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 تاريخ المطبوع
 هذا ليس جزءًا رسميًا من المعيار

متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط، وللحصول على لمحة  المطبوعهذا  تاريخ
 تاريخية شاملة، يرجى اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار.

 .المعيار اعتماد السابعة الدورة –هيئة تدابير الصحة النباتية  03-2012
 الدولية االتفاقية روما،. النباتية الصحة مصطلحات مسرد. 2012: 5 رقم الدولي المعيار
 .الفاو النباتات، لوقاية

 المعيار تنسيق النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة أعادت 12-2012
 والتعاريف والمراجع، االعتماد، معلومات في لالتساق( العربية باللغة وجه أفضل)على 

 .للمعيار اإلنكليزية النسخة مع
قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بترجمة و ادراج التعديالت  12-2016

-الحبرية طبقاً إلجراءات ابطال المعايير المعتمدة من هيئة تدابير الصحة النباتية

 (2015) 10الدورة 

(، علما بالتعديالت التحريرية 12اخذت هيئة تدابير الصحة النباتية، )دورة  04-2017

 .بل مجموعة مراجعة اللغة العربيةالمقترحة من ق

اخدت هيئة تدابير الصحة النباتية ، في دورتها.)دورة رقم( ، علما بالتعديالت  04-2017

 .التحريرية المقترحة من قبل مجموعة مراجعة اللغة العربية

 .2017-04آخر تحديث لتاريخ المطبوع: 

تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة استخدام هذه المواد اإلعالمية 
واستنساخها ونشرها. وما لم يذكر خالف ذلك، يمكن نسخ هذه المواد وطبعها 
وتحميلها بغرض الدراسات الخاصة واألبحاث واألهداف التعليمية، أو 
االستخدام في منتجات أو خدمات غير تجارية، على أن يشار إلى أن المنظمة 

لى آراء هي المصدر، وصاحب حقوق النشر، وال يعني ذلك موافقة المنظمة ع
 المستخدمين وعلى المنتجات أو الخدمات بأي شكل من األشكال.

عند نسخ هذا المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية، يجب اإلشارة إلى أن 
 اإلصدارات المعتمدة الحالية من المعايير الدولية متوفرة للتحميل على

www.ippc.int. 
توجيه جميع طلبات الحصول على حقوق الترجمة والتصرف وإعادة ينبغي 

 البيع باإلضافة إلى حقوق االستخدامات التجارية األخرى إلى العنوان التالي:
request-us/licence-www.fao.org/contact  :أو ارسالها إلى

copyright@fao.org. 
تتاح المنتجات اإلعالمية للمنظمة على موقعها التالي: 

www.fao.org/publications :ويمكن شراؤها بإرسال الطلبات إلى ،
sales@fao.org-publications. 

األوصاف المستخدمة في هذه المواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعبر عن 

أي رأي خاص لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في ما يتعلق بالوضع 

القانوني أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق 

حدودها وتخومها. وال تعبر اإلشارة إلى شركات محددة أو بسلطاتها أو بتعيين 

منتجات بعض المصنعين، سواء كانت مرخصة أم ال، عن دعم أو توصية من 

جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أو تفضيلها على مثيالتها مما لم 

 .يرد ذكره

شخصية للمؤلف تمثل وجهات النظر الواردة في هذه المواد اإلعالمية الرؤية ال

)المؤلفين(، وال تعكس بأي حال وجهات نظر منظمة األغذية والزراعة أو 

 سياساتها.
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 االعتماد

مؤتمر الفاو في دورته الثامنة والعشرين في نوفمبر/تشرين بل اعتمد هذا المعيار ألول مرة من ق  
 5وقد خضع لتعديالت متكررة منذ ذلك الحين. والنسخة الحالية للمعيار الدولي رقم . 1995 الثاني

 ابريل/نيسانفي  رةالحادية عشابير الصحة النباتية في دورتها اعتمدته هيئة تدتنشأ عن تعديل 
2016. 

في دورتها الثالثة في  بل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةألول مرة من ق   1الضميمة  تواعتمد
هيئة تدابير الصحة النباتية في من ق بل  1للضميمة . واعتمدت المراجعة األولى 2001أبريل/نيسان 

الهيئة المؤقتة لتدابير من ق بل  2الضميمة  تفي حين اعتمد 2012 دورتها السابعة في مارس/آذار
من ق بل هيئة تدابير  1. واعتمد المرفق 2003 الصحة النباتية في دورتها الخامسة في أبريل/نيسان

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

 المقدمة

 النطاق

الصحة  نظم في محدد معنى لها التي والتعاريف بالمصطلحات قائمة المرجعي المعيار هذا يتضمن
 دوليا عليها متفق متناسقة مفردات كمجموعة القائمة هذه وضعت وقد. العالم أنحاء جميع فيالنباتية 

 .النباتية الصحة لتدابير الدولية والمعايير النباتات لوقاية الدولية االتفاقية تنفيذ أجل من

يجب االعتبار أن ، والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية النباتاتفي سياق االتفاقية الدولية لوقاية 
كل ذكر للنباتات ال يزال يشمل الطحالب والفطريات، بما يتناسب مع القانون الدولي لتسمية 

  الغرض الطحالب والفطريات والنباتات.

 المصطلحات وفهم استخدام في واالتساق الوضوح زيادة هوهذا المعيار المرجعي  من الغرض
 وفي التباتية، بالصحة تتعلق رسمية ألغراض المتعاقدة األطراف بلق   من المستخدمة والتعاريف
 .الرسمية المعلومات تبادل في وكذلك النباتية، الصحة وأنظمة تشريعات

 المراجع

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

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

 التنوع اتفاقية. 2000 ،الحيوي التنوع التفاقية التابع األحيائية السالمة بشأن قرطاجنة بروتوكول
 . مونتريال ،الحيوي

تقرير اإلجتماع الثالث للجنة المعنية بتدابير الصحة  .1996. للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتيةا
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة  ،روما. 1996 مايو/أيار 17-13روما،  ،النباتية

 األغذية والزراعة.

 1997. أكتوبر/تشرين  10-6، روما ،للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية رابعتقرير اإلجتماع ال
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة. ،روما. 1997األول 

 1999 .21-17روما، إيطاليا:  ،للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية سادساإلجتماع ال تقرير 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة. ،روما. 1999مايو/أيار 

للجنة المعنية بتدابير الصحة  ثانيتقرير اإلجتماع ال. 2007. اللجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية،  ،روما. 2007مارس/آذار  30-26روما،  ،النباتية

 منظمة األغذية والزراعة.
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 2008 .أبريل/نيسان  11-7روما،  ،للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية ثالثتقرير اإلجتماع ال
 لية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية الدو ،روما. 2008

 2009 .3 -مارس/آذار 30روما/  ،للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية رابعتقرير اإلجتماع ال 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة. ،روما. 2009أبريل/نيسان 

 2012 . مارس/آذار  23-19روما،  ،للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية سابعالتقرير اإلجتماع
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة. ،روما. 2012

 2013 .2013أبريل/نيسان  12-8، للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية ثامنتقرير اإلجتماع ال . 

 ولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية الد ،روما 

 2015 .20-16روما،  ،للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية عاشرتقرير اإلجتماع ال 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة. ،روما. 2015آذار/مارس 

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

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

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

 2001 .أبريل/نيسان  6-2للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما،  تقرير االجتماع الثالث
 تات، منظمة األغذية والزراعة.روما، االتفاقية الدولية لوقاية النبا. 2001

 2002 .مارس/آذار  15-11للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما، تقرير االجتماع الرابع
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.. 2002

 2003 .أبرلي/نيسان  11-7وما، للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، ر تقرير االجتماع الخامس
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.. 2003

 2005 .2005أبريل/نيسان  7-4للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما،  تقرير االجتماع السابع .
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

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

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

 .الهيئة الدولية لإللكترونيات، المنظمة الدولية للتوحيد القياسي. جنيف. القياسي واألنشطة ذات الصلة
 التجارة في النباتية الصحة تدابير تطبيق و النباتات لوقاية النباتية الصحة مبادئ .1 رقم الدولي لمعيارا

 األغذية و الزراعة. منظمة. روما. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الدولية

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

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

 [1996]صدر عام  .والزراعة.

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

 لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

، روما ،النباتية الصحة مصطلحات قائمة ، 1995 ،5 رقم الدولي لتدابير الصحة النباتية المعيار
 [1996 عام صدر. ]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة
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، روما ،ما منطقة في اآلفات حالة تحديد ، 1998 ،8رقم  الدولي لتدابير الصحة النباتية المعيار
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. 

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

 والزراعة.

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

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

 والزراعة.

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

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

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

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

 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

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

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

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

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

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

الخطوط التوجيهية لتحديد تدابير الصحة النباتية  ،2005 ،42رقم  الدولي لتدابير الصحة النباتية المعيار 
 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.روما، االتفاقية الدولية لوقاية  ،واإلقرار بتعادلها

روما، االتفاقية الدولية  ،الشحنات قيد العبور ،2006 ،25رقم  الدولي لتدابير الصحة النباتية المعيار

 لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

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

 ،عالجات للصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح ،2007 ،28رقم  الدولي لتدابير الصحة النباتية المعيار

 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

جنيف، منظمة التجارة ، بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتيةاتفاقية ، 1994. العالميةمنظمة التجارة 

 العالمية.
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 موجز المرجع

 األخنرى واألطنراف النباتنات لوقاينة القطرينة المنظمنات مسناعدة هنو الحالينة، النسنخة منن الغرض
 الرسنننمية البياننننات فننني المسنننتخدمة المفنننردات علنننى التناسنننق وإضنننفاء المعلومنننات، تبنننادل علنننى

 عليهنا االتفناق تم التي التعديالت النسخة هذه وتتضمن. النباتية الصحة بتدابير المتصلة والتشريعات
 عندد اعتمناد نتيجنة اسنتجدت التي والمصطلحات ،(1997) النباتات لوقاية الدولية االتفاقية إقرار إثر

 . النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير من إضافي

 هيئنة تندابير الصنحة النباتينةعلى جميع المصطلحات والتعاريف التي وافقنت عليهنا المسرد يحتوي 
وتشنير المراجنع بنين أقنواس معكوفنة إلنى ( 2012)هيئة تدابير الصحة النباتينة، السابعة  حتى الدورة

 الموافقة على المصطلح والتعريف وليس إلى تعديالت الحقة في ترجمتها.

 تعناريف فني ذكرهنا ورد التني المصنطلحات طبعت المسرد من السابقة الطبعات في اتبع بما وأسوة
غيننر  تكننرارال وتالفننى المسننرد فنني األخننرى بالمصننطلحات عالقتهننا إلظهننار الثقيننل بننالخط أخننرى

( باإلنكليزينة) األلفاظ من المشتقات أن كما. منها أخرى مواضع في الموصوفة عناصرللالضروري 
 .المصطلحات من اعتبرت inspected  from inspectionومثال  المصطلحات في ترد التي
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 والتعاريف مصطلحات الصحة النباتية

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

 

absorbed dose  جرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 ممتصة

 محندد هندف كتلنة منن للوحندة المسنتوعبة( بالغراي) اإلشعاعية الطاقة كمية
 [2012 الهيئة، تعديل ؛2003 .18 رقم الدولي المعيار]

additional 
declaration 

ويننوفر  شةةهادة الصةةحة النباتيةةةمسننتورد إدراجننه فنني البلنند البيننان يطلننب  إقرار إضافي
الخاضةةعة  اآلفةات حيننثمنن  الشةةحنةبحالنة  تتعلننقمعلومنات إضننافية محنددة 

لهيئنة المؤقتنة لتندابير ا ؛1990لمنظمنة، ا] المةواد الخاضةعة للةوائح أو للوائح
 [2016، الهيئة 2005الصحة النباتية، 

area قد تشمل بلندا بعيننه، أو جنزءا منن بلند منا، أو جمينع أو  رسميامنطقة محددة  منطقة
، 2المعيننار النندولي رقننم  تعننديل، 1990المنظمننة ]بعننض أجننزاء عنندة بلنندان 

؛ اسننتنادا إلننى 1999، لجنننة الخبننراء المعنيننة بتنندابير الصننحة النباتيننة؛ 1995
االتفنناق بشننأن تطبيننق تنندابير الصننحة والصننحة النباتيننة لنندى منظمننة التجننارة 

 [(1994)منظمة التجارة العالمية  العالمية

area endangered منطقة مهددةأنظر أدناه  منطقة مهددة 

area of low pest 
prevalence 

منطقة تنتشر 
فيهةةةا اآلفةةةات 
بمسةةةةةةةةةةةةتو  

 منخفض

تشننمل كننل البلنند أو جننزءا منننه، أو كننال أو جننزءا مننن مجموعننة مننن  منطقةةة
أننواع محنددة  فيهةا وجةدتالبلدان، حسبما تحندده السنلطات المختصنة، والتني 

 المكافحةةةة وأالفعالنننة  للمراقبةةةةمنننن اآلفنننات بمسنننتوى مننننخفض وتخضنننع 
 [2015 تعديل الهيئة،: 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ]

bark الطبقننة منننن جنننذع خشنننبي، أو منننن غصننن أو جنننذر خنننارج الطبقنننة المولننندة القشرة 
 [2008 ،الهيئة]

bark-free wood   الخشةةةةةةةةةةةةةةة
الخةةةةالي مةةةة  

 القشرة

، باسنتثناء القشنرة النامينة داخليناً حنول العقند القشورأزيلت منه جميع  خش 
؛ 2002. 15المعينار الندولي رقنم ]وجيوب القشور بنين حلقنات النمنو السننوية 

 [2008 الهيئة،تعديل 

biological control 
agent 

عامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
المكافحةةةةةةةةةةةةة 
 البيولوجية

 فنني يسننتخدم آخننر يحةة كةةائ  أو ،طبيعةة  منةةاف  أو منةةاو  أو معةةاد كةةائ 
 .3 رقنم المننقح الدولي المعيار ،1995 .3 رقم الدولى المعيار] اآلفات مكافحة

2005] 

buffer zone  المنطقةةةةةةةةةةةةةةة
 الواقية

 مجناورة أو النباتينة الصنحة ألغنراض رسةميا   محّددة لمنطقة محيطة منطقة
 المنطقةةة خننارج أو داخننل المسننتهدفة اآلفةةة انتشةةار احتمننال خفننض بغيننة لهننا

 تننندابير منننن غيرهنننا أو النباتينننة الصنننحة لتننندابير خاضنننعة وهننني المحنننددة،
 الصحة لتدابير 1999. 10 رقم الدولى المعيار] مالئماً  ذلك كان إذا ،المكافحة

 [2007، الهيئة تعديل ؛2005 .22 رقم المنقح الدولي والمعيار ؛النباتية

bulbs and tubers   أبصةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 ودرنةةةةةةةةةةةةةةات

)بوصننفها فئننة 
 من السلع(

)وتشننمل  معننّدة للزراعننة تحننت سننطح األرض مننن النباتننات أجننزاء مسننتقرة
، المؤقتنننة ؛ تعننديل الهيئننة1990المنظمننة، ] (الجننذور البصننلية والريزومننات

2001] 

chemical pressure  فنينة لمواصنفات وفقنا ضنغط بعملية حافظة كيميائية بمواد األخشاب معالجةالتشةةةةةةةةةةةةةةةبيع 
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impregnation   بالضةةةةةةةةةةةةةةغ
 الكيميائي

 الصنحة لتدابير المؤقتة الهيئة وتعديل 2002 .15 رقم الدولى المعيار].رسمية
 [2005 النباتية،

clearance (of a 
consignment) 

 اجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ة
 (ما شحنةل)

 [1995المنظمة، ] للوائح الصحة النباتيةالتحقق من االمتثال 

Commission االتفاقينة الدولينة ] 11هيئة تدابير الصحة النباتية التى أنشنئت بموجنب المنادة  الهيئة
 [1997لوقاية النباتات، 

commodity التجنارة ، أو بند آخنر ينقنل ألغنراض المنتجات النباتية، أو النباتاتنوع من  سلعة
 [2001، المؤقتة ؛ تعديل الهيئة1990المنظمة، ] أو ألي غرض آخر

commodity class لةةوائح الصةةحة النباتيةةةالمتماثلننة التننى يمكننن اعتبارهننا فنني السةةلع فئننة مننن  فئة سلعية 
 [1990المنظمة، ] مجموعة قائمة بذاتها

commodity pest list  قائمةةة اآلفةةات
 السلعية

 معينة بسلعةما، والتي قد ترتبط  منطقةفي  الموجودةباآلفات قائمة 

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

   

compliance 
procedure (for a 
consignment) 

إجةةةةةةةةةةةةرا ات 
االمتثةةةةةةةةةةةةةةةا  

 شحنة(ل)

لمتطلبةات الصةحة منا تمتثنل  شةحنةتستخدم للتحقق من أن  رسميةإجراءات 
لجننة الخبنراء ].بةالعبورالمتعلقة  تدابير الصحة النباتيةأو  لالستيراد النباتية

 [2009 ،تعديل الهيئة ؛1999 ،المعنية بتدابير الصحة النباتية

confinement (of a 
regulated article) 

 احتجةةةةةةةةةةةةةةةةا 
لبنةةد خاضةةع )

للةةةةةةةةةةةةةةةةةةوائح 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 (النباتية

لمننع  للةوائح الصةحة النباتيةةبند خاضةع على  تدابير الصحة النباتيةتطبيق 
 [2012]الهيئة،  اآلفاتإفالت 

consignment و/أو أى بنننود أخننرى تنقننل مننن بلنند  المنتجةةات النباتيةةة، النباتةةاتكميننة مننن  شحنة
واحنندة )يمكننن أن  شةةهادة يةةحية نباتيةةةآلخننر، وتشننملها، عننند اإلقتضنناء، 

؛ تعنديل 1990المنظمنة، ] (رسةالةأو  أكثةرمن سلعة واحدة أو  الشحنةتتألف 
 [2001، المؤقتة لتدابير الصحة النباتية الهيئة

consignment in 
transit 

 تخضنع قند والتني( بلنهق   منن) مسنتوردة تكون أن دون ما بلد عبر تمر شحنة شحنة عابرة
 المعنينننة الخبنننراء لجننننة تعنننديل ؛1990 المنظمنننة،].النباتيةةةة الصةةةحة لتةةةدابير
 النباتينة الصنحة بتندابير المعنينة الخبراء لجنة ؛1996 ،النباتية الصحة بتدابير

 المعيننارتعننديل  ؛2002 النباتيننة، الصننحة لتنندابير المؤقتننة الهيئننة تعننديل ؛1999
 ["العبور بلد" سابقا ؛2006. 25 رقم الدولي

containment  انتشةارفي المنطقة المصنابة ومنا حولهنا لمننع  النباتية الصحة تدابيرتطبيق  *احتوا 
 [1995المنظمة، ] آفة

contaminating pest ال تلنوث هنذه  النباتيةة المنتجةاتو النباتةاتمنا، وفنى حالنة  سلعةتحملها  آفة *آفة تلويث
، لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصنحة النباتينة] النباتية المنتجاتأو  النباتات

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

contamination أو مكنان للتخنزين، سةلعة، فني للةوائح خاضةعةأخنرى  بنودأو  آفاتوجود  *تلوث ،
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لجننة الخبنراء ] )أنظنر اإلصنابة( إيةابةوال تشنكل  أو وسيلة نقل أو حاوية،
لجننة الخبنراء المعنينة بتندابير ؛ تعنديل 1997، المعنية بتدابير الصنحة النباتينة

 [1999، الصحة النباتية

control  
(of pest) 

مكافحةةةةةةةةةةةةةةةة 
 *)آفة(

 [1995المنظمة ] اآلفاتحدى إأعداد  استئصا أو  احتوا ، تقليص

corrective action 
plan (in an area) 

خطةةةة العمةةة  
 التصةةةةةةحيحية
)فةةةي منطقةةةة 

 ما(

 رسةةميا محننددة منطقةةة فنني تنفننذ التنني النباتيةةة الصةةحة عمليةةاتل موثقننة خطننة
 مسنتوى تجناوز تنم إذا أو منا، آفةة كشنف تنم منا إذا النباتية الصحة ألغراض

؛ 2009 الهيئة،].رسننميا محننددة إلجننراءات القاصننر التنفيننذ حالننة فنني التحمننل

 [2013تعديل الهيئة، 

country of origin (of 
consignment of 
plant products) 

بلةةةةةد المنشةةةةة  
)لشةةةحنة مةةة  
المنتجةةةةةةةةةةةات 

 *النباتية(

 النباتيةةةة المنتجةةةات منهنننا اسنننتمدتالتنننى  النباتةةةاتالبلننند النننذى زرعنننت فينننه 
؛ تعنننديل لجننننة الخبنننراء المعنينننة بتننندابير الصنننحة النباتينننة، 1990المنظمنننة، ]

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

country of origin (of 
a consignment of 
plants) 

بلةةةةةد المنشةةةةة  
)لشةةةةةةةةةةةةةةحنة 

 *نباتات(

؛ تعديل لجننة الخبنراء 1990المنظمة، ] النباتات شحنةالبلد الذى زرعت فيه 
لجننة الخبنراء المعنينة بتندابير تعنديل ؛ 1996المعنية بتدابير الصنحة النباتينة، 

 [1999الصحة النباتية، 

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

بلةةةةةد المنشةةةةة  
)للبنةةةةةةةةةةةةةةةةود 
الخاضةةةةةةةةةةةعة 
للةةةةةةةةةةةةةةةةةةوائح 
بخةةةةةةةةةةةةةةةةال  
النباتةةةةةةةةةةةةةةات 
والمنتجةةةةةةةات 

 *النباتية(

 باآلفةاتألول منرة  للتلةوث للةوائح الخاضةعة البنةودالبلد الذى تعرضت فينه 
؛ 1996؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتندابير الصنحة النباتينة 1990المنظمة، ]

 [1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية تعديل 

cut flowers and 
branches 

أ هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 
وأغصةةةةةةةةةةةا  
 مقطوفةةةةةةةةةةةةةةة

)بوصننفها فئننة 
 من السلع(*

 لزراعننةو ليسننت لأجننزاء النباتننات الغضننة المسننتخدمة فنني أغننراض الزينننة 
 [2001؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 1990المنظمة، ]

debarked wood   الخشةةةةةةةةةةةةةةة
 المقشور

)الخشنب المقشنور  القشةورتنّم تعريضنه ألي عملينة تنؤدي إلنى إزالنة  خش 
 [. ال ينطبق2008الهيئة، ] (خشبا  خاليا م  القشرةليس بالضرورة 

delimiting survey   مسةةح لتعيةةي
 الحدود

 منةةة ها خاليةةةةيجنننرى لتعينننين حننندود منطقنننة تعتبنننر مصنننابة ب فنننة أو  مسةةةح
 [1990المنظمة؛ ]

detection survey المنظمننة، ] آفةةاتللكشننف عمننا إذا كننان يوجنند بهننا  منطقةةةيجننرى فنني  مسةةح مسح كشفي
 [1995، تعديل المنظمة 1990
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detention  النباتيةة الصةحة تةدابيركتندبير منن  رسةميأو محتجز  زحجفي  شحنةإبقاء  احتجا 
؛ لجننننة 1995؛ تعنننديل المنظمنننة 1990المنظمنننة، ]( الزراعةةةي الحجةةةر)أنظنننر 

، الهيئة المؤقتة لتدابير الصنحة 1999الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 
 [2005النباتية، 

devitalization غير قادرة على اإلنبنات، أو النمنو  النباتية المنتجاتأو  النباتاتعملية جعل  إماتة
 [2001، المؤقتة لتدابير الصحة النباتية الهيئة]أو التكاثر 

dose mapping   رسةةةم خةةةرائ
 الجرعات

 طريننق عننن العمليةةة شةةحنة نطنناق فنني الممتصةةة الجرعةةات توزيننع قينناس
 شةحنة نطناق فني محنددة مواقنع فني الموضنوعة الجرعات مقايي  استخدام
 [2003 .18 رقم الدولي المعيار] العملية

 ال ينطبق

ecosystem   النظةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 االيكولوج 

 وبيئتهنا ديناميكينة حينة وكائننات وحيوان نبات مجموعات من مركبة تشكيلة
 رقنم الندولي المعينار] وظيفينة كوحدة البعض بعضها مع تفاعلها في الالحيّة

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

efficacy (of a 
treatment) 

فعاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 )العالج(

 موصننوف عةةالج يحدثننه وتكننراره، قياسننه يمكننن اآلفننات، علننى محنندد تننأثير
 [2003. 18 رقم الدولي المعيار]

emergency action  يُتخنذ عنند وجنود حالنة جديندة أو  إجرا ات الصحة النباتيةإجراء فوري من  إجرا  طار
 [2001، لتدابير الصحة النباتية ]الهيئة المؤقتة غير متوقعة للصحة النباتية

emergency measure  وضننعت بصننفة عاجلننة بسننبب  أو إجةةرا ات خايةةة بالصةةحة النباتيةةة لةةوائح تدبير طار
حالننة جدينندة أو غيننر متوقعننة فنني مجننال الصننحة النباتيننة. ويمكننن أن يكننون 

؛ تعنننديل الهيئنننة 2001التننندبير الطنننارئ تننندبيراً مؤقتننناً أم ال ]الهيئنننة المؤقتنننة،
 [2005المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

endangered area  منطقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 *مهددة

 فني وجودهنا سنببيُ  آفةة توط  على األيكولوجية العوامل فيها تشجع منطقة
 [2013؛ تعديل الهيئة 1995 المنظمة،]  كبيرة اقتصادية خسائر المنطقة

entry (of a 
consignment) 

دخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  
 )شحنة(

 [1995المنظمة، ] منطقة إلى نقطة دخو االنتقال عن طريق 

entry (of a pest) )نهننا فإكانننت موجنودة ذا إليسننت موجنودة فيهننا بعند أو  منطقةة إلننى آفةةانتقنال  دخو  )آفة
 الرسةمية للمكافحةةتكون غير موزعة فيها على نطاق واسنع وتخضنع فيهنا 

 [1995المنظمة، ]

equivalence (of 
phytosanitary 
measures) 

تعةةةةاد  )بةةةةي  
تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية(

 مخناطر إلنى بالنسنبة ،النباتيةة للصةحة مختلفنة تةدابير فيها تحقق التي الحالة
 األطنننننراف إحننننندى لننننندى المناسنننننب الحماينننننة مسنننننتوى لألفنننننات، محنننننددة
 الصنننحة بتننندابير المعنينننة الخبنننراء لجننننة تعنننديل ؛1995 المنظمنننة،].المتعاقدة
 لمنظمنة النباتينة والصنحة الصنحة تطبينق اتفاقينة إلنى استنادا ،1999 النباتية،
 النندولي المعيننار تعننديل ؛(1994 ،العالميةةة التجةةارة منظمةةة) العالميننة التجننارة

 [2005 .24 رقم

eradication  ؛ 1990 ،المنظمنة] منطقةةفني  آفةللتخلص من  تدابير الصحة النباتيةتطبيق  *استئصا
 [؛ سابقا: يستأصل1995تعديل المنظمة، 

establishment  ليهننا إ دخولهةةامننا بعنند  منطقةةة، خننالل المسننتقبل المنظننور، فنني آفةةةاسننتقرار  توط
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(of a pest) [ ،االتفاقينننة الدولينننة لوقاينننة تعنننديل ، 1995؛ تعنننديل المنظمنننة 1990المنظمنننة
 ["يتوطن"؛ سابقا: 1997النباتات، 

field  المنظمنة، ] سةلعةتنزرع فيهنا  نتاجإ مكا قطعة أرض ذات تخوم محددة في  حق
1990] 

find free محنددة  آفةة مة  خاليةا  واعتبناره  نتةاجإ مكةا أو  حقة ، شةحنةعلنى  التفتيش وجد خاليا
 [1990المنظمة، ]

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

خةةةةةةةا  مةةةةةةة  
)بالنسةةةةةةةةةةةةبة 
لشحنة، حقة  
أو مكةةةةةةةةةةةةةةا  

 إنتاج(

محددة( تسمح أعدادها أو كمياتهنا بالكشنف عنهنا  آفة)أو من  آفاتالخلو من 
؛ تعنننديل 1990المنظمنننة، ] النباتيةةةة الصةةةحة إجةةةرا اتعنننن طرينننق تطبينننق 

 [1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، تعديل  ؛1995المنظمة، 

fresh [1990المنظمة، ]حي، غير مجفف أو مجمد أو محفوظ بأى طريقة أخرى  طا ج 

fruits and vegetables   الفواكةةةةةةةةةةةةةةةة
 والخضةةةةةةةةةةةةر

)بوصننفها فئننة 
 من السلع(

 التصننيع أو االسنتهالك أغراض في المستخدمة النباتات من الغضة األجزاء
؛ تعننديل الهيئننة 2001 المؤقتننة، الهيئننة تعننديل ؛1990 المنظمننة،] للزراعننة ولننيس

2015] 

fumigation  بعامل كيمينائي يتخلنل السنلعة بصنورة كاملنة أو رئيسنية وهنو  سلعة معالجة تبخير
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة، ]في الحالة الغازية 

germplasm [1990المنظمة، ]تخصص لالستخدام في برامج التربية أو الصيانة  نباتات مادة وراثية 

grain حبةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب 
)بوصننفها فئننة 

 من السلع(*

لكن  المستخدمة ألغراض التصنيع أو االستهالك و )بالمعنى النباتي( البذور
؛ تعننديل الهيئنننة 2001، المؤقتننة ؛ تعننديل الهيئنننة1990المنظمنننة، ] لننيس للزراعننة

2015] 

growing medium أو أي منننادة تخصنننص لهنننذا الغنننرض  النباتةةةاتأي منننادة تنمنننو فيهنننا جنننذور  وس  النمو
 [1990المنظمة، ]

growing period (of a 
plant species) 

 فتةةةةرة النمةةةةو
 )لنوع نباتي(

]الهيئة المؤقتة لتندابير الصنحة النباتينة،  النمو موسمفترة النمو النشط خالل 
2003] 

growing season مكةا ، أو منطقةةفي  نشطاً  نمواً  النباتاتفترة أو فترات، من العام تنمو فيها  موسم النمو 
؛ تعنننديل الهيئنننة 1990منظمنننة األغذينننة والزراعنننة، ] ، أو موقنننع إنتننناجإنتةةةاج

 [2003المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

habitat  منا بنأن يوجند  حةي لكائ تتوافر فيه ظروف تسمح  إيكولوجي نظا جزء من  الموئ
؛ 2005فيننه أو يسننتوطن فيننه طبيعينناً ]الهيئننة المؤقتننة لتنندابير الصننحة النباتيننة، 

 [2015تعديل الهيئة 

harmonization   توافةةةةةةةةةةةةةة- 
 تجان 

تسنتند  تةدابير للصةحة النباتيةةقيام البلندان المختلفنة بوضنع وإقنرار وتطبينق 
، اسنتنادا 1999؛ تعنديل لجننة الخبنراء، 1995المنظمنة، [مشنتركة  معاييرالى 

الى اتفاق منظمة التجارة العالمينة المتعلقنة بتطبينق تندابير الصنحة والصنحة 
 ]النباتية
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harmonized 
phytosanitary 
measures 

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 
النباتيةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الموحدة

الدولينة تفاقينة االالتى تضعها األطنراف المتعاقندة فني  تدابير الصحة النباتية
االتفاقينة الدولينة لوقاينة النباتنات، ] معةايير دوليةةلنى إوقاية النباتات استنادا ل

1997] 

heat treatment  المعالجةةةةةةةةةةةةة
 بالحرارة

 دنينا زمنينة لفتنرة الحنرارة منن أدننى حد إلى تصل حتى سلعة تسخين عملية
 ؛2002 .15 رقننم النندولي المعيننار] رسةةميا بهننا معتننرف فنيننة لمواصننفات وفقنناً 

 [2005 النباتية، الصحة لتدابير المؤقتة الهيئة تعديل

host pest list  قائمةةةةة آفةةةةات
 العائ 

، بشننكل شننامل أو فنني النباتةةاتالتنني تصننيب نوعننا مننن أنننواع  لآلفةةاتقائمننة 
، تعنديل 1996لجننة الخبنراء المعنينة بتندابير الصنحة النباتينة، ]معيننة  منطقة

 [1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية 

host range  نطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاق
النباتةةةةةةةةةةةةةةات 

 العائلة

 محنددة آفةة إعالنة علنى الطبيعينة، الظنروف ظل في القادرة، النباتية األنواع
 .3 رقننم النندولي المعيننار تعننديل ،1990 المنظمننة،] آخننر محنندد حةةي كةةائ  أو

2005 ] 

import permit الصةحة تدابيرط وأساسية ما وفقا لشر سلعةترخص باستيراد  رسميةوثيقة  إذ  استيراد 
الهيئننة  ؛1995؛ تعننديل المنظمننة 1990المنظمننة، ] المحننددة لإلسننتيراد النباتيةةة

 [ 2005المؤقتة لتدابير الصحة النباتية؛ 

inactivation  [2003. 18 رقم الدولي المعيار] النمو على قادرة غير الدقيقة الكائنات جعل التخمي 

incidence (of a pest)  ظهةةةور )آفةةةة
 ما(

، أو شةحنةمنا  فني عيننة منا، أو  آفةةنسبة أو عدد الوحندات التني توجند فيهنا 
 [2009 أو أية جماعات أخرى معرفة ]الهيئة، حق 

incursion معينننة، ال يعننرف عنننه أنننه  منطقةةةمعننزول اكتشننف حننديثا فنني  آفةةاتتجمننع  غزوة
الحيناة فني المسنتقبل القرينب ]الهيئنة د ينق، ولكن ينتظر أن يظل علنى متوط 

 [2003المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

infestation  
(of a commodity) 

إيةةةةةةةةةةةةةةةةةةابة 
 )سلعة(

منا.  سةلعةالمعنية حية فني  النباتيةالمنتجات أو  النباتاتمن آفات  آفةوجود 
لجنننة الخبننراء المعنيننة بتنندابير الصننحة النباتيننة، ]واإلصننابة تشننمل العنندوى 

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

inspection األخنرى  البنةودأو  النباتيةة المنتجةاتأو  للنباتات الرسمي البصري الفحص تفتيش
 اآلفةةةاتمنننن أجنننل تحديننند منننا إذا كاننننت  النباتيةةةة الصةةةحة للةةةوائح الخاضةةةعة

؛ 1990المنظمنة، ] النباتيةة الصحة للوائحموجودة و/أو تحديد مدى االمتثال 
 ["يفتش"؛ سابقا: 1995تعديل المنظمة، 

inspector بتنفينذ المهنام بهنا  المنظمةة القطريةة لوقايةة النباتةاتشخص مرخص له من  مفتش
 [1990المنظمة ]

integrity (of a 
consignment) 

تماميةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 *)الشحنة(

الخاصنة  شةهادة الصةحة النباتيةةحسب الوصف النوارد فني  الشحنةتركيبة 
، والمحافظة عليهنا دون فقند أو إضنافة رسميا  بها أو أي وثيقة أخرى مقبولة 

 [2007 أو استبدال ]الهيئة،

intended use   االسةةةةةةةةةتخدا
 المقصود

 ،النباتةات أجلنه منن اسنتعملت أو أنتجنت أو استوردت، الذي المعلن الغرض
 تعنديل ،2002 .16 رقنم الندولى المعيار] أخرى بنود أو ،النباتية المنتجات أو

 [2009 الهيئة،
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interception (of a 
consignment) 

اعتةةةةةةةةةةةةراض 
 )شحنة(

لضننوابط معينننة بسننبب عنندم  دخولهةةامسننتوردة أو إخضنناع  رفةةض شةةحنة
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة، ] النباتيةللوائح الصحة االمتثال 

interception  
(of a pest) 

اعتةةةةةةةةةةةةراض 
 )آفة(

مسننتوردة  شةةحنةأو إجننراء اختبننار علننى  التفتةةيشأثننناء  آفةةةالكشننف عننن 
؛ تعنننديل لجننننة الخبنننراء المعنينننة بتننندابير الصنننحة النباتينننة، 1990المنظمنننة، ]

1996] 

intermediate 
quarantine 

حجر  راعة  
 وسي 

لجنة الخبراء المعنية ]أو بلد الوجهة  بلد المنش في بلد بخالف   راعي حجر
 [1996بتدابير الصحة النباتية، 

International Plant 
Protection 
Convention (IPPC) 

االتفاقيةةةةةةةةةةةةةة 
الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات

االتفاقيننة الدوليننة لوقايننة النباتننات، بصننيغتها المودعننة لنندى منظمننة األغذيننة 
وبالتعننديالت الالحقنننة التنني أدخلننت عليهنننا  1951والزراعننة فنني رومنننا فنني 

 [1990المنظمة، ]

International 
Standard for 
Phytosanitary 
Measures 

المعيةةةةةةةةةةةةةةةةار 
الةةةةةةةةةةةةةةةةةدولي 
لتةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

ر منظمة األغذية والزراعة، أو الهيئة المؤقتة لتدابير أقره مؤتم دولي معيار
 االتفاقيةةةالصننحة النباتيننة أو هيئننة تنندابير الصننحة النباتيننة، المنشننأة بموجننب 

لجنننة الخبننراء المعنيننة بتنندابير الصننحة النباتيننة، ] النباتةةات لوقايةةة الدوليةةة
 [1999؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 1996

international 
standards 

االتفاقيةةة الدوليةةة مننن  2و 1، الفقننرتين 10دوليننة توضننع وفقننا للمننادة  معةةايير معايير دولية
 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ] لوقاية النباتات

introduction (of a 
pest) 

؛ 1995؛ تعننديل المنظمنننة، 1990المنظمننة، ] توطنهةةاينننجم عننننه  آفةةة دخةةو  )آفة( دخو 
 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

inundative release  اإلطةةةةةةةةةةةةةةالق
 االغراق 

 الحيةةة الكائنةةات أو البيولوجيةةة المكافحةةة عوامةة  مننن كبيننرة أعننداد إطننالق
 رقنم الندولي المعينار] سنريع مفعول تحقيق بهدف الغفير إنتاجها بعد المفيدة

 [2005 .3 رقم المنقح الدولي المعيار ؛1996 .3

IPPC  االتفاقيةةةةةةةةةةةةةة
الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات 

، بصنيغتها المودعنة لندى منظمنة النباتةات لوقايةة الدوليةة تفاقيةلالمختصر 
لننت 1951األغذيننة والزراعننة فنني رومننا فنني  ، وبالتعننديالت الالحقننة التنني أدخ 

 [2001، لتدابير الصحة النباتية المؤقتة ؛ تعديل الهيئة1990المنظمة، ]عليها 

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

ISPM  المعيةةةةةةةةةةةةةةةةار
الةةةةةةةةةةةةةةةةةدولي 
لتةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

لجنننة الخبننراء المعنيننة ] المعيةةار الةةدولي لتةةدابير الصةةحة النباتيةةةمختصةةر 
؛ تعديل الهيئة المؤقتنة لتندابير الصنحة النباتينة، 1996بتدابير الصحة النباتية، 

2001] 

kiln-drying  التجفيةةف فةةي
 *القمائ 

 ضننبط أو/و الحننرارة باسننتخدام مغلقننة غرفننة فنني األخشةةاب تجفيننف عمليننة
 .15 رقنم الندولى المعينار] المطلوب الرطوبة محتوى الى للوصول الرطوبة

2002] 
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living modified 

organism 
الكةةائ  الحةةةي 

 المحور
 عليهنا الحصنول تنم جينينة مواد من جديدة تركيبة يمتلك محور حي كائن أي
بروتوكنول قرطاجننة بشنأن ] التقانةة األحيائيةة الحديثةةاسنتخدام  طريق عن

اتفاقيةةة التنةةوع ) 2000، البيولننوجيالسننالمة األحيائيننة التننابع التفاقيننة التنننوع 
 ([ 2000، البيولوجي

LMO   الحةةةي الكةةائ
 المحور

 [2004 .11 رقم الدولي المعيار] المحور الحي الكائ  مختصر

lot ) واحدة تتميز بتجانسنها فني التكنوين والمنشنأ ومنا إلنى  سلعةعدد من وحدات  رسالة )ل
 [1990المنظمة، ] شحنةذلك، وتشكل جزءا من 

mark خاضةعة مةادة علنى يوضنع دولينا، بنه معتنرف رسنمى، وسنم أو رسم  ختم *عالمة 
 .15 رقنم الندولى المعينار] النباتينة الصنحة حينث منن بحالتهنا لالشهاد للوائح

2002] 

minimum absorbed 
dose (Dmin) 

جرعةةةةة دنيةةةةا 
 ممتصة

 رقنم الندولي المعينار] العمليةة حمولة ضمن الممتصة المحلية الدنيا الجرعة
18 .2003] 

modern 
biotechnology 

التقانةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
األحيائيةةةةةةةةةةةةة 

 الحديثة

 تطبيقات:

تقنيات داخل أنابيب االختيار للحامض النووي المؤتلنف ريبنوز منقنوص )أ( 
، والحقننن المباشننر للحننامض النننووي فنني الخاليننا أو (DNA) األوكسننجين

 العضيات؛ أو

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

وال   اإلئنتالف،وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعينة أو إعنادة 
بروتوكننول ]تعتبننر تقنيننات مسننتخدمة فنني التربيننة واالنتخنناب الطبيعيننين 

 [2000قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع الحيوي، 

monitoring لجننة الخبنراء ]مسنتمرة للتحقنق منن أوضناع الصنحة النباتينة  رسةميةعملية  ريد
 [1996المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

monitoring survey [1995المنظمة، ] اآلفاتمستمر للتحقق من خصائص أعداد  مسح مسح ريدي 

national plant 
protection 
organization 

المنظمةةةةةةةةةةةةةة 
القطريةةةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات

تنشننئها إحنندى الحكومننات للنهننوض بالوظننائف التنني حننددتها  رسةةميةإدارة 
منظمنة )قطرينة( "؛ سابقا: 1990المنظمة، ] االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 ["لوقاية النباتات

natural enemy  العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدو
 الطبيعي

 تقلنيص علنى يساعد وقد نشأته منطقة في آخر كائ  حساب على يعيش كائ 
 والكائنةةات والطفيليةةات ،الطفيليةةات أشةةبا  يضننمّ  وهننو. الكةةائ  ذلننك أعننداد

 ؛1996 .3 رقنننم الننندولي المعينننار] والممرضةةةات النباتنننات وآكلنننة المفترسةةةة
 [2005 .3 رقم المنقح الدولي المعيار

   

non-quarantine pest  آفة ال تخضةع
للحجةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

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

NPPO  المنظمةةةةةةةةةةةةةة
القطريةةةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات

 ؛ تعننديل الهيئننة1990المنظمننة، ] القطريةةة لوقايةةة النباتةاتمختصةر للمنظمةةة 
 [2001، المؤقتة

official لوقايةةةة قطريةةة منظمةةةة)إجننراء( ينشنننأ أو يننرخص بنننه أو ينفننذ منننن جانننب  رسمي 
 [1990المنظمة، ] النباتات

official control  مكافحةةةةةةةةةةةةةةةة
 رسمية

تةةةدابير الصةةةحة الُملز منننة وتطبينننق  للةةةوائح الصةةةحة النباتيةةةةاإلنفننناذ الفعلننني 
ريةةةأو  استئصةةا الُملز مننة بغننرض  النباتيةةة ج  أو إدارة  احتةةوا  اآلفةةات الحي

ريةةة ج  الهيئنننة المؤقتننة لتننندابير الصنننحة ] الخاضنننعة للننوائح اآلفةةات غيةةةر الحي
 [2013؛ تعديل الهيئة 2001النباتية، 

outbreak أو الزينادة المفاجئنة لتجمنع الغةزواتاكتشف حديثا، بما في ذلك  آفاتتجمع  تفشي ،
؛ تعننديل 1995منظمننة األغذيننة والزراعننة، ] معينننة منطقةةةمتننوطن فنني  آفةةات

 [2003الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

packaging رقننم النندولي المعيننار] نقلهننا أو حمايتهننا أو سةةلعة دعننم فنني المسننتخدم المنننتج مواد التعبئة 
20.2004] 

parasite  المعيننار] (.عليننه ويتغننذى أكبننر كننائن - داخننل أو – علننى يعننيش حننى كننائن الطفي 
 [1995 .3 رقم الدولي

parasitoid  شبي  الطفي  

 غمننار فننى عائلهننا وتقتننل الناضننجة، غيننر أطوارهننا فننى إال تتطفننل ال حشننرة
 رقنم الندولي المعيار] البلوغ مرحلة الى وصولها عند حرة وتعيش تطورها،

3. 1995] 

pathogen   الكةةةةةةةةةةةةةةةةةةائ
 الممرض

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

pathway  ؛ تعننديل 1990المنظمننة، ] االنتشةةارأو  الةةدخو مننن  اآلفةةةأي وسننيلة تمكننن  طري
 [1995المنظمة، 

pest أي نوع أو ساللة أو نمط بيولوجى منن الكائننات النباتينة أو الحيوانينة أو أي  آفة
. مالحظنة: تسنتخدم آفنة النباتيةة المنتجاتأو  للنباتاتأو مؤذ  ممرضعامل 

؛ 1990المنظمننة، ]نباتيننة لمصننطلح آفننة فنني االتفاقيننة الدوليننة لوقايننة النباتننات 
؛ تعديل الهيئة، 1997لنباتات، ؛ االتفاقية الدولية لوقاية ا1995تعديل المنظمة، 

2012] 

pest categorization  تصةةةةةةةةةةةةةةةنيف
 اآلفات

 أو الحجريةة اآلفةة صنفات لهنا ليسنت أو لهنا اآلفةة كاننت إذا ما تحديد عملية
 [2001 .11 رقم الدولي المعيار] للوائح خاضعة حجرية غير آفة صفات

pest diagnosis  تشةةةةةةةةةةةخيص
 اآلفة

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

pest free area  المحافظنة منع العلمينة األدلنة منن يسنتدل كمنا بعينها آفة فيها توجد ال منطقةمنطقةةة خاليةةة 
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مةةةةةةةة  آفةةةةةةةةة 
 بعينها

 [2015؛ تعديل الهيئة 1995 المنظمة،] المناسب النحو على خلوها على رسميا

pest free place of 
production 

لإلنتةاج مكةا  
خةةا  مةة  آفةةة 

 بعينها

مكننان لالنتنناج ال تظهنر فيننه آفنة معينننة كمننا : مكنان لالنتنناج خنال مننن اآلفنات
يستدل من الشواهد العلمية، ويجنرى فينه المحافظنة علنى هنذه الحالنة رسنميا 

 [1999 :10المعيار الدولى رقم ] عند االقتضاء

pest free production 
site 

موقع لإلنتةاج 
خةةا  مةة  آفةةة 

 نهابعي

 العلمينة األسنانيد تثبتنه النذي النحنو علنى معينة آفة فيه توجد ال لإلنتاج مكان
 الوضنع هنذا علنى رسميا فيه يحافظ الذي الحال مقتضى حسب المكان، وهو
 [2015؛ تعديل الهيئة 1999 .10 رقم الدولي المعيار] معينة لفترة

pest record بعينهنا فني موقنع  آفةةوثيقة توفر المعلومات المتعلقنة بوجنود أو عندم وجنود  سج  اآلفات
)بلنند فنني العننادة( مننع وصننف الظننروف  منطقةةةبعينننه فنني وقننت معننين داخننل 

 [1997لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، ]المحيطة 

pest risk (for 
quarantine pests) 

مخةةةةةةةةةةةةةةةةاطر 
 اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
)لآلفةةةةةةةةةةةةةةةات 

 الحجرية(

 المحتملننة االقتصننادية العواقننب وحجننم انتشةةارهاو مننا آفةةة دخةةو  احتمننال
 [2013؛ تعديل الهيئة  2007. 2 رقم الدولي المعيار] بذلك المرتبطة

pest risk (for 
regulated non-
quarantine pests) 

مخةةةةةةةةةةةةةةةةاطر 
 اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
)لآلفةةات غيةةر 
الحجريةةةةةةةةةةةةة 
الخاضةةةةةةةةةةةعة 

 للوائح(

 االسةةتخدا  علننى للزراعةةة معةةدة نباتننات فنني آفةةة وجننود يننؤثر أن احتمننال
  .2 رقنم الندولي المعينار] مقبول غير اقتصادي بتأثير النباتات لهذه المقصود

2007] 

pest risk analysis 
(agreed 
interpretation) 

تحلي  مخاطر 
 اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
)التفسةةةةةةةةةةةةير 
 المتف  علي (

عمليةةة تقيةةيم القةةرائ  البيولوجيةةة أو أيةةة قةةرائ  علميةةة واقتصةةادية أخةةر  
مةةا إذا كةةا  كةةائ  حةةي يعتبةةر آفةةة، ومةةا إذا كةةا  ينبغةةي إخضةةاع  لتحديةةد 

ة النباتيةةة التةةي سةةتتخذ حيالةة  الدوليننة  للقواعةةد، ومةةد  قةةوة تةةدابير الصةةحة
 [2007: 2؛ المعيار الدولي رقم 1997لوقاية النباتات، 

pest risk assessment 
(for quarantine pests) 

تقيةةيم مخةةاطر 
اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
)بالنسةةةةةةةةةةةةبة 
لآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

رية(الحي   ج 

 المرتبطنة المحتملنة االقتصنادية والنتنائج ،آفةة وانتشةار دخةو  احتمنال تقييم
 الدولي المعيار ؛2001 .11 رقم المنقح الدولى المعيار ؛1995 المنظمة،] بذلك
 [2013؛ تعديل الهيئة 2007. 2 رقم

pest risk assessment 
(for regulated non-
quarantine pests) 

تقيةةيم مخةةاطر 
 اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
)المتعلقةةةةةةةةةةةة 
باآلفةةات غيةةر 
الحجريةةةةةةةةةةةةة 
الخاضةةةةةةةةةةةعة 

 للوائح(

 االسةتخدا  علنى للزرع المخصصة النباتات في ما آفة تؤثر أن احتمال تقييم
 تعنديل]) مقبنول غينر اقتصنادياً  تنأثيراً  فيهنا فتحندث النباتات تلك من المرجو

 [2013الهيئة ؛ تعديل 2005 النباتية، الصحة لتدابير المؤقتة الهيئة
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pest risk 
management (for 
quarantine pests) 

إدارة مخةةاطر 
اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
)بالنسةةةةةةةةةةةةبة 
لآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

رية( ج   الحي

 وانتشةةارها آفةةة دخةةو  مخنناطر مننن للتقليننل المتاحننة الخيننارات تحدينندو تقيننيم
 [2001. 11 رقم المعدل الدولي المعيار ؛1995 المنظمة،]

pest risk 
management (for 
regulated non-
quarantine pests) 

إدارة مخةةاطر 
اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
)المتعلقةةةةةةةةةةةة 
باآلفةةات غيةةر 
الحجريةةةةةةةةةةةةة 
الخاضةةةةةةةةةةةعة 

 للوائح

 النباتةةات فنني مننا آفةةة تحنندث أن خطننر مننن للحنند المتاحننة الخيننارات تقيننيم
 منن المرجةو االسةتخدا  علنى مقبنول غير اقتصادياً  تأثيراً  للزرع المخصصة

 النباتيننة، الصننحة لتنندابير المؤقتننة الهيئننة]  الخيننارات وانتقنناء النباتةةات تلننك
 [2013؛ تعديل الهيئة 2005

pest status (in an 
area) 

أوضةةةةةةةةةةةةةة اع 
 اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

منطقةةةة  فننني)
 (ما

، فنني الوقننت الحاضننر، بمننا فنني ذلننك منطقةةةفنني  آفةةةوجننود أو عنندم وجننود 
علننى أسنناس الخبننرة  رسةةمياتوزعهننا حسننب األحننوال، كمننا أمكننن تحديننده 

الجاريننة والتاريخيننة وغيرهننا مننن المعلومننات  اآلفةةاتسةةجالت واسننتنادا إلننى 
؛ تعنديل الهيئنة المؤقتنة، 1997لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتينة، ]

1998] 

PFA  منطقةةة خاليةةة
مةةةةةةةة  آفةةةةةةةةة 

 بعينها

؛ تعنننديل الهيئنننة 1995]المنظمنننة،  آفةةةة بعينهةةةامنطقةةةة خاليةةةة مةةة   مختصنننر
 [2001المؤقتة، 

phytosanitary action  عمليةةةةةةةةةةةةةةةات
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

، التني المعالجةةأو  اإلشةرا أو  االختبارأو  التفتيشمثل  الرسميةالعمليات 
]الهيئنة المؤقتنة لتندابير الصنحة النباتينة،  النباتيةة لتدابير الصةحةتُنفذ تطبيقاً 

 [2005؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 2001

phytosanitary 
certificate 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةهادة 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

االتفاقيةةةة متسنننقة منننع نمننناذج شنننهادات  رسةةةميةوثيقنننة ورقينننة أو إلكترونينننة 
متطلبةةات الصةةحة النباتيةةة تلبنني  الشةةحنة، تفينند بننأن الدوليةةة لوقايةةة النباتةةات

 [2012؛ تعديل هيئة تدابير الصحة النباتية، 1990]المنظمة،  عل  الواردات

phytosanitary 
certification 

 اشةةةةةةةةةةةةةةةةةةهاد
بالصةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

شهادة الصةحة النباتيةة المفضية إلى إصدار  إجرا ات الصحة النباتيةإتباع 
 [1990المنظمة، ]

phytosanitary 
import 
requirements 

 

شنننننننننننننروط 
االسنننننننتيراد 
المتعلقنننننننننننة 
بالصننننننننننحة 

 النباتية

تدابير محددة للصحة النباتينة وضنعها البلند المسنتورد بالنسنبة إلنى الشنحنات 
  [2005]تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، الوافدة إلى ذلك البلد 

phytosanitary 
legislation 

تشةةةةةةةةةةةريعات 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

لوقايةةة للمنظمةةة القطريةةة القننوانين األساسننية التنني تمنننح السننلطة القانونيننة 
 لةةةوائح الصةةةحة النباتيةةةةوالتننني يمكنننن االسنننتناد إليهنننا فننني وضنننع  النباتةةةات

 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة، ]

phytosanitary 
measure (agreed 
interpretation) 

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 اآلفنات انتشنار أو إدخنال منع إلى يهدف رسمي إجراء أو وتنظيم تشريع أي
الغيننر  لآلفننات االقتصننادي التننأثير مننن الحنند أو الصننحي للحجننر الخاضننعة
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 النباتيةةةةةةةةةةةةةةةةة
)التفسنننننننننننننير 

 المتفق عليه(

االتفاقيننة الدوليننة لوقايننة ؛ تعننديل 1995المنظمننة، ] وائححجريننة الخاضننعة للنن
تعننديل  ،2002  تعننديل الهيئننة المؤقتننة لتنندابير الصننحة النباتيننة ،1997 النباتننات

  (2013 الهيئة تدابير الصحة النباتية

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

 (1997لوقاية النباتات )

phytosanitary 
procedure 

إجةةةةةةةةةةةةرا ات 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

، بمننا فنني ذلننك إجننراء تةةدابير الصةةحة النباتيةةةلتنفيننذ  رسةةمياأى منننهج مقننرر 
باآلفةةات فيمننا يتصننل  العةةالجأو  المراقبةةةأو  االختبةةارأو  التفتةةيشعمليننات 

لجننننة تعنننديل ؛ 1995تعنننديل المنظمنننة،  ؛1990 ،المنظمنننة] الخاضةةةعة للةةةوائح
؛ 2001؛ تعنديل الهيئنة المؤقتنة، 1999الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

 [2005تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

phytosanitary 
regulation 

لوائح الصحة 
 النباتية

رية انتشارو/أو  دخو التي تمنع  الرسميةالقواعد  ج  ، أو تحد منن اآلفات الحي
ريةةة الخاضةةعة للةةوائحاآلثننار االقتصننادية  ج  ، بمننا فنني ذلننك لآلفةةات غيةةر الحي

تعننديل  ؛1990المنظمننة، ] شةةهادات الصةةحة النباتيةةةتحدينند تنندابير إصنندار 
 ؛ الهيئنة1999؛ لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصنحة النباتينة، 1995المنظمة، 

 [2001، المؤقتة

phytosanitary 
security (of a 
consignment) 

أمةةة  الصةةةحة 
 النباتيةةةةةةةةةةةةةةةةة
 *)لشحنة ما(

 خاضةةعةب فننات  وتلوثهةةا إيةةابتهامننا ومنننع  شةةحنة سننالمةالمحافظننة علننى 
 [2009، مناسبة ]الهيئة تدابير يحة نباتية، من خالل تطبيق للوائح

place of production واحندة زراعية أو إنتاجية وحدة بوصفها تعمل حقو  مجموعة أو مكان أي مكا  اإلنتاج .
؛ 1999 النباتينة، الصحة بتدابير المعنية الخبراء لجنة تعديل ؛1990 المنظمة،]

 [2015تعديل الهيئة 

plant products  المنتجةةةةةةةةةةةات
 النباتية

( ومنواد مصننعة الحبةوب)بمنا فني ذلنك  نبةات مواد غير مصنعة ذات أصل 
 دخةو يمكن أن تكون، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطرا من زاوية 

، تعننديل االتفاقيننة الدوليننة لوقايننة النباتننات، 1990المنظمننة، ] اآلفةةات وانتشةةار
 ["منتج نباتى"؛ سابقا 1997

plant protection 
organization 
(national) 

منظمة وقايةة 
النباتةةةةةةةةةةةةةةات 

 )قطرية(

 منظمة وقاية النباتات القطريةأنظر 

plant quarantine  الحجةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
 الزراع 

 للحجةةر خاضةةعة آفةةات انتشةةارأو  دخةةو جميننع األنشننطة الراميننة الننى منننع 
؛ 1990المنظمننة، ] الرسةةمية للمكافحةةة، أو إلننى ضننمان خضننوعها الزراعةة 

 [2013؛ تعديل الهيئة 1995تعديل المنظمة 

planting (including 
replanting) 

غةةةةرم )بمةةةةا 
فةةةةةةةةي ذلةةةةةةةة  
إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة 

 الغرم(

، أو للتطعنننيم أو غينننره منننن نمةةةو  وسةةة فننني  النباتةةةاتأى عملينننات لوضنننع 
المنظمنة، ]العمليات المماثلة، ضمانا لنموها أو تكاثرها أو إكثارها فيمنا بعند 

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

plants المنظمنة، ] الوراثيةة والمةادة البةذورحية أو أجزاء منها، بما في ذلك  نباتات نباتات
 [1997تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  ؛1990

plants for planting  إعةةةادة غرسةةةهاأو  غرسةةةها، أو يعتنننزم مغروسةةةةيعتنننزم إبقاؤهنننا  نباتةةةاتنباتةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
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 [1990المنظمة، ] الغرم

plants in vitro  نباتةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
مسةةتنبتة فةةي 
 أوعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

بوصننفها فئننة )
 سلعية(

 لجننة تعنديل ؛1990 المنظمة،] مغلقة حاويات في معقم وسط في تنمو نباتات
 تحنل ؛2002 المؤقتنة، الهيئنة ؛1999 النباتينة، الصنحة بتندابير المعنية الخبراء

 [2015"؛ تعديل الهيئة أنسجة مزارع فى مستنبتة نباتاتسابقاً "]

point of entry  رسةةميا عننيني أو أي موقننع آخننر بريننة حدوديننة نقطننة،بحرى ميننناء مطننار، الدخو نقطة 
 [2015؛ تعديل الهيئة 1995 المنظمة،] األشخاص دخولل أو الشحنات الستيراد

post-entry 
quarantine 

حجةةر مةةا بعةةد 
 الدخو 

 [1995المنظمة، ] دخولهابعد  شحنةالحجر المطبق على 

PRA  تحلي  مخاطر
 اآلفات

؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير 1995المنظمة، ] تحلي  مخاطر اآلفاتمختصر 
 [2001الصحة النباتية، 

PRA area   المنطقة التة
يشةةةةةةةةةةةةةةةةملها 
تحلي  مخاطر 

 اآلفات

 [1995المنظمة، ]فيها  تحلي  مخاطر اآلفاتيجرى  منطقة

practically free خالية فعليا 

، شححح، حقل  ححح )
 (مكانلإنتاجأو 

بعينهنا( بأعـننـداد أو  آفةة)أو  اآلفةاتيخلننو منن  انتةاج مكةا ، أو حقة ، شةحنة
كميات تتجاوز تلك التى يتوقع أن تنشأ عن، وتتسق منع ممارسنات الزراعنة 

وتسننويقها وتتفننق مننع تلننك  السةةلعةوالمناولننة الجينندة التننى تسننتخدم فنني انتنناج 
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة، ] الممارسات

pre-clearance المنظمةة القطريةة تجرينه  المنشة  بلةدفي  إفراجو/أو  لصحة النباتيةباإشهاد  * ة أوليةإجا
المنظمنة، ]في بلد الوصول أو يجرى تحنت إشنرافها المعتناد  لوقاية النباتات

 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990

predator   الكةةةةةةةةةةةةةةةةةةائ
 المفترم

 أثنناء يقتنل وهنو. عليهنا ويقتنات أخنرى حيوانينة كائنةات يفترس طبيع  عدو
 [1995 .3 رقم الدولى المعيار] منها فرد من أكثر حياته

process load  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحنة
 العملية

 الندولى المعينار] واحندة كوحندة يعامنل محندد شنحن بترتينب المواد من حجم
 [2003 .18 رقم

processed wood 
material 

مةةواد خشةةبية 
 مجهزة

 أى أو والضنغط والحرارة الغراء باستخدام سويا ركبت أخشاب من منتجات
 [2002 .15 رقم الدولى المعيار] الثالثة العناصر هذه من توليفة

Production site جزء محدد من مكان إنتاج تتّم إدارته كوحدة منفصلة لغايات الصحة النباتية  موقع إنتاج

 [2015]الهيئة 

prohibition لةةوائح الصةةحة النباتيةةةمحننددة بموجننب  سةةلعأو  آفةةاتمنننع اسننتيراد وانتقننال  حظر 
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة ]

provisional measure كاملننة  مبةةررات فنيةةةيتقننرر بنندون وجننود  للصةةحة النباتيةةةأو إجننراء  الئحةةة تدبير مؤقت
ويخضنع اإلجنراء المؤقنت لشنرط تنوافر . نظراً لعندم تنوافر معلومنات كافينة

الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة ] ممكنالمبررات الفنية الكاملة في أقرب وقت 
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 [2001النباتية، 

quarantine من أجنل وضنعها تحنت  لبنود تخضع للوائح الصحة النباتية رسم احتجاز  الحجر
و/أو  اختبارهةاعليهنا،  التفتةيشالمراقبة أو إجراء بحوث عليها أو لمواصلة 

؛ لجنننة الخبننراء المعنيننة 1995؛ تعننديل المنظمننة، 1990المنظمننة، ] معالجتهةةا
 [1999بتدابير الصحة النباتية، 

quarantine area  منطقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 *الحجر

هنذه  مكافحةةويجنرى داخلهنا  آفة خاضعة للحجر الزراعةيتوجد بها  منطقة
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة، ] رسميااآلفة 

quarantine pest  آفةةةة خاضةةةعة
للحجةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 الزراعي

ولكنهنا ال توجند بعند  للمنطقةة المهةددةلها أهميتها االقتصنادية المحتملنة  آفة
فنني هننذه المنطقننة، أو توجنند فيهننا ولكنهننا ليسننت موزعننة علننى نطنناق واسننع 

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

quarantine station  محطة الحجر
 الزراع 

سنننلع  أو اي النباتيةةةة المنتجةةةاتأو  النباتةةةاتتسنننتبقى فيهنننا  رسةةةميةمحطنننة 
، 1990المنظمنة، ] الحجةررهن خاضعة للوائح، بما في ذلك الكائنات النافعة،

؛ "أو مرفنق الحجنر الزراعنى حجنر سنابقا: محطنة"، 1995تعديل المنظمة ، 
 [2015تعديل الهيئة 

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

re-exported 
consignment 

شةةةحنة معةةةاد 
 تصديرها

التني اسنتوردها بلند منا وأعناد تصنديرها بعند ذلنك.  الشةحنةوالمقصود بذلك 
أخننرى أو  شةةحناتوضننمها إلننى  وتقسةةيمها الشةةحنةومننن الممكننن تخننزين 

؛ تعنديل لجننة الخبنراء المعنينة بتندابير 1990المنظمة، ] تغليفهاتغيير طريقة 
؛ 1999؛ لجنة الخبراء المعنية بتندابير الصنحة النباتينة، 1996الصحة النباتية، 

بلند ؛ سابقاً 2002؛ الهيئة المؤقتة، 2001الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 
 [country of re-exportإعادة التصدير.]

reference specimen  نمةةةةةةةةةةةةةةةةةوذج
 معياري

 ألغنراض إليه، النفاذ ويمكن محفوظ معين، حية  لكائ  مجموعة من نموذج،
 تعننديل ؛2005 .3 رقننم النندولى المعيار]المقارنننة أو التحقننق أو الهويننة، تحدينند
 [2009 الهيئة،

refusal لعنندم  خاضةةع للةةوائح الصةةحة النباتيةةةآخننر  بنةةدأو أى  شةةحنة دخةةو منننع  رفض
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990المنظمة، ] النباتيةللوائح الصحة االمتثال 

regional plant 
protection 
organization 

 

المنظمةةةةةةةةةةةةةة 
اإلقليميةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات 

منظمة حكومينة دولينة مننوط بهنا تنفينذ المهنام المنصنوص عليهنا فني المنادة 
؛ تعنننديل 1990المنظمنننة، ] النباتةةةات االتفاقيةةةة الدوليةةةة لوقايةةةةمنننن  التاسةةةعة

؛ سنابقا: 1999؛ لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتينة، 1995المنظمة، 
 ["منظمة )إقليمية( لوقاية النباتات"

regional standards  معةةةةةةةةةةةةةةةةةايير
 إقليمية

لتوجيه أعضاء تلنك المنظمنة  منظمة وقاية النباتات اإلقليميةتضعها  معايير
 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ]

regulated area  منطقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
خاضةةةةةةةةةةةةةةةعة 

 للوائح

الخاضةةةعة األخننرى  البنةةودو والمنتجةةةات النباتيةةة النباتةةاتتخضننع  منطقةةة
، التي تدخل إليهنا، أو تكنون موجنودة فيهنا أو تخنرج منهنا، للنوائح أو للوائح

لمنع دخول و/أو انتشار اآلفات الَحْجرية أو للحند منن  تدابير الصحة النباتية
لجنننة الخبننراء ] اآلثننار االقتصننادية لآلفننات غيننر الَحْجريننة الخاضننعة للننوائح

؛ تعنديل لجننة الخبنراء المعنينة بتندابير 1996المعنية بتدابير الصنحة النباتينة، 
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 [2013؛ تعديل الهيئة 2001، المؤقتة ؛ الهيئة1999الصحة النباتية، 

regulated article  بنةةةةد خاضةةةةع
للةةةةةةةةةةةةةةةةةةوائح 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

، وسيلة نقل، حاوينة، تربنة، تعبئة، مكان تخزين، نباتية منتجات، نباتاتأي 
، أو اآلفةات أن تنأوي أخرى، أو شيء آخر أو مادة أخرى يمكنن كائناتوأي 

، وخاصنة النباتيةة الصةحة تةدابيرتؤدى إلى انتشارها، ويرى أنها تسنتوجب 
؛ 1995؛ تعننديل المنظمنننة، 1990المنظمننة، ]ون هننناك نقنننل دولنني عننندما يكنن

 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

regulated non 
quarantine pest 

آفةةةةةةةة غيةةةةةةةر 
حجريةةةةةةةةةةةةةةةةة 
تخضةةةةةةةةةةةةةةةةةع 

 للوائح

 المخصصةةة النباتةةات فنني وجودهننا ويننؤثر الزراعةة  للحجةةر تخضةةع ال آفةةة
 اقتصننادى تننأثير لهننا ويكننون للنباتةةات المسةةتهد  االسةةتخدا  علننى ،للغةةرم

 المتعاقننند الطنننرف أراضنننى داخنننل للنننوائح تخضنننع وبالتنننالى مقبنننول، غينننر
 [2013؛ تعديل الهيئة 1997 النباتات، لوقاية الدولية االتفاقية] المستورد

regulated pest  آفةةةة خاضةةةعة
 للوائح

غيةةر خاضةةعة للحجةةر الزراعةةي ولكنهننا خاضةةعة للةةوائح آفةةة أو  آفةةة حجريةةة
 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ]

release (into the 
environment) 

 اإلطةةةةةةةةةةةةةةالق
 )ف  البيئة(

؛ تعنديل الهيئنة 1995 .3 رقم الدولى المعيار] البيئة في كائ  عن العمدى اإلفراج

2013] 

release (of a 
consignment) 

 إفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراج
 )ع  شحنة(

 [1995المنظمة، ] اإلجا ةبعد  بالدخو الترخيص 

replanting الغرمأنظر  إعادة الغرم 

required response  االسةةةةةةةةةتجابة
 المطلوبة

 [2003. 18 رقم الدولي المعيار] ما معالجة آلثار محدد مستوى

RNQP  آفةةةةةةةة غيةةةةةةةر
حجريةةةةةةةةةةةةةةةةة 
تخضةةةةةةةةةةةةةةةةةع 

 للوائح

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

round wood  أخشةةةةةةةةةةةةةةةاب
 مستديرة

غير منشورة طوليا تحتفظ بسطحها الطبيعنى المسنتدير وقند تحتنوى  أخشاب
 [1990المنظمة، ] تخلو من على القلف أو 

RPPO  المنظمةةةةةةةةةةةةةة
اإلقليميةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات

 ؛ تعنديل الهيئنة1990المنظمنة، ] لمنظمة اإلقليميةة لوقايةة النباتةاتا مختصر
 [2001، المؤقتة

sawn wood  أخشةةةةةةةةةةةةةةةاب
 منشورة

منشورة طوليا، تحتفظ بسطحها الطبيعى المسنتدير أو ال تحنتفظ بنه،  أخشاب
 [1990المنظمة، ] تخلو من وتحتوى على القلف أو 

secretary  االتفاقيننة الدوليننة لوقايننة النباتننات، ] 12المعننين بموجننب المننادة  أمةةي  الهيئةةة األمي
1997] 

seeds بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذور 
)بوصننفها فئننة 

 من السلع(*

؛ تعنننديل 1990المنظمنننة، ] للزراعةةةةالمخصصنننة  )بنننالمعنى النبننناتي( البنننذور
 [2015؛ تعديل الهيئة 2001، المؤقتة الهيئة
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SIT  تقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الحشةةةةةةةةةةرات 

 العقيمة

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

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

standard وثيقة وضعت بتوافق اآلراء واعتمدتها هيئنة معتنرف بهنا تنوفر، لالسنتخدام  معيار
العام والمتكرر، قواعند أو خطنوط توجيهينة أو خصنائص ألنشنطة معيننة أو 
لنتائج هذه األنشطة، وتستهدف تحقينق الدرجنة المثلنى منن النظنام فني سنياق 

نظمة الدولية للتوحيد القياسى/ الهيئة الدولينة ، دليل الم1995المنظمة، ]محدد 
 [تعاريف 1991: 2لاللكترونيات 

sterile insect الندولي المعينار] محدد لعالج خضوعها نتيجة التكاثر عن عاجزة حشرة أي حشرة عقيمة 
 [2005 .3 رقم

sterile insect 
technique 

تقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الحشةةةةةةةةةةرات 

 العقيمة

 واسننع نطنناق علننى اإلغراقةةي اإلطةةالق خننالل مننن اآلفةةات لمكافحةةة طريقننة
 المجموعنات إحندى فني األننواع نفس تكاثر من الحد بهدف عقيمة لحشرات
 [3.2005 رقم الدولي المعيار] الميدانية

stored product  غيننر مصنننع مخصننص لالسننتهالك أو التصنننيع ومخننزون فنني  منةةتج نبةةات  منتج مخزو
المجففنة  والخضةرواتوالفاكهةة  الحبةوبشكل جاف )ويشنمل بوجنه خناص 

 [1990المنظمة، ]

suppression اآلفةةاتمصننابة لخفننض أعننداد  منطقةةةفنني  تةةدابير الصةةحة النباتيةةةتطبيننق  *تقليص 
تعنننديل لجننننة الخبنننراء المعنينننة بتننندابير الصنننحة النباتينننة،  ؛1995المنظمنننة، ]

1999] 

surveillance عننن آفةةةأو عنندم وجننود  وجةةودلجمننع وتسننجيل البيانننات عننن  رسةةميةعمليننة  المراقبة 
لجنة الخبراء المعنية بتندابير ]أو أى إجراءات أخرى  الريد، المسحطريق 

 [2015؛ تعديل الهيئة 1996الصحة النباتية، 

survey أو لآلفةات تجمنع خصنائص لتحديند زمنينة فتنرة خنالل يجرى رسم  إجراء *مسح 
 لجنننة تعننديل ؛1990 المنظمننـة،] مننا منطقةةة فنني توجةةد التننى األنننواع لتحدينند
 [2015؛ تعديل الهيئة 1996 النباتية، الصحة بتدابير المعنية الخبراء

systems 
approach(es) 

 أسننننننننننننلوب
 النُظم

 منهنا يكنون أن علنى تتكامنل فينه تندابير مختلفنة اآلفنات مخاطر دارةإلخيار 
 الندولى المعينار] بمفعول تراكمني  مستقلة، بصورة يعمالن األقل على اثنان
؛ تعننديل 2005 النباتيننة، الصننحة لتنندابير المؤقتننة الهيئننة تعننديل ؛2002 .14 رقننم

 [2015الهيئة 

technically justified  وجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةود
 مبررات فنية

 تحلية النتائج التى أمكن التوصل اليهنا باسنتخدام  إلىوجود مبررات استنادا 
، أو أسننلوب مننناظر آخننر لفحننص وتقيننيم المعلومننات اآلفةةات لمخةةاطرمالئننم 

االتفاقيننة الدوليننة لوقايننة النباتننات، ]العلميننة المتننوافرة، حيثمننا ينطبننق ذلننك 
1997] 

test اآلفةات، بخالف الفحص البصرى، النذى ينفنذ لتبنين وجنود الرسميالفحص  اختبار 
 [1990المنظمة، ]معينة  آفاتأو للوقوف على 

tolerance level (of a 
pest) 

 انتشةارهاأو مننع  اآلفةةتلنك  مكافحةةما بوصفه عتبة العمل على  آفة ظهورمسةةةةةةةةةةةةةةتو  
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التحم  )آلفةة 
 *ما(

 [2009الهيئة، ] دخولهاأو 

transience  الوجةةةةةةةةةةةةةةةود
 العارض

 [1998 .8 رقم الدولى المعيار] توطنها إلى يؤدى أن يتوقع ال آفة وجود

transit  العبةةةةةةةةةةةةةةةةةور
 )الترانزيت(

 عابرة شحنةأنظر 

transparency تةةدابير الصةةحة النباتيةةةالمبنندأ القاضننى بننأن تتننوافر علننى الصننعيد النندولى  شفافية 
؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية 1995المنظمة، ]لى وضعها إواألسباب الداعية 

، اسننتنادا الننى االتفنناق بشننأن تطبيننق تنندابير 1999بتنندابير الصننحة النباتيننة، 
منظمةةة التجةةارة ) منظمننة التجننارة العالميننة الصننحة والصننحة النباتيننة لنندى

 [(1994العالمية، 

treatment أو تعقيمهنا أو إزالتهنا أو تخميلهةا أو اآلفةات لقتنل رسةميا به مرخص إجراء معالجةال 
 .15 رقننم النندولي المعيننار ؛1995 المنظمننة، تعننديل ؛1990 المنظمننة،] إماتتهةةا

 النباتينة، الصنحة لتدابير المؤقتة الهيئة ؛2003 .18 رقم الدولي المعيار ؛2002
2005] 

treatment schedule   جةةةةةةةةةةةةةةةةةداو
 المعامالت

 إلننى للتوصننل  اسننتيفاؤها يتعننين التنني المعةةامالت إلحنندى الرئيسننية المعلمنات
 أو منهننا، الننتخلص أو مفعولهةةا إبطةةا  أو آفننات قتننل مثننل) المتوخنناة النتيجننة
 المعيننار] محندد فعاليةة مسنتوى عنند( حيويتهةا إ الةة أو خصنبة غينر جعلهنا
 [2007. 28 رقم الدولي

visual examination  المعاينةةةةةةةةةةةةةةة
 البصرية

 البنةةةود منننن غيرهنننا أو ،النباتيةةةة المنتجةةةات أو للنباتةةةات المادينننة المعايننننة
 أو مجسنام أو عدسنة بواسنطة أو المجنّردة، العنين باستخدام للوائح الخاضعة

 التجهينز أو االختبةار إلنى اللجنوء دون منن الملوثات أو اآلفات لكشف مجهر
 [2005 .23 رقم الدولي المعيار]

wood أخشةةةةةةةةةةةةةةةاب 
)بوصننفها فئننة 

 من السلع(*

و مخلفننات الخشننب المسننتدير، والخشننب المنشننور، والشننظايا ، السننلع مثننل 
باسننتثناء مننواد التعبئننة الخشننبية القشننرة، مننع وجننود أو بنندون وجننود الخشننب 

 [2001، المؤقتة الهيئة؛ تعديل 1990المنظمة، ] منتجات البامبوو

wood packaging 
material 

مةةواد التعبئةةة 
 الخشبية

 تسنتخدم التنى( الورق منتجات باستثناء) األخشاب منتجات أو الخش  تشمل
 (الشةةحنة فةةر  أخشةةاب ذلننك فنني بمننا) مننا سةةلعة نقننل أو ولحمايننة.كدعامات

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

 .من المعيار واجب االعتبارجزء  الضميمة

و"ليسةةت  "المكافحةةة الرسةةمية" يخطةةوط توجيهيةةة لتفسةةير وتطبيةة  مفهةةوم: 1ضةةميمة 
 "مو عة عل  نطاق واسع

 المقدمة

 النطاق

 توجيهاً عن: الضميمةتؤمن هذه 

 المكافحة الرسمية لآلفات الخاضعة للوائح،  -

موزعة علنى نطناق واسنع، التخناذ تحديد متى يمكن اعتبار آفة ما بأنها موجودة ولكنها غير و -
 قرار فيما إذا كانت ترقى لمرتبة آفة حجرية

 المراجع

يشنير المعيننار الحننالي إلننى المعننايير الدوليننة للصننحة النباتيننة. وهنني متاحننة علننى المنفننذ النندولي 
 )https://www.ippc.int)للصحة النباتية 

 تعريف

 تعّرف المكافحة الرسمية على أنها:

ائح الصننحة النباتيننة الُملزمننة وتطبيننق إجننراءات الصننحة النباتيننة الُملزمننة بهنندف اإلنفنناذ النشننط للننو
 استئصال أو إحتواء آفات حجرية أو إلدارة آفات غير حجرية خاضعة للوائح.

 الخلفية

الكلمات "موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسع ومكافحة رسمياً" تعبنر عنن مفهنوم أساسني 
واسنتناداً لنذلك التعرينف، يجنب أن تكنون األفنة الحجرينة دائمناً ذات أهمينة في تعرينف آفنة َحْجرينة. 

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

 .ميةلمكافحة رس

ف  بننل ص بننه أو ينف ننذ مننن ق  علننى أنننه " ينشننأ أو يُننرخ   ارسننمي مسننرد مصننطلحات الصننحة النباتيننةيعننر 
تقليص، أو احتواء أو استئصال لتجمنع إحندى "، والمكافحة على أنها "منظمة قطرية لوقاية النباتات

بشكل كاف بتوليفة  ر مفهوم المكافحة الرسميةومع ذلك، فألغراض الصحة النباتية، ال يعب   ".اآلفات
 .من هذين التعريفين

 :والغرض من هذه الضميمة هو تقديم وصف أكثر دقة لتفسير

مفهوم المكافحة الرسمية وتطبيقه في مجال الممارسنة لآلفنات الحجرينة الموجنودة فني منطقنة  -
 ، وما وأيضاً لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح

مكافحنة رسنمية" لآلفنات ل خضنعق واسنع وتمفهوم " موجنودة ولكنهنا غينر موزعنة علنى نطنا -
 .الحجرية

درج في المعينار "غير موزعة على نطاق واسع" ليس مصطلحاً مشموالً في وصف وضع اآلفة المُ 
 .8 رقمالدولي لتدابير الصحة النباتية 
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 المتطلبات

 متطلبات عامة .1

 تعنادلالتميينز، والشنفافية، و، وبخاصنة مبنادئ عندم 1رقم تخضع المكافحة الرسمية للمعيار الدولي 
 .تدابير الصحة النباتية، وتحليل مخاطر اآلفات

 المكافحة الرسمية 1.1

 تشمل المكافحة الرسمية على:

 و/أو اإلحتواء في المنطقة )المناطق( المصابة اإلستئصال -

 المراقبة في المنطقة )المناطق( المهددة -

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

ومنن المطلنوب، كحند أدننى، أن يكنون تقينيم  .تشمل جميع برامج المكافحنة الرسنمية عناصنر ُملز منة
البرنننامج ومراقبننة اآلفننة جننزءاً مننن بننرامج المكافحننة الرسننمية لتحدينند منندى الحاجننة إلننى المكافحننة 

ويتعنني ن أن تكننون  .المطبقننة عننند االسننتيراد للغننرض نفسننه الصننحة النباتيننة هننا، لتبريننر تنندابيروتأثير
 أدناه(. 2.2ق عند االستيراد متسقة مع مبدأ عدم التمييز )أنظر القسم التي تطب   الصحة النباتية تدابير

أمننا  .للتقلننيص وبالنسننبة لآلفننات الَحْجريننة، يجننوز أن تشننمل تنندابير االستئصننال واالحتننواء عنصننراً 
بالنسبة لآلفات غير الَحْجرية الخاضعة للوائح، فيجوز استخدام عنصر للتقليص لتالفي حندوث آثنار 

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

 غير مو عة عل  نطاق واسع 2.1

مفهوم يعزو إلى وجود اآلفة وتوزيعها ضمن منطقة منا. يمكنن  و"غير موزعة على نطاق واسع" ه
وضع اآلفة في فئنة موجنودة وموزعنة علنى نطناق واسنع فني منطقنة منا أو غينر موزعنة علنى نحنو 
واسع، أوغائبة. وفي تحليل مخاطر اآلفة، ينتم تحديند فيمنا إذا كاننت اآلفنة غينر موزعنة علنى نطناق 

آفنة منا وبالتنالي فهني ليسنت  نال يتوقنع تنوط  أننه عنارض يعني الوجنود ال التصنيف. واسع في خطوة
 ذات صلة بمفهوم "غير موزعة على نطاق واسع".

علنى البلند المسنتورد  نوفي حالة آفة حجرية موجودة ولكنهنا غينر موزعنة علنى نطناق واسنع، يتعني  
رينة غينر تعريف المنطقة )المناطق( المصابة والمنطقنة )المنناطق( المهنددة. وعنندما تعتبنر آفنة حج

موزعننة علننى نطنناق واسننع، فهننذا يعننني أن اآلفننة محننددة فنني أجننزاء مننن توزعهننا الممكننن وأن هننناك 
مناطق خالية من اآلفة تكون في خطر من خسارة إقتصادية من دخولها أو انتشارها. وال تحتاج هذه 

إعنالن أن  المناطق المهددة أن تكون متجاورة ولكنها قد تتألف من عدة أجنزاء ممينزة. وبغينة تبرينر
اآلفة غير موزعة على نحو واسع، يتعي ن تأمين وصف وتحديند للمنناطق المهنددة إذا تنم طلنب ذلنك. 

 ر مع الزمن.هناك درجة من عدم اليقين مرافقة ألي تصنيف للتوزيع. كما أن التصنيف قد يتغي  

هنا كالمنطقنة التني يتعيّن أن تكون المنطقة التي تكون فيها اآلفة غير موزعة على نحو واسع هني ذات
ينطبق عليها التأثير اإلقتصادي )مثل المنطقة المهددة( وحيثما تكون اآلفنة تحنت مكافحنة رسنمية أو 
معتبرة لمكافحة رسمية. إن اتخاذ قرار بأن آفنة منا هني آفنة حجرينة، بمنا فني ذلنك اعتبنار توزيعهنا، 

كملنه. علنى أننه قند يكنون أكثنر ووضع تلك اآلفة تحت مكافحة رسمية، يتم نمطيناً فيمنا يخنص بلنداً بأ
مناسبة، في بعض األحوال، إلخضاع اآلفة للوائح على أنها آفة حجرية في أجزاء من البلد بندالً منن 
البلنند بأكملننه. ويتوجننب مراعنناة األهميننة اإلقتصننادية الممكنننة لآلفننة لتلننك األجننزاء عننند تحدينند تنندابير 

مناسنباً هني بلندان تشنمل تخومهنا جزينرة أو  الصحة النباتية. وكأمثلنة عنن الحناالت التني يكنون ذلنك
ن اآلفنننة و حننناالت أخنننرى حيثمنننا توجننند حنننواجز طبيعينننة أو مختلقنننة إصنننطناعياً أمنننام تنننوط  أأكثنننر 
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دة بسننبب الطقننس إلننى تكننون فيهننا محاصننيل محننددة مقي ننالتنني وانتشننارها، مننن قبيننل البلنندان الواسننعة 
 مناطق معرفة بشكل جيد.

 لرسمية القرار بتطبي  المكافحة ا 3.1

كافح رسننمياً آفننة ذات أهميننة إقتصننادية سننت قنند تختننار منظمننة قطريننة لوقايننة النباتننات فيمننا إذا كانننت
محتملننة تكننون موجننودة ولكنهننا غيننر موزعننة علننى نطنناق واسننع، مراعيننة العوامننل ذات الصننلة مننن 

لمكافحنة اآلفنة تحليل مخاطر اآلفات، كتكلفة ومنافع إخضاع آفة للوائح، والقابلية اللوجستية والتقنية 
ضمن المنطقة المحددة. وإذا لم تكن اآلفة خاضعة لمكافحة رسمية، فإنها غير مؤهلة عنند ذلنك ك فنة 

 .حجرية

 شروط نوعية .2

تننرتبط الشننروط النوعيننة الواجننب الوفنناء بهننا بتحليننل مخنناطر اآلفننات، التبريننر الفننني، عنندم التمييننز، 
الرسننمية، منطقننة التطبيننق وسننلطة المنظمننة القطريننة  الشننفافية، اإلنفنناذ، الطبيعننة الُملزمننة للمكافحننة

 .لوقاية النباتات والمشاركة في المكافحة الرسمية

 التبرير الفني 1.2

الصنحة النباتينة مبنررة فنيناً وتنؤدي شنروط االسنتيراد المتعلقنة بيتعي ن أن تكون المتطلبات المحلية و
 إلى تدابير صحة نباتية غير مميزة.

كننة، التوزينع المحتمنل وبنرامج مْ آفة حجرينة معرفنة باألهمينة اإلقتصنادية المُ يتطلب تطبيق تعريف 
 (. ينتم تحديند توصنيف اآلفنة علنى أنهنا موجنودة وموزعنة2رقنم )المعيار الندولي  المكافحة الرسمية

على نطاق واسع أو موجودة ولكنها غير موزعنة علنى نطناق واسنع فيمنا يتعلنق بتوزعهنا المحتمنل. 
عطينت الفرصنة مثنل وجنود حتمل المنطقة حينث قند تصنبح اآلفنة متوطننة إذا منا أُ ويمثل التوزيع الم

محفزة كنالطقس والتربنة. وينؤمن المعينار الندولي لتندابير الصنحة النباتينة الالعوائل والعوامل البيئية 
توجيهناً عنن العوامنل الواجنب مراعاتهنا أثنناء تقندير احتمنال التنوط ن واإلنتشنار عنند القينام  11 رقم

ن يتعني   بتحليل مخاطر اآلفات. وفي حالة آفة تكون موجودة ولكنهنا غينر موزعنة علنى نطناق واسنع،
 أن يكون تقدير األهمية اإلقتصادية متعلق بالمنطقة التي تكون اآلفة فيها غير متوطنة.

ع آفنة منا فني منطقنة منا لمزيند منن اإلعتبنار فيمنا إذا كاننت اآلفنة ن استخدام المراقبة لتحديد توز  يتعي  
توجيهناً عنن المراقبنة، ويشنمل أحكامناً  6رقنم غير موزعة على نطاق واسع. ينؤمن المعينار الندولي 

التكناثر فني  العوامنل البيولوجينة كندورة حيناة اآلفنة، وسنائل اإلنتشنار ومعندلعن الشفافية. قند تنؤثر 
تصننميم بننرامج المراقبننة، تفسننير بيانننات المسننح ومسننتوى الثقننة فنني تصنننيف آفننة مننا علننى أنهننا غيننر 

إن توزينع آفنة منا فني منطقنة لنيس ظرفناً ثابتناً. وقند تسنتوجب الظنروف  .موزعنة علنى نطناق واسنع
 سع.المتغيرة أو معلومات جديدة إعادة النظر فيما إذا كانت آفة ما غير موزعة على نحو وا

 عد  التمييز 2.2

الصنحة النباتينة مننن المتعلقنة بالسنتيراد ا شنروطوبنين المتطلبننات المحلينة منا يعند مبندأ عندم التميينز 
يتعنيّن، علنى وجنه الخصنوص، أال تكنون المتطلبنات الخاصنة باالسنتيراد أكثنر   .المبنادئ األساسنية

 ن وجود توافق بين المتطلبنات المحلينةلذلك، يتعي   .تشدداً من تأثير المكافحة الرسمية في بلد مستور د
 :بالنسبة آلفة محددة وشروط االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية

 أال تكون متطلبات االستيراد أكثر تشدداً من المتطلبات المحلية. يتعي ن -

 .الستيراد متماثلة أو أن يكون تأثيرها متكافئاً اأن تكون المتطلبات المحلية ومتطلبات  يتعي ن -

 .الستيراد متماثلةاأن تكون العناصر الُملز مة في المتطلبات المحلية ومتطلبات  تعي ني -

أن تكننون كثافننة تفتننيش الشننحنات المسننتوردة مماثلننة للعمليننات المكافئننة لهننا فنني بننرامج  يتعنني ن -
 .المكافحة المحلية
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المطبقننة علننى أن تكننون أعمننال الصننحة النباتيننة أو مكافئاتهننا  فنني حالننة عنندم االمتثننال، يتعنني ن -
 الشحنات المستوردة مماثلة لإلجراءات المحلية أو مكافئة لها.

ل في البرنامج المحلي للمكافحة الرسمية، يتعي ن - تطبيق مسنتوى  في حالة تطبيق مستوى التحم 
ل نفسه على المواد المكافئة المستوردة وعلى وجه الخصوص، فني حالنة عندم اتخناذ أي التحم  

ل المعنني، مستوى التحم  تجاوز يال  الظهورالمحلي للمكافحة الرسمية ألن إجراء في البرنامج 
مستوى تجاوز يفيها ال  الظهور اتخاذ أي عمل على الشحنة المستوردة إذا كان عندئذ ال يتعي ن

ل لإلستيراد عن طريق التفتنيش أو ، يتم تحديد اإلمتثال لمستويات التحم  وعموماً  .ل نفسهالتحم  
ن د الدخول، بينما يتعي ناالختبار عن ل بالنسنبة للشنحنات المحلينة عنند آخنر تحديد مسنتوى التحم 

 ق عندها تدابير المكافحة الرسمية.نقطة تطب  

في حالة السماح بخفض المسنتوى أو إعنادة التصننيف فني برننامج محلني للمكافحنة الرسنمية،  -
 .مستوردةأن يكون هذا الخيار متاحاً أيضاً بالنسبة للشحنات ال يتعي ن

 الشفافية 3.2

الصنحة النباتينة شنروط االسنتيراد المتعلقنة بو أن تكون المتطلبنات المحلينة للمكافحنة الرسنمية يتعي ن
 .موثقة، مع إتاحة الفرصة لإلطالع عليها عند الطلب

 اإلنفاذ 4.2

االسننتيراد المتعلقننة شننروط يتعنني ن أن يكننون اإلنفنناذ المحلنني لبننرامج المكافحننة الرسننمية مكافئنناً إلنفنناذ 
 :ويتعي ن أن يشمل اإلنفاذ على .الصحة النباتيةب

 أساس قانوني -

 قواعد للتنفيذ العملي -

 التقييم والمراجعة -

 .نباتية في حالة عدم االمتثالالصحة عمليات الاتخاذ  -

 الطبيعة الملزمة للمكافحة الرسمية 5.2

اً باتخناذ ينلنزمين قانوناألشنخاص المعنينين مُ تكون المكافحة الرسنمية ُملز منة بمعننى أن يكنون جمينع 
اإلجننراءات الالزمننة. ويكننون نطنناق بننرامج المكافحننة الرسننمية لآلفننات الَحْجريننة ُملز منناً فنني جميننع 
األحوال )فيما يخص إجراءات حمالت االستئصال، على سبيل المثال(، بينما يكون النطناق بالنسنبة 

منناً فقننط فنني ظننروف معينننة )بننرامج إصنندار الشننهادات لآلفننات غيننر الَحْجريننة الخاضننعة للننوائح ُملز  
 .الرسمية، على سبيل المثال(

 منطقة التطبي  6.2

يمكن تطبيق برنامج للمكافحة الرسمية على المستوى القطري، أو شبه القطري أو مسنتوى المنطقنة 
شننروط لكمننا يتعنني ن أن يكننون  ة.ويتعنني ن تحدينند منطقننة تطبيننق تنندابير المكافحننة الرسننمي .المحليننة

 .لمكافحة الرسميةلالتأثير نفسه للمتطلبات المحلية  الصحة النباتيةاالستيراد المتعلقة ب

 سلطة المنظمة القطرية لوقاية النباتات ومشاركتها في مجا  المكافحة الرسمية 7.2

 :يتعي ن للمكافحة الرسمية

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

أن تقننوم بهننا، أو تننديرها أو تشننرف عليهننا المنظمننة القطريننة لوقايننة النباتننات، أو أن تكننون  -
 على أقل تقدير -خاضعة لتدقيقها/لمراجعتها، 

 أن يضمن الطرف المتعاقد أو المنظمة القطرية لوقاية النباتات إنفاذها -
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الطرف المتعاقد أو المنظمة القطرية لوقاينة النباتنات همنا المسنئوالن عنن تعنديلها أو  أن يكون -
 .إنهاء العمل بها أو إلغاء االعتراف الرسمي بها

ويجنوز أن تكنون أجهنزة  .برامج المكافحة الرسةمية علة  الطةر  المتعاقةد مسا لةمسؤولية و تقع
أخرى غير المنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن جوانب من برامج المكافحة الرسنمية، كمنا 
يجوز إسناد مسؤولية جوانب معينة من برامج المكافحة الرسمية لسلطات قطرينة فرعينة أو للقطناع 

دراية كاملة بجمينع جواننب بنرامج ويتعي ن أن تكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات على   .الخاص
 .المكافحة الرسمية في البلد
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 .2003في أبريل/نيسان  الخامسة في دورتها هذه الضميمةاعتمدت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 

 من المعيار. واجب االعتبارجزء  الضميمة

 خطةةةوط توجيهيةةةة بشةةة   فهةةةم األهميةةةة االقتصةةةادية المحتملةةةة والمصةةةطلحات: 2 الضةةةميمة
 المتصلة بها مع اإلشارة إل  االعتبارات البيئية

 الغرض والنطاق .1

رهنا منن المعلومنات ذات الصنلة بقصند توضنيح توفر هذه الخطوط التوجيهية خلفينة الموضنوع وغي
والمصطلحات المتصلة بها، حتى تكون مثل هذه المصطلحات مفهومة  األهمية االقتصادية المحتملة

بوضوح ويكنون تطبيقهنا متسنقا منع االتفاقينة الدولينة لوقاينة النباتنات )االتفاقينة(، والمعنايير الدولينة 
وط التوجيهيننة أيضننا تطبيننق مبننادئ اقتصننادية معينننة فنني لتنندابير الصننحة النباتيننة. وتبننين هننذه الخطنن

صننلتها بأهننداف االتفاقيننة، وخاصننة فنني مننا يتعلننق بوقايننة األنننواع النباتيننة غيننر المزروعة/الطليقننة، 
  .فاتآوالحياة النباتية البرية، والمواطن والنظم االيكولوجية، من األنواع الغريبة الغازية وهي 

  االتفاقية:وتوضح الخطوط التوجيهية أن 

 يمكن أن تعبر عن االهتمامات البيئية من الناحية االقتصادية باستخدام قيم نقدية أو غير نقدية؛ -

 اآلفات؛ ألثرتؤكد أن التأثير السوقي ليس هو المؤشر الوحيد  -

فني اتخناذ تندابير الصنحة النباتينة بالنسنبة لآلفنات التني ال  األطراف المتعاقندةتحافظ على حق  -
قياس األضرار االقتصادية التي تلحقها بالنباتات، أو المنتجات النباتية، أو النظم يمكن بسهولة 

 االيكولوجية في منطقة ما.

، أن نطاق االتفاقية يشمل وقاية النباتنات المزروعنة فني القطناع باآلفاتكما أنها توضح، فيما يتعلق 
المزروعة/الطليقنة، والحيناة النباتينة البرينة، والنباتنات غينر ، -الغابنات وفالحة البسناتين - الزراعي

 والموائل والنظم االيكولوجية.

 الخلفية .2

، بما فني ذلنك تلنك التني تتعلنق فات اآلأكدت االتفاقية، تاريخيا، أن النتائج المناوئة التي تترتب على 
كولوجيننة، تقنناس بالنباتننات غيننر المزروعة/الطليقننة، والحينناة النباتيننة البريننة، والموائننل، والنننظم االي

بالقيمنننة االقتصنننادية. واإلشنننارة إلنننى تعنننابير اآلثنننار االقتصنننادية، والتنننأثير االقتصنننادي، واألهمينننة 
االقتصادية المحتملة، والتأثير االقتصادي غير المقبول، وكذلك استخدام كلمة اقتصادي في االتفاقية 

ء الفهنننم السنننتخدام هنننذه والمعنننايير الدولينننة لتننندابير الصنننحة النباتينننة قننند أسنننفر عنننن شنننيء منننن سنننو
 ولبؤرة تركيز االتفاقية. المصطلحات

وينطبق نطاق االتفاقية على وقاية الحياة النباتية البرينة ممنا أسنفر عنن إسنهام مهنم فني الحفناظ علنى 
التنوع الحيوي. ومع ذلك فقد نشنأ سنوء فهنم منؤداه أن االتفاقينة ال تتركنز إال علنى الجاننب التجناري 

مننات البيئيننة وأنهننا محنندودة فنني نطاقهننا. ولننم يفهننم بوضننوح أن االتفاقيننة يمكننن أن تعبننر عننن االهتما
فاقنات األخنرى، بمنا فني ذلنك منع االت باالتسناقبالقيمة االقتصادية. وأدى ذلك إلى نشأة قضايا تتعلق 

 اتفاقية التنوع الحيوي وبروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون.

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

االقتصننادية الننواردة فنني االتفاقيننة والمعننايير الدوليننة لتنندابير الصننحة  المصننطلحاتيمكننن تصنننيف 
 النباتية على النحو اآلتي.

 مصطلحات تحتاج إلى اجتهاد لتعزيز القرارات الخاصة بالسياسات:

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

 (؛آفة غير حجرية تخضع للوائحر االقتصادي غير المقبول )في تعريف التأثي -
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 (.منطقة مهددةخسائر اقتصادية كبيرة )في تعريف  -

 مصطلحات تتعلق بأدلة تعزز االجتهادات السابقة: 

لتندابير الحد من اآلثار االقتصادية )في تعرينف لنوائح الصنحة النباتينة والتفسنير المتفنق علينه  -
 (؛الصحة النباتية

 (؛تحليل مخاطر اآلفاتأدلة اقتصادية )في تعريف  -

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

المعينار الندولي رقنم  و 11رقم الدولي التأثير االقتصادي المباشر وغير المباشر )في المعيار  -
 (؛16

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

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

، بخصنوص تصننيف اآلفنات، أننه ينبغني وجنود 5-1-1-2، في القسم 11رقم  الدولي الحظ المعياريو
 بمننا فنني ذلننكدالئننل واضننحة علننى أن اآلفننة مننن المحتمننل أن يكننون لهننا تننأثير اقتصننادي غيننر مقبول،

مننن المعننايير الدوليننة  3-2التننأثير علننى البيئننة، فنني منطقننة تحليننل مخنناطر اآلفننات. ويصننف القسننم 
آثننار االجننراءات التنني تتبننع فنني تقنندير النتننائج االقتصننادية المحتملننة لنندخول آفننة مننا. ويمكننن أن تعتبر

 4-2-3-2سم لتحليل النتائج التجارية. أما الق 2-2-3-2مباشرة أو غير مباشرة. ويتصدى القسم  اآلفات
فيوفر التوجيه بشأن تقدير النتائج غير التجارية والبيئية لدخول اآلفة. وهو يسلم بأن أنماط معينة من 
اآلثار قد ال تنطبق على سوق قائمة ال يمكن تحديدها بسهولة، لكن يسترسل ليبنين أننه يمكنن تقرينب 

س الكمي غير ممكن، فإن التأثير بمنهج تقييم غير سوقي مناسب. ويالحظ هذا القسم أنه إذا كان القيا
هذا الجزء من التقدير ينبغي أن يتضمن على األقل تحليال كيفينا )وصنفيا( وشنرحا لطريقنة اسنتخدام 

( اآلثنار لآلفنات )اآلثنار غينر المباشنرة 2-1-3-2. ويغطي القسم اآلفات المعلومات في تحليل مخاطر
فحنة، وذلنك كجنزء منن تحلينل النتنائج البيئية أو غيرها من اآلثنار غينر المرغنوب فيهنا لتندابير المكا

ينوفر اإلرشناد  4-3غينر مقبنول، فنإن القسنم  اآلفنات مخاطر. وحيثما اعتبر أحد المحتملة االقتصادية
، بما في ذلك قياس الكفاءة التكاليفية، وإمكانينة التطبينق اآلفات بشأن انتقاء أوجه خيار إدارة مخاطر

 والتدابير األقل تقييدا للتجارة.

، سلمت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بأنه ينبغي، لمراعاة االهتمامات 2001/نيسان في أبريل
البيئية، في إطنار المهمنة الحالينة لالتفاقينة، أن يشنمل التوضنيح اإلضنافي النظنر فني النقناط الخمنس 

 :لآلفاتالمقترحة التالية التي تتعلق بالمخاطر البيئية المحتملة 

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

تخفنننيض أو إزالنننة ننننوع نبننناتي رئيسننني )ننننوع يقنننوم بننندور رئيسننني فننني الحفننناظ علنننى نظنننام  -
 إيكولوجي(؛

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

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

اإلشننعار عننن بننرامج مكافحننة أو إزالننة أو إدارة قنند تنشننأ الحاجننة إليهننا إذا دخلننت آفننة حجريننة،  -
وتأثير هذه البرامج )استخدام مبيدات اآلفات أو المفترسنات أو الطفيلينات غينر المحلينة( علنى 

 التنوع الحيوي.

نطنناق االتفاقيننة يشننمل وقايننة النباتننات  ومننن ثننم، فمننن الواضننح، فيمننا يتعلننق باآلفننات النباتيننة، أن
المزروعننة فنني القطنناع الزراعنني )فالحننة البسنناتين والغابننات(، والنباتننات غيننر المزروعة/الطليقننة، 

 والحياة النباتية البرية والنظم اإليكولوجية.
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 االعتبارات االقتصادية في تحلي  مخاطر اآلفات .4

 أنماط اآلثار االقتصادية 1.4

مخاطر اآلفات، أال تفسر اآلثار االقتصادية على أنهنا آثنار سنوقية فحسنب. فالسنلع  ينبغي، في تحليل
ال تبناع فني األسنواق التجارينة يمكنن أن تكنون لهنا قيمنة اقتصنادية، كمنا أن التحلينل  والخدمات التي

يننوفر إطننارا  اآلثننار االقتصنناديةيتجنناوز كثيننرا نطنناق دراسننة السننلع والخنندمات. واسننتخدام مصننطلح 
تحلننل فيننه طائفننة واسننعة مننن اآلثننار )بمننا فنني ذلننك اآلثننار البيئيننة واالجتماعيننة(. ويسننتخدم يجننوز أن 

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

 قد ال تستخدم القيم النقدية.

 التكاليف والفوائد 2.4

يتمثل أحد المعايير االقتصادية العامة في اتباع أينة سياسنة إذا كاننت فوائندها تضناهي تكاليفهنا علنى 
األقل. وتسنتخدم التكناليف والفوائند بمفهومهنا الواسنع لتشنمل الجواننب السنوقية وغينر السنوقية علنى 

تتمثّل التكاليف والفوائد بكل من المقاييس الكمية والنوعية. وقد يكون قياس السلع السواء. ويمكن أن 
 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 بالتكناليف 
الفوائد وهو ال يحكم على ما إذا كان توزيع ما لتكاليف وفوائد سياسة معينة أفضنل بالضنرورة منن و

توزيع آخر لها. وينبغي من حيث المبدأ، قياس الفوائد والتكاليف بغض النظنر عنن منن سنتعود علينه 
ت، فإننه أو يتحمل عبئها. ونظرا ألن األحكام الخاصة بالتوزيع المفضل هي خيارات تتعلق بالسياسا

 ينبغي أن تكون لهذه األخيرة عالقة منطقية باعتبارات الصحة النباتية.

وينبغي أن تؤخذ التكاليف والفوائد في الحسنبان سنواء كاننت نتيجنة مباشنرة أو غينر مباشنرة لندخول 
آفة أو كان ال بد من حدوث سلسلة منن المسنببات قبنل تكبند التكناليف أو تحقنق الفوائند. وقند ال تكنون 
التكاليف والفوائد المقترنة بالنتائج غير المباشنرة لندخول آفنة مؤكندة بننفس درجنة التكناليف والفوائند 
المقترنة بالنتائج المباشرة لذلك. وكثيرا ما ال تكون هناك معلومات نقدية بشنأن تكلفنة أينة خسنارة قند 

فسننر الشننكوك التنني تنننجم عننن دخننول اآلفننات إلننى البيئننات الطبيعيننة. وينبغنني ألي تحليننل أن يحنندد وي
 تكتنف تقدير التكاليف والفوائد كما ينبغي أن يبين بوضوح االفتراضات التي يقوم عليها.

 التطبي  .5

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

 وجود احتمال للدخول إلى منطقة تحليل مخاطر اآلفات؛ -

 االنتشار بعد التوطن؛وجود احتمال  -

 احتمال حدوث تأثير ضار على النبات، ومثال: -

 المحاصيل )خسائر في الغالت أو الجودة مثال(؛ أو •

 البيئة، مثل اإلضرار بالنظم االيكولوجية؛ أو •

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

، هو أحد أننواع األضنرار اآلفاتج عن دخول إحدى ، فإن الضرر البيئي النات3وكما أشير في القسم 
التنني تعتننرف بهننا االتفاقيننة. وبالتننالي، وفيمننا يتعلننق بالمعيننار الثالننث أعنناله، لألطننراف المتعاقنندة فنني 
االتفاقية الحق في أن تتخذ تدابير للصحة النباتية حتى وإن اقتصرت على آفة واحندة فقنط يحتمنل 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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تحلينل لمخناطر اآلفنات يشنمل النظنر  وم هذا اإلجراء على أسناستضر بالبيئة فحسب. وينبغي أن يق
في دالئل اإلضرار المحتمل بالبيئة. ولدى بيان التنأثير المباشنر وغينر المباشنر لآلفنات علنى البيئنة، 

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

ية الخاضعة للوائح، فإن دخول اآلفة في منطقة موضع اهتمنام واآلثنار وفي حالة اآلفات غير الحجر
البيئينننة لنننذلك ال تعننند معنننايير ذات صنننلة وثيقنننة ببحنننث التنننأثير غينننر المقبنننول اقتصننناديا، نظنننرا ألن 

 11رقننم  النندولي والمعيننار 16رقننم  النندولي مجموعننات هننذه اآلفننات متوطنننة بالفعننل )أنظننر المعيننار
 (.لتدابير الصحة النباتية
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 من المعيار. واجب االتباعيقصد بهذا المرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا 

 2 للضميمةمرف  

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

: يسننتخدم فنني المقننام األول القننيم النقديننة لتمكننين راسننمي السياسننات مننن مقارنننة التحليننل االقتصننادي
وفوائد مختلف أنواع السلع والخدمات. وهو يتجاوز مجرد دراسة السلع والخدمات السنوقية.  تكاليف

وال يمنننع التحليننل االقتصننادي مننن اسننتخدام مقنناييس أخننرى ال تسننتخدم القيمننة النقديننة؛ مثننال ذلننك، 
 التحليل الكيفي أو البيئي.

ية، مثننل االعتبننارات البيئيننة : تشننمل كننل مننن اآلثننار السننوقية واآلثننار غيننر السننوقاآلثننار االقتصننادية
واالجتماعية. وقد يكنون منن الصنعب قيناس القيمنة االقتصنادية لآلثنار البيئينة أو اآلثنار االجتماعينة. 
ومثال ذلك، بقاء نوع نباتي آخر وحسن أحواله أو القيمة الجمالينة لغاينة أو دغنل. ويمكنن النظنر فني 

 ثار االقتصادية.القيمة الكيفية أو الكمية على السواء لدى قياس اآل

: يشمل ذلك كل من القياسات السوقية والنتائج التي قد ال يكون منن التأثير االقتصادي آلفات النباتات
السهل قياسها بالقيمة االقتصادية المباشرة، وإن كانت تمثنل خسنارة أو ضنررا للنباتنات المزروعنة، 

 أو النباتات غير المزروعة، أو المنتجات النباتية.

: هننني األسننناس لقيننناس تكلفنننة أثنننر التغينننرات )فننني التننننوع الحينننوي، أو الننننظم قتصننناديةالقيمنننة اال
اإليكولوجية، أو الموارد الخاضنعة لنإلدارة، أو المنوارد الطبيعينة علنى سنبيل المثنال( علنى الرفاهنة 

ال تبنناع فنني األسننواق التجاريننة قيمننة اقتصننادية.  البشننرية. ويمكننن أن تكننون للسننلع والخنندمات التنني
القيمننة االقتصننادية ال يمنننع االهتمامننات األخالقيننة أو الغيريننة ببقنناء وحسننن أحننوال األنننواع وتحدينند 

 األخرى على أساس من السلوك التعاوني.

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

 دية أو غيرها من التعابير الرقمية.: هو تقييم الصفات أو الخصائص بالقيمة النقالقياس الكمي
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 2009أبريل/نيسان  -مارس/آذار  في الرابعةاعتمد هذا المرفق ألول مرة من ق بل هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها 
 من المعيار. تباعواجب االيقصد بهذا المرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا 

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

 المقدمة .1

، إيضاح أن نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يشمل المخناطر الناشنئة عنن اآلفنات 2001تم، منذ 
التي تؤثر في المقام األول على البيئة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك النباتات الضارة. ومن ثنم فقند 

 5فحننص فريننق الخبننراء الفننني المعننني بقائمننة المصننطلحات، الننذي يسننتعرض المعيننار النندولي رقننم 
(، إمكانينة إضنافة مسنردال، المشار إليها فيما بعند بتعبينر 2008، النباتية الصحة مصطلحات مسرد)

مصطلحات وتعاريف جديدة إلنى المعينار الندولي لتندابير الصنحة النباتينة لتغطينة هنذا المجنال النذي 
فاقينة يثير االنشغال. وقد نظر الفريق، بصفة خاصة، في المصطلحات والتعاريف المسنتخدمة فني ات

بغية إضافتها إلى القائمنة، علنى نحنو منا حندث منن قبنل فني عندة حناالت بالنسنبة  *التنوع البيولوجي
 لمصطلحات منظمات دولية أخرى.

إال أن دراسة المصطلحات والتعاريف التي تتيحهنا اتفاقينة التننوع البيولنوجي قند أظهنرت أنهنا تقنوم 
لوقاية النباتات، بحيث تشنير المصنطلحات المتماثلنة على مفاهيم تختلف عن مفاهيم االتفاقية الدولية 

إلننى معننان مختلفننة بوضننوح. لننذلك فإنننه لننم يمكننن اسننتخدام مصننطلحات وتعنناريف اتفاقيننة التنننوع 
البيولننوجي فنني قائمننة المصننطلحات مباشننرة. وقنند تقننرر، بنندال مننن ذلننك، عننرض هننذه المصننطلحات 

ات لكيفية اختالفها عن مصطلحات االتفاقية والتعاريف في المرفق الحالي بالقائمة، مع تقديم إيضاح
 الدولية لوقاية النباتات.

وال يقصد من هذا المرفق تقديم إيضاح لنطاق اتفاقية التنوع البيولنوجي وال لنطناق االتفاقينة الدولينة 
 لوقاية النباتات.

 العرض .2

لخاص باتفاقية فيما يتعلق بكل مصطلح من المصطلحات موضع البحث، أدرج في البداية التعريف ا
. ووضع مقابل كل تعريف "إيضناح فني سنياق االتفاقينة الدولينة لوقاينة النباتنات"، البيولوجيالتنوع 

تظهر فيه، كالمعتاد، مصطلحات القائمة أو مشتقات منها بحروف داكنة. وقد تضم هذه اإليضناحات 
 ت بحننروف داكنننةأيضننا مصننطلحات اتفاقيننة التنننوع البيولننوجي، وفنني هننذه الحالننة تكننون المصننطلحا

(". وتشّكل اإليضاحات الجزء الرئيسي من هذا المرفق. ويتبع كل منها CBDأيضاً متبوعة بالرمز")
 مالحظات، تقّدم إيضاحات إضافية لبعض الصعوبات.

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

 اتفاقية التنوع البيولوجي( حول األنواع الدخيلة الغازية.

 المصطلحات .3

 "األنواع الدخيلة" 1.3

 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
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 مالحظات:
إن التحدينند الخنناص بننالتوزع "الماضنني والحاضننر" لننيس ذي صننلة بننأغراض االتفاقيننة الدوليننة لوقايننة النباتننات، ألن األخيننرة معنيّننة  1

كلمنة "ماضني" فني تعرينف اتفاقينة باألوضاع الحالية فقط. وال يهم فيما إذا كان النوع موجوداً في الماضي أو إذا كان موجوداً اآلن. إن 
التنوع البيولوجي من المفترض أن تسمح بإعادة إدخال نوع ما إلى منطقة أضنحى فيهنا  هنذا الننوع منقرضناً )مننذ عهند قرينب(  وهكنذا 

 فالمفترض أال يعتبر النوع المعاد إدخاله نوعا دخيال.
 بمجاله الطبيعي. وهو ال ينطوي على أن الكائن ضار.مصطلح "دخيل" يشير فقط إلى موقع كائن ما وتوزعه مقارنة  2
يشدد تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي على الوجود الفيزيائي ألفراد النوع عند وقت معين، في حين أن مفهنوم االتفاقينة الدولينة لوقاينة  3

 النباتات لوجود آفة ما يرتبط بالتوّزع الجغرافي للنوع التصنيفي بشكل عام.
التي ال تدخل ضمن مجال توزعه األصلي )انظنر  المنطقةتفاقية التنّوع البيولوجي، يكون النوع الدخيل موجودا بالفعل في ألغراض ا 4

أدناه(. أما االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإنها تهتم أكثر باألنواع التي ال توجند بعند فني المنطقنة موضنع االهتمنام )أي  إدخا مصطلح 
وبالتالي فإن مصطلح "دخيل" غير مناسب بالنسبة لها، وقد استخدمت مصطلحات مثل "غريب"، "غينر أصنيل" أو  اآلفات الحجرية(،

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

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

 محتملة. آفة حجرية، وال يزال هذا النوع يعتبر وقاية النباتاتالدولية ل

 "إدخا " 2.3

 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 
مباشرة. وقد تكون هذه الحركة إما ضمن البلد أو فيما بين 
البلدان أو المناطق الواقعة خارج الوالية القانونية 

 7الوطنية.

، عن يكو  غير أيي  فيها منطقةما إلى  نوع دخو هو 
ليها بواسطة اإلنسان، إما مباشرة من منطقة طريق االنتقال إ

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

 مناطق ال يكون فيها أصيالً(.

 مالحظات:
، وبالتالي نوع دخل المنطقة فعالً. مع أنه يمكنن (CBD) دخي  بنوعيتعلق  (CBD) اإلدخا ن يقترح تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي أ 6

االفتراض، على أساس العديد من الوثائق األخرى التي أتاحتها اتفاقية التنوع البيولوجي، أن األمر ليس كذلك، وأنه يتعلنق بحناالت فيهنا 
نوع ما عندة منرات، أمنا بالنسنبة لالتفاقينة  إدخا يمكن  . فبالنسبة التفاقية التنوع البيولوجي(CBD)لنوع غير أصيل للمرة األولى  إدخا 

 نوع بعد توطنه. إدخا الدولية لوقاية النباتات فإنه ال يمكن، إعادة 
 إن مسألة "المناطق الواقعة خارج الوالية القانونية الوطنية" ليست بذات أهمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 7
في حالة االنتقال غير المباشر، علنى منا إذا كنان ينبغني اعتبنار كنّل انتقنال منن منطقنة واحندة علنى أننه  ينّص التعريف بشكل محدد، ال 8

)بواسطة اإلنسان، بشكل متعّمد أو غير متعّمد(، أو ما إذا كان يمكن لبعض الحاالت أن تكون انتقاال طبيعينا. ويبنرز هنذا  (CBD) إدخا 
مجاورة. ويبدو أنه يمكن  منطقةواحدة ومن ثم ينتقل طبيعياً إلى  منطقةنوع ما إلى  (CBD) إدخا السؤال، على سبيل المثال، عندما يتم 

في المنطقة المجاورة، رغم أننه دخلهنا بصنورة  (CBD) دخيالغير مباشر، بحيث يكون النوع المعني  (CBD) إدخا اعتبار ذلك بمثابة 
ال يترتنب علنى البلند الوسنيط، النذي حندث مننه االنتقنال الطبيعني أينة التزامنات  طبيعية. وفي سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإنه

المتعّمند أو غينر المتعّمند إذا منا أنشنأ البلند  (CBD) اإلدخةا للعمل على الحّد من االنتقال الطبيعني، رغنم أننه قند يكنون علينه التنزام بمننع 
 مقابل ذلك. تدابير يحة نباتيةالمستورد المعني 

 الدخيلة الغا ية""األنواع  3.3

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

 أنواع دخيلةهي  (CBD) 21األنواع الدخيلة الغا ية .11،10يهدد إدخالها و/أو انتشارها التنّوع البيولوجي9أنواع دخيلة 
(CBD)  ،ًبحكم توطنّها  بالنباتاتأصبحت ضارة

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

 مالحظات:
، فني "يضنر"يسنتخدم تعبينر  لآلفةة" في لغة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. فتعرينف هنذه االتفاقينة "يهددال يوجد مقابل مباشر لتعبير 9

)تحلينل مخناطر  11مية االقتصادية". ويوضنح المعينار الندولي لتندابير الصنحة النباتينة رقنم "األهإلى  الحجرية اآلفةحين يشير تعريف 
بصنورة  بالنباتةاتاآلفات الحجرية، بما في ذلك المخاطر على البيئة والموارد المحورة وراثيا،( أن اآلفات الحجرية قد تكون "ضنارة" 

بقائمنة المصنطلحات أن "األهمينة االقتصنادية"  2يوضح الملحق رقنم  مباشرة )عن طريق مكونات أخرى للنظم اإليكولوجية(، في حين
 تتوقف على التأثير الضار بالمحاصيل أو البيئة أو بعض القيم المحددة األخرى )الترويح والسياحة، والنواحي الجمالية(.

الدولية لوقاية النباتات. وتنشنأ مسنألة منا إذا  ةمن تعبيرات االتفاقي تهدد "التنوع البيولوجي". ليس هذا (CBDاألنواع دخيلة الغا ية ) 10
كان له نطاق يقابل نطاق هذه االتفاقية. وسيلزم بالتالي: إعطاء "التننوع البيولنوجي" معننى واسنعا يشنمل جمينع النباتنات المزروعنة فني 

لتجمينل أو إدارة الموئنل، فضنال منن أجنل الغابنات أو ا وغرستغير األصلية التي استوردت  والنباتاتالزراعية،  –النظم اإليكولوجية 
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فني  النباتةاتال تحمني  واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، سواء كان من "صنع اإلنسان" أو لم يكن. موئ األصلية في أي  النباتاتعن 
عناريف "التننوع أي من هذه الحناالت، إال أننه لنيس واضنحا منا إذا كنان نطناق اتفاقينة التننوع البيولنوجي واسنع إلنى هنذا الحند، فنبعض ت

 البيولوجي" تتخذ نظرة أضيق كثيرا من ذلك.
11 

أن تهنندد أيضننا "النننظم اإليكولوجيننة، أو  لألنةةواع الدخيلةةة الغا يةةةعلننى أسنناس وثننائق أخننرى تتيحهننا اتفاقيننة التنننوع البيولننوجي يمكننن 
 الموائل أو األنواع".

برمتهنا وال يتنناول تعبينر "الغازينة"  األنةواع الدخيلةة الغا يةةواإليضناح الخناص بنه بعبنارة يتعلق تعريف اتفاقية التنوع البيولنوجي  12
 بصورة محددة.

 . ومنننن الواضنننح أن هنننناك تنننأثيرات فننني التننننّوع البيولنننوجيالنباتةةةاتإن سنننياق االتفاقينننة الدولينننة لوقاينننة النباتنننات هنننو حماينننة  13
. وتهنتم االتفاقينة الدولينة باالتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةاتيسنت بنذات صنلة ل (CBDأنةواع دخيلةة غا يةة )، وهناك النباتاتال تخص 

عنصنرا منن  المنتجةات النباتيةة، لكن من غير الواضح إلنى أي مندى تعتبنر اتفاقينة التننوع البيولنوجي بالمنتجات النباتيةلوقاية النباتات 
 التنوع البيولوجي.

التنني لنم تنندخل المنطقنة المهننددة أبنندا كائننات يحتمننل أن تضننر  الكائنةةاتات يمكنن أيضننا اعتبنار بالنسنبة لالتفاقيننة الدولينة لوقايننة النباتنن 14
 .مخاطراآلفات لتحلي ، نتيجة النباتات

 "التوطة " 4.3

 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 CBDتوطّن نوع دخيل )
 في المنطقة

 التي دخلها.

 مالحظات:
، شريطة أن يكون للذرينة (CBDتوطةنا  )هي عملية، وليست نتيجة. ويبدو أن جيالً واحداً من التكاثر يمكن أن يكون ( CBDالتوطة  ) 15

االتفاقيةة إمكانية البقاء المستمر )ما عدا ذلك قد يكون هناك فاصال بعد "الذرية"(. وال يعبر تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي عن مفهنوم 
 لـ"االستمرار في المستقبل المنظور".  الدولية لوقاية النباتات

، الفطرينات، ومعظنم النباتةاتتضناعف نفسنها خضنرياً )عديند منن  كائنةات" على من غير الواضح كيف يمكن تطبيق مفهوم "الذرية 16
موضوع التكاثر أو التضناعف لألفنراد  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتوكائنات دقيقة أخرى(. وباستعمال مصطلح "استمرار" تجتنب 

عمنر إلنى مرحلنة النضنج ذاتنه يمكنن اعتبناره اسنتمرارا فني ككل. فالنوع بمجمله هو الذي يبقنى علنى قيند الحيناة. ونمنو األفنراد طويلنة ال
 غير أصيل(. نباتالمستقبل المنظور )مثل غرس 

د" 5.3  "اإلدخا  المتعمة

 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 البيئة إطالق في ذلك 

 مالحظات:
 التنوع البيولوجي. ةمن الصعب فهم عبارة "و/أو" في تعريف اتفاقي 17
 االستيراد التي تنظم تدابير الصحة النباتية.إدخال اآلفات الخاضعة للوائح ممنوع بموجب معظم نظم  18

د" 6.3  "اإلدخا  غير المتعمة

 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 طريق بعض السبل األخرى التي يلوثهاأو 

مثل أمتعة  ممراتيتوسطها اإلنسان بما في ذلك 
المسافرين، والمركبات، والممرات المائية 

 .19االصطناعية

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

 "تحلي  المخاطر" 7.3

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

( تقييم احتمال 1هو: ) 21(CBDتحلي  المخاطر )إدخال نوع دخيل وتوطّنه المحتمل باستعمال  19( تقدير نتائج1)
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 مالحظات: 
  .إن أنواع النتائج التي ينبغي النظر فيها ليست واضحة 20
االقتصنادية والثقافينة )فني  -تنتم مراعناة االعتبنارات االجتماعينة (CBDتحلية  المخةاطر )من غير الواضح في أي مرحلة من عملينة  21

 11منا يخنص المعينار الندولي لتندابير الصنحة النباتينة رقنم أثناء التقدير، أو في أثناء اإلدارة، أو في الحالتين(. ال يمكنن إعطناء تفسنير في
للمعينار  2ات الحينة المحنورة وراثينا،( أو الملحنق رقنم )تحليل مخاطر اآلفات الحجرية بمنا فني ذلنك المخناطر علنى البيئنة وعلنى الكائنن

 (.2008)قائمة مصطلحات الصحة النباتية،  5الدولي رقم 
، أكثنر منن ذلنك الخناص مخاطر اآلفةات إدارةو لتقييم مخاطر اآلفاتيرتكز هذا التفسير على تعاريف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  22

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

. ويمكن )علنى أسناس الوثنائق األخنرى المتاحنة منن اتفاقينة التننوع البيولنوجي( اإلدخا ، وتقييم واختيار تدابير للحد من مخاطر اإلدخا 
بتحلية  تعيين تدابير للحد من عمليات اإلدخال اإلضافية، وفي هذه الحالة يكنون أوثنق صنلة  (CBDلتحلي  المخاطر ) افتراض أنه يمكن
 .مخاطر اآلفات

 مفاهيم أخر  .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 

 هذه المفاهيم:  نفسه، 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 -

 التأثير االجتماعي  -

  التأثير االقتصادي -

 المراجع .5

 ل.، مونتريا1992، اتفاقية التنوع البيولوجي

علنى  2008وقد أصبح من الممكن النفاذ إليها اعتبنارا منن نوفمبر/تشنرين الثناني  قائمة المصطلحات
 ,http://www.cbd.int/invasive/terms.shtmlالعنوان التالي: 

( تحديد 2معلومات مرتكزة على العلم )مثل تقدير المخاطر(، )
تطبيقها لتقليل هذه المخاطر أو إدارتها )أي إدارة  التدابير التي يمكن

االقتصادية  -المخاطر(، مع مراعاة االعتبارات االجتماعية 
 20والثقافية

 (CBDلنوع دخي  )، 22منطقةفي  االنتشارو التوطة 
( تقييم النتائج المصاحبة 2، )المنطقةدخل تلك 

( تقييم وانتخاب 3ة وغير المرغوب فيها، )المحتمل
 وطة التتدابير صحة نباتية لتقليل خطر هذا 

 .نتشاراالو

http://www.cbd.int/invasive/terms.shtml
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