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٢ التجارة في سلع الغابات 

 .(٢٠١٠b ,FAO) زادت التجارة الدولیة في المنتجات الخشبیة ١٢٥ في المئة بین عامي ١٩٩٢ و ٢٠٠٨ 
وترد بعض األمثلة على التغیرات في حجم صادرات سلع معینة في الشكل ١.ترغب كثیر من البلدان في تعزیز 
التجارة الدولیة في سلع الغابات، ولكنھا تدرك أیضا أھمیة حمایة النباتات من اآلفات (١) بما في ذلك الغابات. 

ویجب على المنظمات القطریة لوقایة النباتات 

  (NPPOs) (٢) تنفیذ المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة(ISPM) (٣) كجزء من لوائحھا الوطنیة للصحة 
النباتیة  لسلع الغابات المستوردة.  توثق كذلك المنظمات القطریة لوقایة النباتات  NPPOs ؛حینما یطلب 

ذلك؛على مطابقة شحنات التصدیر لشروط  استیراد الدول األخرى. 
الشكل ١. التغییر في الصادرات العالمیة لألخشاب المستدیرة واألخشاب المنشورة (١٩٩٢- ٢٠٠٨ )

قد تختلف شروط استیراد  نفس السلعة من بلد آلخر. عادة ما تكون ھذه االختالفات نتیجة لالختالف في تقییم 
الغابات  قابلیة  في  اختالفات  إلى  االختالفات  ھذه  ترجع   أن  ویمكن  بالسلعة.  المرتبط  اآلفة  لمخاطر  البلدان 
لإلصابة باآلفات أو لالختالفات في مستویات مخاطر اآلفات التي تقبلھا الدول (انظر الصندوق ١). ویجري 
حالیا تطویرمعاییر دولیة جدیدة (انظر الفصل ٥) للمساعدة في استیراد وتصدیر سلع الغابات/السلع الحرجیة 

، والحد من انتشار اآلفات. 

 NPPO یشرح ھذا الفصل بعض جوانب المعاییر الدولیة وكیف تؤثر لوائح المنظمة القطریة لوقایة النباتات
على استیراد وتصدیر سلع الغابات/السلع الحرجیة للغابات في إطار اتفاقیات التجارة العالمیة. ونظرُا ألن  

االستیراد والتصدیر وثیقي الترابط، فمن المستحسن قراءة األقسام  ٢٫٢ و  ٣٫٢  معًا. 

(١) أي نوع أو ساللة أو نمط بیولوجى من الكائنات النباتیة أو الحیوانیة أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتیة (المعیار الدولي رقم ٢٠١٠،٥)
(٢) یمكن االطالع على القائمة الكاملة للمنظمات القطریة لوقایة النباتات  (NPPOs) ونقاط اتصالھم الرسمیة على موقع الویب لآلتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

www.ippc.int      
(٣) یضم ملحق ٢ قائمة بالمعلییر الدولیة الحالیة مع ملخص قصیر لھا. 
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صندوق ١ 

. جذوع نشر األشجار: مثل للعالقة بین خطر اآلفة وشروط الصحة النباتیة لالستیراد 

على الرغم من احتمال احتواء الخشب/األخشاب على أنواع كثیرة من الكائنات الحیة ، ال تشكل جمیع 
جذوع نشر األشجار نفس المستوى من خطر حركة، توطن وانتشار آفات الغابات. قد تختلف البلدان في 
تقییمھا للمخاطر المرتبطة بالواردات من جذوع نشر األشجار حسب منطقة المنشأ، وأجناس األشجار 
موجودة  االھتمام  ذات  اآلفة(اآلفات)  كانت  إذا  عما  أو  القشرة/اللحاء  وجود  عدم  أو  وجود  وحجمھا، 
وواسعة  االنتشار في البلد المعني.  لیس لدى بعض البلدان أي سجالت لشروط استیراد  جذوع نشر 
األشجار، بینما یطلب البعض إصدار شھادة الصحة النباتیة معتمدًا فقط على التفتیش البصري لآلفات. 
والبعض اآلخر قد یطلب أو یقبل معالجة محددة وفي بعض الحاالت التصدیق على أن المعالجة قد تم 
االضطالع بھا قبل التصدیر. وتوضع شروط الصحة النباتیة لالستیراد ھذه استنادًا إلى تقییم مخاطر 

اآلفات المتحركة على/في جذوع نشر األشجار. 

  على سبیل المثال ، قد تحتوي جذوع نشر األشجار المتحركة من البلدان االستوائیة إلى كندا ، وھي بلد 
معتدل ، على اآلفات ، لكنھا ستكون مقیدة جغرافیًا ، أي یقتصرعلى المناخات المداریة واألشجار. لعدم 
وجودغابات استوائیة بكندا، فبالتبعیة لدیھا شروط صحة نباتیة أقل الستیراد األجناس النباتیة المداریة. 
ومع ذلك ، إذا كانت نفس ھذه جذوع نشر األشجارالواردة المحتویة على آفات من الممكن توطنھا وإحداث 
تدابیر   NPPO النباتات  لوقایة  القطریة  المنظمة  تفرض  قد   ، المستورد  البلد  في  الھامة  للنباتات  تلف 

صحة نباتیة محددة قبل التصدیر  إلدارة ھذه المخاطر. 

١٫٢ سلع الغابات
السلع الحرجیة ھي أخشاب ومنتجات غیر خشبیة منتجة من النباتات واألشجار المزروعة في الغابات أو

غیرھا من األراضي المشجرة. ونظرا للنطاق الواسع في نوعیة األخشاب والعملیات المستخدمة إلنشاء 
سلع الغابة، فإن خطر تفشي اآلفة والتدابیر التي یمكن استخدامھا إلدارة تلك المخاطر تختلف باختالف 
أنواع السلع. یرد بعض األمثلة لسلع مصنفة تبعا لدرجة الخطر من األعلى لألدنى في الصندوق رقم ٢. 

مزید من . التفاصیل عن فرص حد مخاطر اآلفات لسلع الغابات مذكور في الفصل

جذوع نشر األشجار؟ اختالف المفاهیم
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السلعة                         مخاطر اآلفات وخیارات اإلدارة للحد من المخاطر

 نباتات الغرس باستثناء
البذور

الكریسماس/أشجارعید وأشجار  البونساي  ذلك  في  بما  (المستنبتات  الغرس  اعتبارنباتات   یزداد 
 المیالد ذات الجذور) أنھا نواقل آفات یمكن أن تترافق مع  السیقان(الخشب و / أو القشرة/اللحاء) ،
 والفروع ، وأوراق الشجر، الفواكھ/المخاریط، الجذور وأحیانا التربة أو  وسط النمو. تنطوي نباتات
 البونساي، شجرة عید المیالد باألصاري  و أشجار الغرس الكبیرة ، على مخاطر أكبر الحتوائھا
 على معظم ھذه األجزاء النباتیة. قد تتحرك مجموعة متنوعة من اآلفات مع  نباتات الغرس ، بما في
 خنافس القشرة/اللحاء، السوس والعث، الدیدان الخیطیة، ،adelgids ،ذلك: المن، الحشرات القشریة
 المسببة لألمراض، oomycetes األوراق، البذور، والمخروط، و فطرتعفن الجذور والفطریات؛
 عموما فإن البلدان المستوردة تقوم .phytoplasmasوالبكتیریا والفیروسات، أشباه الفیروسات و
 بعمل تحلیل لمخاطر اآلفات (انظر القسم  3.4) الذي ُیعرف اآلفات ذات القلق ویساعد في تطویر
 شروط  استیراد محددة. تشمل تدابیر إدارة اآلفات التي یمكن تطبیقھا المراقبة ، ومسح آلفة معینة،
 وتحدید المناطق الخالیة من اآلفات، المعالجات، والتفتیش قبل الشحن، و  حجر ما بعد الدخول أو

 .الحظر
 كذلك یمكن وجود فرص إضافیة للتفتیش عن اآلفات أثناء مناولة  نباتات الغرس (بما في ذلك التقلیم،

 .والحصاد والتعبئة) من قبل أفراد مدربین بشكل كاف

الفروع المقطوعة

آفات نفس   من  الكثیر  الجذور،  من  الخالیة  المیالد  عید  اشجار  فیھا  بما  المقطوعة،  الفروع     تحمل 
 نباتات الغرس ولكن خطر انتقال اآلفات ألشجار العائل الحي أقل ألنھا غالبا ما تستخدم في الداخل
 ، وھذا یحد من خطراآلفات على البیئات الطبیعیة. ومع ذلك ، عندما یتم التخلص من تلك الفروع
 قد تحتوي على حشرات   طائرة بقوة أو جراثیم الصدأ الذي قد ینتشر بسھولة عن طریق التیارات

  .الھوائیة ودفقة المطر

بالطریقة األحیان   من  كثیر  في  وتزرع  واسع،  نطاق  على  تستخدم  سلعة  ھي  المیالد  عید   أشجار 
 اآلحادیة مما یزید من احتمال تفشي وانتشار اآلفات. غالبا ما یتم نقل ھذه السلعة خالل وقت محدود

.من السنة ، وإذا ما تم التخلص منھا بشكل صحیح قد ال تشكل خطرا على حركة اآلفات
 

 تشمل تدابیرإدارة اآلفات التي یمكن تطبیقھا مسوحات اآلفات ، الحصاد من مناطق خالیة من اآلفات
على والحفاظ   ، الحیة  النباتات  عن  معزل  في  االستخدام   ، الشحن  قبل  والتفتیش   ، والمعالجات   ، 

 .التخلص منھا بعد االستخدام ، أو الحظر

األخشاب المستدیرة/
جذوع نشر األشجار
  أسماء ذات صلة:
أعمدة،خشب،أكوام

 تمثل األخشاب المستدیرة ذات القشرة/اللحاء مخاطر أعلى من األخشاب المستدیرة منزوعة القشرة
 أو الخالیة من القشرة. ویمكن لكل من السلعتین حمل اآلفات إال أن األخشاب المنزوعة القشرة لن

.تحتوي على آفات تستعمر القشرة أو الجزء من الخشب أسفل القشرة مباشرة

 إلدارة اآلفات الحشریة التي تعیش في أو أسفل لحاء جذوع األشجار بقلیل، یستخدم عموما إزالة 
 اللحاء، المعالجة الحراریة أو التبخیر. أما بالنسبة لحشرات الحفر العمیق للخشب، تعتبر المعالجة

.الحراریة أو التبخیر من التدابیر الرئیسیة لمكافحة اآلفات

 ویمكن أیضا استخدام التشعیع حیثما ینطبق ذلك.  أما بالنسبة لمسببات األمراض الفطریة، فیمكن
 تقلیل خطر اآلفة عن طریق التبخیر،المعالجة الحراریة، و تصنیع االستخدام النھائي. یساعد التفتیش
 البصري على إزالة جذوع نشر األشجار المصابة أثناء تصنیف ما بعد الحصاد، وإن كان في بعض

.الحاالت ال یكون ذلك كافیًا لتحدید المراحل المبكرة من التعفن
 تخترق مواد التبخیر جزء من السطح الخارجي فقط لجذوع نشر األشجار، وھي أقل فعالیة 

 .في جذوع نشر األشجار ذات االقشرة/اللحاء، وال سیما مع اللحاء الرطب
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السلعة                         مخاطر اآلفات وخیارات اإلدارة للحد من المخاطر

 األخشاب المنشورة
  أسماء ذات صلة:

 ألوح،أخشاب، أخشاب
مربعة

ُتعد األخشاب المنشورة أقل خطرًا من األخشاب المستدیرة ألن النشر یزیل معظم القشرة وكذلك 
بعضًا من الخشب الخارجي وبالتالي القضاء على معظم اآلفات التي تعیش في الخشب أو أسفل 

القشرة/اللحاء بقلیل.              
من  القدر  بنفس  المنشور  للخشب  المستخدمة   نفسھا  ھي  المستدیرة  لألخشاب  المقترحة  التدابیر 
طریق  عن  الذبول  كائنات  وبعض  الزرقاء  بالفطریات  اإلصابة  خطر  إدارة  یمكن  قد  الفعالیة.   

خفض محتوى رطوبة الخشب،   
على سبیل المثال التجفیف في القمائن.

رقائق الخشب خشب یعتمد خطر رقائق الخشب على حجمھا وخاصة الكیفیة التي سیتم  بھا تخزین الرقائق 
واستخدامھا.

رقائق الخشب الُمتستخدمة كمواد للمناظر الطبیعیة یمكن أن تنشر الحشرات الصغیرة، والدیدان 
الخیطیة أو الفطریات.  أما حین استخدام رقائق الخشب إلنتاج عجینة الورق أو تولید الطاقة، 

فإن عملیة التصنیع ھذه تقتل اآلفات. ولكن الظروف السیئة خالل التخزین والنقل ، والمناولة قبل 
استخدامھا قد ال تزال تمثل خطرًا.

كلما صغر رقائق الخشب، كلما انخفض خطرمعظم الحشرات، إال أن التقطیع قد ال یقلل من 
مخاطر استمرار حیاة العوامل الممرضة. ویمكن إدارة مخاطر اآلفات عن طریق المعالجة 

الحراریة ، خفض محتوى رطوبة الرقائق ، التبخیر ، والحمایة أثناء النقل والتخزین.

 الوقود الخشبي/حطب
الوقود

ینتج الوقود الخشبي/حطب الوقود غالبا من خشب ذو نوعیة منخفضة أو من أشجاریكثر فیھا 
اآلفات المختلفة (أي خنافس القشرة/اللحاء وحشرات الحفر العمیق للخشب أو الفطریات). 

وبالتالي ، فإن نقل الحطب على الصعیدین المحلي والدولي غالبا ما ینشر اآلفات. یمثل نقل 
الوقود الخشبي/حطب الوقود داخل البلد ، الذي غالبا ما تكون غیر خاضع للوائح ، السبیل الفعال 

النتشار األنواع الُمدخلة بعد استیطانھا في مناطق محلیة.

القشرة/اللحاء یمكن للحاء الشجر ان یحمل عدد من اآلفات (مثل الحشرات والفطریات والدیدان الخیطیة). 
ویمكن استخدام القشرة/اللحاء للحصول على الوقود، أوكنشارة للمناظر الطبیعیة ، أ ووسط 

نمو ، أو إلنتاج المنتجات الخشبیة المصنعة. یعتمد خطر اآلفات كثیرا على االستخدام 
المقصود. لذا یمثل القشرة/اللحاء المستخدمة كنشارة أو وسط نمو أعلى المخاطر. 

فیما یلى بعض تدابیر إدارة مخاطر اآلفات : المعالجة الحراریة ، التشعیع، خفض محتوى 
الرطوبة ، التبخیر، السماد، الحمایة أثناء النقل والتخزین ، والحظر.

یتم في بعض األحیان عمل مواد التعبئة الخشبیة من ألواح ذات نوعیة منخفضة التي قد                                           مواد التعبئة الخشبیة
تحتوي على اآلفات ، سواء في الخشب أو ما یرتبط بھا مع بقایا القشرة/اللحاء.  

تم االعتراف دولیًا بأن مواد التعبئة الخشبیة ذات مخاطر عالیة. ولذلك یجب  عمل مواد 
التعبئة الخشبیة والتغلیف من أخشاب منزوعة القشرة (یمكن تطبیق بعض التسامح) معالجة 

حراریًا أو ُمدخنة ، مع وضع عالمة محددة مقبولة دولیا (انظر القسم 4.4). 
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السلعة                         مخاطر اآلفات وخیارات اإلدارة للحد من المخاطر

ألواح الخشب

في  (بما  الحبیبي  الخشب   ، الرقائقي  والخشب  القشرة  ورقة  مثل   ، الخشبیة  األلواح  تجمیع  یتم 
ذلك األلواح ذات التجزیعات موحدة االتجاه) ، واللوح اللیفي (بما في ذلك اللوح اللیفي متوسطة 
االبتدائیة للخشب.  اآلفات  عموما من  خالیة  باستخدام الحرارة والضغط والغراء وتكون  الكثافة) 
راجع منظمتك القطریة لوقایة النباتات لمعرفة ما إذا ھنالك عملیات صدیقة للبیئة تستخدم درجات 
الحرارة الباردة ، الغراء والضغط مقبولة كمعالجة للصحة النباتیة. یمكن أن یصیب النمل األبیض 
أو حفاري الخشب الجاف أي منتجات خشبیة بعد التصنیع. ویمكن استخدام التفتیش للكشف عن 

اإلصابة.

 المنتجات الخشبیة
الُمصنعة

 تتنوع المنتجات الخشبیة المصنعة، مثل الحرف الیدویة واألثاث، و تعتمد مخاطرتلك المنتجات 
على منشأ الخشب، وأنواع الخشب، ودرجة  التصنیع واالستخدام المقصود. ویزید من مخاطر 

اآلفات إذا كانت طرق المعالجة لیست معادلة لنھج المعالجة الُمستخدمة إلدارة اآلفات المتواجدة 
في األخشاب المستدیرة أو األخشاب المنشورة، مثل المعالجة الحراریة ، التبخیر أو التشعیع، 
في ھذه الحالة فإن خطر اآلفة سیكون مماثًال لتلك المرتبطة باألخشاب المستدیرة أو األخشاب 

المنشورة. 

البذور الحرجیة

یمكن أن تحمل البذور اآلفات إما على السطح أو في الداخل. تعتمد درجة مخاطر اآلفات على 
نوعیة آفة البذور، وموثوقیة الكشف، و ظروف التخزین في مكان االستخدام النھائي.

تشمل بعض تدابیرإدارة مخاطر اآلفات: رصد مكان المنشأ، واالعتراف بالمناطق الخالیة من 
اآلفات واختبار البذور للكشف عن اآلفات. إذا تم الكشف عن إصابة البذور ، فھناك حاجة 

للمعالجة المناسبة، مثل الحرارة و الكیماویات أو التشعیع.

 نباتات زراعة
األنسجة

تعتبر زراعة األنسجة عموما أسلم طریقة لنقل مواد اإلكثار النباتیة. ولكن، حتى ھذه النباتات 
الصغیرة لیست معقمة تماما ، وكما تبین فأن البعض حمل فطریات كامنة أو خامدة.
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صندوق ٢
٢-١  سلع الغابات 

سلع الغابات، مخاطر آفاتھا وخیارات إدارة الخطر 

نباتات الغرس باستثناء البذور  

یزداد اعتبارنباتات الغرس (المستنبتات بما في ذلك البونساي وأشجار الكریسماس/أشجارعید المیالد ذات 
الجذور) أنھا نواقل آفات یمكن أن تترافق مع  السیقان(الخشب و / أو القشرة/اللحاء) ، والفروع ، وأوراق 
عید  شجرة  البونساي،  نباتات  تنطوي  النمو.  وسط  أو   التربة  وأحیانا  الجذور  الفواكھ/المخاریط،  الشجر، 
األجزاء  ھذه  معظم  على  الحتوائھا  أكبر  مخاطر  على   ، الكبیرة  الغرس  أشجار  و  باألصاري   المیالد 
النباتیة. قد تتحرك مجموعة متنوعة من اآلفات مع  نباتات الغرس ، بما في ذلك: المن، الحشرات القشریة، 
و  والمخروط،  البذور،  األوراق،  الخیطیة،  الدیدان  والعث،  السوس  القشرة/اللحاء،  خنافس   ،adelgids
 فطرتعفن الجذور والفطریات؛ oomycetes المسببة لألمراض، والبكتیریا والفیروسات، أشباه الفیروسات

  . phytoplasmasو 

عموما فإن البلدان المستوردة تقوم بعمل تحلیل لمخاطر اآلفات (انظر القسم  ٣٫٤) لتعریف اآلفات المقلقة 
وطرق تقلیل المخاطر.  

وتحدید  معینة،  آلفة  ومسح   ، المراقبة  أخرى  تدابیر  ضمن  تطبیقھا  یمكن  التي  اآلفات  إدارة  تدابیر  تشمل 
المناطق الخالیة من اآلفات، المعالجات، والتفتیش قبل الشحن، و  حجر ما بعد الدخول أو الحظر.  

التقلیم،  ذلك  في  (بما  الغرس  نباتات  مناولة   أثناء  اآلفات  عن  للتفتیش  إضافیة  فرص  وجود  یمكن  كذلك 
والحصاد والتعبئة) من قبل أفراد مدربین بشكل كاف. 

 

الفروع المقطوعة  

تحمل الفروع المقطوعة، بما فیھا اشجار عید المیالد الخالیة من الجذور، الكثیر من نفس  آفات  نباتات 
الغرس، ولكن خطر انتقال اآلفات ألشجار العائل الحي أقل ألنھا غالبا ما تستخدم في الداخل. وھذا یحد من 
خطراآلفات على البیئات الطبیعیة. ومع ذلك ، عندما یتم التخلص من تلك الفروع قد تحتوي على حشرات  

 طائرة بقوة أو جراثیم الصدأ الذي قد ینتشر بسھولة عن طریق التیارات الھوائیة ودفقة المطر.  

 أشجار عید المیالد ھي سلعة واسعة االستخدام، تزرع في كثیر من األحیان  بالطریقة اآلحادیة مما یزید 
من احتمال تفشي وانتشار اآلفات. غالبا ما یتم نقل ھذه األشجار خالل وقت محدود من السنة ، وإذا ما تم 

التخلص منھا بشكل صحیح قد ال تشكل خطرا على حركة اآلفات. 

  تشمل تدابیرإدارة اآلفات التي یمكن تطبیقھا ضمن تدابیر أخرى مسوحات اآلفات ، الحصاد من مناطق 
خالیة من اآلفات ، والمعالجات ، والتفتیش قبل الشحن ، والحفاظ على التخلص منھا بعد االستخدام ، أو 

الحظر. 

األخشاب المستدیرة/جذوع نشر األشجار (أسماء ذات صلة :  أعمدة،خشب،أكوام) 

أو  القشرة  منزوعة  المستدیرة  األخشاب  من  أعلى  مخاطر  القشرة/اللحاء  ذات  المستدیرة  األخشاب  تمثل 
الخالیة من القشرة. ویمكن لكل من السلعتین حمل اآلفات إال أن األخشاب المنزوعة القشرة من غیر المحتمل 
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احتوائھا على آفات تستعمر القشرة أو الجزء من الخشب أسفل القشرة مباشرة. 

اللحاء،  إزالة  عموما  یستخدم  بقلیل،  األشجار  جذوع  لحاء  أسفل  أو  في  تعیش  التي  الحشریة  اآلفات  إلدارة 
المعالجة الحراریة أو التبخیر. أما بالنسبة لحشرات الحفر العمیق للخشب، تعتبر المعالجة الحراریة أو التبخیر 
من التدابیر الرئیسیة لمكافحة اآلفات. ویمكن أیضا استخدام التشعیع حیثما ینطبق ذلك.  أما بالنسبة لمسببات 
االستخدام  تصنیع  و  الحراریة،  التبخیر،المعالجة  طریق  عن  اآلفة  خطر  تقلیل  فیمكن  الفطریة،  األمراض 
النھائي. یساعد التفتیش البصري على إزالة جذوع نشر األشجار المصابة أثناء تصنیف ما بعد الحصاد، وإن 

كان في بعض الحاالت ال یكون ذلك كافیًا لتحدید المراحل المبكرة من التعفن. 

تخترق مواد التبخیر جزء من السطح الخارجي فقط لجذوع نشر األشجار، وتعتبر أقل فعالیة  

في جذوع نشر األشجار ذات االقشرة / اللحاء، وال سیما مع اللحاء الرطب. 

األخشاب المنشورة (أسماء ذات صلة:  ألوح،أخشاب، أخشاب مربعة) 

 ُتعد األخشاب المنشورة أقل خطرًا من األخشاب المستدیرة ألن النشر یزیل معظم القشرة وكذلك بعضًا من 
الخشب الخارجي وبالتالي القضاء على معظم اآلفات التي تعیش في الخشب أو أسفل القشرة/اللحاء بقلیل.               

التدابیر المقترحة إلدارة مخاطر األخشاب المستدیرة ھي نفسھا المستخدمة  للخشب المنشور بنفس القدر من 
الفعالیة.   قد یمكن إدارة خطر اإلصابة بالفطریات الزرقاء وبعض كائنات الذبول عن طریق خفض محتوى 

رطوبة الخشب، على سبیل المثال التجفیف في القمائن. 

رقائق الخشب 

یعتمد خطر رقائق الخشب على حجمھا وخاصة الكیفیة التي سیتم  بھا تخزین الرقائق واستخدامھا. 

رقائق الخشب الُمتستخدمة كمواد للمناظر الطبیعیة یمكن أن تنشر الحشرات الصغیرة، والدیدان الخیطیة أو 
الفطریات.  أما حین استخدام رقائق الخشب إلنتاج عجینة الورق أو تولید الطاقة، فإن عملیة التصنیع ھذه تقتل 

اآلفات. ولكن الظروف السیئة خالل التخزین والنقل ، والمناولة قبل استخدامھا قد ال تزال تمثل خطرًا. 

 كلما صغر رقائق الخشب، كلما انخفض خطرمعظم الحشرات، إال أن التقطیع قد ال یقلل من مخاطر استمرار 
حیاة العوامل الممرضة. ویمكن إدارة مخاطر اآلفات عن طریق المعالجة الحراریة ، خفض محتوى رطوبة 

الرقائق ، التبخیر ، والحمایة أثناء النقل والتخزین. 

 الوقود الخشبي/حطب الوقود 

ینتج الوقود الخشبي/حطب الوقود غالبا من خشب ذو نوعیة منخفضة أو من أشجاریكثر فیھا اآلفات المختلفة 
(أي خنافس القشرة/اللحاء وحشرات الحفر العمیق للخشب أو الفطریات). وبالتالي ، فإن نقل الحطب على 
الصعیدین المحلي والدولي غالبا ما ینشر اآلفات. یمثل نقل الوقود الخشبي/حطب الوقود داخل البلد ، الذي غالبا 

ما تكون غیر خاضع للوائح ، السبیل الفعال النتشار األنواع الُمدخلة بعد استیطانھا في مناطق محلیة. 

ویمكن للمعالجة الحراریة أو التبخیر، فضال عن الحمایة المناسبة أثناء النقل والتخزین تقلیل مخاطر اآلفات. 
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القشرة/اللحاء 

یمكن للحاء الشجر ان یحمل عدد من اآلفات (مثل الحشرات والفطریات والدیدان الخیطیة). ویمكن استخدام 
القشرة/اللحاء للحصول على الوقود، أوكنشارة للمناظر الطبیعیة ، أ ووسط نمو ، أو إلنتاج المنتجات الخشبیة 
المصنعة. یعتمد خطر اآلفات كثیرا على االستخدام المقصود. لذا یمثل القشرة/اللحاء المستخدمة كنشارة أو 

وسط نمو أعلى المخاطر.  

 فیما یلى بعض تدابیر إدارة مخاطر اآلفات : المعالجة الحراریة، التشعیع، خفض محتوى الرطوبة ، التبخیر، 
السماد، الحمایة أثناء النقل والتخزین ، والحظر. 

مواد التعبئة الخشبیة 

یتم في بعض األحیان عمل مواد التعبئة الخشبیة من ألواح ذات نوعیة منخفضة التي قد تحتوي على اآلفات 
، سواء في الخشب أو ما یرتبط بھا مع بقایا القشرة/اللحاء. تم االعتراف دولیًا بأن مواد التعبئة الخشبیة ذات 

مخاطر عالیة.  

لذلك یجب  عمل مواد التعبئة الخشبیة والتغلیف من أخشاب منزوعة القشرة (مع تسامح محدد) معالجة حراریًا 
أو ُمبخرة ، مع وضع عالمة محددة مقبولة دولیا (انظر القسم ٣٫٤). 

 ألواح الخشب 

یتم تجمیع األلواح الخشبیة ، مثل ورقة القشرة والخشب الرقائقي ، الخشب الحبیبي (بما في ذلك األلواح ذات 
الحرارة  باستخدام  الكثافة)  متوسطة  اللیفي  اللوح  ذلك  في  (بما  اللیفي  واللوح   ، االتجاه)  موحدة  التجزیعات 
والضغط والغراء وتكون خالیة عموما من اآلفات االبتدائیة للخشب. راجع منظمتك القطریة لوقایة النباتات 
لمعرفة ما إذا كانت أحدث العملیات التي تستخدم درجات الحرارة الباردة، المعالجات صدیقة البیئة، الغراء 

والضغط مقبولة كمعالجات للصحة النباتیة. 

یمكن أن یصیب النمل األبیض أو حفاري الخشب الجاف تقریبًا أیة منتجات خشبیة بعد التصنیع، حتى إذا ما 
تعرضت للحرارة. ویمكن استخدام التفتیش للكشف عن اإلصابة. 

 المنتجات الخشبیة الُمصنعة 

منشأ  على  المنتجات  مخاطرتلك  تعتمد  و  واألثاث،  الیدویة  الحرف  مثل  المصنعة،  الخشبیة  المنتجات  تتنوع 
الخشب، وأنواع الخشب، ودرجة  التصنیع واالستخدام المقصود. إذا كان من المحتمل أال تقتل طرق التصنیع 
الُمستخدمة اآلفات، قد تكون ھناك حاجة لمزید من المعالجات ، مثل المعالجة الحراریة، والتبخیر أو التشعیع. 

 البذور الحرجیة 

یمكن أن تحمل البذور اآلفات إما على السطح أو في الداخل. تعتمد درجة مخاطر اآلفات على نوعیة آفة البذور، 
منشأ البذور، وموثوقیة كشف اآلفة، و ظروف التخزین في مكان االستخدام النھائي. 

تشمل بعض تدابیرإدارة مخاطر اآلفات: رصد مكان المنشأ، واالعتراف بالمناطق الخالیة من اآلفات واختبار 
البذور للكشف عن اآلفات. إذا تم الكشف عن إصابة البذور ، فقد یكون ھناك حاجة للتدابیر المناسبة، مثل 

اإلعدام، الحرارة و الكیماویات أو التشعیع، أوعدم القیام بالتصدیر. 
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نباتات زراعة األنسجة :

تعتبر زراعة األنسجة عموما أسلم طریقة لنقل مواد اإلكثار النباتیة. ولكن، حتى ھذه النباتات الصغیرة لیست 
معقمة تماما ، وكما تبین فأن البعض حمل فطریات كامنة أو خامدة، بكتیریا، فیروسات، أشباه الفیروسات، و 

الفیتوبالسما. 

نباتات زراعة األنسجة 

تعتبر زراعة األنسجة عموما أسلم طریقة لنقل مواد اإلكثار النباتیة. ولكن، حتى ھذه النباتات الصغیرة لیست 
معقمة تماما ، وكما تبین فأن البعض حمل فطریات كامنة أو خامدة، بكتیریا، فیروسات، أشباه الفیروسات، و 

الفیتوبالسما. 

٢-٢  استیراد سلع الغابات 

 لألطراف المتعاقدة - الدول األعضاء باالتفاقیة - الحق السیادي في وضع لوائح لحمایة مواردھا ، بما في ذلك 
الغابات ، من دخول و توطن اآلفات. بالنسبة لآلفات ذات األھمیة، قد تضع المنظمة القطریة لوقایة النباتات 
(NPPO)  لكل بلد لوائح تحدد شروطھا للصحة النباتیة الستیراد السلع من خالل استخدام عملیة تقییم ُیطلق 
علیھا تحلیل مخاطر اآلفات (PRA انظر قسم ٢٫٤). ویمكن لقطاع الغابات أن یلعب دورًا مھمًا في مساعدة 
المنظمة القطریة لوقایة النباتات (NPPO) لتحدید حالة اآلفات والمحافظة على تحدیث اللوائح وفعالیتھا من 

خالل مشاركة ودعم أنشطة مسح اآلفات ، وتقدیم معلومات عن آفات جدیدة. 

 

تقوم المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلدان المستوردة على وضع شروط الصحة النباتیة لالستیراد استنادا إلى 
عملیة التقییم التي تأخذ في االعتبار الحذر كافة جوانب مخاطر اآلفات ، بما في ذلك : 

 

جذوع نشر األشجار؟ اختالف المفاهیم
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· بیولوجیة اآلفة و عالقتھا بالسلعة ؛ 

· احتمال انتقال اآلفة بالنسبة لعآلقتھا مع تجارة السلع؛ 

· احتمال دخول اآلفة، وتوطنھا وانتشارھا في البلد المستورد ؛ 

· احتمال إحداثھا ألضرار اقتصادیة و/أو بیئیة إذا  ما توطنت والعواقب الناجمة عن ذلك. 

     

تتطلب ھذه العملیة، المشار لھا عادة بتحلیل مخاطر اآلفات (PRA) (انظر القسم ٢٫٤)، تقییما لألدلة العلمیة 
والتقنیة الحالیة والمعلومات  و الذي قد یستغرق عدة سنوات إلكمالھ. قد یمد تحلیل مخاطر لآلفات بسیط، الذي 

یأخذ وقتًا وموارد أقل، فھم جید للمخاطر ویمكن التجارة مع تطبیق التدابیر المناسبة لتخفیف اآلفات.  

 

بمجرد اكتمال تحلیل مخاطر اآلفات (PRA)، قد یضع البلد المستورد لوائح وشروط صحة نباتیة لالستیراد 
النباتات  لوقایة  القطریة  المنظمة  تقرر  معین.  منشأ  من  الشحنة  استیراد  یحظر  أو  المخاطر  إلدارة  مناسبة 
 NPPOs بالبلد المستورد شروط االستیراد ، ولكن كثیرًا ما یمكن التفاوض علیھا بشكل ثنائي بین (NPPO)
من البلدان المستوردة والمصدرة. قد تتضمن شروط االستیراد أنشطة یتعین االضطالع بھا في البلد المصدر 
، والعبور ، أو عند الدخول إلى البلد المستورد (الصندوق ٣). ویجب امتثال الصناعة لشروط االستیراد و 
التصدیر ، لذلك على المستوردین الراغبین في استیراد السلع الحرجیة في البدایة أن یتصلوا بأقرب مكتب 

لمنظماتھم القطریة لوقایة النباتات. 
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صندوق ٣ 

أمثلة لتدابیر الصحة النباتیة التي یمكن تطبیقها على سلع الغابات     

قبل التصدیر  

· التأكد من أن منشأ السلع ھو منطقة خالیة من آفات محددة أو من مكان إنتاج خالى منھا 

· إنتاج السلع بناءُا على متطلبات محددة (مثل إزالة القشرة) 

· التفتیش أثناء موسم النمو و قبل الشحن 

· العالجة المناسبة أو معالجة ما بعد الحصاد 

· حظر الواردات 

أثناء النقل 

· معالجات الصحة النباتیة (مثل أثناء العبور/النقل، الرش الكیمیائي)

· حمایة (تغطیة السلعة أو احتوائھا ) 

· النقل في غضون فترة محددة (على سبیل المثال ال یجوز شحن شجرة عید المیالد خالل فترة الكمون/
البیات) 

· القیود على وسائل النقل من خالل المناطق الخالیة من اآلفات أو التخزین في أماكن خالیة من األفات 

بعد الوصول إلى بلد االستیراد  

· التفتیش 

· التصنیع بطریقة معینة 

· الدخول واالستخدام في غضون فترة محددة أو موسم  

·  معالجة ما بعد الدخول 

· حجر ما بعد الدخول 

 ھذه لیست قائمة شاملة، ویمكن استخدام العدید من ھذه األمثلة منفردة أو تطبیقھا ُمجمعًة إلدارة آفة واحدة 
أو مجموعة من اآلفات. 

المخاطر  عالیة  تعتبر  التي  تلك  وبخاصة   ، الحرجیة  السلع  من  المستوردة  الشحنات  من  یطلب  ما  غالبا 
(مثل مواد الزراعة ، والبذور ، و األخشاب المستدیرة ذات القشرة/ اللحاء الغیر معالجة ، أو أشجار عید 
المیالد) ، أن تكون مصحوبة بشھادة الصحة النباتیةالتي تصدر من قبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات 
للبلد المصدر (انظر القسم ١٠٫٤). شھادة الصحة النباتیة ھي وثیقة تشھد على صحة النباتات، و المنتجات 
أو البنود النباتیة، أو اإلقرار بالمعاملة.  إنھا بیان مكتوب بأن الشحنة متوافقة مع ، أو موافقة لشروط البلد 
المستورد. تشھد ھذه الشھادة على أن أیة تدابیر مطلوب اتخاذھا قبل التصدیر قد أنجزت على نحو مرض 

، أو أنھ قد تم  توفیرأحكام مناسبة لتطبیق أي تدابیر أثناء النقل.
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یمكن معالجة السلع التي تفشل في تلبیة شروط الصحة النباتیة لالستیراد في میناء الدخول ، أو رفض دخولھا 
للبلد المستورد ، أو اإلعدام ، أو إعادة توجیھھا إلى بلد آخر سوف تقبلھا ، أو إعادتھا إلى البلد المصدر. عندما 
یتم رفض شحنات لفشلھا في تلبیة شروط االستیراد ، ینبغي أن تخطرالمنظمات القطریة لوقایة النباتات البلد 
المصدر بذلك حتى یتم اتخاذ إجراءات تصحیحیة لتفادي تكرار الرفض (انظر القسم ١١٫٤). قد یؤدي رفض 
الشحنات إلى تكالیف كبیرة لكًال من المستورد والمصدر.  تقوم معظم البلدان بعمل ترتیبات خاصة للسماح 
عادًة بدخول المواد المحظورة ألغراض التجارب العلمیة أو الصناعیة ، وبعض التطبیقات الصناعیة المحدودة 
، أو لكمیات صغیرة من الواردات. وعادة ما یتم وضع ھذه الترتیبات على أساس كل حالة على حدة ، و یقوم 
بتحدید ذلك المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المستورد. وعادة ما تقوم المنظمة القطریة لوقایة النباتات 
للبلد المستورد بتوفیر إذن خاص كتابي (إذن استیراد) أو خطاب یأذن لھذا النوع من االستیراد المحدود. ویبین 

الشكل ٢ الخطوات التي یمكن اتباعھا الستیراد أو تصدیر سلع الغابات.

 الشكل ٢. 
 خطوات عملیة استیراد / تصدیر منتجات الغابات

 Importer decides to import specific
product from specific source

Importer consults with local NPPO
to obtain requirements to import

Import requirements already established?

NPPO of importing country assesses 
product pest risk and establishes 

phytosanitary import requirements

No pest 
risks

Pest risks and 
appropriate risk 

management 
measures identi-

fied

Pest risks cannot 
be mitigated:

product is 
prohibited

NPPO of exporting country verifies require-
ments and, if they are met, issues necessary 
documentation (e.g. phytosanitary certifi-

cate), if required

Product sent with required documentation

If required, NPPO and/or customs agency 
of importing country inspects product and 

documentation

Is consignment compliant with import 
requirements?

No

No

Yes

Yes

NPPO takes appropriate action to prevent 
pest entry: treatment, refusal, destruction, etc. Importer receives product
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٢-٢  تصدیر سلع الغابات 

 لتصدیر سلع الغابات ، ینبغي على المصدر أوًال االتصال بمنظمتة القطریة لوقایة النباتات. لدى المنظمات 
القطریة لوقایة النباتات عالقات تعاونیة مع مثیلتھا للبلدان التي تتاجر معھا. ومن الناحیة المثالیة ، یجب ان 
لالستیراد  النباتیة  الصحة  شروط  حول  معلومات  المصدر  بالبلد  النباتات  لوقایة  القطریة  المنظمة  لدى  یكون 
للبلدان المختلفة والخطوات التي یلزم اتباعھا من أجل تصدیر البضائع. ویجوز للمصدر أیضًا الحصول على 
تفاصیل حول ھذه الشروط مباشرة من المنظمة القطریة لوقایة النباتات بالبلد المستورد ، أو من خالل المستورد 
، الذین یستطیع الحصول على تلك الشروط  من المنظمة القطریة لوقایة النباتاتالخاصة بھم. وینبغي أن یكون 
المصدرین على علم بأن بلدان مختلفة لدیھا شروط مختلفة للسلعة ، حتى لو كانت تلك البلدان المختلفة یبدو أنھا 

متصلة جغرافیًا. إنھ لمن مصلحة المصدرین التأكد من توافق السلع مع المتطلبات قبل التصدیر. 

 إذا لم یضع البلد المستورد شروط صحة نباتیة محددة الستیراد سلعة معینة، قد یكون ھناك حاجة للشروع 
في تحلیل مخاطر اآلفات (PRA) ، كما ھو مبین في الشكل ٢. إلتمام تحلیل مخاطر اآلفات ھذا ، قد تطلب 
المنظمة القطریة لوقایة النباتات في البلد المستورد من المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المصدر معلومات 
وبیانات تقنیة عن اآلفات المحتملة المرتبطة بالسلعة ، وربما حتى طلب تحدید التدابیر المحتملة التي یمكن 

تطبیقھا إلدارة حركة اآلفات. 

 وكثیرًا ما یكون لدى المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المصدر مزید من المعلومات حول قضایا آفات 
الغابات المرتبطة بالسلعة ، ویمكنھا التعاون مع المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المستورد. قد تساعد ھذه 
العملیة التعاونیة بین المنظمات القطریة لوقایة النباتات في إمكانیة وضع الترتیبات الثنائیة التي یمكنھا وضع 
شروط محددة الستیراد سلعة ما من منطقة محددة. قد توفر ھذه الترتیبات أیضا آلیة لتحدید إمكانیة السماح 

بدخول بند ،عادة محظور أو  خاضع للوائح، لالختبار العلمي أو الصناعي، بتدبیر صحة نباتیة بدیل. 

 بالنسبة لكثیر من سلع الغابات المستوردة ، ھناك حاجة إلى شھادة الصحة النباتیة ، والتي یجب أن تكون 
صادرة عن المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المصدر. تقوم المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المصدر 
بعمل ترتیبات مع الُمصدر للتحقق من استیفاء شروط االستیراد (أي المعالجة ، وممارسات اإلنتاج) ، وإجراء 
أي عملیات تفتیش الزمة. قد تكون بعض األنشطة الالزمة لدعم شھادات الصحة النباتیة ، مثل عملیات التفتیش 
الدوریة خالل دورة اإلنتاج وأنشطة اإلدارة المتكاملة لآلفات ، على نحو أكثر فعالیة إذا ما قام بھا بھا  العاملین 
بقطاع الغابات،تحت مسؤلیة المنظمة القطریة لوقایة النباتات، خالل مناولة ومعالجة األخشاب المقطوعة (انظر 

الفصل ٣). 

 قد تقوم المنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المصدر بإجراء عملیات التفتیش أو قد ُتكلف ذلك إلى ھیئة معتمدة 
أو شخص تحت سیطرة ومسؤولیة المنظمة القطریة لوقایة النباتات. في بعض الحاالت ، عند نقل السلع من بلد 
إلى بلد ثان ، ثم إلى بلد ثالث ، یمكن للمنظمة القطریة لوقایة النباتات بالبلد الثاني إصدار شھادة صحة نباتیة 

إلعادة التصدیر لتلبیة شروط بلد الوجھة النھائیة (انظر القسم ١٠٫٤). 

 قد تستخدم في بعض األحیان ،من خالل االتفاقات الثنائیة، شھادات أخرى ، مثل شھادات المعالجة أو إعالنات 
الشركة المصنعة ، كبدیل لشھادة الصحة النباتیة ، أو باإلضافة لھا ،. وغالبا ما تحتوي ھذه الشھادات على 
جزء فقط من المعلومات المطلوبة على شھادة الصحة النباتیة ، مثل متى، وأین وكیف تم تطبیق معالجة خاصة.
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تطلب المنظمات القطریة لوقایة النباتات لبعض البلدان إذن استیراد یحدد  شروط الصحة النباتیة لالستیراد 
ویصرح باستیراد السلعة. عادة ، ما یكون المستورد ھو المسؤول عن الحصول على إذن االستیراد عن طریق 

المصدر، وتقدیم التفاصیل للمنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد المصدر. 

من المعترف بھ أن بعض السلع المصنعة للغابات (مثل الخشب الرقائقي ، واأللواح اللیفیة) تشكل خطر آفات 
أقل ، ولذلك قد تكون معفاة من شروط معینة. وقد تطلب المنظمة القطریة لوقایة النباتات التصدیق على استكمال 
ھذا النوع من المعالجة للمنتج الذي یؤھلھ لھذه اإلعفاءات. یتوفر بعض التوجیھات العامة للمنظمات القطریة 
لوقایة النباتات على أنواع السلع الحرجیة التي قد ال تحتاج إلى شھادة الصحة النباتیة نتیجة للتجھیزواالستخدام 

المقصود (١) . 

باإلضافة إلى لوائح الصحة النباتیة للبلد المستورد ، قد تكون ھناك شروط أخرى بما في ذلك تلك الناشئة عن 
اتفاقیة التجارة الدولیة في األنواع المھددة باالنقراض من الحیوانات والنباتات البریة (CITES) ، واتفاقیة 
مدارة  المنفصلة  الشروط  ھذه  تكون  قد   ، الحاالت  بعض  في  األخرى.  الدولیة  واالتفاقات  البیولوجي  التنوع 
من قبل سلطة أخرى غیر المنظمة القطریة لوقایة النباتات. قد تتطلب بعض البلدان المصدرة أیضًا تصاریح 

لتصدیر المواد الحیویة ، مثل تلك المحتمل أن توفر العقاقیر الطبیة المفیدة. 

 وباإلضافة إلى منتجات الغابات أنفسھم ، فإن المعدات المستخدمة في حصاد أو نقل اسلع الغابات قد تشكل 
ھذه  مثل  دخول  استیراد  شروط  النباتات  لوقایة  القطریة  المنظمات  تضع  الغابات.  آفات  حركة  على  خطرا 
المعدات. ویمكن أیضا للحاویات ووحدات التخزین األخرى أن تكون ملوثة باآلفات ، والتربة أو نفایات سلع 
المواد  من  والتخلص  االستخدام  بعد  ھذه  تنظیف  یجب  النبات).  وحطام  الشجر  وأوراق  فروع  (أي  الغابات 
الملوثة بالطریقة التي تدیر المخاطر بصورة فعالة مثل الحرق والدفن العمیق ، أو إعادة التصنیع لسلع أخرى. 
الحظ أنھ في بعض البلدان ،إن إدارة النفایات المحلیة أو األنظمة البیئیة قد تؤثر على قرارات بشأن الكیفیة التي 

یمكن بھا معالجة المواد أو التخلص منھا. یجب استشارة الجھة المختصة قبل المتابعة. 

(١) یمكن االطالع على القائمة الكاملة للمنظمات القطریة لوقایة النباتات  (NPPOs) ونقاط اتصالھم الرسمیة على موقع الویب لآلتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات
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