثري ضار على النبات ،ومثال:
•

احملاصيل (خسائر يف الغالت أو اجلودة مثال)؛ أو

•

البيئة ،مثل اإلضرار بالنظم االيكولوجية؛ أو

•

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

وكما أشري يف القسم  ،3فإن الضرر البيئي الناتج عن دخول إحدى اآلفات  ،هرو أحرد أنرواع األضررار الريت تعررتف بهرا
االتفاقية .وبالتالي ،وفيما يتعلق باملعيار الثالث أعاله ،لألطراف املتعاقدة يف االتفاقية احلق يف أن تتخرذ تردابري للصرحة
النباتية حتى وإن اقتصرت على آفة واحدة فقط حيتمل أن تضرر بالبيئرة فحسرب .وينبغري أن يقروم هرذا اإلجرراء علرى
أساس حتليل ملخاطر اآلفات يشمل النظر يف دالئل اإلضرار احملتمل بالبيئرة .ولردى بيران الترأثري املباشرر وغرري املباشرر
لآلفات على البيئة ،ينبغي حتديد طبيعة األضرار أو اخلسائر ،النامجة عن دخول اآلفة ،يف حتليل خماطر اآلفات.

ﻣﻠ

ويف حالة اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح ،فإن دخول اآلفة يف منطقة موضع اهتمرام واآلثرار البيئيرة لرذلك ال تعرد
معايري ذات صلة وثيقة ببحث التأثري غري املقبول اقتصراديا ،نظررا ألن جمموعرات هرذه اآلفرات متوطنرة بالفعرل (أنظرر
املعيار رقم  06واملعيار رقم  00لتدابري الصحة النباتية).

ﻐ ﺎة

 1فيما يتصل باملعيارين األول والثاني ،فإن املادة السابعة 3-من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( )0997تنص على أنه بالنسبة "لآلفات اليت قد
ال تكون قادرة على التوطن ،ينبغي أن تكون التدابري اليت تتخذ حيال هذه اآلفات هلا ما يربرها من الناحية الفنية".
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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يقصد بهذا املرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا واجب االتباع من املعيار.

مرف للضميمة 2

يوفر هذا املرفق توضيحا إضافيا لبعض املصطلحات املستخدمة يف هذه الضميمة.
التحليل االقتصادي :يستخدم يف املقام األول القيم النقدية لتمكني رامسي السياسات من مقارنة تكراليف وفوائرد خمتلرف
أنواع السلع واخلدمات .وهو يتجاوز جمرد دراسة السلع واخلدمات السوقية .وال مينع التحليل االقتصادي من اسرتخدام
مقاييس أخرى ال تستخدم القيمة النقدية؛ مثال ذلك ،التحليل الكيفي أو البيئي.
اآلثار االقتصادية  :تشمل كل من اآلثار السوقية واآلثار غري السوقية ،مثل االعتبارات البيئية واالجتماعية .وقد يكون من
الصعب قياس القيمة االقتصادية لآلثار البيئية أو اآلثار االجتماعية .ومثال ذلك ،بقاء نوع نباتي آخرر وحسرن أحوالره أو
القيمة اجلمالية لغاية أو دغل .وميكن النظر يف القيمة الكيفية أو الكمية على السواء لدى قياس اآلثار االقتصادية.
التأثري االقتصادي آلفات النباتات :يشمل ذلك كل من القياسات السوقية والنتائج اليت قد ال يكون مرن السرهل قياسرها
بالقيمة االقتصادية املباشرة ،وإن كانت متثل خسارة أو ضررا للنباتات املزروعة ،أو النباتات غري املزروعة ،أو املنتجرات
النباتية.

ﻣﻠ

القيمة االقتصادية  :هي األسراس لقيراس تكلفرة أثرر الرتغريات (يف التنروع احليروي ،أو الرنظم اإليكولوجيرة ،أو املروارد
اخلاضعة لإلدارة ،أو املوارد الطبيعية على سبيل املثال) على الرفاهة البشرية .وميكن أن تكرون للسرلع واخلردمات الريت
ال تباع يف األسواق التجارية قيمة اقتصادية .وحتديد القيمة االقتصادية ال مينع االهتمامرات األخالقيرة أو الغرييرة ببقراء
وحسن أحوال األنواع األخرى على أساس من السلوك التعاوني.

ﻐ ﺎة

القياس الكيفي :هو تقييم الصفات أو اخلصائص بقيمة أخرى غري القيمة النقدية أو الرقمية.

القياس الكمي :هو تقييم الصفات أو اخلصائص بالقيمة النقدية أو غريها من التعابري الرقمية.
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املرفق 0

اعتمد هذا املرفق ألول مرة من قِبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها الرابعة يف مارس/آذار  -أبريل/نيسان
يقصد بهذا املرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا واجب االتباع من املعيار.

5

5119

املرف  :1مصطلحات اتفاقية التنوع البيولوجي يف عالقتها بقائمة مصطلحات الصحة النباتية
.1

املقدمة

مت ،منذ  ، 5110إيضاح أن نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يشمل املخاطر الناشئة عن اآلفات اليت ترؤثر يف املقرام
األول على البيئة والتنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك النباتات الضارة .ومن ثم فقد فحص فريق اخلرباء الفين املعرين بقائمرة
املصطلحات ،الذي يستعرض املعيار الدولي رقم ( 2قائمة مصطلحات الصحة النباتيرة ،5113 ،املشرار إليهرا فيمرا بعرد
بتعبري مسرد) ،إمكانية إضافة مصطلحات وتعاريف جديدة إىل املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية لتغطية هذا اجملرال
*
الذي يثري االنشغال .وقد نظر الفريق ،بصفة خاصة ،يف املصطلحات والتعاريف املستخدمة يف اتفاقية التنروع البيولروجي
بغية إضافتها إىل القائمة ،على حنو ما حدث من قبل يف عدة حاالت بالنسبة ملصطلحات منظمات دولية أخرى.

ﻣﻠ

إال أن دراسة املصطلحات والتعاريف اليت تتيحها اتفاقية التنوع البيولوجي قد أظهرت أنها تقروم علرى مفراهيم ختتلرف
عن مفاهيم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،حبيث تشري املصطلحات املتماثلة إىل معان خمتلفة بوضروح .لرذلك فإنره مل
ميكن استخدام مصطلحات وتعاريف اتفاقية التنوع البيولوجي يف قائمة املصطلحات مباشرة .وقد تقررر ،بردال مرن ذلرك،
عرض هذه املصطلحات والتعاريف يف املرفق احلالي بالقائمة ،مرع تقرديم إيضراحات لكيفيرة اختالفهرا عرن مصرطلحات
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
.2

العرض

ﻐ ﺎة

وال يقصد من هذا املرفق تقديم إيضاح لنطاق اتفاقية التنوع البيولوجي وال لنطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
فيما يتعلق بكل مصطلح من املصطلحات موضع البحث ،أدرج يف البداية التعريف اخلراص باتفاقيرة التنروع البيولروجي.
ووضع مقابل كل تعريف "إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات" ،تظهر فيه ،كاملعتراد ،مصرطلحات القائمرة
أو مشتقات منها حبروف داكنة .وقد تضم هذه اإليضاحات أيضا مصطلحات اتفاقية التنوع البيولوجي ،ويف هرذه احلالرة
تكون املصطلحات حبروف داكنة أيضاً متبوعة بالرمز"( .")CBDوتشكّل اإليضراحات اجلرزء الرئيسري مرن هرذا املرفرق.
ويتبع كل منها مالحظات ،تقدّم إيضاحات إضافية لبعض الصعوبات.
_______________
* إنّ املصطلحات والتعاريف اليت تتناوهلا هذه الوثيقة هي نتيجة مناقشات األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي (أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي)
حول األنواع الدخيلة الغازية.
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رقم 5

.3

املصطلحات

1.3

"األنواع الدخيلة"

تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

مسرد مصطلحات الصحة النباتية-

املرفق 0

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

نوع ،أو نوع فرعي ،أو نوع تصنيفي أدنى جرى إدخاهلا خارج توزعّها النوع الدخيا )CBD( 5هو فرد 3أو مجاعة ،يف أي طور من أطوار احلياة،
0
الطبيعي املاضي أو احلاضر؛ وتشمل أي جزء ،أو خاليا تناسلية أو أو جزء قابل للحياة من كائن غري أصيل يف منطقة ما دخا 3بواسطة

بذور أو بيض ،أو مكثرات هلذه األنواع اليت قد ميكنها البقاء والتكاثر اإلنسان ،2إىل تلك املنطقة.
فيما بعد.
مالحظات:

 0إن التحديد اخلاص بالتوزع "املاضي واحلاضر" ليس ذي صلة بأغراض االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،ألن األخرية معنيّة باألوضاع احلالية فقط .وال يهرم فيمرا
إذا كان النوع موجودًا يف املاضي أو إذا كان موجودًا اآلن .إن كلمة "ماضي" يف تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي مرن املفررتض أن تسرمح بإعرادة إدخرال نروع مرا إىل
منطقة أضحى فيها هذا النوع منقرضاً (منذ عهد قريب) وهكذا فاملفرتض أال يعترب النوع املعاد إدخاله نوعا دخيال.
 5مصطلح "دخيل" يشري فقط إىل موقع كائن ما وتوزعه مقارنة مبجاله الطبيعي .وهو ال ينطوي على أن الكائن ضار.
 3يشدد تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي على الوجود الفيزيائي ألفراد النوع عند وقت معني ،يف حني أن مفهوم االتفاقية الدوليرة لوقايرة النباترات لوجرود آفرة مرا
يرتبط بالتوزّع اجلغرايف للنوع التصنيفي بشكل عام.

ﻣﻠ

 3ألغراض اتفاقية التنوّع البيولوجي ،يكون النوع الدخيل موجودا بالفعل يف املنطقة اليت ال تدخل ضمن جمال توزعره األصرلي (انظرر مصرطلح إدخةال أدنراه) .أمرا
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،فإنها تهتم أكثر باألنواع اليت ال توجد بعد يف املنطقة موضع االهتمام (أي اآلفات احلجرية) ،وبالتالي فإن مصطلح "دخيرل" غرري
مناسب بالنسبة هلا ،وقد استخدمت مصطلحات مثل "غريب"" ،غري أصيل" أو "غري بلدي" يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية .وبغية جتنرب اخللرط ،قرد
يكون من األفضل استعمال مصطلح واحد فقط من هذه املصطلحات ،ويف هذه احلالة قد يكون "غرري أصريل" األكثرر مالءمرة ،وخباصرة أنره ميكرن أن يقابرل عكسره
"أصيل" .أما بالنسبة ملصطلح "غريب" فهو غري مالئم ألنه ميثل مشكالت يف الرتمجة.

ﻐ ﺎة

 2نوع غري أصيل دخل إىل منطقة بوسائل طبيعية ال يعين أنه نوع دخيا ( )CBDفهو ميد ببساطة جماله الطبيعي .وألغراض االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،
وال يزال هذا النوع يعترب آفة حجرية حمتملة.

2.3

"إدخال"

تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

6
انتقال نوع دخيل خارج جماله الطبيعي (يف املاضي أو احلاضر) هو دخول نوع ما إىل منطقة يكو غري أصيا فيها ،عن طريق االنتقال
بوساطة اإلنسان ،بطريقة مباشرة أو غري مباشرة .وقد تكون هذه إليها بواسطة اإلنسان ،إما مباشرة من منطقة يكون فيها النوع أصيالً أو
احلركة إما ضمن البلد أو فيما بني البلدان أو املناطق الواقعة خارج بشكل غري مباشر( 3باالنتقال املتتالي من منطقة يكون النوع فيها أصيالً عرب
7
الوالية القانونية الوطنية.
منطقة أو عدة مناطق ال يكون فيها أصيالً).

مالحظات:
 6يقرتح تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي أن اإلدخال ( )CBDيتعلق بنوع دخيا ( ، )CBDوبالتالي نوع دخل املنطقرة فعرالً .مرع أنره ميكرن االفررتاض ،علرى
أساس العديد من الوثائق األخرى اليت أتاحتها اتفاقية التنوع البيولوجي ،أن األمر ليس كذلك ،وأنره يتعلرق حبراالت فيهرا إدخةال لنروع غرري أصريل للمررة األوىل
( .)CBDفبالنسبة التفاقية التنوع البيولوجي ميكن إدخال نوع ما عدة مرات ،أما بالنسبة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات فإنه ال ميكن ،إعادة إدخال نروع بعرد
توطنه.
 7إن مسألة "املناطق الواقعة خارج الوالية القانونية الوطنية" ليست بذات أهمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
ص التعريف بشكل حمدد ،يف حالة االنتقال غري املباشر ،على ما إذا كان ينبغي اعتبار كلّ انتقال من منطقرة واحردة علرى أنره إدخةال (( )CBDبواسرطة
 3ال ين ّ
اإلنسان ،بشكل متعمّد أو غري متعمّد) ،أو ما إذا كان ميكن لبعض احلاالت أن تكون انتقاال طبيعيا .ويرربز هرذا السرؤال ،علرى سربيل املثرال ،عنردما يرتم إدخةال
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5

( )CBDنوع ما إىل منطقة واحدة ومن ثم ينتقل طبيعي ًا إىل منطقة جماورة .ويبدو أنه ميكن اعتبار ذلك مبثابة إدخال ( )CBDغري مباشرر ،حبيرث يكرون النروع
املعين دخيال ( )CBDيف املنطقة اجملاورة ،رغم أنه دخلها بصورة طبيعية .ويف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،فإنه ال يرتتب على البلرد الوسريط ،الرذي
حدث منه االنتقال الطبيعي أية التزامات للعمل على احلدّ من االنتقال الطبيعي ،رغم أنه قد يكون عليه التزام مبنع اإلدخال ( )CBDاملتعمّد أو غري املتعمّد إذا ما
أنشأ البلد املستورد املعين تدابري صحة نباتية مقابل ذلك.

3.3

"األنواع الدخيلة الغا ية"

تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

أنواع دخيلة 9يهدد إدخاهلا و/أو انتشارها التنوّع البيولوجي.00،01

األنواع الدخيلة الغا ية )DBC( 05هي أنواع دخيلة ()DBC
أصبحت ضارةً ،بالنباتات حبكم توطنّها وانتشارها ،03أو يظهر
حتليا املخاطر ( 03)DBCأنها حيتمل أن تكون ضارة
بالنباتات.

مالحظات:
 9ال يوجد مقابل مباشر لتعبري"يهدد" يف لغة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .فتعريف هذه االتفاقية لآلفة يستخدم تعربري "يضرر" ،يف حرني يشرري تعريرف اآلفةة
احلجرية إىل "األهمية االقتصادية" .ويوضح املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم ( 00حتليل خماطر اآلفات احلجرية ،مبا يف ذلك املخاطر على البيئة واملوارد
احملورة وراثيا )،أن اآلفات احلجرية قد تكون "ضارة" بالنباتات بصورة مباشرة (عن طريق مكونات أخررى للرنظم اإليكولوجيرة) ،يف حرني يوضرح امللحرق رقرم 5
بقائمة املصطلحات أن "األهمية االقتصادية" تتوقف علرى الترأثري الضرار باحملاصريل أو البيئرة أو بعرض القريم احملرددة األخررى (الرتويرح والسرياحة ،والنرواحي
اجلمالية).
01

ﻣﻠ

األنواع دخيلة الغا ية ( )DBCتهدد "التنوع البيولوجي" .ليس هذا من تعبريات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .وتنشأ مسألة مرا إذا كران لره نطراق يقابرل
نطاق هذه االتفاقية .وسيلزم بالتالي :إعطاء "التنوع البيولوجي" معنى واسعا يشمل مجيرع النباترات املزروعرة يف الرنظم اإليكولوجيرة – الزراعيرة ،والنباتةات غرري
األصلية اليت استوردت وغرست من أجل الغابات أو التجميل أو إدارة املوئل ،فضال عن النباتات األصلية يف أي موئا ،سواء كان من "صنع اإلنسان" أو مل يكرن.
واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال حتمي النباتات يف أي من هذه احلاالت ،إال أنه ليس واضحا ما إذا كان نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي واسع إىل هذا احلد،
فبعض تعاريف "التنوع البيولوجي" تتخذ نظرة أضيق كثريا من ذلك.

ﻐ ﺎة

 00على أساس وثائق أخرى تتيحها اتفاقية التنوع البيولوجي ميكن لألنواع الدخيلة الغا ية أن تهدد أيضا "النظم اإليكولوجية ،أو املوائل أو األنواع".
05

يتعلق تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي واإليضاح اخلاص به بعبارة األنواع الدخيلة الغا ية برمتها وال يتناول تعبري "الغازية" بصورة حمددة.

03

إن سررررياق االتفاقيرررررة الدوليررررة لوقايرررررة النباتررررات هرررررو محايررررة النباتةةةةةات .ومررررن الواضرررررح أن هنرررراك ترررررأثريات يف التنرررروّع البيولررررروجي
ال ختص النباتات ،وهناك أنواع دخيلة غا ية ( )DBCليست بذات صلة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات .وتهتم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات باملنتجات
النباتية ،لكن من غري الواضح إىل أي مدى تعترب اتفاقية التنوع البيولوجي املنتجات النباتية عنصرا من التنوع البيولوجي.
 03بالنسبة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ميكن أيضا اعتبار الكائنات اليت مل تدخل املنطقة املهددة أبدا كائنرات حيتمرل أن تضرر النباتةات ،نتيجرة لتحليةا
خماطراآلفات.

1.3

"التوطّن"

تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

عملية 02ينتج بنجاح يف ،إطارها ،نوع دخيا يف موئا جديد ذرية 06مع كون توطّن نوع دخيل ( ،)DBCبالتكاثر الناجح ،يف موئل يف املنطقة
اليت دخلها.
استمراره يف البقاء مرجحا.
مالحظات:
 02التوطّن ( )DBCهي عملية ،وليست نتيجة .ويبدو أن جيالً واحداً من التكاثر ميكن أن يكون توطّناً ( ،)DBCشريطة أن يكون للذرية إمكانية البقراء املسرتمر
(ما عدا ذلك قد يكون هناك فاصال بعد "الذرية") .وال يعرب تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي عن مفهوم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لرر"االستمرار يف املسرتقبل
املنظور".
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 06من غري الواضح كيف ميكن تطبيق مفهوم "الذرية" على كائنات تضاعف نفسها خضررياً (عديرد مرن النباتةات ،ومعظرم الفطريرات ،وكائنرات دقيقرة أخررى).
وباستعمال مصطلح "استمرار" جتتنب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات موضوع التكاثر أو التضاعف لألفراد ككل .فالنوع مبجمله هو الذي يبقى على قيرد احليراة.
ومنو األفراد طويلة العمر إىل مرحلة النضج ذاته ميكن اعتباره استمرارا يف املستقبل املنظور (مثل غرس نبات غري أصيل).

5.3

"اإلدخال املتعمد"

تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

حركة متعمّدة و/أو 07إطالق من قبل اإلنسان لنوع دخيل خارج جماله الطبيعي.

هو النقل املتعمّد لنوع غري أصلي يف منطقة ما ،مبا يف ذلك إطالقه
03
يف البيئة

مالحظات:
 07من الصعب فهم عبارة "و/أو" يف تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي.
03

إدخال اآلفات اخلاضعة للوائح ممنوع مبوجب معظم نظم االسترياد اليت تنظم تدابري الصحة النباتية.

1.3

"اإلدخال غري املتعمد"

تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

كل حاالت اإلدخال األخرى اليت ال تكون متعمّدة.

هو دخول نوع غري أصيل مع شحنة جتارية ،يصيبها أو
يلوثها ،أو عن طريق بعض السبل األخرى اليت يتوسطها اإلنسان

ﻣﻠ

مبا يف ذلك ممرات مثل أمتعة املسافرين ،واملركبات ،واملمرات
املائية االصطناعية.09

09

ﻐ ﺎة

مالحظات:

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

1.3

"حتليا املخاطر"

تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

09
( )0تقدير نتائج إدخال نوع دخيل وتوطّنه احملتمل باستعمال معلومات مرتكزة حتليا املخاطر ()DBC
على العلم (مثل تقدير املخاطر) )5( ،حتديد التدابري اليت ميكن تطبيقها لتقليل واالنتشار يف منطقة ،55لنوع دخيا ( )DBCدخل تلك
هذه املخاطر أو إدارتها (أي إدارة املخاطر) ،مع مراعاة االعتبارات االجتماعية  -املنطقة )5( ،تقييم النتائج املصاحبة احملتملة وغري املرغو
51
االقتصادية والثقافية
فيها )3( ،تقييم وانتخا تدابري صحة نباتية لتقليل خطر هذا
50

هو )0( :تقييم احتمال التوطّن

التوطّن واالنتشار.

مالحظات:
 51إن أنواع النتائج اليت ينبغي النظر فيها ليست واضحة.
 50من غري الواضح يف أي مرحلة من عملية حتليا املخاطر ( )DBCتتم مراعاة االعتبارات االجتماعية -االقتصادية والثقافية (يف أثناء التقدير ،أو يف أثناء اإلدارة،
أو يف احلالتني) .ال ميكن إعطاء تفسري فيما خيص املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم ( 00حتليل خماطر اآلفات احلجرية مبا يف ذلرك املخراطر علرى البيئرة
وعلى الكائنات احلية احملورة وراثيا )،أو امللحق رقم  5للمعيار الدولي رقم ( 2قائمة مصطلحات الصحة النباتية.)5113 ،
 55يرتكز هذا التفسري على تعاريف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتقييم خماطر اآلفات وإدارة خماطر اآلفات ،أكثر من ذلك اخلاص بتحليا خماطر اآلفات.
 53ليس من الواضح ما إذا كان حتليا املخاطر ( )DBCجيوز أن ينفذ قبل الدخول ،ويف تلك احلالة قد يقتضي األمر أيضا تقدير احتمال اإلدخال ،وتقييم واختيار
تدابري للحد من خماطر اإلدخال .وميكن (على أساس الوثائق األخرى املتاحة من اتفاقية التنوع البيولوجي) افررتاض أنره ميكرن لتحليةا املخةاطر ( )DBCتعريني
تدابري للحد من عمليات اإلدخال اإلضافية ،ويف هذه احلالة يكون أوثق صلة بتحليا خماطر اآلفات.
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املعيار الدولي رقم

املرفق 0

5

مفاهيم أخر

ال تقرتح اتفاقية التنوّع البيولوجي تعاريف ملصطلحات أخرى ،ولكنها تستعمل عدداً من املفاهيم اليت ال يبدو أن
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التنوع البيولوجي تنظر إليها يف الضوء نفسه ،أو أن االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات متيزها بصورة حمددة .وتشمل هذه املفاهيم:
 مراقبة احلدود التدابري احلجرية عبء الربهان اجملال الطبيعي أو التوزّع االجتاه االحرتازي التدابري املؤقتة الرقابة التدابري القانونية التدابري التنظيمية التأثري االقتصادياملراجع

اتفاقية التنوع البيولوجي ،0995 ،مونرتيال.

ﻐ ﺎة

.5

ﻣﻠ

 -التأثري االجتماعي

قائمة املصطلحات وقد أصبح من املمكرن النفراذ إليهرا اعتبرارا مرن نوفمرب/تشررين الثراني  5113علرى العنروان الترالي:
,http://www.cbd.int/invasive/terms.shtml
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