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قبل  تم نشره منروما. . 5 رقم النباتية الصحة لتدابير الدولي النباتية. المعيار الصحة مصطلحات مسرد .2021. أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 .النباتاتوالزراعة نيابة عن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية  األغذية منظمة

مم المتحدة المسميات المستخدمة في هذا المنتج اإلعالمي وطريقة عرض المواد الواردة فيه ال تعبر عن أي رأي كان خاص بمنظمة األغذية والزراعة لأل
يين حدودها وتخومها. وال تعني )المنظمة( بشأن الوضع القانوني أو اإلنمائي ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تع

ا على أخرى اإلشارة إلى شركات أو منتجات محددة لمصنعين، سواء كانت مشمولة ببراءات االختراع أم ال، أنها تحظى بدعم أو تزكية المنظمة تفضيال له
   .ذات طابع مماثل لم يرد ذكرها

 إن وجهات النظر الُمعبر عنها في هذا المنتج اإلعالمي تخص المؤلف )المؤلفين( وال تعكس بالضرورة وجهات نظر المنظمة أو سياساتها. 

 2021، اعةزرمنظمة األغذية وال ©
 

 

 
 -نسب المصنف  بعض الحقوق محفوظة. هذا الُمصنَّف متاح وفقا لشروط الترخيص العام للمشاع اإلبداعي

nc-https://creativecommons.org/licenses/by-؛ IGO 0.3SA -NC-CC BY) لفائدة المنظمات الحكومية الدولية 0.3المشاركة بالمثل  -غير تجاري 

deed.ar/sa/3.0/igo.)  

العمل على نحو مناسب.  التنويه بمصدروتكييفه ألغراض غير تجارية، بشرط  ،وإعادة توزيعه ،هذا الترخيص، يمكن نسخ هذا العمل أحكامبموجب 
أو خدمات محددة. وال يسمح باستخدام شعار  ،أو منتجات ،وفي أي استخدام لهذا العمل، ال ينبغي أن يكون هناك أي اقتراح بأن المنظمة تؤيد أي منظمة

ترجمة لهذا العمل،  إنشاءإذا تم وإذا تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا بموجب نفس ترخيص المشاع اإلبداعي أو ما يعادله. وظمة. المن
ألمم : "لم يتم إنشاء هذه الترجمة من قبل منظمة األغذية والزراعة لالمطلوب إلى التنويه باإلضافةإخالء المسؤولية التالي  بيان تضمنتيجب أن ف

  ."ةعتمداألصلية هي الطبعة الم اإلنكليزيةتكون الطبعة  وسوفأو دقة هذه الترجمة.  حتوىمنظمة ليست مسؤولة عن مالالمتحدة. و

من  8تتم تسوووووووية النزاعات الناشوووووورة بموجب الترخيص التي ال يمكن تسووووووويتها بطريقة ودية عن طري  الوسوووووواطة والتحكيم كما هو وارد في المادة 
ة الترخيص، باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك في هذا الترخيص. وتتمثل قواعد الوساطة المعمول بها في قواعد الوساطة الخاصة بالمنظم

مم المتحدة للقانون لقواعد التحكيم الخاصووووة بلجنة األ ، وسوووويتم إجراء أي تحكيم طبقاhttp://www.wipo.int/amc/en/mediation/rulesالعالمية للملكية الفكرية 
 (.UNCITRALالتجاري الدولي )

والصور،  ،واألشكال ،. يتحمل المستخدمون الراغبون في إعادة استخدام مواد من هذا العمل المنسوب إلى طرف ثالث، مثل الجداولمواد الطرف الثالث
المطالبات  تقع تبعةوالنشر. و تأليفن من صاحب حقوق المسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن إلعادة االستخدام والحصول على إذ

  في العمل على عات  المستخدم وحده. ثالث طرفمملوك ل مكونالناشرة عن التعدي على أي 

( ويمكن http://www.fao.org/publications/ar) . يمكن االطالع على منتجات المنظمة اإلعالمية على الموقع الشبكي للمنظمةوالترخيص ،والحقوق ،المبيعات
. وينبغي تقديم /request-us/licence-contactwww.fao.orgعن طري :  . وينبغي تقديم طلبات االستخدام التجاري sales@fao.org-publicationsشراؤها من خالل 

  .copyright@fao.orgاالستفسارات المتعلقة بالحقوق والترخيص إلى: 

  www.ippc.int على الموقع التالي عند ذكر هذا المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية، تجدر اإلشارة إلى أّن النسخ المعتمدة حاليًا متاحة لتنزيلها من

هي التي ينبغي الرجوع  setting/ispms/#614-activities/standards-https://www.ippc.int/en/coreوحدها المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المنشورة على 
الة الرسمية أو صنع السياسات أو تجنّب النزاعات وتسويتها. إليها ألغراض اإلح
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بطال المعايير المعتمدة من هيرة إالتعديالت الحبرية طبقاً إلجراءات 
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 .التحريرية الطفيفة
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  .5.2021 المعيار الدولي رقم

بتصحيح بعض  أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتقامت  04-2021
األخطاء المطبعية الطفيفة وتحديث عالمات الترقيم وأسلوب 
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5 -5المعيار الدولي رقم   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 االعتماد

لجنة بل ن قِّ كمعيار دولي م، 1997الذي صدر في عام  ،هذا المعياربنشر ألول مرة تمت التوصية 
. واعتمدت النسخة األولى من مسرد 1996عام  فيالخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية 

 ادورتهفي تدابير الصحة النباتية المؤقتة لهيرة من قبل ال ،5لمعيار الدولي رقم باعتباره ا ،المصطلحات
النسخة الحالية تنشأ لتعديالت متكررة. ومنذ ذلك الحين المعيار وقد خضع . 1999نية في عام الثا

عشرة  الخامسةدورتها  ابير الصحة النباتية فيهيرة تد ااعتمدته تعن تعديال 5للمعيار الدولي رقم 
 .2021 آذار/مارسفي المعقودة 

في دورتها الثالثة  بل الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةألول مرة من قِّ  1الضميمة  تواعتمد
هيرة تدابير الصحة النباتية من قِّبل  1للضميمة األول تنقيح . واعتمد ال2001في أبريل/نيسان ة دالمعقو

الهيرة المؤقتة من قِّبل  2الضميمة  تفي حين اعتمد 2012 في مارس/آذارالمعقودة في دورتها السابعة 
من قِّبل هيرة  1. واعتمد المرف  2003 لتدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة في أبريل/نيسان

 .2009أبريل/نيسان  –في مارس/آذار المعقودة في دورتها الرابعة تدابير الصحة النباتية 

 

 المقدمة

 النطاق

د في نظم الصحة النباتية يتضمن هذا المعيار المرجعي قائمة بمصطلحات وتعاريف لها معنى محدّ 
رتبطة مجموعة مفردات متناسقة متف  عليها دوليا مبهدف توفير  أنحاء العالم. وقد وضعمختلف في 
 والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية )االتفاقية الدولية( تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتب

 .)المعايير الدولية(

اإلشارات على أنها ما كل نبغي فهم ي، الصادرة عنها والمعايير الدوليةفي سياق االتفاقية الدولية و
شمل الطحالب والفطريات، بما يتناسب مع القانون الدولي لتسمية الطحالب والفطريات تزال ت

 والنباتات. 

 

 الغرض

زيادة الوضوح واالتساق في استخدام وفهم المصطلحات في هذا المعيار المرجعي من الغرض يكمن 
بل األطراف المتعاقدة ألغراض رسمية تتعل  بالصحة التباتية، وفي والتعاريف المستخدمة من قِّ 

 تشريعات وأنظمة الصحة النباتية، وكذلك في تبادل المعلومات الرسمية.

 المراجع

يُشار إليها في التعريفات. تتطاب  المراجع المذكورة أدناه مع الموافقة على الشروط والتعريفات، كما 
وبالنسبة إلى المعايير الدولية للصحة النباتية، ال تشير إلى النسخة األكثر حداثةً )وهي متاحة على 

activities/standards-https://www.ippc.int/core-)المنفذ الدولي للصحة النباتية على الموقع 

setting/ispms). 

 

اتفاقية التنوع . 2000، البيولوجيبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع 
  ، مونتريال.البيولوجي

-13روما،  ،لهيرة تدابير الصحة النباتيةالثالث  االجتماع. تقرير 1996. النباتيةلهيئة تدابير الصحة ا
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية أمانة  ،روما. 1996 مايو/أيار 17

 والزراعة.

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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6 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -5المعيار الدولي رقم   

 1997.  أكتوبر/تشرين األول  10-6، روما، لهيرة تدابير الصحة النباتية ةالرابع الدورةتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، . 1997

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

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

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

 2009 . أبريل/نيسان  3 -مارس/آذار 30روما/ ، لهيرة تدابير الصحة النباتية ةالرابع الدورةتقرير
 ة لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية الدوليأمانة روما، . 2009

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

 2013 . 2013أبريل/نيسان  12-8، الصحة النباتيةلهيرة تدابير  ةالثامن الدورةتقرير . 

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

 2015 . روما، . 2015مارس/آذار  20-16روما، ، لهيرة تدابير الصحة النباتيةة العاشر الدورةتقرير
 النباتية، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أمانة 

 2016 . 2016مارس/آذار  8-4روما، ، لهيرة تدابير الصحة النباتيةحادية عشرة ال الدورةتقرير .
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، 

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

 2019 . 2019 نيسان/أبريل 5-1روما، ، لهيرة تدابير الصحة النباتية عشرة الرابعة الدورةتقرير .
 الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية أمانة روما، 

 2021 . 1و مارس/آذار 18و 16روما، ، لهيرة تدابير الصحة النباتية عشرة الخامسة الدورةتقرير 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية أمانة روما، . 2021 نيسان/أبريل
 والزراعة.

نشرة وقاية النباتات ، قائمة المصطلحات الخاصة بالصحة النباتية. 1990منظمة األغذية والزراعة. 
 [5]المتعادل الحالي: المعيار رقم  23-5(: 1)38 لمنظمة األغذية والزراعة

 .1995. 5ُانظر المعيار رقم . 1995منظمة األغذية والزراعة. 

-3تقرير الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما، . 1998. الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية أمانة روما،  .1998نوفمبر/تشرين الثاني  6

 والزراعة.

 2001 . أبريل/نيسان  6-2للهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما،  الثالث االجتماعتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، . 2001

 2002 . مارس/آذار  15-11للهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما، الرابع االجتماعتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، . 2002

 2003 . أبرلي/نيسان  11-7للهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما،  الخامس االجتماعتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، . 2003
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 2005 . أبريل/نيسان  7-4للهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما،  السابع االجتماعتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، . 2005

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

دليل المنظمة الدولية للتوحيد . لإللكترونياتالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/الهيئة الدولية 
. المصطلحات العامة وتعريفاتها في ما يتعل  بالتوحيد 1991:2القياسي/الهيرة الدولية لإللكترونيات 

 . جنيف. المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، الهيرة الدولية لإللكترونيات.القياسي واألنشطة ذات الصلة
أمانة روما، إطار لتحليل مخاطر اآلفات، ، 2007، 2المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

مدونة السلوك الخاصة باستيراد وإطالق ، 1995، 3المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية أمانة روما، ، للمكافحة البيولوجيةالعوامل األجنبية 

 .[1996]صدر عام  والزراعة

الخطوط التوجيهية لتصدير وشحن واستيراد ، 2005، 3المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
االتفاقية أمانة روما، ، الكائنات النافعةوإطالق العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية، وغيرها من 

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

أمانة روما، ، قائمة مصطلحات الصحة النباتية، 1995، 5المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 [1996. ]صدر عام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة

أمانة روما، ، تحديد حالة اآلفات في منطقة ما، 1998، 8المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. 

متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ، 1999، 10المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية أمانة روما، ، لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع

 والزراعة.

أمانة روما، تحليل مخاطر اآلفات الحجرية، ، 2001، 11رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

تحليل مخاطر اآلفات الحجرية بما في ذلك ، 2004، 11الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم المعيار 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة أمانة روما، ، تحليل المخاطر والكائنات الحية المحورة

 األغذية والزراعة.

التدابير المتكاملة في نهج للنظم من استخدام ، 2002، 14المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية أمانة روما، ، أجل إدارة مخاطر اآلفات

 والزراعة.

الخطوط التوجيهية بشأن تنظيم مواد التعبرة  ،2002 ،15رقم  المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية أمانة روما، ، الخشبية في التجارة الدولية

 والزراعة.

اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح: ، 2002، 16المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما،  المفهوم والتطبي ،

االتفاقية أمانة روما،  ،اإلبالغ عن اآلفات، 2002، 17المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

الخطوط التوجيهية الستخدام التشعيع كتدبير ، 2003، 18المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما، ، للصحة النباتية
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الخطوط التوجيهية لنظام تطبي  لوائح الصحة ، 2004، 20المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعةأمانة روما، ، النباتية على الواردات

تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى اآلفات غير ، 2004، 21المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية أمانة روما، ، الحجرية الخاضعة للوائح

 والزراعة.

إنشاء مناط  ذات انتشار منخفض متطلبات ، 2005، 22المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.أمانة روما،  لآلفات،

روما، االتفاقية ، الخطوط التوجيهية للتفتيش، 2005، 23المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

الخطوط التوجيهية لتحديد تدابير الصحة ، 2005، 24المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية أمانة روما،  ،النباتية واإلقرار بتعادلها

 والزراعة.

االتفاقية أمانة روما،  ،العبورالشحنات قيد ، 2006، 25المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

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

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

التجارة جنيف، منظمة بتطبي  تدابير الصحة والصحة النباتية، اتفاقية ، 1994. منظمة التجارة العالمية

 العالمية.

 موجز المرجع

واألطراف األخرى  المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتمسووووواعدة في النسوووووخة هذه الغرض من يكمن 
فاء التناسوووووو  على المفردات المسووووووتخدمة في البيانات الرسوووووومية  على تبادل المعلومات، وإضوووووو

التعديالت التي تم االتفاق عليها والتشريعات المتصلة بتدابير الصحة النباتية. وتتضمن هذه النسخة 
(، والمصوووطلحات التي اسوووتجدت نتيجة اعتماد عدد 1997إثر إقرار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )

 إضافي من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. 

على جميع المصووطلحات والتعاريف التي وافقت عليها هيرة تدابير الصووحة النباتية المسوورد يحتوي و
وتشوووووير المراجع بين أقواس ( 2021)هيرة تدابير الصوووووحة النباتية، عشووووورة خامسوووووة التها حتى دور

 معكوفة إلى الموافقة على المصطلح والتعريف وليس إلى تعديالت الحقة في ترجمتها.

رد ذكرها في يطبع المصوووطلحات التي ت ،المسوووردلطبعات السوووابقة من ى ابالنسوووبة إل وكما هو الحال
غير تكرار ال يتالفلو المسووووردإلظهار عالقتها بالمصووووطلحات األخرى في الغام  تعاريف بالخط ال

كلمات . كما أن المشوووتقات من الفي المسوووردالموصووووفة في مواضوووع أخرى عناصووور للالضوووروري 
 ،(على سبيل المثال" inspected from inspectionكعبارة ")، المصطلحات)باإلنكليزية( التي ترد في 

 مصطلحات.تعتبر هي أيضا 
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 مصطلحات الصحة النباتية والتعاريف

نشير إلى أن المصطلح، وقت النشر، وارد في برنامج عمل الفري  الفني المعني بمسرد المصطلحات الذي يعني أنه يمكن  *
 التعريفات أو حذفها في المستقبل.تنقيح المصطلحات أو 

 

absorbed dose  جررررررررررعرررررررررة
 ممتصة

كمية الطاقة اإلشووعاعية )بالغراي( المسووتوعبة للوحدة من كتلة هدف محدد 
 [2012؛ تعديل الهيرة، 2003 .18]المعيار الدولي رقم 

additional 
declaration 

ويوفر  النباتية شرررررهادة الصرررررحةمسوووووتورد إدراجه في البلد البيان يطلب  إقرار إضافي
الخاضررعة  اآلفاتحيث من  الشررحنةبحالة تتعل  معلومات إضووافية محددة 

لهيرة المؤقتة لتدابير ا ؛1990لمنظمة، ا] المواد الخاضررعة للوائح أو للوائح
 [2016 الهيرة، 2005الصحة النباتية، 

area قد تشوومل بلدا بعينه، أو جزءا من بلد ما، أو جميع أو  رسررميامنطقة محددة  منطقة
، 2المعيووار الودولي رقم تعووديول ، 1990المنظمووة ]بعض أجزاء عودة بلوودان 

؛ اسوووووتنادا إلى 1999، لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصوووووحة النباتية؛ 1995
االتفاق بشووأن تطبي  تدابير الصووحة والصووحة النباتية لدى منظمة التجارة 

 [(1994)منظمة التجارة العالمية  العالمية

area endangered منطقة مهددةأنظر أدناه  منطقة مهددة 

area of low pest 
prevalence 

منطقة تنتشر 
فيهررا اآلفررات 
بررمسررررررررتررو  

 منخفض

تشوووووومل كل البلد أو جزءا منه، أو كال أو جزءا من مجموعة من  منطقة
أنواع محددة  فيها توجدوالتي  البلدان، حسوبما تحدده السولطات المختصوة،
لة  للمراقبةمن اآلفات بمسووووووتوى منخفض وتخضووووووع  عا  المكافحة وأالف

 [2015: تعديل الهيرة، 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ]

bark الطبقة من جذع خشووووووبي، أو من غصوووووون أو جذر خارج الطبقة المولدة القشرة 
 [2008 الهيرة،]

bark-free wood   الرررررخشرررررررررر
م   لي  لخرررا ا

 القشرة

، باستثناء القشرة النامية داخلياً حول العقد القشورأزيلت منه جميع  خش 
؛ 2002. 15المعيار الدولي رقم ]وجيوب القشووور بين حلقات النمو السوونوية 

 [2008 تعديل الهيرة،

biological control 
agent 

عررررررررررامرررررررررر  
الررمرركرررافررحرررة 
 البيولوجية

آخر يسووووووتخدم في  يح كائ ، أو طبيعىمنافس أو  مناوئأو  كائ  معاد
، المعيار الدولي المنقح رقم 1995. 3المعيار الدولى رقم ] مكافحة اآلفات

3 .2005] 

buffer zone  الرررمرررنرررطرررقرررة
 الواقية

ألغراض الصحة النباتية أو مجاورة  رسميا   محدّدة لمنطقةمحيطة  منطقة
 المنطقةالمسووووتهدفة داخل أو خارج  اآلفة انتشررررارلها بغية خفض احتمال 

المحددة، وهي خاضووووووعة لتدابير الصووووووحة النباتية أو غيرها من تدابير 
ً المكررافحررة لتوودابير  1999. 10المعيووار الوودولى رقم ] ، إذا كووان ذلووك مالئمووا

 تعديل الهيرة، ؛2005. 22والمعيار الدولي المنقح رقم  ؛الصووووووحة النباتية
2007] 

chemical pressure 
impregnation 

الررتشرررررررربرريررع 
برررال ررررررررغررر  

 الكيميائي

بمواد كيميائية حافظة بعملية ضغط وفقا لمواصفات فنية  معالجة األخشاب
لدولى رقم ] رسررررررمية تدابير  2002. 15المعيار ا تة ل رة المؤق يل الهي عد وت
 [2005النباتية، الصحة 
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clearance (of a 
consignment) 

 اجررررررررررررررررررا ة
 (ما شحنةل)

 [1995المنظمة، ] للوائح الصحة النباتيةالتحق  من االمتثال 

Commission االتفاقية الدولية ] 11هيرة تدابير الصحة النباتية التى أنشرت بموجب المادة  الهيئة
 [1997لوقاية النباتات، 

Commodity التجارة ، أو بند آخر ينقل ألغراض المنتجات النباتية، أو النباتاتنوع من  سلعة
 [2001، المؤقتة ؛ تعديل الهيرة1990المنظمة، ] أو ألي غرض آخر

commodity pest list  قائمة اآلفات
 السلعية

 معينة بسلعةما، والتي قد ترتبط  منطقةفي  باآلفات الموجودةقائمة 

 [2015؛ تعديل الهيرة، 1996، لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية]

compliance 
procedure (for a 
consignment) 

إجررررررررررررا ات 
االمرررررترررررثرررررا  

 شحنة(ل)

لمتطلبات الصحة ما تمتثل  شحنةتستخدم للتحق  من أن  رسميةإجراءات 
لجنة ].بالعبورالمتعلقة  تدابير الصررررررحة النباتيةأو  لالسررررررتيراد النباتية

 [2009تعديل الهيرة،  ؛1999 ،الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية

consignment ية من  شحنة تاتكم با ية، الن بات جات الن لد  المنت قل من ب و/أو أى بنود أخرى تن
واحدة )يمكن أن  شرررهادة ةرررحية نباتيةآلخر، وتشوووملها، عند اإلقتضووواء، 

؛ تعديل 1990المنظمة، ] (رسالةأو  أكثرمن سلعة واحدة أو  الشحنةتتألف 
 [2001، المؤقتة لتدابير الصحة النباتية الهيرة

consignment in 
transit 

بله( والتي قد تخضع تمر عبر بلد ما دون أن تكون مستوردة )من قِّ  شحنة شحنة عابرة
لجنة الخبراء المعنية ؛ تعديل 1990المنظمة، ] .النباتية الصررررررحة لتدابير

لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة ؛ 1996، بتدابير الصووووووحة النباتية
تعديل ؛ 2002؛ تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصووووووحة النباتية، 1999 النباتية

 [؛ سابقا "بلد العبور"2006. 25المعيار الدولي رقم 

containment  انتشارفي المنطقة المصابة وما حولها لمنع  النباتية الصحة تدابيرتطبي   احتوا 
 [1995المنظمة، ] آفة

contaminating pest أو  ،وسوووووويلة نقل أو حاويةتعبرة أو  مادةسررررررلعة ما أو تحملها  آفة آفة تلويث
النباتات والمنتجات حالة  يفموجودة في مكان للتخزين، وال تلوث، 

، لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة النباتية]، هذه األخيرة النباتية
هيرة ؛ 1999، لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة النباتية؛ تعديل 1996

  [2018 تدابير الصحة النباتية،

contamination خاضووووووعة للوائح في  ةادأو وجود غير مقصووووووود لم آفة تلويث وجود تلوث
أو  ،أو مكان للتخزين ، أو وسوووويلة نقل أو حاويةمادة تعبرةأو  سررررلعة
؛ تعديل 1997ر الصووووووحة النباتية، يلجنة الخبراء المعنية بتداب] عليها

هيرة تدابير الصحة ؛ 1999ر الصحة النباتية، يبتدابلجنة الخبراء المعنية 
 [2018 النباتية،

control  
(of pest) 

مرررركررررافررررحررررة 
 )آفة(

 [1995المنظمة ] اآلفاتإحدى أعداد  استئصا أو  احتوا ، تقليص

corrective action 
plan (in an area) 

خطرررة العمررر  
 التصرررررحيحية

 رسررررميامحددة  منطقةالتي تنفذ في  النباتيةالصررررحة  لعملياتخطة موثقة 
ما، أو إذا تم تجاوز مسووتوى  آفةألغراض الصووحة النباتية إذا ما تم كشووف 
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)في منطقرررة 
 ما(

؛ 2009]الهيرة، في حالة التنفيذ القاصوووور إلجراءات محددة رسووووميا. التحمل

 [2013تعديل الهيرة، 

country of origin 
(of consignment of 
plant products) 

لد المنشررررررر   ب
)لشررررحنة م  
الررمررنررتررجرررات 

 النباتية(

يه  لذى زرعت ف لد ا تاتالب با مدتالتى  الن ها اسووووووت ية المنتجات من بات  الن
؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة النباتية، 1990]المنظمة، 

 [1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، تعديل ؛ 1996

country of origin 
(of a consignment of 
plants) 

لد المنشررررررر   ب
)لشررررررررحرررنرررة 

 نباتات(

يه  لذى زرعت ف لد ا تات شررررررحنةالب با عديل لجنة 1990]المنظمة،  الن ؛ ت
لجنة الخبراء المعنية تعديل ؛ 1996الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

 [1999بتدابير الصحة النباتية، 

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

لد المنشررررررر   ب
)لررررلرررربررررنررررود 
الخررراضررررررعرررة 
لررررررلرررررروائررررررح 
بررررررررخررررررررالف 
الررررنرررربرررراتررررات 
تجرررات  من ل وا

 النباتية(

 باآلفاتألول مرة  للتلوث للوائح الخاضرعة البنودالبلد الذى تعرضوت فيه 
ية 1990]المنظمة،  بات حة الن تدابير الصوووووو ية ب عديل لجنة الخبراء المعن ؛ ت

 [1999نة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية لجتعديل ؛ 1996

debarked wood   الرررررخشرررررررررر
 المقشور

)الخشب المقشور  القشورتّم تعريضه ألي عملية تؤدي إلى إزالة  خش 
 [ال ينطب  .2008الهيرة، ] (خشبا  خاليا م  القشرةليس بالضرورة 

delimiting survey   مسررح لتعيي
 الحدود

 منـررررررررررها خاليةيجرى لتعيين حدود منطقة تعتبر مصوووووابة بوفة أو  مسرررررح
 [1990]المنظمة؛ 

detection survey*  مسرررررررررررررررررررح
 *كشفي

]المنظمة،  آفاتللكشوووووف عما إذا كان يوجد بها  منطقةيجرى في  مسرررررح
 [1995، تعديل المنظمة 1990

detention  الصررررررحة تدابيركتدبير من  رسررررررميأو محتجز  حجزفي  شررررررحنةإبقاء  احتجا 
ية بات يل المنظمة 1990المنظمة، ]( الن عد ية 1995؛ ت ؛ لجنة الخبراء المعن

، الهيرة المؤقتة لتدابير الصووووووحة النباتية، 1999بتدابير الصووووووحة النباتية، 
2005] 

devitalization ية جعل  إماتة تاتعمل با جاتأو  الن ية المنت بات بات، أو  الن قادرة على اإلن غير 
 [2001النمو أو التكاثر ]الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

dose mapping   رسررررم خرائ
 الجرعات

عن طري   شررررررحنة العمليةفي نطاق  الممتصررررررة الجرعاتقياس توزيع 
شحنة الموضوعة في مواقع محددة في نطاق  الجرعات مقاييساستخدام 
 [2003 ،18]المعيار الدولي رقم  العملية

dunnage  الررررحشرررررررررروة
 الخشبيه

 تبقى ال والتي سرررررلعةالمسوووووتخدمة لتأمين أو دعم  الخشررررربية التعبئة مواد
 2002]،15؛ تعديل المعيار الدولي رقم 1990]المنظمة  بالسلعة مرتبطة

ecosystem   الررررررنررررررظررررررا
 االيكولوجى

وحيوان وكائنات حية ديناميكية وبيرتها  نباتتشكيلة مركبة من مجموعات 
الالحيّة في تفاعلها مع بعضها البعض كوحدة وظيفية ]المعيار الدولي رقم 

 [2005، تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 1995. 3

efficacy (of a 
treatment) 

فرررررعرررررالررررريرررررة 
 )العالج(

موصووووووف  عالجتأثير محدد على اآلفات، يمكن قياسوووووه وتكراره، يحدثه 
 [2003 ،18]المعيار الدولي رقم 
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emergency action يُتخذ عند وجود حالة جديدة أو  إجرا ات الصحة النباتيةإجراء فوري من  إجرا  طارئ
 [2001]الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية،  غير متوقعة للصحة النباتية

emergency measure وضووعت بصووفة عاجلة بسووبب  أو إجرا ات خاةررة بالصررحة النباتية لوائح تدبير طارئ
حالة جديدة أو غير متوقعة في مجال الصووووووحة النباتية. ويمكن أن يكون 

؛ تعووديوول الهيرووة 2001التوودبير الطووارب توودبيراً مؤقتوواً أم ال ]الهيرووة المؤقتووة،
 [2005المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

endangered area سبب وجودها في يُ  آفة توط تشجع فيها العوامل األيكولوجية على  منطقة منطقة مهددة
 [2013؛ تعديل الهيرة 1995خسائر اقتصادية كبيرة  ]المنظمة،  المنطقة

entry (of a 
consignment) 

دخررررررررررررررررررو  
 )شحنة(

 [1995]المنظمة،  منطقةإلى  نقطة دخو االنتقال عن طري  

entry (of a pest) )فإنها كانت موجودة إذا ليسووووووت موجودة فيها بعد أو  منطقةإلى  آفةانتقال  دخو  )آفة
 الرسمية للمكافحةتكون غير موزعة فيها على نطاق واسع وتخضع فيها 

 [1995]المنظمة، 

equivalence (of 
phytosanitary 
measures) 

تعررراد  )بي  
ترررررردابرررررريررررررر 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية(

، بالنسووبة إلى مخاطر النباتية للصررحةمختلفة  تدابيرالحالة التي تحق  فيها 
 محددة لألفات، مسووتوى الحماية المناسووب لدى إحدى األطراف المتعاقدة.

؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة النباتية، 1995المنظمة، ]
اتفاقية تطبي  الصووحة والصووحة النباتية لمنظمة التجارة إلى ، اسووتنادا 1999

. 24تعديل المعيار الدولي رقم (؛ 1994، منظمة التجارة العالميةالعالمية )
2005] 

eradication  يةتطبي   استئصا بات حة الن فةللتخلص من  تدابير الصرررررر ]المنظمة،  منطقةفي  آ
 ؛ سابقا: يستأصل[1995؛ تعديل المنظمة، 1990

establishment 

(of a pest) 
إليها  دخولهاما بعد  منطقة، خالل المسوووووتقبل المنظور، في آفةاسوووووتقرار  توط 

يل المنظمة 1990]المنظمة،  عد يل ، 1995؛ ت عد ية ت قا ية لو لدول ية ا فاق االت
 ["يتوطن"؛ سابقا: 1997النباتات، 

exclusion (of a pest)  اسررررررررترربررعررراد
 )آفة(

 منطقةفي  توطنهاآفة أو  دخو تطبي  تدابير الصووووووحة النباتية لمنع 
 [2018تدابير الصحة النباتية،  هيرة] .ما

field  المنظمة،  سلعةتزرع فيها  إنتاج مكانقطعة أرض ذات تخوم محددة في  حق[
1990] 

find free محددة  آفة م  خاليا  واعتباره  إنتاج مكانأو  حق ، شررررررحنةعلى  التفتيش وجد خاليا
 [1990]المنظمة، 

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

خرررررا  مررررر  
)برررالنسرررررربرررة 
شحنة، حق   ل
أو مررررركررررران 

 إنتاج(

محددة( تسوووووومح أعدادها أو كمياتها بالكشووووووف  آفة)أو من  آفاتالخلو من 
؛ تعديل 1990]المنظمة،  النباتية الصررحة إجرا اتعنها عن طري  تطبي  

عديل ؛ 1995المنظمة،  ية، ت بات حة الن تدابير الصوووووو ية ب لجنة الخبراء المعن
1999] 

fresh [1990حي، غير مجفف أو مجمد أو محفوظ بأى طريقة أخرى ]المنظمة،  طا ج 
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fumigation  بعامل كيميائي يتخلل السلعة بصورة كاملة أو رئيسية وهو  سلعة معالجة تبخير
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990في الحالة الغازية ]المنظمة، 

germplasm تخصووووووص لالسووووووتخدام في برامج التربية أو الصوووووويانة ]المنظمة،  نباتات مادة وراثية
1990] 

grain (as a 
commodity) 

حررررررررربررررررررروب 
)بوصوووووووفهوووا 

 سلعة(

البذور )بالمعنى النباتي( المسووووتخدمة ألغراض التصوووونيع أو االسووووتهالك 
 الهيرة؛ 2001؛ تعديل الهيرة المؤقتة، 1990]المنظمة،  لكن ليس للزراعةو

 [2021، الهيرة؛ 2016

growing medium جذور  وس  النمو ها  مادة تنمو في تاتأي  با هذا الغرض  الن مادة تخصووووووص ل أو أي 
 [1990]المنظمة، 

growing period فررترررة الررنررمررو 
 

 أو اإلنتاج مكان أو ما منطقة في نشوووط بشوووكل ةالنباتياألنواع  نمو فترة
 ،تعديل الهيرة ؛ 2003النباتية، الصووحة لتدابير المؤقتة الهيرة] اإلنتاج موقع
2019] 

habitat  ما بأن يوجد  حي لكائ تتوافر فيه ظروف تسمح  إيكولوجي نظا جزء من  الموئ
؛ 2005فيه أو يسوووتوطن فيه طبيعياً ]الهيرة المؤقتة لتدابير الصوووحة النباتية، 

 [2015 ،تعديل الهيرة

harmonization   تررررروافررررر- 
 تجانس

تسووتند  تدابير للصررحة النباتيةقيام البلدان المختلفة بوضووع وإقرار وتطبي  
، اسوتنادا 1999؛ تعديل لجنة الخبراء، 1995المنظمة، [مشوتركة  معاييرالى 

الى اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتطبي  تدابير الصحة والصحة 
 ]النباتية

harmonized 
phytosanitary 
measures 

ترررررردابرررررريررررررر 
الصرررررررررررحرررررة 
الرررنررربررراتررريرررة 

 الموحدة

الدولية  االتفاقيةالتى تضعها األطراف المتعاقدة في  تدابير الصحة النباتية
]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  معايير دوليةوقاية النباتات اسووتنادا إلى ل

1997] 

heat treatment  الررمررعرررالررجرررة
 بالحرارة

حتى تصل إلى حد أدنى من الحرارة لفترة زمنية دنيا  سلعةعملية تسخين 
؛ 2002. 15]المعيار الدولي رقم  رسرررمياوفقاً لمواصوووفات فنية معترف بها 

 [2005تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

host pest list  قررائمررة آفررات
 العائ 

، بشووووكل شووووامل أو في النباتاتالتي تصوووويب نوعا من أنواع  لآلفاتقائمة 
، تعديل 1996معينة ]لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووحة النباتية،  منطقة

 [1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية 

host range  نررررررررررطرررررررررراق
الررررنرررربرررراتررررات 

 العائلة

محددة  آفةاألنواع النباتية القادرة، في ظل الظروف الطبيعية، على إعالة 
لدولي رقم 1990محدد آخر ]المنظمة،  حي كائ أو  يار ا يل المع عد . 3، ت

2005 ] 

import permit  تدابيرأسووواسوووية ما وفقا لشوووروط  سرررلعةترخص باسوووتيراد  رسرررميةوثيقة  استيرادإذن 
؛ 1995؛ تعديل المنظمة 1990المحددة لإلستيراد ]المنظمة،  النباتية الصحة

 [ 2005الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية؛ 

inactivation  18جعوول الكووائنووات الوودقيقووة غير قووادرة على النمو ]المعيووار الوودولي رقم  التخمي .
2003] 
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incidence (of a 
pest)* 

ظهور )آفرررة 
 *ما(

، أو شرررحنةما  في عينة ما، أو  آفةنسوووبة أو عدد الوحدات التي توجد فيها 
 [2009أو أية جماعات أخرى معرفة ]الهيرة،  حق 

incursion معينة، ال يعرف عنه أنه  منطقةمعزول اكتشووووووف حديثا في  آفاتتجمع  غزوة
الحياة في المسووتقبل القريب ]الهيرة قيد ، ولكن ينتظر أن يظل على متوط 

 [2003المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

infestation  
(of a commodity) 

إةررررررررررررابررررررة 
 )سلعة(

 سررررررلعةالمعنية حية في  المنتجات النباتيةأو  النباتاتمن آفات  آفةوجود 
ما. واإلصابة تشمل العدوى ]لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

 [1999؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 1997

Inspection* البنودأو  النبراتيرة المنتجراتأو  للنبراترات الرسررررررمي البصررررررر  الفحص *تفتيش 
من أجل تحديد ما إذا كانت  النباتية الصررررررحة للوائح الخاضررررررعةاألخرى 
 النبرراتيررة الصررررررحررة للوائحموجودة و/أو تحووديوود موودى االمتثووال  اآلفررات

 ["يفتش"؛ سابقا: 1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة، 

inspector بتنفيذ المهام بها  المنظمة القطرية لوقاية النباتاتشوووخص مرخص له من  مفتش
 [1990]المنظمة 

integrity (of a 
consignment)* 

تررررمررررامرررريررررة 
 *)الشحنة(

الخاصة  شهادة الصحة النباتيةحسب الوصف الوارد في  الشحنةتركيبة 
، والمحافظة عليها دون فقد أو إضافة رسميا  بها أو أي وثيقة أخرى مقبولة 

 [2007أو استبدال ]الهيرة، 

intended use   االسررررررتخرردا
 المقصود

، النباتاتالغرض المعلن الذي استوردت، أو أنتجت أو استعملت من أجله 
، 2002. 16]المعيووار الوودولى رقم  ، أو بنود أخرىالنبرراتيررة المنتجرراتأو 

 [2009تعديل الهيرة، 

interception (of a 
consignment) 

اعرررررترررررراض 
 )شحنة(

لضووووابط معينة بسوووبب عدم  دخولهامسوووتوردة أو إخضووواع  رفض شرررحنة
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  للوائح الصحة النباتيةاالمتثال 

interception  
(of a pest) 

اعرررررترررررراض 
 )آفة(

مسوووووتوردة  شرررررحنةعلى  اختبارأو إجراء  التفتيشأثناء  آفةالكشوووووف عن 
؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة النباتية، 1990]المنظمة، 

1996] 

intermediate 
quarantine 

حجر  راعى 
 وسي 

لد بخالف   راعي حجر لد المنشررررررر في ب لد الوجهة ]لجنة الخبراء  ب أو ب
 [1996المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

International Plant 
Protection 
Convention (IPPC) 

يرررة االترررفررراقررر
الررررردولررررريرررررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بصوووووويغتها المودعة لدى منظمة األغذية 
وبووالتعووديالت الالحقووة التي أدخلووت عليهووا  1951والزراعووة في رومووا في 

 [1990]المنظمة، 

International 
Standard for 
Phytosanitary 
Measures 

الررررمررررعرررريررررار 
الرررررررردولرررررررري 
لررررترررردابرررريررررر 
الصرررررررررررحرررررة 

 نباتيةال

أقره مؤتمر منظمووة األغووذيووة والزراعووة، أو الهيرووة المؤقتووة  دولي معيررار
لتدابير الصووووحة النباتية أو هيرة تدابير الصووووحة النباتية، المنشووووأة بموجب 

]لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة  النباتات لوقاية الدولية االتفاقية
 [1999؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 1996النباتية، 
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international 
standards 

االتفاقية الدولية من  2و 1، الفقرتين 10دولية توضووووووع وفقا للمادة  معايير معايير دولية
 [1997]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  لوقاية النباتات

introduction (of a 
pest) 

؛ 1995؛ تعووديوول المنظمووة، 1990]المنظمووة،  توطنهرراينجم عنووه  آفررة دخو  )آفة( دخو 
 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

inundative release  اإلطرررررررررررررالق
 االغراقى

عداد كبيرة من  م  المكافحة البيولوجيةإطالق أ ناتأو  عوا كائ  الحية ال
بعد إنتاجها الغفير بهدف تحقي  مفعول سريع ]المعيار الدولي رقم  المفيدة

 [2005. 3رقم  ؛ المعيار الدولي المنقح1996. 3

IPPC  االترررفررراقررريرررة
الررررردولررررريرررررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات 

، بصوويغتها المودعة لدى منظمة النباتات لوقاية الدولية لالتفاقيةمختصررر 
لت 1951األغذية والزراعة في روما في  ، وبالتعديالت الالحقة التي أدخِّ

ها ]المنظمة،  تة1990علي رة المؤق عديل الهي ية ؛ ت بات حة الن تدابير الصوووووو ، ل
2001] 

irradiation [2003. 18]المعيار الدولي رقم  المؤي  اإلشعاعبأي نوع من  معالجة تشعيع 

ISPM  الررررمررررعرررريررررار
الرررررررردولرررررررري 
لررررترررردابرررريررررر 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

]لجنة الخبراء المعنية  لتدابير الصررررررحة النباتيةالمعيار الدولي مختصررررررر 
؛ تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصووووووحة 1996بتدابير الصووووووحة النباتية، 

 [2001النباتية، 

living modified 

organism 
الكرررائ  الحي 

 المحور
أي كائن حي محور يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها 

]بروتوكول قرطاجنة بشووأن  التقانة األحيائية الحديثةاسووتخدام عن طري  
اتفاقية التنوع ) 2000، البيولوجيالسوووووالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع 

 ([ 2000، البيولوجي

LMO  الكرررائ  الحي
 المحور

 [2004. 11]المعيار الدولي رقم  الكائ  الحي المحورمختصر 

lot ) واحدة تتميز بتجانسها في التكوين والمنشأ وما إلى  سلعةعدد من وحدات  رسالة )ل
 [1990]المنظمة،  شحنةذلك، وتشكل جزءا من 

minimum absorbed 
dose (Dmin) 

جرعرررة دنيرررا 
 ممتصة

]المعيار الدولي  العملية حمولةضووووومن  الممتصرررررةالدنيا المحلية  الجرعة
 [2003. 18رقم 
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modern 
biotechnology 

الررررتررررقررررانرررررة 
األحررريرررائررريرررة 

 الحديثة

 تطبيقات:

)أ( تقنيوووات داخووول أنوووابيوووب االختيوووار للحوووامض النووي المؤتلف ريبوز 
(، والحقن المباشوووووور للحامض النووي في DNAمنقوص األوكسووووووجين )
 الخاليا أو العضيات؛ أو

 )ب( دمج الخاليا إلى أن تصبح خارج فرتها التصنيفية؛ 

  إعادة اإلئتالف،وتتغلب على حواجز التكاثر الفسوووووويولوجي الطبيعية أو 
وال تعتبر تقنيوووات مسووووووتخووودموووة في التربيوووة واالنتخووواب الطبيعيين 
]بروتوكول قرطاجنة بشووووووأن السووووووالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع 

 [2000الحيوي، 

monitoring مسووتمرة للتحق  من أوضوواع الصووحة النباتية ]لجنة الخبراء  رسررميةعملية  رةد
 [1996باتية، المعنية بتدابير الصحة الن

monitoring survey  [1995]المنظمة،  اآلفاتمستمر للتحق  من خصائص أعداد  مسح مسح رةد 

national plant 
protection 
organization 

الرررمرررنرررظرررمرررة 
الررررقررررطررررريررررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات

تنشووووورها إحدى الحكومات للنهوض بالوظائف التي حددتها  رسرررررميةإدارة 
منظمة "؛ سوووووووابقوا: 1990]المنظموة،  النبراتراتاالتفراقيرة الردوليرة لوقرايرة 
 [")قطرية( لوقاية النباتات

natural enemy  الررررررررررعرررررررررردو
 الطبيعي

آخر في منطقة نشووووووأته وقد يسوووووواعد على  كائ يعيش على حسوووووواب  كائ 
عداد ذلك  كائ تقليص أ با . وهو يضووووووّم ال يات أشرررررر يات، الطفيل  والطفيل

. 3رقم  ]المعيار الدولي والممرضررراتوآكلة النباتات  المفترسرررة والكائنات
 [2005. 3؛ المعيار الدولي المنقح رقم 1996

non-quarantine 
pest 

آفة ال تخ ع 
لرررررلرررررحرررررجررررر 

 الزراعي

 [1995ما ]المنظمة،  منطقةفي  الحجر الزراعيال تعتبر من آفات  آفة

NPPO  الرررمرررنرررظرررمرررة
الررررقررررطررررريررررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات

؛ تعديل الهيرة 1990]المنظمة،  القطرية لوقاية النباتاتمختصررررر للمنظمة 
 [2001المؤقتة، 

official نب  رسمي جا فذ من  به أو ين ية قطرية منظمة)إجراء( ينشوووووووأ أو يرخص   لوقا
 [1990]المنظمة،  النباتات

official control  مرررركررررافررررحررررة
 رسمية

مة وتطبي   للوائح الصررررررحة النباتيةاإلنفاذ الفعلي  تدابير الصررررررحة الُملزِّ
مة بغرض  النباتية أو إدارة  احتوا  اآلفات الَحْجريةأو  اسرررررتئصرررررا الُملزِّ

]الهيرة المؤقتة لتدابير الصووووووحة  الخاضووووووعة للوائح اآلفات غير الَحْجرية
 [2013؛ تعديل الهيرة 2001النباتية، 

outbreak أو الزيادة المفاجرة لتجمع الغزواتاكتشف حديثا، بما في ذلك  آفاتتجمع  تفشي ،
؛ تعديل 1995]منظمة األغذية والزراعة،  معينة منطقةمتوطن في  آفات

 [2003الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 
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packaging أو حمايتها أو نقلها ]المعيار الدولي رقم  سررررلعةالمنتج المسووووتخدم في دعم  مواد التعبئة
20.2004] 

parasite  المعيووار  أكبر ويتغووذى عليووه.كووائن  -أو داخوول  –كووائن حى يعيش على  الطفي[
 [1995. 3الدولي رقم 

parasitoid  حشوووورة ال تتطفل إال فى أطوارها غير الناضووووجة، وتقتل عائلها فى غمار  شبيه الطفي
]المعيار الدولي  تطورها، وتعيش حرة عند وصووووووولها الى مرحلة البلوغ

 [1995. 3 رقم

pathogen   الرررررركررررررائرررررر
 الممرض

 [1995. 3كائن دقي  يسبب مرضا ]المعيار الدولي رقم 

pathway  ؛ تعديل 1990المنظمة، ] االنتشرررررارأو  الدخو من  اآلفةأي وسووووويلة تمكن  طري
 [1995المنظمة، 

pest أي نوع أو ساللة أو نمط بيولوجى من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي  آفة
. مالحظة: تستخدم آفة النباتية المنتجاتأو  للنباتاتأو مؤذ  ممرضعامل 

؛ 1990]المنظمة، نباتية لمصووووووطلح آفة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
يل المنظمة،  عد تات، 1995ت با ية الن قا ية لو لدول ية ا فاق يل 1997؛ االت عد ؛ ت

 [2012الهيرة، 

pest categorization  تصرررررررررنررريرررف
 اآلفات

أو  الحجرية اآلفةلها أو ليسووت لها صووفات  اآلفةعملية تحديد ما إذا كانت 
 [2001. 11]المعيار الدولي رقم  للوائح خاضعة حجرية غير آفةصفات 

pest diagnosis  تشررررررررخرريررص
 اآلفة

 [2006. 27ما وتحديد هويتها. ]المعيار الدولى رقم  آفةعملية كشف 

pest free area  منطقة خالية
مرررررر  آفررررررة 

 بعينها

بعينها كما يسوووتدل من األدلة العلمية مع المحافظة  آفةفيها  توجدال  منطقة
 [2015؛ تعديل الهيرة 1995على خلوها على النحو المناسب ]المنظمة،  رسميا

pest free place of 
production 

مكان لإلنتاج 
خررا  م  آفررة 

 بعينها

مكان لالنتاج خال من اآلفات: مكان لالنتاج ال تظهر فيه آفة معينة كما 
ستدل من  شواهد العلمية، ويجرى فيه المحافظة على هذه الحالة رسميا ي ال

 [1999: 10]المعيار الدولى رقم  عند االقتضاء

pest free 
production site 

موقع لإلنتاج 
خررا  م  آفررة 

 بعينها

فيه آفة معينة على النحو الذي تثبته األسووانيد العلمية توجد مكان لإلنتاج ال 
ال الذي يحافظ فيه رسووووووميا على هذا وهو المكان، حسووووووب مقتضووووووى الح

 [2015؛ تعديل الهيرة 1999. 10]المعيار الدولي رقم الوضع لفترة معينة 

pest record بعينها في موقع  آفةوثيقة توفر المعلومات المتعلقة بوجود أو عدم وجود  سج  اآلفات
)بلد في العادة( مع وصووووووف الظروف  منطقةبعينه في وقت معين داخل 

 [1997المحيطة ]لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

pest risk (for 
quarantine pests) 

مرررررخررررراطرررررر 
 اآلفرررررررررررررررررات
)لرررررررآلفرررررررات 

 الحجرية(

وحجم العواقب االقتصووووووادية المحتملة  انتشررررررار اما ودخو  آفة احتمال 
 [2013 ؛ تعديل الهيرة 2007. 2]المعيار الدولي رقم المرتبطة بذلك 



5 رقم الدولي المعيار مسرد مصطلحات الصحة النباتية  

18 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -5المعيار الدولي رقم   

pest risk (for 
regulated non-
quarantine pests) 

مرررررخررررراطرررررر 
 اآلفرررررررررررررررررات
)لآلفررات غير 
الرررحرررجرررريرررة 
الخررراضررررررعرررة 

 للوائح(

مال أن يؤثر وجود  فةاحت تات  في آ با عةن خدا  على  معدة للزرا االسررررررت
]المعيار الدولي رقم لهذه النباتات بتأثير اقتصوووادي غير مقبول  المقصرررود

2. 2007] 

pest risk analysis 
(agreed 
interpretation) 

ترررررحرررررلررررريررررر  
مرررررخررررراطرررررر 
 اآلفرررررررررررررررررات
)الررتررفسررررررريررر 
الررررمررررتررررفرررر  

 عليه(

عملية تقييم القرائ  البيولوجية أو أية قرائ  علمية واقتصررررررادية أخر  
كان ينبغي إخ ررررررراعه  فة، وما إذا  كائ  حي يعتبر آ كان  ما إذا  لتحديد 

ة  الدولية  النباتية التي سررررررتتخذ حيالهللقواعد، ومد  قوة تدابير الصررررررح 
 [2007: 2؛ المعيار الدولي رقم 1997لوقاية النباتات، 

pest risk assessment 
(for quarantine 
pests) 

تقييم مخاطر 
اآلفرررررررررررررررررات 
)برررالنسرررررربرررة 
لررررررررآلفررررررررات 

 الَحْجرية(

، والنتائج االقتصووادية المحتملة المرتبطة وانتشررار آفة دخو تقييم احتمال 
؛ المعيووار 2001. 11رقم المنقح ؛ المعيووار الوودولى 1995بووذلووك ]المنظمووة، 

 [2013 ؛ تعديل الهيرة2007. 2الدولي رقم 

pest risk assessment 
(for regulated non-
quarantine pests) 

تقييم مخاطر 
 اآلفرررررررررررررررررات 
)الررمررتررعررلررقرررة 
براآلفرات غير 
الرررحرررجرررريرررة 
الخررراضررررررعرررة 

 للوائح(

على  النبرراتررات المخصررررررصرررررررة للزرعمووا في  آفررةتقييم احتمووال أن تؤثر 
فتحدث فيها تأثيراً اقتصووووووادياً غير  النباتاتالمرجو من تلك  االسررررررتخدا 

 ؛ تعديل الهيرة2005مقبول ]تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصووووووحة النباتية، 

2013] 

pest risk 
management (for 
quarantine pests) 

إدارة مخاطر 
اآلفرررررررررررررررررات 
)برررالنسرررررربرررة 
لررررررررآلفررررررررات 

 الَحْجرية(

 دخو  آفة وانتشررررررار االخيارات المتاحة للتقليل من مخاطر  تحديدوتقييم 
 [2001. 11؛ المعيار الدولي المعدل رقم 1995]المنظمة، 

pest risk 
management (for 
regulated non-
quarantine pests) 

إدارة مخاطر 
اآلفرررررررررررررررررات 
)الررمررتررعررلررقرررة 
براآلفرات غير 
الرررحرررجرررريرررة 
الخررراضررررررعرررة 

 للوائح

النبرراتررات مووا في  آفررةتقييم الخيووارات المتوواحووة للحوود من خطر أن تحوودث 
من  االستخدا  المرجوتأثيراً اقتصادياً غير مقبول على  للزرع المخصصة

وانتقاء الخيارات ]الهيرة المؤقتة لتدابير الصووووووحة النباتية،  النباتاتتلك 
 [2013؛ تعديل الهيرة 2005

pest status (in an 
area) 

أوضررررـرررررررررراع 
 اآلفرررررررررررررررررات

منطقرررة  في)
 (ما

ما في ذلك منطقةفي  آفةوجود أو عدم وجود  ، في الوقت الحاضوووووور، ب
على أسووووواس الخبرة  رسرررررمياتوزعها حسوووووب األحوال، كما أمكن تحديده 

الجارية والتاريخية وغيرها من المعلومات  سرررجالت اآلفاتواسوووتنادا إلى 
؛ تعديل الهيرة المؤقتة، 1997]لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

1998] 
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PFA  منطقة خالية
مرررررر  آفررررررة 

 بعينها

ها مختصوووووور فة بعين ية م  آ خال رة 1995]المنظمة،  منطقة  عديل الهي ؛ ت
 [2001المؤقتة، 

phytosanitary 
action 

عررررمررررلرررريررررات 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

، المعالجةأو  اإلشررررررافأو  االختبارأو  التفتيشمثل  الرسرررررميةالعمليات 
]الهيرة المؤقتة لتدابير الصووووووحة  النباتية لتدابير الصررررررحةالتي تُنفذ تطبيقاً 

 [2005؛ تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 2001النباتية، 

phytosanitary 
certificate 

شرررررررررررهررررررادة 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

االتفاقية متسوووووقة مع نماذج شوووووهادات  رسرررررميةوثيقة ورقية أو إلكترونية 
متطلبات الصرررحة النباتية تلبي  الشرررحنة، تفيد بأن الدولية لوقاية النباتات

 [2012؛ تعديل هيرة تدابير الصحة النباتية، 1990]المنظمة،  على الواردات

phytosanitary 
certification 

اشررررررررررررهرررررراد 
برررالصرررررررحرررة 

 النباتية

شررررهادة الصررررحة المفضووووية إلى إصوووودار  إجرا ات الصررررحة النباتيةإتباع 
 [1990]المنظمة، النباتية 

phytosanitary 
import 
requirements 

 

شررررررررررررررررروط 
االسرررررررترريررراد 
الررمررتررعررلررقرررة 
برررالصرررررررحرررة 

 النباتية

تدابير محددة للصحة النباتية وضعها البلد المستورد بالنسبة إلى الشحنات 
  [2005]تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، الوافدة إلى ذلك البلد 

phytosanitary 
legislation 

تشرررررررريعرررات 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

وقاية للمنظمة القطرية لالقوانين األسوووواسووووية التي تمنح السوووولطة القانونية 
 لوائح الصررررررحة النباتيةوالتي يمكن االسووووووتناد إليها في وضووووووع  النباتات

 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة، 

phytosanitary 
measure (agreed 
interpretation) 

ترررررردابرررررريررررررر 
الصرررررررررررحرررررة 
الرررنررربررراتررريرررة 
)الووتووفسوووووووويوور 
 المتف  عليه(

وتنظيم أو إجراء رسوووووومي يهدف إلى منع إدخال أو انتشووووووار  أي تشووووووريع
اآلفات الخاضوووعة للحجر الصوووحي أو الحد من التأثير االقتصوووادي لآلفات 

االتفاقية الدولية ؛ تعديل 1995]المنظمة،  وائحالغير حجرية الخاضووووووعة لل
 ،2002، تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصووووووحة النباتية 1997لوقاية النباتات 

  (2013تعديل الهيرة تدابير الصحة النباتية 

التفسير المتف  عليه لتعبير تدابير الصحة النباتية هو الذى يفسر العالقة بين تلك التدابير واآلفات الحجرية الخاضعة 
من االتفاقية الدولية لوقاية  11للوائح وهذه العالقة ليست واضحة بما فيه الكفاية في التعريف الوارد في المادة 

 (1997النباتات )

phytosanitary 
procedure 

إجررررررررررررا ات 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

، بما في ذلك إجراء تدابير الصررررحة النباتيةلتنفيذ  رسررررمياأى منهج مقرر 
باآلفات فيما يتصووووووول  العالجأو  المراقبةأو  االختبارأو  التفتيشعمليات 

لجنة تعديل ؛ 1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  الخاضررررررعة للوائح
ية،  بات حة الن تدابير الصوووووو ية ب تة، 1999الخبراء المعن رة المؤق عديل الهي ؛ ت

 [2005؛ تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 2001

phytosanitary 
regulation 

لررررررررروائرررررررررح 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

، أو تحد الَحْجريةاآلفات  انتشرررارو/أو  دخو التي تمنع  الرسرررميةالقواعد 
، بما في ذلك لآلفات غير الَحْجرية الخاضعة للوائحمن اآلثار االقتصادية 
؛ تعديل 1990]المنظمة،  شررررهادات الصررررحة النباتيةتحديد تدابير إصوووودار 

ية، 1995المنظمة،  بات حة الن تدابير الصوووووو ية ب ؛ 1999؛ لجنة الخبراء المعن
 [2001الهيرة المؤقتة، 
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phytosanitary 
security (of a 
consignment)* 

أم  الصررررحة 
 الرررنررربررراتررريرررة
)لشررررررررحرررنرررة 

 *ما(

 خاضرررعةبوفات  وتلوثها إةرررابتهاما ومنع  شرررحنة سوووالمةالمحافظة على 
 [2009مناسبة ]الهيرة،  تدابير ةحة نباتية، من خالل تطبي  للوائح

place of production تاجية أو زراعية  حقو أي مكان أو مجموعة  مكان اإلنتاج ها وحدة إن تعمل بوصووووووف
حدة. ]المنظمة،  حة 1990وا تدابير الصوووووو ية ب عديل لجنة الخبراء المعن ؛ ت

 [2015 ؛ تعديل الهيرة1999النباتية، 

plant products  الررمررنررتررجرررات
 النباتية

( ومواد مصوونعة الحبوب)بما في ذلك  نباتىمواد غير مصوونعة ذات أصوول 
قة تجهيزها، خطرا من زاوية  ها أو طري بب طبيعت يمكن أن تكون، بسوووووو

، تعديل االتفاقية الدولية لوقاية 1990]المنظمة،  اآلفات وانتشرررررررار دخو 
 ["منتج نباتى"؛ سابقا 1997النباتات، 

plant protection 
organization 
(national) 

منظمة وقاية 
الررررنرررربرررراتررررات 

 )قطرية(

 منظمة وقاية النباتات القطريةأنظر 

plant quarantine  الررررررحررررررجررررررر
 الزراعى

 للحجر خاضررررعة آفات انتشررررارأو  دخو جميع األنشووووطة الرامية الى منع 
؛ 1990]المنظمة،  الرسررمية للمكافحة، أو إلى ضوومان خضوووعها الزراعى

 [2013 ؛ تعديل الهيرة1995تعديل المنظمة 

planting (including 
replanting) 

غرس )بمرررا 
فرررررري ذلرررررر  
إعرررررررررررررررررررادة 

 الغرس(

يات لوضووووووع  ، أو للتطعيم أو غيره من نمو  وسرررررر في  النباتاتأى عمل
العمليات المماثلة، ضمانا لنموها أو تكاثرها أو إكثارها فيما بعد ]المنظمة، 

 [1999، تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 1990

plants المنظمة،  الوراثية والمادة البذورحية أو أجزاء منها، بما في ذلك  نباتات نباتات[
 [1997؛ تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1990

plants for planting  نرررررربرررررراتررررررات
 الغرس

 إعادة غرسررررررهاأو  غرسررررررها، أو يعتزم مغروسررررررةيعتزم إبقاؤها  نباتات
 [1990]المنظمة، 

point of entry  رسررررررمياعين ي أو أي موقع آخر نقطة حدودية برية،مطار، ميناء بحرى نقطة الدخو 
 ؛ تعديل الهيرة1995]المنظمة، األشوووخاص دخول لأو  الشرررحناتالسوووتيراد 

2015] 

post-entry 
quarantine 

حجر مررا بعررد 
 الدخو 

 [1995]المنظمة،  دخولهابعد  شحنةالحجر المطب  على 

PRA   ترررررحرررررلررررريررررر
مرررررخررررراطرررررر 

 اآلفات

ي  مختصررررررر  تة 1995]المنظمة،  مخاطر اآلفاتتحل رة المؤق عديل الهي ؛ ت
 [2001لتدابير الصحة النباتية، 

PRA area  المنطقة التى
يشررررررررمررلررهرررا 
ترررررحرررررلررررريررررر  
مرررررخررررراطرررررر 

 اآلفات

 [1995فيها ]المنظمة،  تحلي  مخاطر اآلفاتيجرى  منطقة
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practically free (of a 
consignment, field, 
or place of 
production) 

 فعلياخالية 

شررررررررحررنرررة، )
أو ، حرررررقررررر 

 (مكان إنتاج

ى يتوقع تبعينها( بأعــداد أو كميات تتجاوز تلك ال آفة)أو  اآلفاتخلو من ال
أن تنشأ عن، وتتس  مع ممارسات الزراعة والمناولة الجيدة التى تستخدم 

؛ 1990وتسوووويقها وتتف  مع تلك الممارسوووات ]المنظمة،  السرررلعةفي انتاج 
 [1995المنظمة، نقيح ت

predator   الرررررركررررررائرررررر
 المفترس

حيوانية أخرى ويقتات عليها. وهو يقتل أثناء  كائناتيفترس  طبيعى عدو
 [1995. 3حياته أكثر من فرد منها ]المعيار الدولى رقم 

process load  شررررررررررحررررنررررة
 العملية

حجم من المواد بترتيب شووووحن محدد يعامل كوحدة واحدة ]المعيار الدولى 
 [2003. 18رقم 

processed wood 
material 

مواد خشررربية 
 مجهزة

ركبت سووويا باسووتخدام الغراء والحرارة والضووغط أو  أخشررابمنتجات من 
 [2002. 15]المعيار الدولى رقم  العناصر الثالثةأى توليفة من هذه 

production site جزء محدد من مكان إنتاج تتّم إدارته كوحدة منفصوووووولة لغايات الصووووووحة النباتية  موقع إنتاج
 [2015]الهيرة 

prohibition لوائح الصررحة النباتيةمحددة بموجب  سررلعأو  آفاتمنع اسووتيراد وانتقال  حظر 
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة 

provisional 
measure 

كاملة  مبررات فنيةيتقرر بدون وجود  النباتيةللصررررررحة أو إجراء  الئحة تدبير مؤقت
ويخضوووع اإلجراء المؤقت لشووورط توافر . نظراً لعدم توافر معلومات كافية

]الهيرووة المؤقتووة لتوودابير  المبررات الفنيووة الكوواملووة في أقرب وقووت ممكن
 [2001الصحة النباتية، 

quarantine تخ ررررررع للوائح  أو كائنات حية مفيدة آفاتأو لبنود  رسررررررمىاحتجاز  الحجر

وضوعها أو معالجتها أو  أو اختبار ا تفتيشرهامن أجل  الصرحة النباتية
نقيح المعيووار ؛ ت1990تحووت المراقبووة أو إجراء بحوث عليهووا ]المنظمووة، 

؛ 1999؛ لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووحة النباتية، 1995، 3 الدولي رقم
 [2018الهيرة، 

quarantine area*  مرررررنرررررطرررررقررررة
 *الحجر

هذه  مكافحةويجرى داخلها  آفة خاضعة للحجر الزراعيتوجد بها  منطقة
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  رسميااآلفة 

quarantine pest  آفة خاضرررررعة
لرررررلرررررحرررررجررررر 

 الزراعي

ولكنها ال توجد بعد  للمنطقة المهددةلها أهميتها االقتصوووادية المحتملة  آفة
في هذه المنطقة، أو توجد فيها ولكنها ليسووووووت موزعة على نطاق واسووووووع 

؛ 1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  للمكافحة الرسررررررميةوتخضووووووع 
 [1997تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

quarantine station  محطة الحجر
 الزراعى

سووووولع  أو اي النباتية المنتجاتأو  النباتاتتسوووووتبقى فيها  رسرررررميةمحطة 
عة، ناف نات ال كائ ما في ذلك ال عة للوائح، ب ]المنظمة،  الحجررهن خاضوووووو

يل المنظمة ، 1990 عد قا: محطة حجر أو مرف  الحجر "، 1995، ت سووووووواب
 [2015؛ تعديل الهيرة "الزراعى

raw wood  [2002. 15]المعيار الدولى رقم  معالجةلم يمر بأى تجهيز أو  خش  خش  خا 

re-exported 
consignment 

شرررررحنة معاد 
 تصدير ا

التي اسووتوردها بلد ما وأعاد تصووديرها بعد ذلك.  الشررحنةوالمقصووود بذلك 
أخرى أو  شرررحناتوضووومها إلى  الشرررحنة وتقسررريمهاومن الممكن تخزين 

؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير 1990]المنظمة،  تغليفهاتغيير طريقة 
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؛ لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة النباتية، 1996الصووووووحة النباتية، 
؛ 2002؛ الهيرة المؤقتة، 2001؛ الهيرة المؤقتة لتدابير الصووحة النباتية، 1999
 بلد إعادة التصديرسابقاً 

reference specimen  نررررررررمرررررررروذج
 معيار 

معين، محفوظ ويمكن النفووواذ إليوووه،  لكرررائ  حي  نموذج، من مجموعوووة 
. 3]المعيووار الوودولى رقم ألغراض تحووديوود الهويووة، أو التحق  أو المقووارنووة

 [2009؛ تعديل الهيرة، 2005

refusal لعدم  خاضرررررع للوائح الصرررررحة النباتيةآخر  بندأو أى  شرررررحنة دخو منع  رفض
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  للوائح الصحة النباتيةاالمتثال 

regional plant 
protection 
organization 

 

الرررمرررنرررظرررمرررة 
اإلقررلرريررمررريرررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات 

منظمة حكومية دولية منوط بها تنفيذ المهام المنصوووووووص عليها في المادة 
؛ تعديل 1990]المنظمة،  النباتات االتفاقية الدولية لوقايةمن  التاسررررررعة
ية، 1995المنظمة،  بات حة الن تدابير الصوووووو ية ب ؛ 1999؛ لجنة الخبراء المعن
 ["منظمة )إقليمية( لوقاية النباتات"سابقا: 

regional standards  مررررعررررايرررريررررر
 إقليمية

لتوجيه أعضووووووواء تلك  منظمة وقاية النباتات اإلقليميةتضووووووعها  معايير
 [1997المنظمة ]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

regulated area  مرررررنرررررطرررررقررررة
خررراضررررررررعرررة 

 للوائح

الخاضررررررعة األخرى  البنودو والمنتجات النباتية النباتاتتخضووووووع  منطقة
، التي تدخل إليها، أو تكون موجودة فيها أو تخرج منها، للوائح أو للوائح

رية أو للحد  تدابير الصررررحة النباتية ج  لمنع دخول و/أو انتشووووار اآلفات الحي
عة للوائح رية الخاضوووووو ج  ]لجنة  من اآلثار االقتصوووووووادية لآلفات غير الحي

؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية 1996الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 
 [2013 ؛ تعديل الهيرة2001؛ الهيرة المؤقتة، 1999بتدابير الصحة النباتية، 

regulated article  بند خاضررررررع
لررررررلرررررروائررررررح 
الصرررررررررررحرررررة 

 النباتية

، وسوووووويلة نقل، حاوية، تعبئة، مكان تخزين، نباتية منتجات، نباتاتأي 
 أن تأوي أخرى، أو شوووووويء آخر أو مادة أخرى يمكن كائناتتربة، وأي 

 الصررررررحة تدابير، أو تؤدى إلى انتشووووووارها، ويرى أنها تسووووووتوجب اآلفات
؛ تعديل 1990، وخاصووووووة عندما يكون هناك نقل دولي ]المنظمة، النباتية

 [1997؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1995المنظمة، 

regulated non-
quarantine pest 

آفررررة غرررريررررر 
حرررررجرررررريرررررة 
ترررررخ رررررررررررع 

 للوائح

 المخصررررصررررة النباتاتويؤثر وجودها في  ال تخ ررررع للحجر الزراعى آفة
ويكون لها تأثير اقتصوووادى  للنباتات المسرررتهدف االسرررتخدا ، على للغرس

قد  عا تالى تخضووووووع للوائح داخل أراضووووووى الطرف المت غير مقبول، وبال
 [2013 تعديل الهيرة ؛1997المستورد ]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

regulated pest  آفة خاضرررررعة
 للوائح

غير خاضررررعة للحجر الزراعي ولكنها خاضررررعة للوائح آفة أو  آفة حجرية
 [1997]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

release (into the 
environment) 

 اإلطرررررررررررررالق
 )فى البيرة(

؛ تعديل 1995. 3في البيرة ]المعيار الدولى رقم  كائ اإلفراج العمدى عن 
 [2013 الهيرة

release (of a 
consignment) 

 إفررررررررررررررررررراج
 (شحنة )عن

 [1995]المنظمة،  اإلجا ةبعد  بالدخو الترخيص 

replanting الغرسأنظر  إعادة الغرس 
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required response  االسررررررتجرابررة
 المطلوبة

 [2003. 18ما ]المعيار الدولي رقم  معالجةمستوى محدد آلثار 

RNQP  آفررررة غرررريررررر
حرررررجرررررريرررررة 
ترررررخ رررررررررررع 

 للوائح

 [2002. 16]المعيار الدولى رقم  آفة غير حجرية تخ ع للوائح مختصر

round wood  أخشرررررررررررررراب
 مستديرة

غير منشورة طوليا تحتفظ بسطحها الطبيعى المستدير وقد تحتوى  أخشاب
 [1990]المنظمة،  تخلو منهعلى القلف أو 

RPPO  الرررمرررنرررظرررمرررة
اإلقررلرريررمررريرررة 
لرررررروقررررررايررررررة 

 النباتات

 ؛ تعديل الهيرة1990]المنظمة،  المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات مختصوور
 [2001، المؤقتة

sawn wood  أخشرررررررررررررراب
 منشورة

منشووورة طوليا، تحتفظ بسووطحها الطبيعى المسووتدير أو ال تحتفظ  أخشرراب
 [1990]المنظمة،  تخلو منهبه، وتحتوى على القلف أو 

Secretary  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  12المعين بموجب المادة  أمي  الهيئة األمي[
1997] 

seeds (as a 
commodity) 

 بررررررررررررررررررررذور
)بوصوووووووفهوووا 

 (سلعة

؛ تعديل 1990]المنظمة،  للزراعةالمخصوووووصوووووة  )بالمعنى النباتي( البذور
تة،  رة المؤق رة؛ 2001الهي يل الهي عد رة؛ 2015 ،ت يل الهي عد يل ؛ 2016 ،ت عد ت

 [2021 ،الهيرة

SIT  ترررررقرررررنررررريرررررة
الررحشرررررررررات 

 العقيمة

 [2005. 3( ]المعيار الدولي رقم SIT) تقنية الحشرات العقيمة مختصر

spread (of a pest) [1995ما ]المنظمة،  منطقةداخل  آلفةالتوزع الجغرافى  مقدار انتشار 

standard وثيقة وضعت بتواف  اآلراء واعتمدتها هيرة معترف بها توفر، لالستخدام  معيار
العام والمتكرر، قواعد أو خطوط توجيهية أو خصائص ألنشطة معينة أو 
سياق  ستهدف تحقي  الدرجة المثلى من النظام في  لنتائج هذه األنشطة، وت

ياسووووووى/ ال1995محدد ]المنظمة،  ية للتوحيد الق لدول يل المنظمة ا هيرة ، دل
 تعاريف[ 1991: 2الدولية لاللكترونيات 

sterile insect  حشررررررررررررررررررة
 عقيمة

أي حشوووووورة عاجزة عن التكاثر نتيجة خضوووووووعها لعالج محدد ]المعيار 
 [2005. 3الدولي رقم 

sterile insect 
technique 

ترررررقرررررنررررريرررررة 
الررحشرررررررررات 

 العقيمة

قة  على نطاق واسووووووع  اإلطالق اإلغراقيمن خالل  اآلفات لمكافحةطري
بهدف الحد من تكاثر نفس األنواع في إحدى المجموعات  عقيمة لحشرات

 [3.2005الميدانية ]المعيار الدولي رقم 

stored product   مرررررررنرررررررتررررررر
 مخزون

غير مصوونع مخصووص لالسووتهالك أو التصوونيع ومخزون في  منت  نباتى
شمل بوجه خاص  المجففة  والفاكهة والخ روات الحبوبشكل جاف )وي

 [1990]المنظمة، 
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suppression اآلفاتمصووووووابة لخفض أعداد  منطقةفي  تدابير الصررررررحة النباتيةتطبي   تقليص 
؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصووووووحة النباتية، 1995]المنظمة، 

1999] 

surveillance عن  آفةأو عدم وجود  وجودلجمع وتسووووجيل البيانات عن  رسررررميةعملية  المراقبة
أو أى إجراءات أخرى ]لجنة الخبراء المعنية  الرةرررررررد، المسررررررحطري  

 [2015 ،تعديل الهيرة؛ 1996بتدابير الصحة النباتية، 

survey (of pests) مسرررررررررررررررررررح 
 فات(اآل)

 أو، عدمه أو اآلفات وجود لتحديد معيّنة فترة خالل يجرى رسمي إجراء
 مكان أو ما منطقة في توجد التيت لآلفا تجمع خصووووووائص أو حدود
 المعنية الخبراء لجنة تعديل ؛1990 المنظمة،] اإلنتاج موقع أو اإلنتاج
 [2019 ،الهيرة ؛2015 ،الهيرة ؛1996 النباتية، الصحة بتدابير

systems approach على أن يكون منها  تتكامل فيه تدابير مختلفة دارة مخاطر اآلفاتخيار إل أسلوب النُظم
]المعيار الدولى بمفعول تراكمي اثنان على األقل يعمالن بصورة مستقلة، 

؛ تعديل 2005؛ تعديل الهيرة المؤقتة لتدابير الصوووحة النباتية، 2002. 14رقم 
 [2015 الهيرة

technically justified  وجررررررررررررررررررود
 مبررات فنية

وجود مبررات اسوووووتنادا إلى النتائج التى أمكن التوصووووول اليها باسوووووتخدام 
، أو أسوووووولوب منوواظر آخر لفحص وتقييم اآلفررات لمخرراطرمالئم  تحليرر 

ية لوقاية  فاقية الدول ما ينطب  ذلك ]االت المعلومات العلمية المتوافرة، حيث
 [1997النباتات، 

test د مواللنباتات أو المنتجات النباتية أو غير ا م  ال الرسرررميالفحص  اختبار
، بخالف الفحص البصوووري، الذي ينفذ لتبين وجود الخاضرررعة للوائح

لمتطلبووات معينووة أو لتحووديوود االمتثووال  آفرراتأو للوقوف على  اآلفررات
 [2018؛ تنقيح الهيرة، 1990]المنظمة،  لصحة النباتيةمحدّدة ل

tolerance level (of a 
pest) 

مسررررررررررتررررو  
آلفة )التحم  

 (ما

 انتشار اأو منع  اآلفةتلك  مكافحةما بوصفه عتبة العمل على  آفة ظهور
 [2009]الهيرة،  دخولهاأو 

transience  الرررررررروجررررررررود
 العارض

 [1998. 8]المعيار الدولى رقم  توطنهاإلى ال يتوقع أن يؤدى  آفةوجود 

transit  الررررررعرررررربررررررور
 )الترانزيت(

 شحنة عابرةأنظر 

transparency تدابير الصرررررحة النباتيةالمبدأ القاضوووووى بأن تتوافر على الصوووووعيد الدولى  شفافية 
؛ تعديل لجنة الخبراء 1995واألسووووووباب الداعية إلى وضووووووعها ]المنظمة، 

، اسووووتنادا الى االتفاق بشووووأن تطبي  1999المعنية بتدابير الصووووحة النباتية، 
منظمة تدابير الصووووووحة والصووووووحة النباتية لدى منظمة التجارة العالمية )

 ([1994التجارة العالمية، 

treatment (as a 
phytosanitary 
measure) 

 مررعرررالررجرررةالرر
)كتررردبير م  
ترررررردابرررررريررررررر 
الصرررررررررررحرررررة 

  النباتية(

 جعلها خاملةأو  الخاضررررعة للوائح اآلفاتلقتل  ارسررررمي  إجراء مرخص به 
؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  ضررررعافهاإأو  جعلها عقيمةأو إزالتها أو 

؛ 2003 ،18؛ المعيووار الوودولي رقم 2002. 15؛ المعيووار الوودولي رقم 1995
 [2021 الهيرة،؛ 2005الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 
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treatment schedule   جررررررررررررررررداو
 المعامالت

التي يتعين اسووتيفاؤها  للتوصوول إلى  المعامالتالمعلمات الرئيسووية إلحدى 
فات أو  ها، أو  إبطا  مفعولهاالنتيجة المتوخاة )مثل قتل آ أو التخلص من

محدد ]المعيار  فعالية( عند مسوووتوى إ الة حيويتهاجعلها غير خصوووبة أو 
 [2007. 28الدولي رقم 

visual examination  الرررمرررعرررايرررنرررة
 البصرية

لمعاينة باسوووتخدام العين المجّردة أو بواسوووطة عدسوووة أو مجسوووام أو ا
 [2018؛ تنقيح الهيرة، 2005. 23]المعيار الدولي رقم مجهر بصري آخر 

wood (as a 
commodity) 

 أخشرررررررررررررراب
بوةررررررفهرررا )

 )سلعة

 بقاياو، رقائ  الخشبو، الخش  المنشور، والخش  المستديرمثل  السلع
، مواد التعبئة الخشبية، باستثناء لقشرةالخشب مع وجود أو بدون وجود ا
 خيزران الهنوووديوال ومنتجوووات البوووامبو ،والمواد الخشرررررربيرررة المجهزة

 [2021 الهيرة،؛ 2016 الهيرة،؛ 2001؛ تعديل الهيرة المؤقتة، 1990]المنظمة، 

wood packaging 
material 

مواد التعبئررة 
 الخشبية

أو منتجات األخشووووواب )باسوووووتثناء منتجات الورق( التى  الخشررررر تشووووومل 
أخشرررراب فر  ما )بما في ذلك  سررررلعةتسووووتخدم كدعامات.ولحماية أو نقل 

 [2002. 15]المعيار الدولى رقم  (الشحنة
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 2001في دورتها الثالثة في أبريل/نيسان بل الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ألول مرة من قِّ  الضميمة ههذ تاعتمد
 2012مارس/آذار في الدورة السابعة لهيرة تدابير الصحة النباتية في  الضميمة هواعتمدت المراجعة األولى لهذ

 .من المعيار واجب االعتبارجزء  الضميمة

و"ليسررررت  "المكافحة الرسررررمية"خطوط توجيهية لتفسررررير وتطبي  مفهومي : 1 ررررميمة ال
 "مو عة على نطاق واسع

 المقدمة

 النطاق

 توجيهاً عن: الضميمةتؤمن هذه 

  ؛ة الرسمية لآلفات الخاضعة للوائحالمكافح -

تحديد متى يمكن اعتبار آفة ما بأنها موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسوووووع، التخاذ و -
 فيما إذا كانت ترقى لمرتبة آفة حجريةقرار 

 المراجع

البوابة الدولية للصحة لى المعايير الدولية للصحة النباتية. وهي متاحة على إالمعيار هذا يشير 
 )www.IPPC.int)النباتية 

 تعريف

 تعّرف المكافحة الرسمية على أنها:

الصووووووحة النباتية الُملزمة وتطبي  إجراءات الصووووووحة النباتية الُملزمة بهدف اإلنفاذ النشووووووط للوائح 
 استرصال أو إحتواء آفات حجرية أو إلدارة آفات غير حجرية خاضعة للوائح.

 الخلفية

الكلمات "موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسووع ومكافحة رسوومياً" تعبر عن مفهوم أسوواسووي 
رية. واسووووووتناد ج  اً لذلك التعريف، يجب أن تكون األفة الحجرية دائماً ذات أهمية في تعريف آفة حي

إقتصادية ممكنة للمنطقة المهددة. وإضافة لذلك، ينبغي أن تفي إما بمعيار أنها غير موجودة في تلك 
المنطقة أو أن تفي بالمعايير المجتمعة كونها موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسع وتخضع 

 .لمكافحة رسمية

ف يع بل على أنه " ينشوووأ أو يُرخَّص به أو ينفَّذ من قِّ  ارسووومي مسووورد مصوووطلحات الصوووحة النباتيةّرِّ
تقليص، أو احتواء أو اسووترصووال لتجمع إحدى "، والمكافحة على أنها "منظمة قطرية لوقاية النباتات

كاف بتوليفة بشكل  ومع ذلك، فألغراض الصحة النباتية، ال يعبِّّر مفهوم المكافحة الرسمية ".اآلفات
 من هذين التعريفين.

 والغرض من هذه الضميمة هو تقديم وصف أكثر دقة لتفسير:

مفهوم المكافحة الرسمية وتطبيقه في مجال الممارسة لآلفات الحجرية الموجودة في منطقة ما  -
 ؛وأيضاً لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح

وتخضوووع لمكافحة رسووومية" لآلفات مفهوم " موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسوووع و -
 الحجرية.

"غير موزعة على نطاق واسع" ليس مصطلحاً مشموالً في وصف وضع اآلفة الُمدرج في المعيار 
 .8رقم الدولي لتدابير الصحة النباتية 

http://www.ippc.int/
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 المتطلبات

 متطلبات عامة -1

والشووفافية، وتعادل ، وبخاصووة مبادب عدم التمييز، 1رقم تخضووع المكافحة الرسوومية للمعيار الدولي 
 .تدابير الصحة النباتية، وتحليل مخاطر اآلفات

 المكافحة الرسمية 1-1

 تشمل المكافحة الرسمية على:

 و/أو اإلحتواء في المنطقة )المناط ( المصابة اإلسترصال -

 المراقبة في المنطقة )المناط ( المهددة -

بما في ذلك تدابير  خاضعة للوائح المنطقة )المناط ( الالقيود المرتبطة بالحركة إلى أو ضمن  -
 الصحة النباتية المطبقة عند اإلستيراد.

مة ومن المطلوب، كحد أدنى، أن يكون تقييم  .تشوووومل جميع برامج المكافحة الرسوووومية عناصوووور ُملزِّ
حاجة إلى المكافحة  يد مدى ال حد ية لت بة اآلفة جزءاً من برامج المكافحة الرسووووووم البرنامج ومراق

ويتعيَّن أن تكون  .المطبقة عند االسوووووتيراد للغرض نفسوووووه الصوووووحة النباتية ر تدابيروتأثيرها، لتبري
 أدناه(. 2-2التي تطبَّ  عند االستيراد متسقة مع مبدأ عدم التمييز )أنظر القسم  الصحة النباتية تدابير

رية، يجوز أن تشوووومل تدابير االسووووترصووووال واالحتواء عنصووووراً للتقليص ج  أما  .وبالنسووووبة لآلفات الحي
رية الخاضعة للوائح، فيجوز استخدام عنصر للتقليص لتالفي حدوث آثار  ج  بالنسبة لآلفات غير الحي

 .اقتصادية غير مقبولة حيث أن ذلك ينطب  على االستخدام المقصود لنباتات الغرس

 غير مو عة على نطاق واسع 1-2

عها ضوومن منطقة ما. يمكن "غير موزعة على نطاق واسووع" هو مفهوم يعزو إلى وجود اآلفة وتوزي
وضووووووع اآلفة في فرة موجودة وموزعة على نطاق واسووووووع في منطقة ما أو غير موزعة على نحو 
واسووووووع، أوغائبة. وفي تحليل مخاطر اآلفة، يتم تحديد فيما إذا كانت اآلفة غير موزعة على نطاق 

وبالتالي فهي ليسووووت التصوووونيف. يعني الوجود العارض أنه ال يتوقع توطفن آفة ما  واسووووع في خطوة
 ذات صلة بمفهوم "غير موزعة على نطاق واسع".

وفي حالة آفة حجرية موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسووووووع، يتعيَّن على البلد المسووووووتورد 
تعريف المنطقة )المناط ( المصوووووووابة والمنطقة )المناط ( المهددة. وعندما تعتبر آفة حجرية غير 

هذ ا يعني أن اآلفة محددة في أجزاء من توزعها الممكن وأن هناك موزعة على نطاق واسووووووع، ف
مناط  خالية من اآلفة تكون في خطر من خسارة إقتصادية من دخولها أو انتشارها. وال تحتاج هذه 
المناط  المهددة أن تكون متجاورة ولكنها قد تتألف من عدة أجزاء مميزة. وبغية تبرير إعالن أن 

و واسووووع، يتعيَّن تأمين وصووووف وتحديد للمناط  المهددة إذا تم طلب ذلك. اآلفة غير موزعة على نح
 هناك درجة من عدم اليقين مرافقة ألي تصنيف للتوزيع. كما أن التصنيف قد يتغيَّر مع الزمن.

يتعيّن أن تكون المنطقة التي تكون فيها اآلفة غير موزعة على نحو واسوووووع هي ذاتها كالمنطقة التي 
أثير اإلقتصوووادي )مثل المنطقة المهددة( وحيثما تكون اآلفة تحت مكافحة رسووومية أو ينطب  عليها الت

معتبرة لمكافحة رسوووووومية. إن اتخاذ قرار بأن آفة ما هي آفة حجرية، بما في ذلك اعتبار توزيعها، 
ووضووووووع تلك اآلفة تحت مكافحة رسوووووومية، يتم نمطياً فيما يخص بلداً بأكمله. على أنه قد يكون أكثر 

ة، في بعض األحوال، إلخضوواع اآلفة للوائح على أنها آفة حجرية في أجزاء من البلد بدالً من مناسووب
البلد بأكمله. ويتوجب مراعاة األهمية اإلقتصوووووووادية الممكنة لآلفة لتلك األجزاء عند تحديد تدابير 

يرة أو أكثر الصحة النباتية. وكأمثلة عن الحاالت التي يكون ذلك مناسباً هي بلدان تشمل تخومها جز
أو حاالت أخرى حيثما توجد حواجز طبيعية أو مختلقة إصووطناعياً أمام توطفن اآلفة وانتشووارها، من 
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قبيل البلدان الواسووعة التي تكون فيها محاصوويل محددة مقيَّدة بسووبب الطقس إلى مناط  معرفة بشووكل 
 جيد.

 القرار بتطبي  المكافحة الرسمية  1-3

اية النباتات فيما إذا كانت ستكافح رسمياً آفة ذات أهمية إقتصادية محتملة قد تختار منظمة قطرية لوق
تكون موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسع، مراعية العوامل ذات الصلة من تحليل مخاطر 
اآلفات، كتكلفة ومنافع إخضاع آفة للوائح، والقابلية اللوجستية والتقنية لمكافحة اآلفة ضمن المنطقة 

 ة. وإذا لم تكن اآلفة خاضعة لمكافحة رسمية، فإنها غير مؤهلة عند ذلك كوفة حجرية.المحدد

 شروط نوعية -2

يل مخاطر اآلفات، التبرير الفني، عدم التمييز،  ها بتحل ترتبط الشووووووروط النوعية الواجب الوفاء ب
منظمة القطرية لوقاية الشفافية، اإلنفاذ، الطبيعة الُملزمة للمكافحة الرسمية، منطقة التطبي  وسلطة ال

 النباتات والمشاركة في المكافحة الرسمية.

 التبرير الفني 2-1

الصوووحة النباتية مبررة فنياً وتؤدي شوووروط االسوووتيراد المتعلقة بيتعيَّن أن تكون المتطلبات المحلية و
 إلى تدابير صحة نباتية غير مميزة.

كنة، التوزيع المحتمل وبرامج يتطلب تطبي  تعريف آفة حجرية معرفة باألهمية اإلقتصووووووواد ية الُمم 
 (. يتم تحديد توصوووووويف اآلفة على أنها موجودة وموزعة2رقم )المعيار الدولي  المكافحة الرسوووووومية

على نطاق واسوووووع أو موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسوووووع فيما يتعل  بتوزعها المحتمل. 
ويمثل التوزيع المحتمل المنطقة حيث قد تصووووووبح اآلفة متوطنة إذا ما أُعطيت الفرصووووووة مثل وجود 

اتية العوائل والعوامل البيرية المحفزة كالطقس والتربة. ويؤمن المعيار الدولي لتدابير الصووووووحة النب
توجيهاً عن العوامل الواجب مراعاتها أثناء تقدير احتمال التوطفن واإلنتشوووووووار عند القيام  11رقم 

بتحليل مخاطر اآلفات. وفي حالة آفة تكون موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسووووووع، يتعيَّن 
 توطنة.أن يكون تقدير األهمية اإلقتصادية متعل  بالمنطقة التي تكون اآلفة فيها غير م

ع آفة ما في منطقة ما لمزيد من اإلعتبار فيما إذا كانت اآلفة غير  يتعيَّن استخدام المراقبة لتحديد توزف
توجيهاً عن المراقبة، ويشوووووومل أحكاماً عن  6رقم موزعة على نطاق واسووووووع. يؤمن المعيار الدولي 

الشووفافية. قد تؤثر العوامل البيولوجية كدورة حياة اآلفة، وسووائل اإلنتشووار ومعدل التكاثر في تصووميم 
برامج المراقبة، تفسوير بيانات المسوح ومسوتوى الثقة في تصونيف آفة ما على أنها غير موزعة على 

ثابتاً. وقد تسووووووتوجب الظروف المتغيرة أو نطاق واسووووووع. إن توزيع آفة ما في منطقة ل يس ظرفاً 
 معلومات جديدة إعادة النظر فيما إذا كانت آفة ما غير موزعة على نحو واسع.

 عد  التمييز 2-2

الصوووووحة النباتية من وشوووووروط االسوووووتيراد المتعلقة بيعد مبدأ عدم التمييز ما بين المتطلبات المحلية 
جه الخصووووص، أال تكون المتطلبات الخاصوووة باالسوووتيراد أكثر يتعيّن، على و  المبادب األسووواسوووية.

د. لذلك، يتعيَّن وجود تواف  بين المتطلبات المحلية شدداً من تأثير المكافحة الرسمية في بلد مستورِّ  ت
 :بالنسبة آلفة محددة وشروط االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية

 من المتطلبات المحلية. أال تكون متطلبات االستيراد أكثر تشدداً  يتعيَّن -

 أن تكون المتطلبات المحلية ومتطلبات االستيراد متماثلة أو أن يكون تأثيرها متكافراً. يتعيَّن -

مة في المتطلبات المحلية ومتطلبات االستيراد متماثلة. يتعيَّن -  أن تكون العناصر الُملزِّ

للعمليات المكافرة لها في برامج أن تكون كثافة تفتيش الشووووووحنات المسووووووتوردة مماثلة  يتعيَّن -
 المكافحة المحلية.
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ثال، يتعيَّن - لة عدم االمت قة على  في حا ها المطب رات ية أو مكاف بات حة الن أن تكون أعمال الصوووووو
 الشحنات المستوردة مماثلة لإلجراءات المحلية أو مكافرة لها.

ل في البرنامج المحلي للمكافحة الرسمية، - تطبي  مستوى  يتعيَّن في حالة تطبي  مستوى التحمف
ل نفسووه على المواد المكافرة المسووتوردة وعلى وجه الخصوووص، في حالة عدم اتخاذ أي  التحمف

ل المعني، يتجاوز ال الظهور إجراء في البرنامج المحلي للمكافحة الرسمية ألن  مستوى التحمف
مستوى يتجاوز يها ال فالظهور  اتخاذ أي عمل على الشحنة المستوردة إذا كان عندئذ ال يتعيَّن
ل نفسه ل لإلستيراد عن طري  التفتيش أو  .التحمف وعموماً، يتم تحديد اإلمتثال لمستويات التحمف

ل بالنسوووبة للشوووحنات المحلية عند آخر  االختبار عند الدخول، بينما يتعيَّن تحديد مسوووتوى التحمف
 نقطة تطبَّ  عندها تدابير المكافحة الرسمية.

بخفض المسوووتوى أو إعادة التصووونيف في برنامج محلي للمكافحة الرسووومية، في حالة السوووماح  -
 .أن يكون هذا الخيار متاحاً أيضاً بالنسبة للشحنات المستوردة يتعيَّن

 الشفافية 2-3

الصوووحة النباتية وشوووروط االسوووتيراد المتعلقة ب أن تكون المتطلبات المحلية للمكافحة الرسووومية يتعيَّن
 .الفرصة لإلطالع عليها عند الطلبموثقة، مع إتاحة 

 اإلنفاذ 2-4

شوووووروط االسوووووتيراد المتعلقة يتعيَّن أن يكون اإلنفاذ المحلي لبرامج المكافحة الرسووووومية مكافراً إلنفاذ 
 :ويتعيَّن أن يشمل اإلنفاذ علىبالصحة النباتية. 

 أساس قانوني -

 قواعد للتنفيذ العملي -

 التقييم والمراجعة -

 .نباتية في حالة عدم االمتثاللاصحة عمليات الاتخاذ  -

 الطبيعة الملزمة للمكافحة الرسمية 2-5

مة بمعنى أن يكون جميع األشووووووخاص المعنيين ُملزمين قانونياً باتخاذ  تكون المكافحة الرسوووووومية ُملزِّ
مواً في جميع  ريوة ُملزِّ ج  اإلجراءات الالزموة. ويكون نطوواق برامج المكووافحووة الرسووووووميووة لآلفوات الحي

سبة األحوال  سبيل المثال(، بينما يكون النطاق بالن )فيما يخص إجراءات حمالت االسترصال، على 
ماً فقط في ظروف معينة )برامج إصوووووودار الشووووووهادات  رية الخاضووووووعة للوائح ُملزِّ ج  لآلفات غير الحي

 .الرسمية، على سبيل المثال(

 منطقة التطبي  2-6

القطري، أو شبه القطري أو مستوى المنطقة يمكن تطبي  برنامج للمكافحة الرسمية على المستوى 
شروط االستيراد المحلية. ويتعيَّن تحديد منطقة تطبي  تدابير المكافحة الرسمية. كما يتعيَّن أن يكون ل

 .لمكافحة الرسميةلالتأثير نفسه للمتطلبات المحلية  المتعلقة بالصحة النباتية

 كتها في مجا  المكافحة الرسميةسلطة المنظمة القطرية لوقاية النباتات ومشار 2-7

 :يتعيَّن للمكافحة الرسمية

أن تُنشووأ أو أن يكون معترفاً بها من جانب الطرف المتعاقد أو من قبل المنظمة القطرية لوقاية  -
 النباتات، بموجب سلطة تشريعية مناسبة

تكون خاضعة أن تقوم بها، أو تديرها أو تشرف عليها المنظمة القطرية لوقاية النباتات، أو أن  -
 على أقل تقدير -لتدقيقها/لمراجعتها، 

 أن يضمن الطرف المتعاقد أو المنظمة القطرية لوقاية النباتات إنفاذها -
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أن يكون الطرف المتعاقد أو المنظمة القطرية لوقاية النباتات هما المسووووووروالن عن تعديلها أو  -
 .إنهاء العمل بها أو إلغاء االعتراف الرسمي بها

ويجوز أن تكون أجهزة  .برام  المكافحة الرسرررمية على الطرف المتعاقد مسرررؤولية ومسرررا لة تقع
أخرى غير المنظمة القطرية لوقاية النباتات مسووؤولة عن جوانب من برامج المكافحة الرسوومية، كما 
يجوز إسوناد مسوؤولية جوانب معينة من برامج المكافحة الرسومية لسولطات قطرية فرعية أو للقطاع 

ويتعيَّن أن تكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات على دراية كاملة بجميع جوانب برامج  .خاصال
 .المكافحة الرسمية في البلد
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 .2003في أبريل/نيسان  الخامسة في دورتها هذه الضميمةاعتمدت الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 

 من المعيار. واجب االعتبارجزء  الضميمة

: خطوط توجيهية بشرررررر ن فهم األ مية االقتصررررررادية المحتملة والمصررررررطلحات 2 ال ررررررميمة
 اإلشارة إلى االعتبارات البيئيةالمتصلة بها مع 

 الغرض والنطاق -1

توفر هذه الخطوط التوجيهية خلفية الموضووووع وغيرها من المعلومات ذات الصووولة بقصووود توضووويح 
والمصطلحات المتصلة بها، حتى تكون مثل هذه المصطلحات مفهومة  األهمية االقتصادية المحتملة

بوضوووووووح ويكون تطبيقها متسووووووقا مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية(، والمعايير الدولية 
لتدابير الصحة النباتية. وتبين هذه الخطوط التوجيهية أيضا تطبي  مبادب اقتصادية معينة في صلتها 

فاقية، وخاصوووووووة في ما يتعل  بوقاية األنواع النباتية غير المزروعة/الطليقة، والحياة بأهداف االت
  .فاتآالنباتية البرية، والمواطن والنظم االيكولوجية، من األنواع الغريبة الغازية وهي 

  وتوضح الخطوط التوجيهية أن االتفاقية:

 ة باستخدام قيم نقدية أو غير نقدية؛يمكن أن تعبر عن االهتمامات البيرية من الناحية االقتصادي -

 اآلفات؛ألثر تؤكد أن التأثير السوقي ليس هو المؤشر الوحيد  -

في اتخاذ تدابير الصوووووحة النباتية بالنسوووووبة لآلفات التي ال األطراف المتعاقدة تحافظ على ح   -
النباتية، أو النظم يمكن بسهولة قياس األضرار االقتصادية التي تلحقها بالنباتات، أو المنتجات 

 االيكولوجية في منطقة ما.

، أن نطاق االتفاقية يشووومل وقاية النباتات المزروعة في القطاع باآلفاتكما أنها توضوووح، فيما يتعل  
والنباتات غير المزروعة/الطليقة، والحياة النباتية البرية، ، -الغاباتو فالحة البسووووووواتين - الزراعي

 .والموائل والنظم االيكولوجية

 الخلفية -2

فات ، بما في ذلك تلك التي تتعل  اآلأكدت االتفاقية، تاريخيا، أن النتائج المناوئة التي تترتب على 
قاس  ئل، والنظم االيكولوجية، ت ية البرية، والموا بات قة، والحياة الن تات غير المزروعة/الطلي با بالن
بالقيمة االقتصووووووادية. واإلشووووووارة إلى تعابير اآلثار االقتصووووووادية، والتأثير االقتصووووووادي، واألهمية 

المقبول، وكذلك استخدام كلمة اقتصادي في االتفاقية االقتصادية المحتملة، والتأثير االقتصادي غير 
والمعايير الدولية لتدابير الصووووووحة النباتية قد أسووووووفر عن شوووووويء من سوووووووء الفهم السووووووتخدام هذه 

 ولبؤرة تركيز االتفاقية. المصطلحات

وينطب  نطاق االتفاقية على وقاية الحياة النباتية البرية مما أسوووووفر عن إسوووووهام مهم في الحفاظ على 
التنوع الحيوي. ومع ذلك فقد نشوووووأ سووووووء فهم مؤداه أن االتفاقية ال تتركز إال على الجانب التجاري 
وأنها محدودة في نطاقها. ولم يفهم بوضوح أن االتفاقية يمكن أن تعبر عن االهتمامات البيرية بالقيمة 

بما في ذلك اتفاقية  مع االتفاقات األخرى،باالتسووواق االقتصوووادية. وأدى ذلك إلى نشوووأة قضوووايا تتعل  
 التنوع الحيوي وبروتوكول مونتريال المتعل  بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون.

 القيمة االقتصادية والنطاق البيئي لالتفاقية والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية -3

بير الصحة النباتية االقتصادية الواردة في االتفاقية والمعايير الدولية لتدا المصطلحاتيمكن تصنيف 
 على النحو اآلتي.

 مصطلحات تحتاج إلى اجتهاد لتعزيز القرارات الخاصة بالسياسات:

 (؛آفة خاضعة للحجر الزراعياألهمية االقتصادية المحتملة )في تعريف  -

 (؛آفة غير حجرية تخضع للوائحالتأثير االقتصادي غير المقبول )في تعريف  -
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 (.منطقة مهددةف خسائر اقتصادية كبيرة )في تعري -

 مصطلحات تتعل  بأدلة تعزز االجتهادات السابقة: 

لتدابير الحد من اآلثار االقتصووووادية )في تعريف لوائح الصووووحة النباتية والتفسووووير المتف  عليه  -
 (؛الصحة النباتية

 (؛تحليل مخاطر اآلفاتأدلة اقتصادية )في تعريف  -

 ؛)1997(من االتفاقية، 3-7تتسبب في أضرار اقتصادية )في المادة  -

المعيار الدولي رقم  و 11رقم الدولي التأثير االقتصووادي المباشوور وغير المباشوور )في المعيار  -
 (؛16

 (؛11رقم  الدولي النتائج االقتصادية والنتائج االقتصادية المحتملة )في المعيار -

 (.11رقم  الدولي النتائج التجارية وغير التجارية )في المعيار -

، بخصووووص تصووونيف اآلفات، أنه ينبغي وجود 5-1-1-2، في القسوووم 11رقم  الدولي المعيارويالحظ 
 بما في ذلكدالئل واضووووووحة على أن اآلفة من المحتمل أن يكون لها تأثير اقتصوووووووادي غير مقبول،

يل مخاطر اآلفات. ويصووووووف القسووووووم  رة، في منطقة تحل تأثير على البي ية  3-2ال لدول من المعايير ا
فة ما. ويمكن أن تعتبراالجراءات الت تائج االقتصوووووووادية المحتملة لدخول آ ثار ي تتبع في تقدير الن آ

 4-2-3-2لتحليل النتائج التجارية. أما القسم  2-2-3-2مباشرة أو غير مباشرة. ويتصدى القسم  اآلفات
معينة من  فيوفر التوجيه بشأن تقدير النتائج غير التجارية والبيرية لدخول اآلفة. وهو يسلم بأن أنماط

اآلثار قد ال تنطب  على سوووق قائمة ال يمكن تحديدها بسووهولة، لكن يسووترسوول ليبين أنه يمكن تقريب 
التأثير بمنهج تقييم غير سوقي مناسب. ويالحظ هذا القسم أنه إذا كان القياس الكمي غير ممكن، فإن 

( وشوورحا لطريقة اسووتخدام هذا الجزء من التقدير ينبغي أن يتضوومن على األقل تحليال كيفيا )وصووفيا
( اآلثار لآلفات )اآلثار غير المباشووورة 2-1-3-2. ويغطي القسوووم اآلفات المعلومات في تحليل مخاطر

تائج  يل الن لك كجزء من تحل تدابير المكافحة، وذ ها ل ية أو غيرها من اآلثار غير المرغوب في البير
يوفر اإلرشووواد  4-3غير مقبول، فإن القسوووم  اآلفات . وحيثما اعتبر أحد مخاطرالمحتملة االقتصوووادية

، بما في ذلك قياس الكفاءة التكاليفية، وإمكانية التطبي  اآلفات بشوووأن انتقاء أوجه خيار إدارة مخاطر
 والتدابير األقل تقييدا للتجارة.

امات ، سلمت الهيرة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بأنه ينبغي، لمراعاة االهتم2001في أبريل/نيسان 
البيرية، في إطار المهمة الحالية لالتفاقية، أن يشوووومل التوضوووويح اإلضووووافي النظر في النقاط الخمس 

 :لآلفاتالمقترحة التالية التي تتعل  بالمخاطر البيرية المحتملة 

 تخفيض أو إزالة األنواع النباتية المحلية المعرضة للخطر )أو المهددة(؛ -

 نوع يقوم بدور رئيسي في الحفاظ على نظام إيكولوجي(؛تخفيض أو إزالة نوع نباتي رئيسي ) -

 تخفيض أو إزالة نوع نباتي يعد عنصرا رئيسيا من نظام أيكولوجي محلي؛ -

 إحداث تغير في التنوع الحيوي النباتي على نحو يسفر عن زعزعة استقرار نظام أيكولوجي؛ -

ها إذا دخلت آفة حجرية، اإلشووووووعار عن برامج مكافحة أو إزالة أو إدارة قد تنشووووووأ الحاجة إلي -
وتأثير هذه البرامج )اسوووتخدام مبيدات اآلفات أو المفترسوووات أو الطفيليات غير المحلية( على 

 التنوع الحيوي.

تات  با ية الن مل وقا ية يشوووووو فاق ية، أن نطاق االت بات باآلفات الن ما يتعل   ومن ثم، فمن الواضووووووح، في
غابات(، والنباتات غير المزروعة/الطليقة، المزروعة في القطاع الزراعي )فالحة البسووووووواتين وال

 والحياة النباتية البرية والنظم اإليكولوجية.



5المعيار الدولي رقم  2الضميمة  - مسرد مصطلحات الصحة النباتية   

33 -5رقم  الدولي المعيار  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 االعتبارات االقتصادية في تحلي  مخاطر اآلفات -4

 أنماط اآلثار االقتصادية 4-1

ينبغي، في تحليل مخاطر اآلفات، أال تفسوور اآلثار االقتصووادية على أنها آثار سوووقية فحسووب. فالسوولع 
ال تباع في األسووووووواق التجارية يمكن أن تكون لها قيمة اقتصووووووادية، كما أن التحليل  والخدمات التي

يوفر إطارا  اآلثار االقتصووواديةيتجاوز كثيرا نطاق دراسوووة السووولع والخدمات. واسوووتخدام مصوووطلح 
تخدم ية(. ويسوووووواالجتماعيجوز أن تحلل فيه طائفة واسووووووعة من اآلثار )بما في ذلك اآلثار البيرية و

التحليل االقتصادي القيمة النقدية كمقياس لتمكين راسمي السياسات من مقارنة تكاليف وفوائد أنواع 
مختلفة من السلع والخدمات. وال يستبعد ذلك استخدام أدوات أخرى كالتحليالت الكيفية والبيرية التي 

 تستخدم القيم النقدية. قد ال

 التكاليف والفوائد 4-2

ير االقتصوووادية العامة في اتباع أية سوووياسوووة إذا كانت فوائدها تضووواهي تكاليفها على يتمثل أحد المعاي
األقل. وتسوووتخدم التكاليف والفوائد بمفهومها الواسوووع لتشووومل الجوانب السووووقية وغير السووووقية على 
لع السواء. ويمكن أن تتمثّل التكاليف والفوائد بكل من المقاييس الكمية والنوعية. وقد يكون قياس الس

 إال أن النظر فيه يعد أمرا أساسيا مع ذلك. والخدمات غير السوقية صعبا من الناحية الكمية

وال يستطيع التحليل االقتصادي ألغراض الصحة النباتية أن يوفر إال المعلومات المتعلقة بالتكاليف 
سة معينة أفضل سيا بالضرورة من  والفوائد وهو ال يحكم على ما إذا كان توزيع ما لتكاليف وفوائد 

توزيع آخر لها. وينبغي من حيث المبدأ، قياس الفوائد والتكاليف بغض النظر عن من سووووووتعود عليه 
أو يتحمل عبرها. ونظرا ألن األحكام الخاصة بالتوزيع المفضل هي خيارات تتعل  بالسياسات، فإنه 

 ينبغي أن تكون لهذه األخيرة عالقة منطقية باعتبارات الصحة النباتية.

ينبغي أن تؤخذ التكاليف والفوائد في الحسبان سواء كانت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لدخول آفة و
أو كان ال بد من حدوث سوووووولسوووووولة من المسووووووببات قبل تكبد التكاليف أو تحق  الفوائد. وقد ال تكون 

ليف والفوائد التكاليف والفوائد المقترنة بالنتائج غير المباشوووووورة لدخول آفة مؤكدة بنفس درجة التكا
المقترنة بالنتائج المباشوورة لذلك. وكثيرا ما ال تكون هناك معلومات نقدية بشووأن تكلفة أية خسووارة قد 
تنجم عن دخول اآلفات إلى البيرات الطبيعية. وينبغي ألي تحليل أن يحدد ويفسوووووور الشووووووكوك التي 

 التي يقوم عليها. تكتنف تقدير التكاليف والفوائد كما ينبغي أن يبين بوضوح االفتراضات

 التطبي  -5

 فات أهمية اقتصادية محتملة:آلقبل القول بأن آلفة من آ 1ينبغي الوفاء بالمعايير اآلتية

 وجود احتمال للدخول إلى منطقة تحليل مخاطر اآلفات؛ -

 وجود احتمال االنتشار بعد التوطن؛ -

 احتمال حدوث تأثير ضار على النبات، ومثال: -

 الغالت أو الجودة مثال(؛ أوالمحاصيل )خسائر في  •

 البيرة، مثل اإلضرار بالنظم االيكولوجية؛ أو •

 قيمة محددة أخرى، مثل االستجمام، أو السياحة، أو جمال الطبيعة. •

، هو أحد أنواع األضرار اآلفات، فإن الضرر البيري الناتج عن دخول إحدى 3وكما أشير في القسم 
قدة في  عا لث أعاله، لألطراف المت ثا يار ال بالمع ما يتعل   تالي، وفي بال ية. و فاق ها االت التي تعترف ب
االتفاقية الح  في أن تتخذ تدابير للصووحة النباتية حتى وإن اقتصوورت على آفة واحدة فقط يحتمل أن 

                                                      
( تنص على أنه 1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) 3-بالمعيارين األول والثاني، فإن المادة السابعةفيما يتصل   1

 بالنسبة "لآلفات التي قد
 ال تكون قادرة على التوطن، ينبغي أن تكون التدابير التي تتخذ حيال هذه اآلفات لها ما يبررها من الناحية الفنية".
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اس تحليل لمخاطر اآلفات يشوومل النظر تضوور بالبيرة فحسووب. وينبغي أن يقوم هذا اإلجراء على أسوو
في دالئل اإلضووورار المحتمل بالبيرة. ولدى بيان التأثير المباشووور وغير المباشووور لآلفات على البيرة، 

 ينبغي تحديد طبيعة األضرار أو الخسائر، الناجمة عن دخول اآلفة، في تحليل مخاطر اآلفات.

ن دخول اآلفة في منطقة موضووع اهتمام واآلثار وفي حالة اآلفات غير الحجرية الخاضووعة للوائح، فإ
يا، نظرا ألن  تأثير غير المقبول اقتصووووووواد قة ببحث ال لة وثي عايير ذات صوووووو عد م لك ال ت لذ ية  البير

لتدابير  11رقم  الدولي والمعيار 16رقم  الدولي مجموعات هذه اآلفات متوطنة بالفعل )أنظر المعيار
 الصحة النباتية(.
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 من المعيار. واجب االتباعيقصد بهذا المرف  أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا 

 2 لل ميمةمرف  

 .الضميمة هيوفر هذا المرف  توضيحا إضافيا لبعض المصطلحات المستخدمة في هذ

يسوووتخدم في المقام األول القيم النقدية لتمكين راسووومي السوووياسوووات من مقارنة : التحليل االقتصوووادي
تكاليف وفوائد مختلف أنواع السلع والخدمات. وهو يتجاوز مجرد دراسة السلع والخدمات السوقية. 
وال يمنع التحليل االقتصادي من استخدام مقاييس أخرى ال تستخدم القيمة النقدية؛ مثال ذلك، التحليل 

 ي أو البيري.الكيف

: تشووووومل كل من اآلثار السووووووقية واآلثار غير السووووووقية، مثل االعتبارات البيرية اآلثار االقتصوووووادية
ية. االجتماعية. وقد يكون من الصووووووعب قياس القيمة االقتصووووووادية لآلثار البيرية أو اآلثار االجتماعو

اية أو دغل. ويمكن النظر في ومثال ذلك، بقاء نوع نباتي آخر وحسوووووون أحواله أو القيمة الجمالية لغ
 القيمة الكيفية أو الكمية على السواء لدى قياس اآلثار االقتصادية.

: يشمل ذلك كل من القياسات السوقية والنتائج التي قد ال يكون من التأثير االقتصادي آلفات النباتات
شرة، وإن كانت تمثل خسارة أو ضررا ل صادية المبا سها بالقيمة االقت سهل قيا لنباتات المزروعة، ال

 أو النباتات غير المزروعة، أو المنتجات النباتية.

: هي األسوووووووواس لقيوواس تكلفووة أثر التغيرات )في التنوع الحيوي، أو النظم القيمووة االقتصوووووووواديووة
اإليكولوجية، أو الموارد الخاضوووووعة لإلدارة، أو الموارد الطبيعية على سوووووبيل المثال( على الرفاهة 

ال تباع في األسوووووواق التجارية قيمة اقتصوووووادية.  تكون للسووووولع والخدمات التيالبشووووورية. ويمكن أن 
وتحديد القيمة االقتصووووووادية ال يمنع االهتمامات األخالقية أو الغيرية ببقاء وحسوووووون أحوال األنواع 

 األخرى على أساس من السلوك التعاوني.

 القيمة النقدية أو الرقمية.: هو تقييم الصفات أو الخصائص بقيمة أخرى غير القياس الكيفي

 : هو تقييم الصفات أو الخصائص بالقيمة النقدية أو غيرها من التعابير الرقمية.القياس الكمي
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 2009أبريل/نيسان  -مارس/آذار  في الرابعةاعتمد هذا المرف  ألول مرة من قِّبل هيرة تدابير الصحة النباتية في دورتها 
 من المعيار. واجب االتباعيقصد بهذا المرف  أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا 

ع البيولوجي في عالقتها بقائمة مصطلحات الصحة : 1المرف   مصطلحات اتفاقية التنو 
 النباتية

 المقدمة -1

، إيضوواح أن نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يشوومل المخاطر الناشوورة عن اآلفات 2001تم، منذ 
التي تؤثر في المقام األول على البيرة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك النباتات الضوووارة. ومن ثم فقد 
 5فحص فري  الخبراء الفني المعني بقائمة المصووووووطلحات، الذي يسووووووتعرض المعيار الدولي رقم 

(، إمكانية إضووافة مسووردال، المشووار إليها فيما بعد بتعبير 2008مصووطلحات الصووحة النباتية، مسوورد )
مصووووووطلحات وتعاريف جديدة إلى المعيار الدولي لتدابير الصووووووحة النباتية لتغطية هذا المجال الذي 

اتفاقية يثير االنشغال. وقد نظر الفري ، بصفة خاصة، في المصطلحات والتعاريف المستخدمة في 
بغية إضووووووافتها إلى القائمة، على نحو ما حدث من قبل في عدة حاالت بالنسووووووبة  *التنوع البيولوجي

 لمصطلحات منظمات دولية أخرى.

إال أن دراسوووووة المصوووووطلحات والتعاريف التي تتيحها اتفاقية التنوع البيولوجي قد أظهرت أنها تقوم 
لوقاية النباتات، بحيث تشوووير المصوووطلحات المتماثلة  على مفاهيم تختلف عن مفاهيم االتفاقية الدولية

إلى معان مختلفة بوضوووووووح. لذلك فإنه لم يمكن اسووووووتخدام مصووووووطلحات وتعاريف اتفاقية التنوع 
البيولوجي في قائمة المصووووووطلحات مباشوووووورة. وقد تقرر، بدال من ذلك، عرض هذه المصووووووطلحات 

حات لكيفية اختالفها عن مصطلحات االتفاقية والتعاريف في المرف  الحالي بالقائمة، مع تقديم إيضا
 الدولية لوقاية النباتات.

وال يقصووود من هذا المرف  تقديم إيضووواح لنطاق اتفاقية التنوع البيولوجي وال لنطاق االتفاقية الدولية 
 لوقاية النباتات.

 العرض -2

الخاص باتفاقية فيما يتعل  بكل مصطلح من المصطلحات موضع البحث، أدرج في البداية التعريف 
التنوع البيولوجي. ووضوووع مقابل كل تعريف "إيضووواح في سوووياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات"، 
تظهر فيه، كالمعتاد، مصطلحات القائمة أو مشتقات منها بحروف داكنة. وقد تضم هذه اإليضاحات 

ات بحروف داكنة أيضوووووا مصوووووطلحات اتفاقية التنوع البيولوجي، وفي هذه الحالة تكون المصوووووطلح
(". وتشّكل اإليضاحات الجزء الرئيسي من هذا المرف . ويتبع كل منها CBDأيضاً متبوعة بالرمز")

 مالحظات، تقدّم إيضاحات إضافية لبعض الصعوبات.

 

 

 

 

_______________ 
التنوع البيولوجي )أمانة اتفاقية إّن المصطلحات والتعاريف التي تتناولها هذه الوثيقة هي نتيجة مناقشات األطراف في اتفاقية  *

 التنوع البيولوجي( حول األنواع الدخيلة الغازية.
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 المصطلحات -3

 "األنواع الدخيلة" 3-1

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

نوع، أو نوع فرعي، أو نوع تصنيفي أدنى جرى إدخالها 

أو الحاضر؛ وتشمل أي  1الطبيعي الماضيخارج توزّعها 

جزء، أو خاليا تناسلية أو بذور أو بيض، أو مكثرات لهذه 

 .األنواع التي قد يمكنها البقاء والتكاثر فيما بعد

أو جماعة، في أي طور من  3هو فرد (CBD) 2النوع الدخي 

غير أصيل في  كائ أطوار الحياة، أو جزء قابل للحياة من 

 .المنطقة، إلى تلك 5بواسطة اإلنسان 4دخ ما  منطقة

 مالحظات:
إن التحديد الخاص بالتوزع "الماضووووووي والحاضوووووور" ليس ذي صوووووولة بأغراض االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ألن األخيرة معنّية  1

كلمة "ماضووي" في تعريف اتفاقية باألوضوواع الحالية فقط. وال يهم فيما إذا كان النوع موجوداً في الماضووي أو إذا كان موجوداً اآلن. إن 
التنوع البيولوجي من المفترض أن تسوووومح بإعادة إدخال نوع ما إلى منطقة أضووووحى فيها  هذا النوع منقرضوووواً )منذ عهد قريب(  وهكذا 

 فالمفترض أال يعتبر النوع المعاد إدخاله نوعا دخيال.
 له الطبيعي. وهو ال ينطوي على أن الكائن ضار.مصطلح "دخيل" يشير فقط إلى موقع كائن ما وتوزعه مقارنة بمجا 2
يشووووودد تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي على الوجود الفيزيائي ألفراد النوع عند وقت معين، في حين أن مفهوم االتفاقية الدولية لوقاية  3

 النباتات لوجود آفة ما يرتبط بالتوّزع الجغرافي للنوع التصنيفي بشكل عام.
التي ال تدخل ضوومن مجال توزعه األصوولي )انظر  المنطقةألغراض اتفاقية التنّوع البيولوجي، يكون النوع الدخيل موجودا بالفعل في  4

أدناه(. أما االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإنها تهتم أكثر باألنواع التي ال توجد بعد في المنطقة موضووووع االهتمام )أي  إدخا مصووووطلح 
لحجرية(، وبالتالي فإن مصطلح "دخيل" غير مناسب بالنسبة لها، وقد استخدمت مصطلحات مثل "غريب"، "غير أصيل" أو اآلفات ا

ستعمال مصطلح واحد فقط من هذه  "غير بلدي" في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. وبغية تجنب الخلط، قد يكون من األفضل ا
ون "غير أصيل" األكثر مالءمة، وبخاصة أنه يمكن أن يقابل عكسه "أصيل". أما بالنسبة لمصطلح المصطلحات، وفي هذه الحالة قد يك

 "غريب" فهو غير مالئم ألنه يمثل مشكالت في الترجمة. 
االتفاقية فهو يمد ببساطة مجاله الطبيعي. وألغراض  (CBD) نوع دخي بوسائل طبيعية ال يعني أنه  منطقةنوع غير أصيل دخل إلى  5

 محتملة. آفة حجريةيزال هذا النوع يعتبر  ، والالدولية لوقاية النباتات

 "إدخا " 3-2

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

خارج مجاله الطبيعي )في الماضي أو  6انتقال نوع دخيل
الحاضر( بوساطة اإلنسان، بطريقة مباشرة أو غير 

باشرة. وقد تكون هذه الحركة إما ضمن البلد أو فيما بين م
البلدان أو المناط  الواقعة خارج الوالية القانونية 

 7الوطنية.

، عن يكون غير أةي  فيها منطقةما إلى  نوع دخو هو 
طري  االنتقال إليها بواسطة اإلنسان، إما مباشرة من منطقة 

)باالنتقال  8ريكون فيها النوع أصيالً أو بشكل غير مباش
المتتالي من منطقة يكون النوع فيها أصيالً عبر منطقة أو عدة 

 مناط  ال يكون فيها أصيالً(.

 مالحظات:
، وبالتالي نوع دخل المنطقة فعالً. مع أنه يمكن (CBD) بنوع دخي يتعل   (CBD) اإلدخا يقترح تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي أن  6

االفتراض، على أسوووواس العديد من الوثائ  األخرى التي أتاحتها اتفاقية التنوع البيولوجي، أن األمر ليس كذلك، وأنه يتعل  بحاالت فيها 
نوع ما عدة مرات، أما بالنسووبة لالتفاقية  إدخا . فبالنسووبة التفاقية التنوع البيولوجي يمكن (CBD)لنوع غير أصوويل للمرة األولى  إدخا 

 نوع بعد توطنه. إدخا الدولية لوقاية النباتات فإنه ال يمكن، إعادة 
 إن مسألة "المناط  الواقعة خارج الوالية القانونية الوطنية" ليست بذات أهمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 7
نتقال غير المباشوووووور، على ما إذا كان ينبغي اعتبار كّل انتقال من منطقة واحدة على أنه ال ينّص التعريف بشووووووكل محدد، في حالة اال 8

)بواسووطة اإلنسووان، بشووكل متعّمد أو غير متعّمد(، أو ما إذا كان يمكن لبعض الحاالت أن تكون انتقاال طبيعيا. ويبرز هذا  (CBD) إدخا 
مجاورة. ويبدو أنه يمكن  منطقةواحدة ومن ثم ينتقل طبيعياً إلى  منطقةا إلى نوع م (CBD) إدخا السؤال، على سبيل المثال، عندما يتم 

في المنطقة المجاورة، رغم أنه دخلها بصوووورة  (CBD) دخيالغير مباشووور، بحيث يكون النوع المعني  (CBD) إدخا اعتبار ذلك بمثابة 
ت طبيعية. وفي سووووووياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإنه ال يترتب على البلد الوسوووووويط، الذي حدث منه االنتقال الطبيعي أية التزاما

تعّمد أو غير المتعّمد إذا ما أنشوووووووأ البلد الم (CBD) اإلدخا للعمل على الحدّ من االنتقال الطبيعي، رغم أنه قد يكون عليه التزام بمنع 
 مقابل ذلك. تدابير ةحة نباتيةالمستورد المعني 
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 "األنواع الدخيلة الغا ية" 3-3

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

 أنواع دخيلةهي  (CBD) 12األنواع الدخيلة الغا ية .11،10يهدد إدخالها و/أو انتشارها التنّوع البيولوجي9أنواع دخيلة 
(CBD)  ،ًبحكم توطنّها  بالنباتاتأصبحت ضارة

أنها  (CBD) 14تحلي  المخاطر، أو يظهر 13وانتشار ا
 .بالنباتاتيحتمل أن تكون ضارة 

 مالحظات:
يسووووتخدم تعبير "يضوووور"، في  لآلفةال يوجد مقابل مباشوووور لتعبير"يهدد" في لغة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. فتعريف هذه االتفاقية  9

)تحليل مخاطر  11إلى "األهمية االقتصوووادية". ويوضوووح المعيار الدولي لتدابير الصوووحة النباتية رقم  الحجرية اآلفةحين يشوووير تعريف 
بصوووورة  بالنباتاتاآلفات الحجرية، بما في ذلك المخاطر على البيرة والموارد المحورة وراثيا،( أن اآلفات الحجرية قد تكون "ضوووارة" 

بقائمة المصووطلحات أن "األهمية االقتصووادية"  2مباشوورة )عن طري  مكونات أخرى للنظم اإليكولوجية(، في حين يوضووح الملح  رقم 
 لى التأثير الضار بالمحاصيل أو البيرة أو بعض القيم المحددة األخرى )الترويح والسياحة، والنواحي الجمالية(.تتوقف ع

تهدد "التنوع البيولوجي". ليس هذا من تعبيرات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وتنشوووأ مسوووألة ما إذا  (CBDاألنواع دخيلة الغا ية ) 10
هذه االتفاقية. وسوووويلزم بالتالي: إعطاء "التنوع البيولوجي" معنى واسووووعا يشوووومل جميع النباتات المزروعة في كان له نطاق يقابل نطاق 

من أجل الغابات أو التجميل أو إدارة الموئل، فضووال  وغرسررتغير األصوولية التي اسووتوردت  والنباتاتالزراعية،  –النظم اإليكولوجية 
في  النباتاتال تحمي  واالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتن من "صوونع اإلنسووان" أو لم يكن. ، سووواء كاموئ األصوولية في أي  النباتاتعن 

أي من هذه الحاالت، إال أنه ليس واضووووووحا ما إذا كان نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي واسووووووع إلى هذا الحد، فبعض تعاريف "التنوع 
 البيولوجي" تتخذ نظرة أضي  كثيرا من ذلك.

أن تهدد أيضا "النظم اإليكولوجية، أو الموائل  لألنواع الدخيلة الغا يةائ  أخرى تتيحها اتفاقية التنوع البيولوجي يمكن على أساس وث 11
 أو األنواع".

برمتها وال يتناول تعبير "الغازية"  األنواع الدخيلة الغا يةيتعل  تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي واإليضووووووواح الخاص به بعبارة  12
 بصورة محددة.

 . ومن الواضووووووح أن هنوواك تووأثيرات في التنّوع البيولوجيالنبرراترراتإن سوووووويوواق االتفوواقيووة الوودوليووة لوقووايووة النبوواتووات هو حمووايووة  13
وتهتم االتفاقية الدولية لوقاية  .باالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتليست بذات صلة  (CBDأنواع دخيلة غا ية )، وهناك النباتاتال تخص 
عنصوووووورا من التنوع  المنتجات النباتية، لكن من غير الواضووووووح إلى أي مدى تعتبر اتفاقية التنوع البيولوجي بالمنتجات النباتيةالنباتات 

 البيولوجي.
ة المهددة أبدا كائنات يحتمل أن تضوووووور التي لم تدخل المنطق الكائناتبالنسووووووبة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يمكن أيضووووووا اعتبار  14

 .مخاطراآلفات لتحلي ، نتيجة النباتات

 "التوط  " 3-4

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

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

(، بالتكاثر الناجح، في موئل CBDتوّطن نوع دخيل )
 في المنطقة

 التي دخلها.

 مالحظات:
، شووريطة أن يكون للذرية (CBDتوط نا  )هي عملية، وليسووت نتيجة. ويبدو أن جيالً واحداً من التكاثر يمكن أن يكون ( CBDالتوط   ) 15

االتفاقية إمكانية البقاء المسووتمر )ما عدا ذلك قد يكون هناك فاصووال بعد "الذرية"(. وال يعبر تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي عن مفهوم 
 لـ"االستمرار في المستقبل المنظور".  الدولية لوقاية النباتات

، ومعظم الفطريات، النباتاتتضووواعف نفسوووها خضووورياً )عديد من  كائنات" على من غير الواضوووح كيف يمكن تطبي  مفهوم "الذرية 16
ستمرار" تجتنب  ستعمال مصطلح "ا موضوع التكاثر أو التضاعف لألفراد  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتوكائنات دقيقة أخرى(. وبا

عمر إلى مرحلة النضووووووج ذاته يمكن اعتباره اسووووووتمرارا في ككل. فالنوع بمجمله هو الذي يبقى على قيد الحياة. ونمو األفراد طويلة ال
 غير أصيل(. نباتالمستقبل المنظور )مثل غرس 

د" 3-5  "اإلدخا  المتعم 

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إطالق من قبل اإلنسان لنوع دخيل خارج  17حركة متعّمدة و/أو
 مجاله الطبيعي.

ما، بما  منطقةهو النقل المتعّمد لنوع غير أصلي في 
  18في البيرة إطالقهفي ذلك 

 مالحظات:
 من الصعب فهم عبارة "و/أو" في تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي. 17
 ستيراد التي تنظم تدابير الصحة النباتية.إدخال اآلفات الخاضعة للوائح ممنوع بموجب معظم نظم اال 18
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د" 3-6  "اإلدخا  غير المتعم 

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

 يصيبهاتجارية،  شحنةنوع غير أصيل مع  دخو هو  كل حاالت اإلدخال األخرى التي ال تكون متعّمدة.
، أو عن طري  بعض السووووووبل األخرى التي يلوثهاأو 

مثل أمتعة  ممراتيتوسووووووطها اإلنسووووووان بما في ذلك 
ئيوووة  لموووا لممرات ا لمركبوووات، وا لمسوووووووووافرين، وا ا

 .19االصطناعية

 مالحظات:
 النباتية.إن منع اإلدخال غير المتعمد لآلفات الخاضعة للوائح مجال مهم من مجاالت تركيز نظم االستيراد التي تنظم تدابير الصحة  19

 "تحلي  المخاطر" 3-7

 مالحظات: 
 إن أنواع النتائج التي ينبغي النظر فيها ليست واضحة.  20
االقتصادية والثقافية )في أثناء  -يةاالجتماعتتم مراعاة االعتبارات  (CBDتحلي  المخاطر )من غير الواضح في أي مرحلة من عملية  21

)تحليل  11التقدير، أو في أثناء اإلدارة، أو في الحالتين(. ال يمكن إعطاء تفسووووير فيما يخص المعيار الدولي لتدابير الصووووحة النباتية رقم 
 5للمعيار الدولي رقم  2ات الحية المحورة وراثيا،( أو الملح  رقم مخاطر اآلفات الحجرية بما في ذلك المخاطر على البيرة وعلى الكائن

 (.2008)قائمة مصطلحات الصحة النباتية، 
، أكثر من ذلك الخاص مخاطر اآلفات إدارةو لتقييم مخاطر اآلفاتيرتكز هذا التفسووووووير على تعاريف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  22

 .بتحلي  مخاطر اآلفات
يجوز أن ينفذ قبل الدخول، وفي تلك الحالة قد يقتضي األمر أيضا تقدير احتمال  (CBDتحلي  المخاطر )الواضح ما إذا كان  ليس من 23

. ويمكن )على أسوووووواس الوثائ  األخرى المتاحة من اتفاقية التنوع البيولوجي( اإلدخا ، وتقييم واختيار تدابير للحد من مخاطر اإلدخا 
بتحلي  تعيين تدابير للحد من عمليات اإلدخال اإلضوووافية، وفي هذه الحالة يكون أوث  صووولة  (CBDالمخاطر ) لتحلي افتراض أنه يمكن 

 .مخاطر اآلفات

 أخر  مفا يم -4

ال تقترح اتفاقية التنّوع البيولوجي تعاريف لمصطلحات أخرى، ولكنها تستعمل عدداً من المفاهيم 
التي ال يبدو أن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التنوع البيولوجي تنظر إليها في الضوء نفسه، 

 هذه المفاهيم:  أو أن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تميزها بصورة محددة. وتشمل

 مراقبة الحدود -

 التدابير الحجرية -

 عبء البرهان -

 المجال الطبيعي أو التوّزع -

 االتجاه االحترازي  -

 التدابير المؤقتة  -

 الرقابة -

 التدابير القانونية -

 التدابير التنظيمية -

 ي االجتماعالتأثير  -

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إدخال نوع دخيل وتوّطنه المحتمل باستعمال  19( تقدير نتائج1)
( تحديد 2تقدير المخاطر(، ) أيمعلومات مرتكزة على العلم )

التدابير التي يمكن تطبيقها لتقليل هذه المخاطر أو إدارتها )أي إدارة 
االقتصادية  -ية االجتماعالمخاطر(، مع مراعاة االعتبارات 

 20والثقافية

( تقييم احتموووال 1هو: ) (CBD) 21تحليررر  المخررراطر
 (CBDلنوع دخي  )، 22منطقةفي  االنتشارو التوط  

تقييم النتووائج المصووووووواحبوة ( 2، )المنطقررةدخوول تلووك 
( تقييم وانتخوواب 3المحتملووة وغير المرغوب فيهووا، )

 التوط  توودابير صووووووحووة نبوواتيووة لتقليوول خطر هووذا 
 .االنتشارو



1 المرف   - مسرد مصطلحات الصحة النباتية 5المعيار الدولي رقم    

40 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -5رقم الدولي المعيار   

  التأثير االقتصادي -
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